
1. Bakgrunn:
Alvorlige brannskader hos barn er en 
svært traumatisk opplevelse for både 
barn og foreldre. 
Tidligere forskning viser at 50 % av 
foreldre til brannskadde barn får 
symptomer på post- traumatisk stress 
en til fire uker etter ulykken. Selv om 
god familiefunksjon er viktig for barnets 
rehabilitering og utvikling etter en 
brannskade, vet man fortsatt lite om 
hvilken støtte foreldrene trenger.

2. Hensikt:
Å oppsummere hva tidligere studier har 
funnet om støtte til foreldre til 
brannskadede barn på sykehus.
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Litteratursøk ble gjort i fem databaser 
(CINAHL, EMBASE, PsycINFO, 
PubMed og Scopus).

Studie karakteristika:
609 foreldre/omsorgspersoner 

! = 433        " = 139

Inklusjonskriterier:
Originale studier på engelsk som beskriver 
støttetiltak under sykehusoppholdet til 
foreldre med brannskadede barn. 

486 artikler identifisert

327 artikler screenet 

32 full-tekst artikler lest

8 artikler inkludert

Følelsesmessig påvirket:

• Frykt for å miste barnet sitt
«Will our child leave us?»

• Traumatisk å se behandlingen
• Hvordan takle situasjonen

Å ha skyldfølelse

• Foreldrene har skyldfølelse
»It is my fault my child is here»

• Og andre gir de ansvaret for skaden
«How did you allow this?»

Informasjon er sentralt:

• Det å få nok informasjon
«Knowing what was happening next»

• Når de mangler informasjon
«they are stressed, panic, worried and 
anxious»

Å få støtte fra andre eller å være 
alene:

• De trenger støtte:
Fra sykehuset
Gruppeterapi
Fra venner og familie

• Det er tøft for de som er alene

Hvordan komme tilbake til det 
normale livet:

• Når familien utskrives skal de tilbake til 
det normale livet. Foreldrene er 
bekymrede over fremtiden; 
bandasjeskift hjemme, arrdannelse, 
om barnet kan få et jobb og bli gift

3. Metode:
• Whittemore og Knafls (2005) 

integrative review. 
• Dreyer and Pedersens (2009) Paul

Ricoeur-inspirerte metode ble brukt til 
å strukturere analysen.

• QRS Internationals NVivo 11
Software ble brukt i analysen.

5. Konklusjon:
Funnene viser at brannskader hos barn 
er en betydelig emosjonell belastning 
for foreldre og at det er behov for flere 
systematiske tiltak som sikrer 
tilstrekkelig informasjon, samt støtte til 
å bearbeide skyldfølelse og 
bekymringer for fremtiden.

6. Konsekvenser for praksis:
Videre forskning bør avdekke 
foreldrene sine behov for å lage et 
evidensbasert støtteprogram.
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Anerkjennelse:
Denne studie er økonomisk støttet av 
Helse Vest

4. Resultat:
5 temaer 
ble funnet i analysen.
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