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Abstrakt  

Bakgrund Både föräldrar och barn var känsliga för hur de blev bemötta och hur man 
kommunicerade. Ord var endast en liten del av kommunikationen och barn läste av 
kroppsspråket. Ett av de viktigaste arbetsredskapen en vårdgivare hade var ett korrekt 
bemötande och god kunskap om kommunikation. Syfte Att belysa kommunikationen mellan 
sjuksköterska, barn och deras föräldrar i omvårdnaden. Metod En litteraturstudie med 12 
inkluderade artiklar. Innehållet sorterades med hjälp av rubriker och underrubriker. Resultat 
Det var viktigt med en bra kommunikation som anpassades till individen. Både den 
nonverbala och den verbala kommunikation var betydande när det gällde att skapa goda 
relationer. Barn behövde känna trygghet i en miljö som kunde vara skrämmande och 
sjuksköterskor använde olika strategier för att hjälpa barnet. Det var viktigt att föräldrarna 
hade förtroende för sjuksköterskan som vårdade deras barn och att de fick information. När 
kommunikationen fungerade kunde en god relation utvecklas. Diskussion/Slutsats Barnens 
involvering i vården var av stor betydelse både för barnen och för deras föräldrar. Den goda 
sjuksköterskan visade engagemang. Sjuksköterskan fick inte glömma att det även kunde vara 
en jobbig situation för föräldrarna. Varje sjuksköterska borde lägga stor vikt vid hur hon 
kommunicerar och vara medveten om kommunikationens betydelse i omvårdnaden. 

 

 

 

Nyckelord: Barn, Föräldrar, Kommunikation, Litteraturstudie, Relation, 
Sjuksköterska 
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Bakgrund 

Sjuksköterskor ska kunna möta barn i både glädje och sorg, oavsett ålder på 

barnet, familjesituation, utvecklingsnivå och bakgrund. Vare sig barnet är friskt, 

har en sjukdom eller har ett handikapp. För att göra mötet så bra som möjligt med 

barn och deras föräldrar behöver sjuksköterskan en speciell kunskap och 

kompetens (Hallström & Lindberg, 2009, s. 28). 

Ett barn kommer sällan ensam, utan har oftast en eller båda sina föräldrar med sig. 

Det blir alltså flera personer som är inblandade. I mötet blir barnet underordnat 

både sina föräldrar och vårdpersonalen. Som personal är det viktigt att ha kunskap 

om barns utveckling för att på bästa sätt kunna kommunicera med och bemöta 

barnet. Det är viktigt att vara äkta och ärlig för att vinna och behålla barnets 

förtroende, barn låter sig inte luras av någon som försöker förmedla något som 

man egentligen inte menar. Ord är endast en liten del av kommunikationen och 

barn läser lätt av kroppsspråket (Fossum, 2007, s. 353-354). 

I relationen med patienter använder sjuksköterskor ord på många sätt. De samtalar 

om vardagliga händelser, tolkar händelser som sker i samband med genomförande 

av behandlingsplaner och de kommunicerar olika fakta. En medvetenhet om 

användningen av ord i aspekterna av kommunikation påverkar utvecklingen av 

relationen mot en förbättrad inlärning för båda deltagarna. En sjuksköterska kan 

ses som en symbol för en tidigare relation och kan genom sättet hon handlar på stå 

för eller personifiera en mor eller någon annan person för patienten (Peplau, 1991, 

s. 289-290). 

Både föräldrarna och barnet är känsliga för hur de blir bemötta och hur man 

kommunicerar. Förtroenden kan lätt skadas vid användandet av fel valda ord och 

olämpliga bemötanden. Ett av de viktigaste arbetsredskapen en vårdgivare har är 

ett korrekt bemötande och en god kunskap om kommunikation (Fossum, 2007, s. 

353-354). 

Inom vården finns det några styrdokument som man bör känna till och använda 

sig av när man jobbar med barn. Bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen, och FN:s 

barnkonvention (Fossum, 2007, s. 355). 
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I barnkonventionen finns fyra grundläggande principer som handlar om att man 

alltid ska ta hänsyn till barnets bästa vid beslutsfattande och vid alla åtgärder som 

berör dem. Inga barn får diskrimineras oavsett var de kommer ifrån eller vad de 

har för kön, religion eller ev. funktionshinder. Barn i alla åldrar har rätt att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Slutligen ska barn i 

alla åldrar få respekt för sina åsikter och möjlighet att framföra dem i alla frågor 

som berör dem. Sammanfattar man barnkonventionen blir resultatet att barn ska 

respekteras och man ska värna om deras barndom eftersom den är värdefull (URL 

1). 

För att lära känna barnet och familjen samt att kunna hjälpa dem att hantera 

svårigheter så krävs det att sjuksköterskan är engagerad. Det som är viktigt för 

barn och deras familjer är att de upplever sjuksköterskan som pålitlig, förmögen 

att kunna relatera till patienterna, lyssna och ge uppmärksamhet till vad de 

uttrycker. Som sjuksköterska kan man lära mycket av barn, ungdomar och 

familjer, om man tar sig tiden att be om deras åsikter (Warner, 2006). 

Enligt Randall, Brook och Stammers (2008) anser barn att en god sjuksköterska 

måste kunna leka och ha kul tillsammans med barnen. Det är också viktigt att 

både tala med barnen och behandla dem med respekt. Barnen beskrev också den 

goda sjuksköterskans personlighet som lugn, omtänksam, tålmodig, och mån om 

att stå upp för barnens rättigheter. Vidare ansågs det vara positivt om 

sjuksköterskan hade erfarenhet av att se efter och sköta om barn. 

Sjukvårdspraxisen angående barns hälsa har en tendens att lita på vuxna, oftast en 

förälder, för att representera barnens synsätt och att redogöra för deras sjukdomar 

och erfarenheter. Detta kan man även se historiskt sett. Man bör ifrågasätta 

antagandet om att föräldrars/vårdnadshavares kännedomar om barnens sjukdomar 

och erfarenheter sammanfaller med barnets egna erfarenheter. Går man bara på 

vuxnas redogörelse av ett barns sjukdom kan vårdpersonalen hindras från att få 

viktig och relevant information eftersom vuxnas beskrivning endast ger en del av 

bilden. Det är väldigt viktigt att man lyssnar på barnen eftersom barnets egna 

perspektiv är den andra delen och den bör också inhämtas och vara av betydelse. 

(Watson, 2008). 
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Enligt Coyne (2008) får barn inte alltid delta aktivt i beslut angående deras hälso- 

och sjukvård. Faktorer som hindrar barnen från att delta är bl.a. att de inte känner 

och inte får en bra kontakt med personalen, att de inte vill höra dåliga nyheter, att 

de är rädda för att vara besvärliga eller ställa till problem genom att ställa frågor, 

att tiden inte räcker till, att de ignoreras, att de inte blir trodda, att personalen inte 

lyssnar samt att de inte förstår termerna som används eller föräldrarnas insatser. 

Både föräldrar och personal spelar en viktig roll och kan antingen underlätta eller 

begränsa barnens deltagande.  

Forskningen visar även att vårdpersonal inte stöttar barnens deltagande av olika 

skäl. Det kan vara bl.a. tidsbrist, olämplig miljö, att de känner sig hotade av 

möjligheten att förlora makt och kontroll när deras åsikter ifrågasätts, att de inte 

kommer överens med barnen samt att de saknar kompetens när det gäller 

kommunikation med barn. När föräldrar avbryter barnets svar tvingas barnet till 

att förbli passivt i mötet med vården. Barnet lär sig då att spela en passiv roll och 

avbryter inte sina föräldrar och/eller personalens kommunikation. Alternativt kan 

barn även föredra att inta en passiv roll eftersom de annars riskerar att de inte får 

ut all information från föräldrar eller vårdpersonal (Coyne, 2008).  

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller kommunikation och bemötande av 

både barn och deras föräldrar i omvårdnaden och att göra barnen delaktiga. Därför 

belyser denna litteraturstudie sjuksköterskans kommunikation med barn och 

föräldrar för att få ökade kunskaper om kommunikationens betydelse i 

omvårdnadssammanhang. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans kommunikation 

med barn och deras föräldrar i omvårdnaden. 
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Metod 

Design 

Denna metod är en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär ett 

systematiskt sökande, en kritisk granskning, att värdera och analysera tidigare 

forskning och att göra en sammanställning av litteraturen inom ett ämne man valt 

att studera (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). 

 

Litteratursökning 

Sökning efter litteratur gjordes i januari 2011 i databaserna PubMed och Cinahl. 

Sökningarna begränsades genom att använda limits och dessa var Engelska, All 

Child 0-18 år samt publicerade de senaste sju åren. Sökkombinationer för att hitta 

relevant litteratur har gjorts både med MESHtermer (Nurse, Children, 

Communication, Family, Parents, Nurse-patient relations) och med fritextsökord 

(Pediatric care, Interaction, Experiences), se tabell 1. Ytterligare litteratur hittades 

genom att göra en manuell sökning. Genom att gå igenom referenslistorna på de 

utvalda artiklarna hittades artiklar som passade syftet och togs med i resultatet. 

Även litteratur från mittuniversitetets bibliotek har använts. 

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningarna, utförda 2011.01.22 

 

Sökord 
Antal träffar 

PubMed 
Utvalda 
PubMed 

Antal träffar 
Cinahl 

Utvalda 
Cinahl 

Nurse* AND Children AND 
Communication 

264 3 86 4 

Nurse* AND Children AND 
Parents AND Interaction 

67 3 15 2 

Nurse* AND Children AND 
Experiences 

  88 3 

Nurse* AND Pediatric care AND 
Children AND Family 

  27 1 

Children AND/OR Parents 
AND/OR Family AND Nurse-
patient-relations AND 
Communication 
 

23 4   

Totalt   10  10 
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Urval 

För att begränsa litteraturen användes kriterier för exklusion och inklusion. 

Artiklar äldre än 7 år, palliativ vård av barn och barn med cancer, reviewartiklar 

och artiklar av låg (III) vetenskaplig kvalitet exkluderades. Inkluderades gjorde de 

artiklar som stämde överens med syftet, hade en kvalitativ ansats, var publicerade 

de senaste sju åren och hade en vetenskaplig kvalitet som var hög (I) eller medel 

(II). Anledningen till att artiklar med kvalitativ ansats valdes, var för att de bättre 

beskriver upplevelser av kommunikation. 

 

Bearbetning 

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

 

Fas 1 

I första fasen lästes 708 titlar. Abstrakten lästes på de titlar som verkade relevanta 

för studien. Review, pilotstudier, dubbletter och de som inte stämde överens med 

syfte sorterades bort. Totalt var det 20 artiklar som passade för litteraturstudiens 

syfte och gick därför vidare för granskning i fas 2. 

 

 

Fas 2 

I andra fasen tog vi hem de 20 artiklar som fokuserade på sjuksköterskans möte 

med barn och kommunikation och gjorde en första läsning där vi båda läste alla 

artiklar för att få en säkrare bedömning. Efter en manuell sökning ur 

referenslistorna på artiklarna tog vi hem ytterligare 16 artiklar. Hellzén, Johansson 

& Pejlerts (1999) granskningsmall (se bilaga 1) användes för att klassificera och 

granska de 36 artiklarna och se om de skulle gå vidare för fortsatt 

kvalitetsgranskning. 18 artiklar gick inte vidare för fortsatt bedömning eftersom 

de inte var av tillräcklig vetenskaplig kvalitet eller inte motsvarade syftet. Totalt 

gick 18 artiklar vidare till fas 3. 
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Fas 3 

I denna fas fortsattes bedömningen av de 18 artiklar som gått vidare. De 

klassificerades och kvalitetsgranskades enligt SBU/SSF nr 4 (1999) samt 

granskningsmallen som användes i fas 2, se bilaga 1 och 2. Artiklarna 

kvalitetsbedömdes i tre skalor; Hög (I), Medel (II) och Låg (III). Sex artiklar 

exkluderades eftersom de ansågs vara av låg kvalitet. Efter detta återstod totalt 12 

artiklar som inkluderades i resultatet. Dessa sammanställdes i en översiktstabell, 

se bilaga 3.  

 

Analys  

Syftet med en analys är att skapa struktur, organisera och finna mening. Artiklarna 

lästes flera gånger i sin helhet för att sedan analysera delarna och tillslut komma 

fram till en ny helhet. Innehållet sorterades och delades in genom att skapa 

rubriker och underrubriker. Genom att färgkoda delarna sorterades innehållet in 

under rätt rubrik. När detta var klart sammanställdes delarna till ett resultat i 

överensstämmelse med Polit och Beck (2008, s. 507-535). 

 

Etisk granskning 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77) är några viktiga punkter när man ska 

se till den etiska granskningen följande; att studierna man väljer ska ha fått 

tillstånd från en etisk kommitté, att man ska redovisa alla artiklar som ingår samt 

att man ska presentera både de resultat som stöder hypotesen och de resultat som 

inte stöder den, eftersom det inte är etiskt korrekt att bara presentera det som 

stöder forskarens åsikt. 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie innefattar 12 vetenskapliga artiklar som alla har 

en kvalitativ ansats. Artiklarna är från England, Sverige, Finland, Irland, USA och 

Kina. Alla artiklar och deras klassificering presenteras i en översiktstabell i bilaga 

3. Genom sorteringen och indelningen av artiklarna framkom 2 rubriker och 6 

underrubriker. Dessa redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Rubriker och underrubriker 

Sjuksköterskans kommunikation med 
barn 

Sjuksköterskans kommunikation med 
föräldrar 

Den positiva kommunikationen Att inge förtroende 

Den negativa kommunikationen Stöd och uppmuntran till föräldrarna 

Att förmedla trygghet Information för en god relation 

 

Sjuksköterskans kommunikation med barn 

Under denna rubrik presenteras underrubrikerna den positiva kommunikationen, 

den negativa kommunikationen, och att förmedla trygghet. 

 

Den positiva kommunikationen  

Lambert, Glacken och McCarron (2008) visar i sin studie att barnen kände ett 

värde och kände sig respekterade när de inkluderades i kommunikationsprocessen. 

Genom att kommunicera direkt till barnet, trots föräldrarnas närvaro, ges barnet 

en chans att ta upp saker som de vill fråga om och känner oro för.  

En studie av McCabe (2004) visar att barnen blev lugnare när sjuksköterskorna 

använde en personlig ansats när de kommunicerade och hur viktigt det var att 

sjuksköterskan talade med dem som individer. Coyne (2006) säger i sitt resultat 

att barnen känner sig lugna, glada och behandlade som personer med rättigheter 

när de får information och blir tillfrågade om sin egen vård. De ville bli 

respekterade och ha åsikter till skillnad mot att bli tillsagda vad som skulle hända. 

Detta gjorde att de kände sig behandlade som en vuxen och genom det fick en 

respekt som inte nödvändigtvis tillskrivs barn i vanliga fall. 
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Barnen uppskattade när sjuksköterskorna lyssnade på dem och ville att personalen 

skulle vara trevlig, vänlig, rolig, positiv och erfaren (Lindeke, Nakai & Johnson, 

2006). Fler viktiga egenskaper hos den goda sjuksköterskan var att hon skulle 

vara snäll, glad och hjälpsam, vårdande, omhändertagande och finnas där för 

barnen. Barn i alla åldrar beskrev sjuksköterskan som mjuk om hon kunde 

genomföra åtgärder som minskade smärta, och de uppskattade beteenden hos 

sjuksköterskan som gav en känsla av trygghet, skydd eller övervakning av behov 

och välbefinnande (Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chiappetta & Sandrik, 

2007).  

De uppskattade också när sjuksköterskorna berömde dem för att de var modiga 

under obehagliga moment eller när de var tvungna att ta äcklig medicin.  Barnen 

var känsliga för sjuksköterskans röstläge och kroppsspråk och upplevde att en god 

sjuksköterska inte skrek utan använde en snäll, lugn, avslappnad och trevlig röst 

när hon talade. Den goda sjuksköterskan skulle också lyssna och spendera tid med 

dem samt sätta sig ned och möta barnen på deras ögonnivå (Brady, 2009).   

Sjuksköterskorna ansågs ha ett närvarande beteende när de hade en villighet att 

lyssna på patienterna genom att använda en nonverbal kommunikation. Den 

nonverbala kommunikationen var en indikator på äkthet eftersom det visade på 

känslomässigt stöd, förståelse och respekt för dem som individer. När barnen 

visste att någon förstod hur de kände lindrades deras ängslan och osäkra känslor. 

När sjuksköterskorna var sympatiska, kände barnen att deras känslor var 

berättigade och att sjuksköterskorna brydde sig om dem som personer. 

Sjuksköterskornas förmågor för humor i relationen till barnen uppskattades också 

eftersom de upplevde sjuksköterskor som använde humor som mer åtkomliga 

(McCabe, 2004).  

 

Den negativa kommunikationen 

Lambert et al. (2008) visar i sitt resultat att barnen kunde hamna i bakgrunden och 

bli osynliga i kommunikationsprocessen när vårdpersonalen bara kommunicerade 

med föräldrarna. När kommunikationen handlade om barnet i barnets närvaro utan 
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att barnet blev inkluderat i konversationen ledde det till att barnet hade många 

funderingar och blev orolig för vad som skulle hända. 

Barn har beskrivit att de känt sig upprörda, arga och deprimerade när de blivit 

ignorerade av sjukvårdspersonal. Vissa barn reagerade på att sjuksköterskor och 

läkare först frågade efter deras åsikter men sedan ställde samma fråga till 

föräldrarna vilket ledde till att de kände att deras åsikter inte räknades vilket i sin 

tur kunde leda till känslor av ilska. När barnen inte fick förklaringar eller 

information upplevde de sjuksköterskan som opersonlig, affärsliknande och att 

hon bara gjorde sitt jobb. Detta gjorde att barnen kände sig bortglömda och 

objektifierade (Coyne, 2006). Även McCabe (2004) visar i sitt resultat att barnen 

såg sjuksköterskorna som arbetare och inte som yrkesutövare när de upplevdes 

som mer angelägna att göra sina jobb än att kommunicera, vilket ledde till att 

barnen kände att uppgifterna var viktigare än vad de var och relationen mellan 

sjuksköterskorna och barnen försämrades. 

 

Att förmedla trygghet 

En studie av Salmela, Salanterä och Aronen (2010) tar upp hur barnen handskas 

med sina sjukhusrelaterade rädslor. Något som de flesta barnen nämnde för att 

klara av att hantera rädslan var trygghet från föräldrar och sjuksköterskor i form 

av ömhet och närhet, förtroende och omtanke, förståelse, delaktighet och att 

kunna be om hjälp. De kunde också tänka ut egna åtgärder eller åtgärder som de 

vuxna skulle kunna hjälpa dem med.  

Sjuksköterskor har länge vetat att barn är rädda och har utvecklat strategier så som 

distraktion eller verbal och fysisk uppmuntran för att hjälpa barnen genom 

skrämmande upplevelser. Sjuksköterskor kan inte garantera barn att de inte 

kommer att uppleva smärta, däremot borde sjuksköterskor försäkra barnen om att 

de är där för att hjälpa. Många barn är kanske inte medvetna om sjuksköterskans 

roll, och många sjuksköterskor kanske inte tar sig tiden att förklara deras roll för 

barnen. Säkert är det skönt för barnen att få höra att någon kommer att finnas där 

att vaka över och ta hand om dem (Schmidt et al., 2007).  
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Sjuksköterskans kommunikation med föräldrar 

Under denna rubrik presenteras underrubrikerna att inge förtroende, stöd och 

uppmuntran till föräldrarna, och information för en god relation. 

 

Att inge förtroende 

I sin studie tar Wah Lam, Chang och Morrissey (2005) upp att föräldrar ofta 

stannade vid sitt barns säng för att försäkra sig om att barnet fick adekvat tillsyn 

under sjukhusvistelsen. De såg sig själv som den som bäst kände till sitt barns 

känslor och beteenden och oroade sig för att sjuksköterskorna kanske inte förstod 

deras barns behov.  

Föräldrarna beskrev att de viktigaste faktorerna för att kunna känna förtroende för 

sjuksköterskan var att det skapades ett samförstånd och att båda var delaktig i 

barnets vård. Föräldrarna ansåg det viktigt att sjuksköterskorna visade ett intresse 

för att lära sig om barnets tillstånd och om barnet som person. För att skapa goda 

relationer var det viktigt för alla att känna sig bekväma med varandra och 

spendera tid tillsammans. Föräldrarna upplevde förändringar i relationen beroende 

på barnets situation. När barnet var väldigt sjukt upplevdes sjuksköterskor som 

mer neutrala jämfört med när barnets tillstånd förbättrades eller när de fick en mer 

optimistisk prognos. Under tiden för mer akuta tillstånd konverserade inte 

sjuksköterskorna så ofta med föräldrarna (Espezel & Canam, 2003).  

För att föräldrarna ska få ett förtroende för sjuksköterskorna visar en studie av 

Thompson, Hupcey och Clark (2003) att det var viktigt att förväntningarna på 

vården uppfylldes och att föräldrarna fick information samt snabba och ärliga svar 

på deras frågor. Om sjuksköterskorna uppfattades som likgiltiga, inte lyssnade till 

behoven eller inte lärde känna barnet och föräldrarna, så brast förtroendet. Även 

Hopia, Tomlinson, Paavalainen och Åstedt-Kurki (2004) säger i sitt resultat att det 

var viktigt att hålla föräldrarna informerade angående allting som berörde barnet. 

Om det var någon avvikelse från planerna, jobbade föräldrarna snart fram en egen 

förklaring som kunde leda till brister i förtroendet. 
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Stöd och uppmuntran till föräldrarna 

Föräldrarna kände sig ofta osäkra och hjälplösa på sjukhuset då de inte visste på 

vilket sätt de kunde hjälpa sitt barn. Det var viktigt att sjuksköterskorna 

kommunicerade med föräldrarna för att ta reda på hur de kunde hjälpa dem och 

hur de tillsammans kunde främja barnets välbefinnande. (Hopia et al., 2004). 

Enligt Ygge (2007) var det sjuksköterskornas ansvar att kommunicera på ett sätt 

som främjade samarbetet mellan sjuksköterska, barn och familj. 

Föräldrarna behövde uppmuntran och positiv feedback eftersom de hela tiden 

måste lära sig nya saker. Det var uttömmande för föräldrarna att se efter sitt barn 

på sjukhuset. Föräldrarna kände skuld och hade dåligt samvete under barnets 

sjukhusvistelse och de försökte kompensera detta genom att bidra med mer. 

Därför måste sjuksköterskorna uppmuntra föräldrarna att ta emot hjälp och ge 

dem stöd så att de inte känner sig ensamma eller övergivna. (Hopia et al., 2004). 

Om föräldrarna kände sig stöttade, var det lättare för föräldrarna att ge stöd till sitt 

barn (Ygge, 2007). 

 

Information för en god relation 

Forskning av Ygge (2007) visar att behovet för information var obegränsat, men 

det viktigaste var att samma information presenterades på samma sätt. Föräldrarna 

bör inte få olika information från olika vårdgivare. För sjuksköterskornas del var 

det viktigt att diskutera vilken information som var viktig för föräldrarna.  

Informationen måste dock anpassas till varje familjs individuella situation. 

Barnets omvårdnadsansvariga sjuksköterska kände vanligen till alla 

familjemedlemmar och visste också ganska mycket om deras individuella 

livssituation, vilket var avgörande för att etablera en nära och god vårdrelation. 

Vid en nära vårdrelation var det viktigt för sjuksköterskorna att sprida ut deras 

egen arbetsbörda så att de alltid hade energi och styrka att hjälpa familjen. En 

uttömd, utmattad sjuksköterska kunde lätt uppfattas som irriterad och likgiltig 

istället för att vara i en position som kunde hjälpa familjen (Hopia et al., 2004).  
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Wah Lam et al. (2005) säger i sitt resultat att föräldrar uppskattade när 

sjuksköterskorna tog initiativet att informera om barnens framsteg. Flera föräldrar 

uttryckte stor uppskattning för sjusköterskor som berättade om små saker som 

hade hänt när de inte var närvarande. Detta gav föräldrarna en känsla av att deras 

barn hade fått uppmärksamhet vid deras frånvaro. Endast några tröstande ord från 

sjuksköterskan kunde lysa upp föräldrarnas dag. En förälder sa; ”En sjuksköterska 

som är villig att kommunicera med barn och föräldrar är en vårdande 

sjuksköterska”. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kommunikationen mellan 

sjuksköterska, barn och deras föräldrar i omvårdnaden. Det är viktigt med en bra 

kommunikation som är anpassad till individen. Både den nonverbala och den 

verbala kommunikation är av stor betydelse när det gäller att skapa en god 

relation. Barn som inte blir sedda och lyssnade till upplever många negativa 

känslor. De behöver känna trygghet i en miljö som kan vara skrämmande och 

sjuksköterskor kan då använda olika strategier för att hjälpa barnet. Det är viktigt 

att föräldrarna till barnen har förtroende för sjuksköterskan som vårdar deras barn 

och att de får den information de är i behov av. När kommunikationen fungerar 

kan en god relation utvecklas.   

 

Resultatdiskussion 

En tolkning av resultatet är att barnens involvering i vården är av stor betydelse 

både för barnen själva och för deras föräldrar. Den goda sjuksköterskan engagerar 

sig och försöker göra barnet delaktig genom att uppmuntra dem att delta i vården. 

Genom att sjuksköterskan använder sig av individuellt anpassad kommunikation 

och information underlättar hon möjligheten att bygga upp goda relationer som 

underlättar samarbetet med familjen. McCabe (2004) skriver att många känner att 

sjuksköterskorna inte kommunicerar på ett patientcentrerat sätt när de gör 

antaganden angående deras bekymmer och behov. Detta intryck leder till att 

relationen försämras.  
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I resultatet framkom flera egenskaper som tillskrevs den goda sjuksköterskan. När 

barnen själva beskrev de egenskaper som de uppskattade hos sjuksköterskan 

handlade det om att hon skulle vara bl.a. snäll, vänlig och trevlig. Detta var 

egenskaper som inte var oväntade att finna i ett flertal studier. Lindeke et al. 

(2006); Schmidt et al. (2007); Pelander och Leino-Kilpi (2010); Brady (2009); 

McCabe (2004) beskriver alla den goda sjuksköterskans egenskaper som rolig, 

humoristisk, positiv, glad, hjälpsam, ärlig, omhändertagande och trevlig.  

Detta visar på hur viktig kommunikationen är, inte bara den verbala utan även den 

nonverbala kommunikationen, i samspelet mellan sjuksköterska, barn och 

föräldrar.   

Som resultatet visar är förmågan att inge trygghet en viktig del i sjuksköterskans 

arbete med barn. Många barn är rädda när de är på sjukhus och behöver trygghet 

och stöd både från föräldrar och från sjuksköterskor. Wilson, Megel, Enenbach 

och Carlson (2010) visar i sin studie att barnen söker tröst och skydd hos 

sjuksköterskor och föräldrar. Vi anser att man som sjuksköterska kan bidra med 

mycket för att hjälpa barnen att må bättre. Även Schmidt et al. (2007) poängterar 

att det är viktigt att ta sig tid för barnen och visa att man finns där för att hjälpa 

dem och ta hand om dem.   

Det är också viktigt att föräldrar känner trygghet och förtroende för 

sjuksköterskan och även här är kommunikationen av stor betydelse. En 

fungerande kommunikation lägger grunden för den tillit som krävs för att upprätta 

den nära relationen som underlättar när sjuksköterskan ska vårda barnet. Både 

Espezel och Canam (2003) och Thompson et al. (2003) säger att samförståndet 

mellan sjuksköterska och föräldrar etableras när sjuksköterskan visar ett intresse 

för att lära känna barnet.  

En tolkning av resultatet är att man som sjuksköterska måste se hela familjen. 

Barnet är patienten och den centrala punkten i vården, men man får inte glömma 

att det även kan vara en jobbig situation för föräldrarna. Enligt Hopia et al. (2004) 

finns det en risk att sjusköterskor kan tro att tysta och passiva föräldrar är glada 

och nöjda. Peplau (1991, s. 36, 97) visar också att man som sjuksköterska 

omöjligt kan veta vad som rör sig i huvudena på barnen och deras föräldrar om 

man inte har någon form av kommunikation. Kommunikationen i den personliga 
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relationen underlättar både för sjuksköterskan och för familjen att nå ett 

gemensamt samförstånd. Ygge (2007) skriver att föräldrar har lättare att stötta sitt 

barn om de känner stöd från sjuksköterskan. 

 

Slutsats 

Kommunikation är det viktigaste arbetsredskap man har som sjuksköterska. Som 

tidigare forskning har visat är det speciellt viktigt när man arbetar med barn. Både 

den verbala och nonverbala kommunikationen är av stor betydelse för att skapa 

goda relationer mellan sjuksköterska, barn och deras föräldrar. Varje 

sjuksköterska borde lägga stor vikt vid hur hon kommunicerar och vara medveten 

om kommunikationens betydelse i omvårdnaden. Det har forskats en del i 

kommunikation men det behövs mer forskning, även med ett kulturellt perspektiv, 

som kan hjälpa till att lyfta medvetenheten och bredda kompetensen hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

 

Metoddiskussion 

I början hade vi även tänkt inkludera bemötande men vi var tvungen att begränsa 

oss till kommunikationen för att få ett bättre grepp om litteraturen. Vi valde att 

begränsa oss till två databaser som vi tidigare hade använt. Kanske hade vi fått ett 

bredare urval om vi använt oss av ytterligare databaser. Vi fick fram bra artiklar 

både ur databassökningen och den manuella sökningen och alla artiklar som 

inkluderats i resultatet har en klassificering som är hög (I) eller medel (II). Båda 

författarna läste och granskade alla artiklar, först var för sig och sedan gemensamt 

för att på bästa sätt säkerställa att artiklarna tolkats på rätt sätt. Eftersom artiklarna 

har översatts från engelska till svenska kan det finnas en liten risk för att något 

inte översatts korrekt men här poängteras att översättningen har varit väldigt 

noggrann. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 122) är forskning färskvara 

och vår tanke var att endast använda oss av artiklar publicerade de senaste två 

åren. Vi var tvungna att öka upp till sju år då vi inte hittade tillräckligt många 

relevanta artiklar som stämde överens med vårt syfte. 
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admitted to a 
specialist 
children’s 
hospital in the 
republic of 
Ireland. 

Att utforska 
kommunikationens 
natur för barn som 
vistas på ett 
barnsjukhus i 
Irland. 

Kvalitativ 

Urvalet av 49 barn var 
ett strategiskt urval där 
deltagarna valdes ut 
förutsatt att de passade 
på studiens 
inklusionskriterier. 

Informella intervjuer, 
observationer och 
frågeformulär med 
open-ended frågor 
användes. 

De informella intervjuerna 
genomfördes som spontana 
konversationer med barnen 
vilket gav en fri och 
naturlig diskussion av 
barnens unika perspektiv. 
Fältanteckningar av gjorde 
observationer skrevs ner. 
Frågeformuläret var av 
typen ”stick a star”, där 
barnen fick sätta stjärnor 
på ett formulär. T.ex. ”hur 
mycket lyssnar 
sjuksköterskan på dig?” En 
stjärna – sällan/aldrig, två 
stjärnor – lite osv. 

Innehållsanalys 

Inom begreppet “Visible-ness” 
(synlighet) kom det fram två 
motsatser – Att bli överskuggad 
och att vara i frontlinjen. Dessa 
två motsatser belyste graden av 
vilken barnen var, eller ville bli 
inkluderade i 
kommunikationsprocessen och 
till vilken grad man adresserade 
barnen direkt.  

K I 

Lindeke, L., 
Nakai, M., 
Johnson, L. 

2006 

Capturing 
Children’s 
voices for 
quality 
improvement 

Att fråga barn om 
deras upplevelser 
av sjukhusvistelsen 
och vården för att 
kunna förbättra 
vården och göra 
den mer lämplig 
och lyhörd för 
barnens behov och 
önskningar.  

Kvalitativ 

Man använde ett 
bekvämlighetsurval av 
120 barn som var 
inneliggande på ett 
stort sjukhus. 
Avdelningsansvariga 
sjuksköterskan 
beslutade om 
lämpligheten av 
deltagarna grundat på 
inklusions och 
exklusionskriterierna.  

Barnen svarade på en 
enkät med open-ended 
frågor.  

Äldre barn slutförde 
enkäten individuellt med 
papper och penna. 
Undersökarna lästa 
enkätfrågorna för yngre 
barn och skrev ner deras 
svar. Barnen fick också 
utrymme i enkäten att rita 
teckningar om deras 
sjukhusvistelse.  

Innehållsanalys 

Barn värderade sin 
sjukhustvistelse genom att 
kategorisera. De såg 
förhållandet med personalen 
och kommunikationen mellan 
barn och personal som en av de 
bästa upplevelserna under 
sjukhusvistelsen men även som 
en av de värsta. Barnen 
uppskattade när 
sjuksköterskorna och övrig 
personal lyssnade på dem. De 
ville också att personalen skulle 
vara trevlig, vänlig, rolig, 
positiv och erfaren. 

K II 



 

McCabe, C. 

Irland 

2004 

Nurse-patient 
Communication: 
an exploration 
of patients 
experiences 

Att utforska och få 
uttalanden 
angående 
patienters 
erfarenheter 
angående hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar. 

Kvalitativ 

Strategiskt urval 
användes där 8 
patienter blev 
intervjuade.  

Data samlades in med 
hjälp av ostrukturerade 
intervjuer. 

Intervjuerna varade i 
genomsnitt 30 minuter och 
man spelade in på band. 
Varje intervju började med 
att deltagaren fick berätta 
om hans/hennes 
erfarenheter om hur 
sjuksköterskor 
kommunicerade med 
honom/henne. 

Vid analysen använde man 
metaforen av den 
hermeneutiska cirkeln. 

 

 

Fyra teman om aspekterna på 
sjuksköterskors kommunikation 
framstod ur analysen av datan. 

Brist på kommunikation, 
närvaro, äkthet, empati och 
vänliga sjuksköterskor och 
humor. 

K I 

Salmela, S., 
Salanterä, S., 
Aronen, E.T. 

Finland 

2010 

Coping with 
hospital-related 
fears: 
experiences of 
pre-school-aged 
children 

Att beskriva hur 
barn hanterar sina 
rädslor associerade 
med 
sjukhusvistelsen 
och hur de 
förklarar sina 
upplevelser. 

Kvalitativ 

Strategiskt urval av 89 
barn  

Data samlades in med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

Semistrukturerade 
intervjuer användes 
tillsammans med bilder. 
Intervjuerna formulerades 
utifrån teorier om coping. 
Man började med att fråga 
om det fanns något som 
var skrämmande i 
sjukhusmiljön och om det 
fanns något som skulle 
kunna avhjälpa rädslan.  

Vid analysen använde man 
Colazzis metod för 
fenomenologisk analys. 

 

Barnens upplevelser av att 
hantera sjukhusrädslan kan 
delas i bl.a. rubrikerna; nöje, 
säkerhet, förtroende, omtanke, 
delaktighet och anpassning. 
Barnen beskriver hur viktigt det 
är att ha sina föräldrar nära. 
Ömhet och trygghet kunde 
barnen få både från föräldrar 
och personalen. 

K I 



 

Schmidt, C., 
Bernaix, L., 
Koski, J., 
Weese, J., 
Chiappetta, M., 
Sandrik, K. 

USA 

2007 

Hospitalized 
children’s 
perceptions of 
nurses and nurse 
behaviors. 

Att bidra med 
kunskap gällande 
sjukhusvistande 
barns uppfattningar 
om sjuksköterskor 
och deras 
beteenden baserat 
på barnens egna 
ord.  

Kvalitativ 

Strategiskt urval av 65 
barn. 

Data samlades in med 
hjälp av ett 
frågeformulär där 
barnen valde att 
antingen skriva ner 
svaren själva eller bli 
intervjuade av 
sjuksköterskan.  

 

Barn som inte kunde eller 
inte ville fylla i formuläret 
själv blev intervjuad av en 
sjuksköterska i 
forskningsteamet som var 
tränad i att samla in 
kvalitativa data och som 
inte hade deltagit i vården 
av barnet. Hon läste upp 
frågorna och skrev ner 
barnens svar. Barn som 
själva ville ge skriftliga 
svar fyllde i en 
självrapporterings version 
av frågeformuläret. 

 

 

Sju teman kom fram utifrån 
barnens svar. Barnen 
uppskattade sjuksköterskor som 
log och använde vänliga ord 
(positiva attityder/känslor), 
vidtog åtgärder för att minska 
smärta, främjade positivt 
välbefinnande och en känsla av 
trygghet, interagerade med dem 
som individer och gav tröst och 
stöd. 

K II 

Thompson, 
V.L.,  
Hupcey, J.E.,  
Clark, M.B. 

USA 

2003 

The 
development of 
trust in parents 
of hospitalized 
children 

Att undersöka 
utvecklingen av 
tillit hos föräldrar 
till barn på sjukhus 

Kvalitativ 

Föräldrar till barn som 
nyligen varit 
inneliggande på 
sjukhus rekryterades 
genom kontakter från 
fakulteten vid School 
of nursing (n=15).  

Data samlades in 
genom inspelade, 
kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Vid början av varje 
intervju presenterade 
forskaren syftet med 
studien. Intervjuerna 
fokuserade på föräldrarnas 
erfarenheter under tiden 
deras barn låg på sjukhus. 
Den första frågan var att 
berätta om erfarenheterna 
och efterföljande frågor 
relaterade till tillit och 
utvecklingen av den.  

Analys utfördes genom 
konstant jämförande 
metod. 

För att tillit och förtroende till 
sjukvårdspersonalen ska 
utvecklas är det viktigt att 
föräldrarnas förväntningar på 
vården uppfylls. Faktorer som 
ledde till att förväntningarna 
uppfylldes inkluderade tidigare 
tillit, värdering av vården, 
inklusive värdering av tekniska 
kunskaper och om behov hos 
föräldrar och barn möttes, och 
beteenden hos 
sjukvårdspersonalen som 
antingen underlättade eller 
hindrade tilliten. 

K I 



 

Wah Lam, L.,  
Chang, A.M.,  
Morrissey, J. 

Kina 

2006 

Parents 
experiences of 
participation in 
the care of 
hospitalized 
children: a 
qualitative study 

Att utforska 
föräldrars 
erfarenheter av 
deras deltagande I 
omvårdnaden av 
sitt sjukhusvistande 
barn. 

Kvalitativ 

Ett 
bekvämlighetsurval 
användes för att 
rekrytera föräldrar som 
besökte sina barn 
(n=19). 

Data samlades in 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Alla intervjuer 
genomfördes av den 
huvudansvarige forskaren 
och spelades in på band. 
Intervjuerna tog plats 
antingen i ett ledigt 
singelrum inom den 
pediatriska avdelningen 
eller vid barnets sängkant. 
Det senare eftersom 
föräldern inte ville lämna 
barnet ensamt medans de 
genomförde intervjun. 

Innehållsanalys  

 

 

Fyra större kategorier som 
illustrerade föräldrarnas 
erfarenheter av deltagandet i 
barnets omvårdnad 
identifierades; Anledningar till 
att stanna med barnet, ändringar 
av familjens rutiner, 
förväntningar på 
sjuksköterskorna, och 
kommentarer på anläggningens 
bestämmelser. Resultatet 
markerar föräldrarnas 
önskningar om deltagande i 
omvårdnaden av deras barn, 
och deras outtryckta behov av 
kommunikation. 

K I 

Ygge, B-M. 

Sverige 

2007 

Nurses 
perceptions of 
parental 
involvement in 
hospital care 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
föräldrars 
involvering och 
kommunikationen 
med föräldrar till 
barn på sjukhus 

Kvalitativ 

Ett randomiserat urval 
gjordes av 
sjuksköterskor som 
passade enligt 
kriterierna (n=13). 

Fokusgrupper 
användes till 
datainsamlingen. 

Urvalet av deltagarna 
gjordes på ett pediatriskt 
universitetssjukhus i 
Sverige. Fokusgrupperna 
genomfördes utanför 
sjukhuset i en miljö som 
verkade vänlig och neutral. 
En fokusgruppsledare 
ledde diskussionen och en 
observatör gjorde 
fältanteckningar.  

Konstant jämförande 
metod användes för analys. 

 

Analysen av diskussionerna 
identifierade fem teman. 
Klargörande roller, information, 
arbetsmiljö, stöd och klinisk 
kompetens. Sjuksköterskorna 
bekräftade tron på att involvera 
föräldrarna i barnets vård är en 
viktig del i den pediatriska 
omvårdnaden och föreslog att 
sjuksköterskan borde spela 
rollen som kommunikatör med 
föräldrarna. 

K II 

 


