
Bakgrund Hur ett bemötande i vården upplevs, grundar sig i vårdpersonalens 
förhållningssätt och människosyn, förmåga till inlevelse och förståelse för patient 
och närstående. Syfte Denna litteraturstudies syfte var att belysa barns och deras 
familjers upplevelser av vårdpersonalens bemötande i vården på sjukhus. Metod 
Databassökningen gjordes i PubMed och Chinal där 16 vetenskapliga artiklar togs 
ut. Innehålls analysen ledde fram till två teman otrygghet och trygghet med två 
subteman vardera barns upplevelser och föräldrarnas upplevelser. Resultat Både 
barn och föräldrar upplevde att det fanns en brist i kommunikationen och 
delaktigheten. Föräldrarna kände sig ofta hjälplösa och osäkra i sin föräldraroll. 
Sjuksköterskan var ändå någon de kunde lita på när de respekterade barnet som en 
egen individ och lyssnade till hela familjens behov. Diskussion Att lyssna till och 
respektera barnen som unika individer samt involvera hela familjen på deras 
villkor och klargöra rollerna upplevdes som sjuksköterskans viktigaste uppgift.  
Slutsats Att involvera alla parter och integrera ett pedagogiskt arbetssätt i 
omvårdnaden kan vara det som behövs för att upplevelsen av relationen ska bli 
bra. Forskning finns men det behövs bättre rutiner så att kunskapen används. 
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                Bakgrund 
Hur ett bemötande i vården utvecklar sig och upplevs, grundar sig i 

vårdpersonalens förhållningssätt och människosyn, förmåga till inlevelse och 

förståelse för patient och närstående. Det bygger även på visande av respekt och 

det intresse parterna visar varandra. Vårdpersonals förmåga till värnade om 

patientens integritet och autonomi samt förmåga att känna av vad som är 

acceptabelt är av största vikt för upplevelsen av bemötandet (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005,del 1, s. 20–21, 23, 118–125). För att skapa ett bra 

bemötande i vården måste man kunna utföra god kommunikation och skapa bra 

relationer. Där har sjuksköterskan en viktig roll genom att ingå i en vårdande 

relation med patienten som gör det möjligt till ett förstärkt medvetande om 

patientens liv och hälsoerfarenheter. Denna relation kan då bidra till en förbättrad 

hälsa och en bra läkningsprocess. För att uppnå denna relation på ett bra sätt måste 

man kunna relatera till varandra och vara ömsesidigt intresserade av att ha en 

meningsfull social relation (Berg, & Danielson, 2006; Eide & Eide 1997, s. 23).  

 

Som sjuksköterska bör man vara känslig och nyfiken för det oförutsägbara, våga 

bli överraskad samt ha tålamod så att ett fenomen får tid att visa sig. Det 

underlättar uppmärksammandet av kroppsspråket som utgör hälften av den 

kommunikation vi förmedlar. I tron att det vi kommunicerar verbalt är det 

viktigaste, lurar vi oftast oss själva när vi inte ser det icke verbala(Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 27; Klang Söderqvist, 2001, s. 

91). Om man aktivt lyssnar, intresserat bevittnar och dokumenterar det som vi blir 

förmedlad av patient och närstående får vi också en bekräftelse på vilka 

erfarenheter som finns samt vilka egenvårdsresurser patienten har eller kan ta 

fram med lite hjälp. Samtalet är ett medium och mötet ett utbyte av 

föreställningar, uppfattningar, synpunkter och känslor som är invävda i 

berättelserna som patient och närstående ger sjuksköterskan (Wright, Watson & 

Bell, 2002, s. 94, 147, 151, 161). Om kommunikationen är en öppen dialog mellan 

patient och sjuksköterska, eller en subjekt- objekt relation, är av relevans för hur 

bemötandet upplevs. Finns inte den öppna dialogen kan det hindra patienten att ge 

uttryck för sina upplevelser, vilka kan ha betydelse för behandling och 

diagnostisering. En autentisk tvåvägsdialog förutsätter en flerdimensionell 
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människosyn och uttrycker ett rättvist sätt att ge patienten empowerment i mötet 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003, s. 143–146,271,273).  

 

Barn som läggs in på sjukhus är särskilt sårbara och detta är en krissituation för 

barnet och dennes familj. Att lämna den invanda miljön och komma till ett helt 

okänt ställe med ny lukt, annan mat och många olika ansikten, är som att komma 

till ett helt nytt land för dem. De utsätts för många olika påfrestningar som har att 

göra med sjukdomen eller behandlingarna de går igenom. Barns resurser räcker 

inte till för att förstå vad som händer runt omkring dem och de kan inte finna en 

mening med det hela. För att få ett så bra samarbete och bemötande som möjligt 

mellan vårdpersonal, barn och familjen kan man använda sig av familjecentrerad 

vård. Där planerar man inte bara vården runt det individuella barnet, utan man 

utgår från hela familjen som en enhet. Vårdpersonalen och föräldrarna måste då 

hitta ett ömsesidigt samspel som bygger på en bra relation och ett delat ansvar om 

barnets vård. För att kunna utföra ett så bra bemötande som möjligt måste 

sjuksköterskan ha empatisk kompetens så hon kan sätta sig in i och förstå barnets 

och familjens upplevelser (Hunter, Pratt & Shields, 2005; Kristofferson, 1997, s. 

130- 131; Tveiten, 2000, s. 52, 54, 56, 103). 

 

För att som sjuksköterska kunna använda sig själv som terapeutiskt instrument är 

förmågan att kunna självreflektera, ha självinsikt och självkontroll bland de 

viktigaste verktygen i professionen. De förmågorna hjälper sjuksköterskan att 

identifiera värderingar och attityder hos sig själv och att få en djupare förståelse 

för andras känslor och behov. I vården av barn kan man lära sig mycket ifrån dem 

om man tar sig tid att fråga efter deras upplevelser, attityder och behov. Detta är 

nog det bästa sättet att utvecklas i professionen, menar Warner (2006). Vid 

bemötande av barn består samtalet av både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Det är av relevans att tänka på att allt beteende är en sorts 

kommunikation som därmed behöver tolkas. Om barn inte kan kommunicera 

verbalt inger det hos dem en psykisk stress och frustration av att inte känna sig 

förstådd. Ett aktivt lyssnande och en intresserad interaktion mellan alla parter är 

ofta undervärderade i omvårdnaden, men mäktiga verktyg när det gäller att få 

patienter att känna sig förstådd. Kommunikation måste också anpassas till barnets 
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ålder och förutsättningar vilket också förutsätter en god kunskap hos 

sjuksköterskan om mognad och utvecklingsnivå hos barnet.  Barns sociala 

erfarenheter av ords olika böjelser, dess förmåga att tyda olika ansiktsuttryck och 

ordval är begränsade(Arnold & Boggs, 2003, s. 455; Thurgate, 2006; Tveiten, 

2000, s. 61). Ett effektivt sätt att använda sig av patientempowerment när det 

gäller barn är att använda sig av dockor och kramdjur som 

kommunikationsstrategi. Dessa verktyg ger barnen en valmöjlighet på deras egna 

villkor, till att uttrycka upplevelser, känslor och tankar med att prata genom 

dockorna/kramdjuren istället för med en människa (Epistein, Stevens, McKeever, 

Baruchel & Jones, 2008). Att som sjuksköterska inge både fysisk och själslig 

trygghet och tillit hos barnet samt se till deras behov av uppmärksamhet är viktigt 

för upplevelsen av bemötandet. Detta bör ske i relation och samförstånd med de 

närstående som bäst vet vad barnet behöver. Som sjuksköterska bör man även ta 

hänsyn och visa förståelse för de närståendes behov vilket då inger barnet 

ytterligare trygghet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, del 3, s.14-21). 

Patienten skall betraktas som den främste experten på sig själv, på sitt lidande, 

välbefinnande och sin livssituation men det utesluter inte ett närståendeperspektiv, 

som är mycket viktigt att ha med i tankegången vid vård av barn. (Dahlberg et al., 

2003, s. 21). Med ett empowermenttänkande i omvårdnaden ger det patienten ” 

råg i ryggen” att ta fram sina egenvårdsstrategier och ett mer delat och motiverat 

ansvar för sin hälsa men det innebär även att sjuksköterskan ser patient och 

närstående som en tillgång och resurs (Klang Söderqvist, 2001,s. 15-19,23-24,95). 

De närstående förbises ofta i omvårdnaden, det har visat sig vara av största vikt att 

de är involverade, stöttar och medverkar i patientens omvårdnad (Wright et al., 

2002, s. 83).  

 

Enligt Kirkevolds (2000) tolkning av Henderson tar upp i sin omvårdnadsteori har 

alla människor, såväl friska som sjuka, vissa grundläggande behov. Människan 

utvecklar under sitt liv en personlig livsstil som hon under normala förhållanden 

tillgodoser själv. Klarar hon inte av att upprätthåll denna livsstil på grund av 

bristande kraft, vilja eller kunskap, måste sjuksköterskan gå in och sätta till 

stödjande åtgärder. Dessa åtgärder som ska tillgodose patienten med 

livsnödvändiga behov gör att hon tillfrisknar, återfår sin hälsa och sitt oberoende. 
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Dessa åtgärder menar Henderson är sjuksköterskans speciella ansvarsområde. 

Omvårdnaden skall vara grundad på forskningsbaserad kunskap, blandat med den 

viktiga delen att ha den enskilde patientens unika egenskaper i fokus.De anhöriga 

är mycket betydelsefulla i omvårdnaden när det gäller att tillgodose patientens 

behov (Kirkevold, 2000, s. 119-124). 

 

Vi är övertygade om att det är viktigt att ge barnet empowerment i mötet samt att 

ha med ett familjeperspektiv i omvårdnaden som stöd för barnet. Men utförs detta 

i dagens omvårdnad och ser man till alla inblandade som en enhet? Det vill vi ta 

reda på. Vi tror att denna litteraturstudie kommer att ge mer förståelse för hur barn 

och deras närstående önskar bli bemött och därmed förbättra 

kunskapsutvecklingen för vårdpersonal. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa barns och deras familjers 

upplevelser av vårdpersonals bemötande i vården på sjukhus. 

 

Metod 

Avsikten med en litteraturstudie är att utveckla och fördjupa kunskaperna i sitt 

valda område utifrån kunskap som redan finns i text. I vetenskapliga artiklar hittar 

man den senaste forskningen i ett ämne och de redovisar ny kunskap (Friberg, 

2008, s. 24, 37). Databassökningar har utförts i PubMed och Chinal med MeSH 

termerna Nurse-patient relation, Communication, Hospitalized, Pediatric nursing, 

samt fritextorden Family support, Parent-nurse relations och Experiences. Dessa 

söktes var för sig för att sedan göra olika kombinationer av dem. 

Inklutionskriterierna i PubMed var att söka med begränsningarna engelska, 

svenska, norska artiklar samt att de var publicerade mellan 2003-2008. Även 

begränsningen av barn 0-18 år gjordes. I Cinahl valdes begränsningen av svenska 

och norska artiklar bort på grund av att det inte gick att göra begränsningen med 

alla tre språken samtidigt, men annars gjordes sökningen på samma sätt som i 

Pubmed. De artiklar som inte överensstämde med studiens syfte, de som 

publicerats tidigare än 2003 samt Reviewartiklar exkluderades (exkluderade 

artiklar, se bilaga 3 tabell 4). Manuella sökningar har även utförts på 
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Mittuniversitetets bibliotek och i tidigare kurslitteratur. Resultatet av sökningen 

har sammanställts i en sökprofil se (tabell 1).  

 Tabell 1 Sökprofil av sökningar utförda 21/1-09 

                     

 

                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                Etisk granskning 

Det är viktigt att överväga det etiska resonemanget i de artiklar som väljs ut till  

litteraturstudien eller att det framgår att studien fått tillstånd från etisk kommitté. 

Vi har kritiskt granskat och valt ut de studier vi använt oberoende av eget 

tyckande och vi har tagit med både bra och dåliga åsikter och upplevelser om 

bemötande. Detta eftersom det är oetiskt att endast presentera de studier som 

stödjer forskarens egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008. s. 77).  

  

 

              

Sökord: MeSHtermer Pubmed 

antal träffar 

Utvalda 

artiklar från 

PubMed 

Cinahl 

antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar från 

Cinahl 

Nurse-patient relation 919   339  

Communication 14805  2621  

Hospitalized 3316  1245  

Pediatric nursing 2773  2432  

Fri text sökning     

Parent nurse relations 9  72  

Family support 20928  1842  

Experiences 1005  1973  

Sök kombinationer:     

Communication AND pediatric nursing 334  117 3 

Nurse-patient relation AND pediatric 

nursing 

185 3 112  

Pediatric nursing AND family support 470  47 1 

Hospitalized AND Communication AND 

Experiences 

24 4 10  

Nurse-patient relation AND Experiences 88 1 37  

Family support AND pediatric nursing 

AND communication 

105 1 3  

Nurse-patient relation AND 

Communication AND Family support 

55 2 0  

Parent-nurse relations AND hospitalized 9 1 17  
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                   Bearbetning 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

Fas 1 En första bedömning gjordes genom att läsa igenom 631 titlar. Av de titlar 

som överensstämde med syftet lästes 75 abstrakt för att välja ut de artiklar som vi 

ville granska mer ingående. Av dessa abstrakt valdes 30 artiklar ut för vidare 

granskning. Vetenskapliga artiklar som valdes bort var antingen av låg kvalitet 

eller uppfyllde inte kraven för studien beträffande syftet. Fas 2 Klassificering och 

värdering av studierna har genomförts enligt Hellzen, Johanson & Pejlerts (1999) 

granskningsmall se (bilaga 2) samt med Berg, Dencker & Skärsäters tabell med 

kriterier för värdering och klassificering (1999,s.39). I första hand har 30 artiklar 

sparats som är intressanta för fortsatt granskning. De 14 artiklar som valdes bort 

var antingen av låg kvalitet eller att de inte hade resultat som överensstämmer 

med vårt syfte. Inklutions- och exklusionskritererna var hela tiden vägledande för 

relevansen. De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 

tregradig skala om hög (I), medel (II) eller låg (III) (Se bilaga 1 tabell 3). 

Bedömningen har dokumenterats och redovisats i en översiktstabell se (bilaga 5, 

tabell 7).  Förutom värdering av vetenskaplig kvalitet har de klassificerats i 

följande grupper. En deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller ett 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. En 

kvalitativ studie (K) innebär att insamlade data- i form av till exempel intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden- analyseras och presenteras med syfte att 

få en bredare förståelse för livsvärden och individens upplevelser och 

erfarenheter. Fas 3 Genom att göra en innehållsanalys på ett systematiskt sätt får 

man en beskrivning av ett specifikt fenomen som man kan identifiera när man 

klassificerar data. Det är viktigt att analysera resultatet med hänsyn till varje 

studies bevisvärde (jmf. med Forsberg & Wengström, 2008, s. 150 -151, 156-157, 

165). Artiklarnas resultat lästes flera gånger i sin helhet för att få en bredare 

förståelse av sammanhanget. Resultaten i artiklarna analyserades utifrån syftet och 

kondenserades sedan ner till mindre delar.Texter och stycken som stämde överens 

med syftet av litteraturstudien skrevs ner och översattes till svenska. Exempel på 

hur analysarbetet har gått till finns i tabell 5 och 6 se (bilaga 4). En 

sammanställning av innehållet gjordes och därmed identifierades två teman med 

två underteman vardera.  
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar sexton artiklar. Fyra kvantitativa och 

tolv kvalitativa artiklar utförda i länderna, Finland, Sverige, Canada, USA, 

Brasilien, England, Irland, Danmark och Australien. Studiernas klassificering och 

värdering presenteras i tabell 7 se (bilaga 5). Genom analysen framkom två teman, 

se (tabell 2) vad som inger otrygghet och trygghet under en sjukhusvistelse och 

hur dessa teman upplevs. Detta gav då två underteman vardera, barns upplevelser 

och föräldrars upplevelser i vårdrelationen. Under analysen framkom att 

resultaten i vissa artiklar kunde ingå i de båda temana, då de blir återkommande 

med olika fokus. 

                 

 Tabell 2. Översiktstabell över teman och subteman 

Otrygghet Trygghet 

Barns upplevelser 

Föräldrars upplevelser 

  Barns upplevelser 

Föräldrars upplevelser 

 

Otrygghet 

Barns upplevelser 

Barn som skall läggas in på sjukhus vid en dagkirurgi står inför en okänd 

verklighet och de kan inte föreställa sig vad som kommer att hända. Denna 

okunskap gör att barnen känner ångest och stress. När de känner att de inte har 

kontroll ger detta uttryck i rädsla och då försöker de få tillbaka den genom att 

ställa frågor till föräldrarna, sjuksköterskorna och doktorerna. Observera och prata 

med andra barn var också ett sätt att få kontroll. De behöver då information så att 

de kan förstå sin sjukdom (Coyne, 2005 ;Wennström, Hallberg & Berg, 2007). 

Resultatet i Coynes studie (2005) visar barnens erfarenheter av brist på delaktighet 

i deras omvårdnad. De flesta av barnen ville vara delaktiga och involverad i vad 

som beslutas om deras vård och behandling men det visade sig att det fanns en 

brist i att involvera barnen i vården. En del sjuksköterskor lyssnade inte alltid till 

barnens åsikter eller uppmuntrade dem att medverka i sin vård under 

sjukhusvistelsen. Barnen kände sig illa berörda när vårdspersonalen ignorerade 

dem (Coynes, 2005; Pelander, Lieno- Kilpi & Katajistos 2007). 
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Erfarenheter som barnen har sedan tidigare sjukhusvistelser följer med i minnet 

och kan påverka senare erfarenheter (Avis & Reardon, 2008). De som haft en 

traumatisk upplevelse av medicinsk behandling var mer ovillig till 

premedicineringen i Proczkowska- Björklund, Runesson, Gustafsson & Svedins 

(2008) studie och det gav sjuksköterskorna indikation på att lägga mer vikt vid 

kommunikationen direkt till just de barnen. Det visade sig att de barn som satte 

sig i föräldrarnas knä eller nära dem hade inte direkt ögonkontakt eller verbal 

kommunikation med sjuksköterskorna. En tredjedel av barnen var ovillig att ta 

premedicinen men de allra flesta tog den under övertygelse från sjuksköterskan 

eller/och förälder eller blev tvingade att ta den rektalt. Föräldrar vars barn var 

ovillig till premedicinering, kommunicerade mer direkt med sitt barn och 

sjuksköterskorna tog föräldrarnas parti istället för att prata direkt till barnet. 

 

Den information om sjukhusvistelsen som barnen i Smith & Callerys studie 

(2004) fått och de kunskaper de hade varierade och de berättade att de inte fått 

någon direkt information om den planerade operationen eller vården. De 

identifierade 61 frågor som berörde deras behov av information. De flesta 

frågorna berörde sjukhusmiljön, vad som kommer att hända och hur smärta 

upplevs (Smith & Callery, 2004). Mer än hälften av barnen upplevde att deras 

vänner inte var välkommen och att de andra patienterna inte ingav sällskap men 

det de saknade mest var att sjuksköterskan skulle leka och prata med dem. Två 

tredjedelar av sjuksköterskorna gjorde aldrig detta. Mer än hälften av barnen 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information om rådgivning till eftervård 

eller vad som kommer att hända efter sjukhusvistelsen (Pelander et al., 2007). 

Barnen i Smith & Callerys studie (2004) gav förslag till hur informationen om 

vårdavdelningen och behandlingen skulle ges till dem vilket var ett 

informationsblad med foton och bilder inifrån sjukhuset som skulle skickas till 

dem före sjukhusvistelsen.  

                   

                   Föräldrarnas upplevelser 

Föräldrarna som låg inne på sjukhus med sina barn träffade många olika 

sjuksköterskor och deras erfarenheter av dem var blandade.De upplevde att vissa 

hade brister i sitt sätt att utföra omvårdnad. De gjorde bara sitt jobb, upplevdes 
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vara hårda i sitt förhållningsätt och var inte intresserade att få till ett bra 

samarbete. Hos en del sjuksköterskor kunde de se på deras oroliga blickar att det 

var något allvarligt och de visade tydligt för föräldrarna att de var oroliga över 

situationen. Vid kontakt med sådana sjuksköterskor skapades en känsla av 

missnöje och osäkerhet hos föräldrarna. De respekterade inte barnets behov, 

därför såg familjen dessa sjuksköterskor som okunniga och hade då svårt att få ett 

förtroende för dem. I sjuksköterska-föräldrar relationen är föräldrarna rädda för att 

de skall tappa kontrollen över sina barn och har då svårt att lämna utrymme för 

personalen. (Hall, 2005; Avis & Reardon, 2008). Det kunde även vara så att 

föräldrarna upplevde att de förväntades vara mer involverade och ta mer initiativ 

än de gjorde (Espezel & Canam, 2003). Föräldrarna kände sig ofta osäkra och 

hjälplösa i sin föräldraroll inne på sjukhuset. De skapade ofta egna strategier för 

att klara av situationen när sjuksköterskorna inte gav dem uppmärksamhet, 

uppmuntran och stöttade dem i sin roll (Hopia, Tomlinson, Pavilainen & Åstedt- 

Kurki, 2004). Den specifika situationen och dess behov gav en känsla av 

hjälplöshet genom att inte känna sig förstådd, känna distans till personal, få sin tro 

förstörd, själsligt och religöst, samt att inte veta vart man ska stå (Silveira & 

Angelo, 2006).  

 

Vårdpersonalens attityder och känslor var mer betydelsefullt än deras tekniska och 

teoretiska kompetens och familjer förväntade att vårdpersonal skulle vara 

kommunicerbar, tillgänglig och ha en förståelse och respekt för familjens situation 

(Silveira & Angelo, 2006). Sjuksköterskorna i Shin & White- Trauts studie (2005) 

frågade sällan efter föräldrarnas åsikter eller deras förslag på vad som kunde göras 

och föräldrarna i sin tur frågade sällan efter deras åsikter/förslag i vårdrelationen.  

Negativ personal och dåliga ömsesidiga relationer gav dålig kommunikation och 

att föräldrarna kände sig dumma eller utskällda (Jones et al., 2007). Det visade sig 

också att fäderna inte fick lika mycket information av sjuksköterskan som 

mödrarna (Proczkowska- Björklund et al., 2 
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 Trygghet 

Barns upplevelser 

Barnens viktigaste behov är att de har någon av föräldrarna i sin närhet som kan ge 

dem emotionell och fysisk kontakt. Att på natten ha sängen nära så att de kan 

känna att någon av föräldrarna är där. De har även ett behov att leka och må bra 

oberoende av hur gamla de är och grad av sjukdom. När barnen får vara delaktiga i 

vården underlättar det för dem när de är medvetna om vad som kommer att hända 

och de blir mer samarbetsvillig under behandlingarna. Det framkom också att det är 

viktigt att barnen har en bra kontakt med personalen som ger barnen beröm och 

belöning. Barnen har ett behov av att känna trygghet genom att ta med egna 

leksaker, kramdjur och kläder vilket stärker tryggheten. Viktigt var också att de 

fick visa sin egen vilja genom kroppsspråk eller med ord. Barnen beskriver 

sjuksköterskorna som vänlig, någon att lita på och att de tog bra hand om dem 

under vården. De var alltid tillgängliga, respekterade och erkände barnen som egna 

individer, ansåg de allra flesta. Barnen upplevde att de hade tid med dem och i 

bland kunde barnen sitta i sjuksköterskornas knä eller få en kram och det tyckte de 

var mysigt (Björk, Nordström & Hallström, 2006; Pelander et al., 2007; Ångström, 

Brännström, Norberg & Jansson, 2008).  

 

Barnens förväntningar och upplevelser på hur en bra sjuksköterska skulle vara var 

snäll, vänlig, lugn, hjälpfull, ha en positiv attityd och att de lekte med barnen. Att 

de hade humor, var trovärdig och ärlig var också värdefulla aspekter. Att 

sjuksköterskan bar färgglada  kläder önskades, för de vita var inte så fint, tyckte 

barnen. Förväntningar av hög kvalitet på omvårdnaden var att sjuksköterskan skulle 

ge barnen respekt och bekräftelse, inge säkerhet och vara omtänksam, ge utbildning 

och information, vara underhållande samt ge fysisk omvårdnad och behandling. 

Hög kvalitet var också att de hade social kontakt med andra barn, vänner eller 

andra patienter. Möjlighet till avskildhet var också en viktig aspekt för kvaliteten 

på omvårdnadsmiljön. (Pelander & Leino- Kilpi, 2004; Pelander et al. 2007; 

Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chiappetta & Sandrik, 2007).Trots att barnen var 

rädda och ibland hade smärta när de var på sjukhus så visar studien att barnen var 

samarbetsvilliga och talade om situationen på ett motiverande sätt och med en 

lättnad av att de var i trygga händer (Wennström et al., 2007).  
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Barn i alla åldrar uppgav att det var viktigt att sjuksköterskorna såg till att de var 

smärtlindrade samt att de hade ett beteende som gav en känsla av säkerhet, skydd 

och övervakning av barnens behov och välmående. Sjuksköterskorna måste också 

se till de fysiska behoven, som hygien och mat, men även att ge uppmuntran som 

inkluderar tröstande ord och beröring. Barnen uppskattade de insatser som 

sjuksköterskan gjorde så att de kunde tillhandahålla information med 

sanningsenliga svar så att lämplig omvårdnad gavs till dem (Schmidt et al., 2007). 

Mer än hälften av interaktionerna i Shin & White-Trauts studie (2005) förekom 

mellan sjuksköterska och barn och lite mer än en tredje del mellan sjuksköterska 

och mor. Barnen i åldrarna fem till sex år var för det mesta passiva under mötet 

men visade ändå intresse för interaktionen och var ense med sjuksköterskorna för 

det mesta. I relationen visades den mest frekventa vänligheten till barnen av 

sjuksköterskorna som gav och frågade efter information samt frågade efter barnens 

uppfattning. Det mest frekventa beteendet under interaktionen mellan alla parter 

var att de var överens och var intresserade av mötet.  

 

Föräldrarnas upplevelser 

Föräldrarna uppger vikten av bra kommunikation med personalen och att de får 

diskutera den omsorg som getts till deras barn på sjukhuset.Uppskattat är också att 

personalen använder en direkt kommunikation till barnen (Avis & Reardon, 

2008). För att uppnå en bra kommunikation tycker föräldrarna att 

sjuksköterskorna skall vara tillmötesgående men ej för personlig och familjär som 

kan det leda till att kommunikationen blir dålig. Känslomässiga uttryck och 

diskussioner var strategier föräldrarna använde där man diskuterar behandlingen 

med en positiv sjuksköterska som frågar, ger förslag och lyssnar på föräldrarna. 

Detta inger trygghet hos föräldrarna och de känner att deras barn är i trygga 

händer (Hall, 2005; Jones et al., 2007). Känsla av att vara välkommen och av att 

bli involverad i sitt barns vård var viktigt för upplevelsen av interaktionen ansåg 

föräldrarna. Att få frihet att utrycka sig, få uppmärksamhet och känsla av 

förtroende så att man kunde lita på personalen var viktigt för känsla av delaktighet 

(Avis & Reardon, 2008; Silveira & Angelo, 2006). 
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 Det var viktigt att sjuksköterskorna var lyhörd för hela familjens behov och gav 

förklarande, uppdaterad information till varje individs situation. Familjer 

förväntade sig att de skulle ta initiativet till relationen/ kommunikationen och när 

de väl gjorde det då kunde familjerna bli stärkt i sin roll och få mod till att bli 

delaktig i sitt barns omvårdnad (Hopia et al. 2004). Föräldrarna ansåg att respekt 

för barnens förmågor stärkte och främjade en positiv egenkapacitet, vilket ökade 

barnens totala välbefinnande (Coyne, 2005). Det var viktigt att sjuksköterskorna 

visade intresse av att lära sig barnet som person och deras kondition både psykiskt 

och fysiskt. Små vårdteam och kontinuitet samt att dela information och spendera 

mer tid tillsammans med teamet var viktigt för ett bra klimat och skapandet av en 

bra relation, ansåg föräldrarna (Espezel & Canam, 2003). När de var på sjukhus 

med sina barn beskrev de en del sjuksköterskor som, de som inger trygghet, de 

som är trevliga, snälla, varma, moderliga, förstående och avslappnade. Om något 

hände barnen och situationen blev lite kaotisk var det de sjuksköterskorna som var 

lugna och samlade. En uppskattning var också när sjuksköterskorna tog sig tid att 

prata om andra saker med föräldrarna så att samtalen inte bara handlade om 

vården runt barnen (Hall, 2005). 

 

Diskussion 

I resultatet framkom att barnens största behov är att ha föräldrarna i sin närhet 

men även möjlighet till lek samt ha med egna leksaker som kram djur, filtar och 

kläder är ett stort behov. Tryggheten i att ha social kontakt med andra barn och 

vänner samt möjligheten till avskildhet var också viktigt, ansåg de. Barnen 

uppgav att sjuksköterskorna inte engagerade sig tillräckligt i leken, vilket de 

saknade. De allra flesta barnen upplevde ändå sjuksköterskorna som omsorgsfull, 

ärlig och säker men en del barn upplevde att det fanns en kommunikation och 

informationsbrist, eftersom informationen inte gavs direkt till dem. Detta gav en 

otrygghet som skapade ångest och stress hos barnen. De vill bli involverade i sin 

vård, bli lyssnade till och respekterade som egna individer. En direkt 

kommunikation med barnen uppskattades av föräldrarna och att sjuksköterskorna 

visade ett intresse av att lära känna sin patient. De anser också att det är av viktigt 

känna sig välkomna och delaktiga i omvårdnaden av sitt barn och att 

informationen skulle vara individ och situations anpassad till hela familjens 
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behov. Föräldrarnas upplevelse av sjuksköterskorna relaterade till vilka attityder 

och förhållningssätt de hade. Vissa sjuksköterskor gav en känsla av osäkerhet och 

hjälplöshet. De beskriver att vissa sjuksköterskor ville ta över föräldraansvaret och 

att de inte var intresserade att få till ett bra samarbete. De olika förväntningarna 

som föräldrarna och sjuksköterskor hade av varandra uppfattades på olika sätt och 

gav missförstånd. 

 

Resultatdiskussion 

Att lyssna till och respektera barnen som de unika individer de är, anser vi är det 

mest primära att göra i relationen och för att stärka ett bra bemötande. Barn har ju 

de rättigheterna enligt barnkonventionen och som Nordisk förening för sjuka 

barns behov, 1990. [Nobab] säger i sina riktlinjer att informationen ska vara 

individanpassad och att barnen har medbestämmanderätt gällande deras vård och 

hälsa. Författarna samstämmer med Carter (2004) som ifrågasätter hur kan vi veta 

att vi gör det rätta för barnen om vi inte respekterar och lyssnar till dem? De flesta 

barnen beskriver ändå relationen med sjuksköterskan som positiv, säker och att de 

kände sig trygga. Vi anser som Björk et al. (2006) tar upp i sin studie att inge tillit 

är en viktig del i vårdrelationen med barn och för att bygga upp ett bra samarbete. 

Denna tillit byggs upp genom att lyssna och engagera sig som sjuksköterska i 

barnens berättelser som också ger barnen empowerment och mod att berätta mera 

och parterna kan därmed lära av varandra. Det ger även sjuksköterskan värdefull 

information om individen. För att sjuksköterskan ska få en förståelse för vad 

barnen och hela familjen berättar kan de använda sig själv som terapeutiskt 

instrument, men det kräver också självinsikt och att de är beredda att bli 

involverad (jmf. med Carter, 2004).  

 

Som det framkommer i resultatet vill barnen bli och har ett stort behov av att vara 

delaktig och informerade i och om sin egen vård, både före, under och efter 

sjukhusvistelsen. Många frågor fanns om vad som kommer att hända, vad som 

händer och hur det kommer att se ut sedan. För att sjuksköterskorna ska kunna 

involvera dem i diskussioner måste de känna till det individuella sammanhanget 

och informationen måste därför anpassa till barnens ålder. Barn i olika åldrar 

förstår sammanhanget men på olika sätt. I studier om barns erfarenhet av 
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delaktighet i deras vård har man sett att även små barn kan vara med i en 

diskussion om man ger dem informationen på rätt sätt genom att gå ner på deras 

nivå (jmf. med Coyne, 2008; Wennström et al., 2007). För att få till ett bra 

samarbete och samt minska deras ångest och rädsla behöver barnen bli delaktiga i 

alla procedurer runt dem. Ett bra kommunikationsmedel som ger samarbete kan 

vara att använda leksaker eller andra, för barnen trygga saker. Författarna i Shin & 

White-Traut (2005) diskuterar att det finns studier som visar att barn gärna 

använder kramdjur eller dylikt, tillika med verbal kommunikation. Det kunde nog 

hjälpt sjuksköterskorna i den studien där barnen var passiva under interaktionen. 

Författarna samstämmer att detta är ett förträffligt sätt att få till ett bra samarbete 

och skapa en god tillit. Att som sjuksköterska släppa fram lite av barnet i sig själv 

för att skapa en bra relation på ett pedagogiskt sätt, behöver sjuksköterskan olika 

kommunikationsstrategier i relationen med barn och behöver även förberedas 

speciellt inför detta möte (jmf. med Shin & White-Traut, 2005). 

 

Resultatet visar att det barnen saknar allra mest när de ligger inne på sjukhus är att 

sjuksköterskorna visar intresse av att leka och prata med dem. Leken är en mycket 

viktig del i barns liv, den är en livlina för sjuka barn och har en terapeutisk effekt 

när de leker det de har varit med om. Sjuksköterskan bör engagera sig mera i att 

involvera barnen i vården och kan då integrera leken med dagliga rutiner (jmf. 

med Björk et al, 2006; Pelander et al., 2007). Det som förhindrar barnen att delta i 

sin egen vård kan vara att sjuksköterskan har en negativ attityd och ett 

förhållningssätt som gör att det brister i kommunikationen som leder till att barnen 

har obesvarade frågor om deras sjukdom och behandling (Coyne, 2008). 

Författarna har full förståelse för de barn som känner sig arga åsidosatta när 

personalen ignorerar dem. Barnen ser om det finns negativa attityder och ett dåligt 

förhållningssätt hos vårdpersonalen och hela relationen påverkas av ett dåligt 

bemötande (jmf. med Carter, 2004) 

 

 Enligt Ygge (2007) och Corlett & Twycross (2006) blir det ofta förvirring i 

relationen mellan föräldrar och sjuksköterskan på grund av att rollfördelningen 

inte är klarlagd. Detta kan förklara, anser vi att de förväntningarna man hade på 

varandra i relationen uppfattades olika och ledde till missförstånd. En öppen 
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kommunikation behövs därför i tidigt skede så att detta inte sker (jmf.med Corlett 

& Twycross 2006). Föräldrar i Ygges studie (2007) gav på förslag att en folder 

med information skulle finnas om vad som kan förväntas av dem, när och av vem 

för att skapa trygghet och klargöra rollerna vilket vi tror inte är så dumt. 

Sjuksköterskans förmåga att delge information, deras personliga egenskaper och 

förmåga till insikt, samt deras vilja att dela med sig påverkar hur bemötande 

upplevs. För att kunna utöva familjecentrerad vård behöver föräldrarna känna sig 

välkommen och säker i sjukhusmiljön samt att vård personalen är med och delar 

upplevelser och vård av barnet. Familjer värderar högt de som ser och förstår 

varje unik individ i den specifika situationen vilket ger möjlighet till en öppen 

kommunikation (Silvera & Angelo 2006). Detta borde vara en självklarhet.  

 

Brist i att involvera barnen kan bero på att föräldrarna tar över i stället för att ge 

sjuksköterskan möjlighet att bygga upp ett förtroende för barnet, eller för att de 

tror att de skyddar deras välmående. Kan även vara att sjuksköterskan har en 

förväntan av relationen som inte diskuteras viket leder till brister i relationen (jmf. 

med Corlett & Twycross, 2006; Coyne, 2008; Proczkowska- Björklund, et al. 

2008; Pelander et al., 2007). Under sjukhusvistelsen har föräldrarna en viktig roll 

eftersom de har stor kunskap om barnet och kan ge emotionellt stöd. Därför 

behöver de i sin tur stöd och uppmuntran från personalen så att de blir stärkt i sin 

roll. Vissa familjer klara inte av detta utan hjälp (Björk et al. 2006; Hopia et al., 

2004; Power & Franck, 2008). Författarna samstämmer med Ygges (2007) studie 

där sjuksköterskor uttryckte att det är deras ansvar att klargöra föräldrarollen samt 

att diskutera informationen och klargöra vilken information som var viktig för just 

den familjen. De beskrev informationsansvaret som en kontinuerlig process som 

bör ges på samma sätt varje gång för att undvika missförstånd och kvalitetssäkra 

vården. Det som sjuksköterskorna saknade var mer tid till stöd för familjerna. Tid 

och tillit är nyckeln till bra omvårdnad (jmf. med Hall, 2005; Ygge, 2007). 

 

 I Power & Franck (2008) har man sett att det finns ett behov av bättre 

arbetsrutiner samt utbildning i kommunikationsstrategier för att kunna involvera 

föräldrarna i sitt barns vård. Enligt Nobab (1990) så ska personalen ha special 

kompetens för att bemöta och arbeta med sjuka barn och deras familjer och att 
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vården ska ha kontinuitet med små vårdteam. Barn ska vårdas på barnavdelningar, 

vilket vi anser är en självklarhet, där de har möjlighet att umgås med 

jämnåriga.Eftersom familjecentrerad vård bygger på delaktighet har 

sjuksköterskan en viktig roll att involvera familjer på deras villkor. Författarna 

samstämmer med Ygge (2007) att det behövs en blandning av både novisa och 

mer erfarna sjuksköterskor i vårdteamet för att få en bra relation med familjen och 

en positiv attityd på avdelningen. Resultatet har bevisat att bara barnen blir bemött 

på rätt sätt och får vara involverad i sin vård, får de den förståelse de behöver som 

ger känsla av trygghet. Det är säkerligen en utmaning som sjuksköterska att vårda 

barn och att kunna dela med sig av information till alla familjemedlemmar men 

kräver goda personliga egenskaper, rätt kompetens samt att man som 

sjuksköterska har respekt för autonomin i omvårdnaden (jmf.med Corlett & 

Twycross, 2006).  

 

Metoddiskussion 

Från början hade vi även tänkt ta med sjuksköterskans upplevelse ur 

professionens perspektiv och hade även frågeställningen om vilka 

omvårdnadsåtgärder de kan vidta för att uppnå det bästa bemötande. Hade också 

frågeställningarna hur upplever barn och deras familjer bemötandet hos 

sjuksköterskan och vad saknar barn och familjer i vårdrelationen?  

Under arbetets gång har vi insett att vi måste begränsa oss till barn och föräldrar 

perspektivet för att greppa litteraturstudien och att få ett mer matnyttigt innehåll. 

För att besvara syftet på ett mer naturligt sätt togs frågeställningarna bort. De 

sökord som använts har lett till artiklar som besvarar syftet utan att använda 

MeSH-termen hospitalized i alla sök kombinationer. MeSH-termen hospitalized 

har ändrades från inpatient som vi hade från början. De artiklar som valdes ut var 

publicerade bara fem år bakåt i tiden för att få fram ny forskning. Det har inte 

varit några svårigheter med att hitta artiklar av relevans som svarar mot syftet.Vi 

inser dock att vi kunde ha gjort en bättre sökning med mindre kombinationer då 

samma artiklar kommit upp vid flera tillfällen. 
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                    Slutsats 

Upplevelsen som barn och deras familjers hade av bemötande i vården i olika 

delar av världen var ändå densamma. Upplevelser av sjuksköterskorna hos 

föräldrarna var blandad medan barnen beskriver dem mer på ett positivt sätt. Det 

framkom ofta att det fanns kommunikationsbrist i relationen hos alla parter. Detta 

kan förklara att de förväntningar man hade på relationen gav missförstånd. Även 

sjuksköterskornas attityder och förhållningssätt speglade hur relationen upplevdes. 

Barnen upplevde att de inte blev respekterade som egna individer av vårdpersonal 

och i vissa fall även av föräldrar. Att man som sjuksköterska inte har patienten i 

fokus ser vi som oprofessionellt. Att integrera ett pedagogiskt arbetssätt när man 

ger barnen omvårdnad är vad som behövs i arbetsrutinerna för att lättare få dem 

att samarbeta och för att upplevelsen av relationen ska bli så bra som möjligt. Vad 

vi har kommit fram till är att forskning finns men behöver säkert uppdateras 

kontinuerligt. Det bättre rutiner i att få ut kunskapen så att den används. Detta 

arbete har varit utvecklande och roligt och vi har fått en djupare förståelse för hur 

barn och familjer vill bli bemött i vården. Vi hoppas att litteraturstudien 

intresserar andra till att använda sig av den evidensbaserad kunskap som finns för 

att hålla en bra kvalitet på omvårdnaden.  
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Bilaga 1. Tabell 3 Värdering och klassificeringstabell 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod 

 

 

I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder 
 (till exempel 
multivariatanalys, 
fallkontrollmetodik med 
mera). Lång uppföljning. 

 

      

          _ 

Begränsat 
patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, 
alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata 
statistiska metoder 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

 

K 

Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God 
kommunicerbarhet 
och replikerbarhet 

 

 

 

         _           

Vagt definierad 
frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven 
datainsamling 
och analysmetod. 
Vagt beskrivna 
tolkningar och 
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet 
och replikerbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

                    Bilaga 2   
 
Artikelgranskning  
 
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

                  Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..…… 

Årtal:………..Tidskrift:…………………………………………………………… 

                  Land där studien utfördes……………………………………………………… 

                 Typ av studie: Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ    □        Kvalitativ     □ 

                 Område:   

                  1…………………………………….  □ 

                 2……………………………………..  □ 

                 3……………………………………..  □ 

                 4……………………………………..  □ 

                  Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

……………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

                  KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

                 Typ av studie 

                  Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

                  Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan      □....................... 

      

                 Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?................................ Studiens längd………. 

                 Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □         Åldersaspekter?    Ja  □  Nej□ 

 

                 Kvalitativa studier 

                 Tydlig avgränsning/Problemformulering?             Ja             Nej    

                 Är perspektiv/kontext presenterade?              ja             Nej    

                 Finns ett etiskt resonemang?               Ja            Nej    

                 Urval relevant?              Ja              Nej    

                 Är försökspersonerna väl beskrivna?            Ja              Nej    

                 Är metoden tydligt beskriven?            Ja              Nej    

                  Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?   Ja              Nej    

                Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt  överensstämmelse med verkligheten, 

fruktbar/nyttigt?                                 Ja              Nej     

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

                Kvantitativa studier 

               Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                                               Ja □              Nej □ 

                 Kontext                        Ja □               Nej □ 

                 Bortfall:  Analysen beskrive                      Ja □  Nej □ 

                 Storleken beskriven                      Ja □ Nej □ 

                 Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

                 Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

                  Vilken statistisk metod är använd? 
 

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

                 Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

                Hur tillförlitligt är resultatet? 

                Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla                        Ja □ Nej □ 

 

                 Är resultatet generaliserbart?                       Ja □ Nej □ 

                  Huvudfynd: 

              

………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……    Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

        

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

Bilaga 3.  
 
Tabell 4. Översikt över exkluderade artiklar. 
Författare År Titel Orsak till 

exkludering                

Carter, B. 2004 Pain narratives and practitioners: a way of working 

in-relation with children experiencing pain. 

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

Corlett, J., & Twycross, A. 2006 Negotiation of care by children’s nurses: lessons 

from research.  

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

Hewitt-Taylor, J. 2008 Parents’ views of children who have complex health 

needs. 

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

Lloyd, M., Law, G., 

Heard, A., & Kroese, B. 

2008 When a child says no: experiences of nurses 

working with children having invasive procedures. 

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

Lwes, C., Sawyer, L., 

Amos, S., Kandiah, M., 

Pearce, L., & Symons, J. 
2008 

Impact of an education programme for staff working 

with children undergoing painful procedures. 

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte.                               

Mc Sherry, W., &  Smith, 

J.  

2007 How children express their spiritual needs?  Uppfyller inte kriterierna 

för vetenskaplig artikel. 

Woodgate, R. 2006 The importance to being there: perspectives of social 

support by adolescents with cancer. 

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

 

Ygge, B-M.                                  2007 

 

Nurses perperceptions of parental involvement in 

hospital care.       

Resultatet motsvarade inte 

vårt syfte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

 
Bilaga 4. 
 
Tabell 5. Exempel på analys av artiklarna 
 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subtema 

 
Teman 

 
Wennström, B., 
Hallberg, R-M., 
& Bergh, I. 
(2007). Sverige 

 
Barn som skall läggas in på sjukhus vid en 
dagkirurgi står inför en okänd verklighet och de 
kan inte föreställa sig vad som kommer att hända. 
Denna okunskap gör att barnen känner ångest och 
stress. Barnen kan inte förklara varför de inte 
känner att de mår bra.  

 

 
  
 
 
Barns upplevelser  

 
  

 
 
 
 
 
Otrygghet 
 
 

 
När barnen känner att de inte har kontroll försöker 
de få tillbaka den genom att ställa frågor för att 
försöka förstå vad som kommer att hända. 
  
När barnen var på sjukhus kände de att de gradvis 
tappade kontrollen. Att tappa kontrollen var ett 
uttryck med rädsla 
 
med ändock med en lättnad av att de var i trygga 
händer. Trots att barnen var rädda och kunde ha 
smärta när de var på sjukhus så visade studien att 
barnen var samarbetsvillig och talade om 
situationen på ett motiverande sätt. 
 

 
Barns upplevelser 

 
Trygghet 

 
 
 
 
Tabell 6. Exempel på analys av artiklarna 
 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subtema 

 
Teman 

 
Hopia.H., 
Tomlinson,P.S, 
Paavilainen,E.&
Åstedt-Kurki,P., 
(2004), 
Finland 

 

  
Föräldrarna kände sig ofta osäkra och hjälplösa i 
sin föräldraroll inne på sjukhuset. De skapade ofta 
egna strategier för att klara av situationen om inte 
sjuksköterskan gav dem uppmärksamhet och 
uppmuntran och stöttade dem i sin roll. 

 
Föräldrarnas 
upplevelser  
 
 
 

 
Otrygghet 
 
 
 
 

 
Familjer förväntade att sjuksköterskan skulle ta 
initiativet till relationen/ kommunikationen när de 
väl gjorde det då kunde familjerna bli stärkt i sin 
roll och få mod till att bli delaktig i sitt barns 
omvårdnad. De var viktigt att sjuksköterskan var 
lyhörd för hela familjens behov och gav 
förklarande, uppdaterad information till varje 
individs situation. 

 
Föräldrarnas 
upplevelser  

 

 
Trygghet 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

Bilaga 5, tabell 7 översiktstabell av inkluderade artiklar 

        Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Interventio

n 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod 
 

Huvudresultat Studied
esign - 
kvalitet 

 
Avis, M. & 
Reardon, R (2008). 
UK.    

 
Att förklara föräldrarnas 
syn på hur deras barn med 
särskilda behov har blivit 
vårdade av 
sjukhuspersonalen, med 
focus på hur bra deras egna 
och deras barns behov har 
blivit identifierade och 
mött. 

 
Kvalitativ 

 
N=16 
(34) 

 
Intervjuer med 
sju öppna frågor 
och 
uppföljningsfråg
or. 
Pragmatisk 
tematisk analys. 

 
Resultatet visar att de erfarenheter som man varit med om vid tidigare 
sjukhusvistelser följer med i minnet och kan påverka senare erfarenheter.  
Föräldrarna uppger vikten av bra kommunikation med personalen och att få 
diskutera den omsorg som getts till deras barn på sjukhuset. När personalen 
använder en direkt kommunikation till barnen har ett stort värde för 
föräldrarna. I sjuksköterska föräldrar relationen är föräldrarna rädda för att 
de skall tappa kontrollen över sina barn och har då svårt att lämna utrymme 
för personalen. Detta är kopplat till en brist hos dem att ge emotionellt stöd 
åt föräldrarna. Deras upplevelse av sjuksköterskorna var blandade. Vissa 
hade brister i sätt att ge vård, de gjord bara sitt jobb och var hårda i sitt 
förhållningssätt. De beskriver också vissa sjuksköterskor som tog sig tid att 
lyssna fast de upptagna, det ledde till säkerhet och att de kan lita på dem.   

 
 

K II 

 
Björk, M., 
Nordström, B. & 
Hallström, I. 
(2006). Sverige. 

 
Att beskriva små barns 
(under 7 år) behov som 
uttrycks genom deras 
beteende, kroppsspråk och 
verbala uttryck vid första 
sjukhusvistelsen efter 
diagnosen cancer. 

 
Kvalitativ. 

 
N=12 

 
Ostrukturerade 
observationer. 
Manifest och 

latent 
innehållsanalys. 

 

 
Resultatet visar att det viktigaste behovet som barnen har är att de har någon 
av föräldrar i sin närhet som kan ge dem emotionell och fysisk kontakt. 
Barnen har ett behov att leka och må bra oberoende av hur gamla de är och 
grad av sjukdom. När barnen får vara delaktiga i vården underlättar det för 
dem när de är medvetna om vad som kommer att hända och de blir mer 
samarbetsvillig under behandlingarna. Det framkom också att det är viktigt 
att barnen har en bra kontakt med personalen. Att personalen ger dem beröm 
och belöning. Barnen har ett behov av att känna säkerhet genom att ha med 
sig en filt eller ett kramdjur. Viktigt är också att barnen får visa sin egen 
vilja genom kroppsspråk eller med ord. 

 
 

K I 

 
Coyne.I 
(2005) 
Irland 

 
 
 

 
Att undersöka barns, 
föräldrars och 
sjuksköterskans syn på 
delaktighet i vården på 
sjukhus 

 
Kvalitativ 

 
N=11 barn, 
10 föräldrar 

och 12 
sjukskötersko

r 
 

 
Grounded 

theory 

 
Resultatet visar barnens erfarenhet av samråd och brist på delaktighet i deras 
vård. De flesta av barnen vill ha samråd och vara involverad i vad som 
beslutas om deras vård och behandling.  De behöver information så att de 
kan förstå sin sjukdom. Barnen använder strategier för att få information, så 
som att ställa frågor till föräldrarna, sjuksköterskorna och doktorerna. 
Observera och prata med andra barn var också ett sätt. Det visade också att 

 
K I 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 

de fanns en brist i att involvera barnen i vården. Barnen kände sig arga och 
upprörda när sjukhusvårdspersonalen ignorerade dem. . Föräldrarna ansåg 
att respekt för barnens förmågor stärkte deras självkänsla och vilket därmed 
skulle öka deras totala välbefinnande. 

 
 

 

 
Espezel.H.J.E& 
Canam.C.J 
(2003) 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Att undersöka föräldrars 
upplevelser av 
interaktionen mellan dem 
och sjuksköterskor samt att 
vara delaktig i sitt barns 
vård på sjukhus 

 
Kvalitativ 

 
N=8 föräldrar 
och 7 barn i 

åldern 18 mån 
och uppåt. i 7 

familjer 

 
Intervjuer  
kvalitativ 

innehållsanalys 

 
Det var viktigt att sjuksköterskan visade intresse av att lära känna barnet 
som person och deras kondition både psykiskt och fysiskt. Små vårdteam 
och kontinuitet var viktigt för ett bra klimat och skapandet av en bra relation 
samt att dela information och spendera mer tid tillsammans med 
sjuksköterskan, ansåg föräldrarna. Att var delaktig i omvårdnaden upplevdes 
även som att tappa lite av sin föräldraroll när sjuksköterskan tog över i 
kritiska situationer Det kunde även vara så att föräldrarna upplevde att de 
förväntades vara mer involverade och ta mer initiativ än de gjorde. Att bli 
inbjuden att dela på ansvaret om omvårdnaden förväntades av föräldrarna 
men och andra sidan hade de inte full insikt eller förståelse för 
sjuksköterskans professionella roll alla gånger vilket ledde till vissa 
kommunikationsproblem. 

 
 

K II 
 

 
Hall, E. (2005). 

Danmark. 

 
Beskriva Danska föräldrars 
erfarenheter när deras 
nyfödda eller mycket små 
barn var svårt sjuka. 

 
Kvalitativ 

 
N=13 

 
Djupintervjuer  

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Under sjukhusvården var föräldrarna i kontakt med många olika 
sjuksköterskor. Upplevelsen av dessa sjuksköterskor var lite blandad. De 
flesta föräldrarna beskrev sjuksköterskorna som hjälpsamma och gav 
information om vad som skulle ske och föräldrarna kände ett förtroende för 
dem. I motsatsen var sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet, 
dominerande eller hade oroliga blickar, med dessa sjuksköterskor kände sig 
föräldrarna obekväma.  

 
K I 

 
Hopia.H., 
Tomlinson, P.S, 
Paavilainen, 
E.&Åstedt-Kurki, 
P., 
(2004), 
Finland 
 
 
 

 
Från familjens perspektiv 
undersöka och beskriva 
deras behov av stöd och 
vilka upplevelser de har av 
omvårdnaden under deras 
barns sjukhusvistelse. 
Även att undersöka vilka 
förväntningar föräldrar har 
på omvårdnaden 

 
Kvalitativ 

 
N=43 

föräldrar och 
39 barn i 

sammanlagt 
31 familjer 

 
Intervjuer 
Grounded 

Theory 
användes med 
tre kodnivåer: 
Öppen, axial 
och selektiv 

 
 

 
Föräldrarna kände sig ofta osäkra och hjälplösa i sin föräldraroll inne på 
sjukhuset. De skapade ofta egna strategier för att klara av situationen om 
inte sjuksköterskan gav dem uppmärksamhet och uppmuntran och stöttade 
dem i sin roll. Familjer förväntade att sjuksköterskan skulle ta initiativet till 
relationen/ kommunikationen när de väl gjorde det då kunde familjerna bli 
stärkt i sin roll och få mod till att bli delaktig i sitt barns omvårdnad. De var 
viktigt att sjuksköterskan var lyhörd för hela familjens behov och gav 
förklarande, uppdaterad information till varje individs situation. 

 
 

K I 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  
 

 
Jones, L., 
Woodhouse, D., 
Rowe, J. (2007). 
Australian. 

 
Föräldrars erfarenhet av bra 
och dålig kommunikation 
av sjuksköterskor på en 
neonatal intensiv 
vårdavdelning. 

 
Kvantitativ 

 
N=33 

 
Halvstrukturerad
eintervjuer. 
kodnings 
schema baserat 
på CAT (Co 
mmunication 
accommodation 
theory). 

Kvantitativ 
innehållsanalys 

Chi Square  

 
För att uppnå en bra kommunikation tycker föräldrarna att sjuksköterskorna 
skall vara tillmötesgående. Är personalen för mycket tillmötesgående anser 
föräldrarna de blir för personliga och familjära. Känslomässiga uttryck och 
diskussioner var strategier föräldrarna använde för att få till en bra 
kommunikation. Vid en bra kommunikation diskuterar man behandlingen 
med en positiv sjuksköterska som frågar om förslag och lyssnar på 
föräldrarna. Negativ personal och dåliga ömsesidiga relationer leder till 
dålig kommunikation och att föräldrarna känner sig dumma, eller utskällda. 
Detta leder till en dålig relation mellan personalen oh föräldrar. 

 

 

DS II 

 

 

 
Pelander,T., Leino-
Kilpi,H. & 
Katajisto,J., 
(2007),Finland 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att undersöka barns 
värderingar av kvalitet 
inom barnsjukvården 

 
Kvantitativ 

 
N=388 barn 
ålder 7-11 

(36) 

 
Statistisk data 

analys (Gamma, 
The Fisher exact 

test och 
Cronbach alfa) 

Induktiv, 
deskriptiv 

innehållsanalys  

 
Sjuksköterskan beskrevs av de flesta barnen som ärlig, snäll och att de var 
kunniga till sin roll. Lite mer än hälften av barnen tyckte att sjuksköterskan 
var rolig och de flesta ville att de skulle ha mer färggladare kläder. 
Sjuksköterskan såg alltid till barnen, lyssnade och respekterade dem, ansåg 
de allra flesta men en del lyssnade inte alltid till barnens åsikter eller 
uppmuntrade dem att medverka i sin vård under sjukhusvistelsen. Mer än 
hälften av barnen kände att deras vänner inte var välkommen och att de 
andra patienterna inte ingav sällskap. Det de saknade mest var att 
sjuksköterskan skulle leka och prata med dem. 2/3 av sjuksköterskorna 
gjorde aldrig detta. 2/3 av barnen tyckte att de fick tillräckligt med 
information om behandlingar, men inte vad de kunde göra efter 
sjukhusvistelsen för att bli bättre eller vad som kommer att hända sen. 

 
 

DS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelander,T.& 
Leino-Kilpi. 
(2004),Finland 

 
 
 
 
 
 

 

 
Att undersöka barns 
förväntningar på 
omvårdnadskvaliteten i 
barnsjukvården 

 
Kvalitativ 

 
N= 20 barn 4-

6 år och 20 
barn 7-11år  

 
Frågeformulär 

med följdfrågor, 
intervjuer 

Latent 
innehållsanalys 

gjordes 

 
Barnens förväntningar på hur en bra sjuksköterska var snäll, vänlig. lugn 
hjälpfull och att de lekte med dem. Att sjuksköterskorna hade humor och var 
trovärdig var också värdefulla aspekter. Att de bar färgglada kläder önskades 
för de traditionella vita var inte så fint, tyckte barnen. Förväntningar av hög 
kvalitet på omvårdnaden var att sjuksköterskan skulle ge barnen respekt och 
bekräftelse, inge säkerhet och vara omtänksam, ge utbildning och 
information, vara underhållande samt ge fysisk omvårdnad och behandling. 
Hög kvalitet var också att de hade social kontakt med andra barn, vänner 
eller andra patienter. Möjlighet till avskildhet var också en viktig aspekt för 
kvaliteten på omvårdnadsmiljön, ansåg de. 
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Proczkowska-    
Björklund, M., 

Runeson, I., 
Gustafson, P-A. & 

Svedin,C-
G.,(2008), 

Sverige 
 

 
 

Att undersöka hur vuxnas 
kommunikation påverkar 
barns beteende under 
premedicinering före en 
operation 

 
 

Kvantitativ 
 

 
 

N= 95 barn 
68 mödrar, 19 
fäder och 15 
sjukskötersko

r 
 

 
 
Deskriptiv 
analys  

Frågeformulär 
statistisk analys 

med Mann-
Whitney, Kappa 

statistics, 
Logistic 

regression och 
stepwise 

multiple logistic 
regression (OR) 

 
 
39 barn var ovilliga att ta medicinen men de allra flesta tog den under 
övertygelse från sjuksköterskan eller/och förälder eller blev tvingade att ta 
den rektalt. Föräldrar vars barn var ovillig till medicinering kommunicerade 
mer direkt med sitt barn och sjuksköterskan tog föräldrarnas parti istället för 
att prata direkt till barnet. Det visade sig också att de barn som haft en 
traumatisk upplevelse av medicinsk behandling förut var mer ovillig till 
premedicineringen men då kommunicerade sjuksköterskorna mer med de 
barnen. De barn som satte sig i föräldrarnas knä eller nära dem hade inte 
ögonkontakt och verbal kommunikation med sjusköterskan. Fäderna fick 
inte lika mycket information av sjuksköterskan, som mödrarna. 

 

   DS I 

 

 
Schmidt, C., 

Bernaix, L., Koski, 
A., Weese, J., 

Chiappetta, M. & 
Sandrik, K. (2007). 

USA. 

 
Hur barn som ligger på 
sjukhus uppfattar 
sjuksköterskor och hur de 
uppfattar sjuksköterskans 
beteende baserad på 
barnens egna ord. 

 
Kvalitativ 

 
N=65 

 
Intervjuer med 

åtta frågor. 
Innehållsanalys 

 
I resultatet framkommer att det viktigaste i sjuksköterskors beteende är att 
de har en positiv attityd. Barnen i alla åldrar uppgav att det var viktigt att 
sjuksköterskorna såg till att de var smärtlindrade. Andra viktiga beteende var 
humor och trygghet. Sjuksköterskorna måste också se till de fysiska 
behoven, som hygien och mat. 73 % av ungdomarna tyckte det var viktigt att 
sjuktsköterskorna erkände dem som egna individer. Det sista beteendet som 
barnen uppgav var uppmuntran som inkluderar tröstande ord och beröring. 
Hjälpsam, snäll, ärlig, söt och känslig är några av de ord om barnen använde 
för att beskriva en sjuksköterska. 
 

 
K I 

Shin,H.& White-
Traut,R.,(2004), 

USA 

 
Att undersöka 
interaktionsmönstret 
mellan sjuksköterskor, barn 
och deras mödrar på en 
barnklinik 

 
Kvantitativ 

 
N=6 

sjukskötersko
r, 8 mödrar 
och 8 barn  

( 1ssk och 2 
mödrar) 

 
Videobandade 
interaktioner 
analys med 
deskriptiva 

”Bales 
Interaction 

Process 
Analysis” 

 
Mer än hälften av interaktionerna förekom mellan sjusköterska- barn och en 
tredjedel mellan sjuksköterska-mor. Barnen var för det mesta passiva under 
mötet men visade ändå intresse för interaktionen och var ense med 
sjuksköterskan i det mesta. Sjuksköterskan visade mest vänlighet till barnen 
och gav och frågade efter information samt frågade efter barnens 
uppfattning och gav sin egen uppfattning, men frågade aldrig efter vad 
barnen hade för förslag. Det mest frekventa beteendet under interaktionen 
mellan alla parter var att de var överens och var intresserade av mötet. 
Sjuksköterskan frågade nästan aldrig efter mödrarnas åsikt eller förslag på 
vad som kunde göras och mödrarna i sin tur frågade sällan sjuksköterskan 
efter deras åsikter/förslag . 
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Silveira, A.O. & 
Angelo, M., (2006), 

Brasilien 

 
 

Att undersöka förståelsen 
hos familjers 
interaktionsupplevelse av 
att vara delaktig i sitt barns 
sjukdom och 
sjukhusvistelse samt att 
identifiera effektiva 
interventioner av dessa 
interaktioner 

 
 

Kvalitativ 
interventio

n 

 
 

N= 6 familjer 

 
 

Grounded 
Theory analys 
av observerade 
interaktioner 

samt intervjuer 

 
 
Känsla av att vara välkommen och av att bli involverad i sitt barns vård var 
viktigt för upplevelsen av interaktionen. Att få frihet att utrycka sig, få 
uppmärksamhet och känsla av förtroende så man kunde lita på personalen 
var viktigt för känsla av delaktighet. Att känna hjälplöshet relaterat till den 
specifika situationen och dess behov genom att inte känna sig förstådd, 
känna distans till personal, få sin tro förstörd, själsligt och religöst, samt att 
inte veta vart man ska stå gav upplevelsen av att det fanns 
kommunikationsproblem. Vårdpersonals attityder och känslor var mer 
betydelsefullt än deras tekniska och teoretiska kompetens och familjer 
förväntade att vårdpersonal skulle vara kommunicerbar, tillgänglig och ha 
en förståelse och respekt för familjens situation. 

 

K II 

 
Smith, L. & 

Callery, P., (2004), 
England 

 
Att undersöka hur 

informationsbehoven ser ut 
för 7-11 åringar ur deras 

synvinkel och vilka 
kunskaper som finns 

angående den planerade 
behandlingen  

 
Kvalitativ 
interventio

n 

 
N= 9 barn 

 
Bandade 

intervjuer som 
barnen hade 

kontroll av, rit 
och skriv 

observationer 
  kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Den information de fått och de kunskaper de hade varierade om 
sjukhusvistelsen. Barnen berättade att de inte fått någon direkt information 
om den planerade operationen eller vården. De identifierade 61 frågor som 
berörde deras behov av information. De flesta frågorna berörde 
sjukhusmiljön, vad som kommer att hända och hur smärta upplevs.  Deras 
förslag till hur informationen skulle ges till dem var att ett informationsblad 
med foton och bilder inifrån sjukhuset skulle skickas till dem före. 

 

K I 

 
Wennström, B., 

Hallberg, R-M., & 
Bergh, I. (2007). 

Sverige. 

 
Vad det innebär för barn att 
vara på sjukhus när de skall 

genom gå dagkirurgi. 

 
Kvalitativ 

         N=20 

 
Intervjuer, 

teckningar och 
observationer. 

Grounded 
Theory 

 
 
 
 
 
 

 
Barn som skall läggas in på sjukhus vid en dagkirurgi står inför en okänd 
verklighet och de kan inte föreställa sig vad som kommer att hända. Denna 
okunskap gör att barnen känner ångest och stress. När barnen känner att de 
inte har kontroll försöker de få tillbaka den genom att ställa frågor och 
försöka förstå vad som kommer att hända. De kan också försöka relatera till 
tidigare erfarenheter. När barn är på sjukhus känner de att de gradvis tappar 
kontrollen. Att tappa kontrollen var ett uttryck med rädslan med ändå med 
en lättnad av att de var i trygga händer. Trots att barnen är rädda och kan ha 
smärta när de är på sjukhus så visar studien att barnen är samarbetsvillig och 
talar om situationen på ett motiverande sätt. 
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Ångström- 
Brännström, C., 
Norberg, A. & 
Jansson, L. (2008). 
Sverige. 

 
 

Barn med kroniska 
sjukdomar berättar om sina 
upplevelser av att bli 
tröstad när man ligger på 
sjukhus. 

 
 

Kvalitativ 

 
 

N=7 

 
 

Intervjuer med 
öppna 

avslutande 
frågor. Rita 
teckningar 

Innehållsanalys 
 

 
 
Av barnens berättelser framkommer det att de tycker det är viktigt att vara 
fysiskt nära någon i familjen. Att på natten ha sängen nära så att de kan 
känna att någon av föräldrarna är där. Barnen berättade om att känna sig 
trygg och säker när de är på sjukhus. Genom att ta med egna leksaker och 
kläder stärker de tryggheten. Personalen är alltid tillgänglig för barnen och 
har tid med dem. Barnen beskriver sjuksköterskan som vänlig, någon att lita 
på och att sjuksköterskan tog bra hand om dem under vården. I bland kan 
barnen sitta i sjuksköterskornas knä eller få en kram och de tycker barnen är 
mysigt. 

 
 

K II 


