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Abstrakt  

Bakgrund: 95 000 barn vårdas varje år på sjukhus. Trots att många barn vårdas varje år, blir barns 
behov ofta förbisedda av personal och föräldrar och det är de vuxna som utformar barnets vård och 
behandling. Detta kan leda till en rädsla hos barn för att vårdas på sjukhus och det är därför viktigt att 
beakta deras behov av information och delaktighet. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 
barns upplevelser av att vårdas på sjukhus. Metod: Studien gjordes i form av en litteraturöversikt 
baserad på arton vetenskapliga artiklar tre med kvantitativmetod och femton med kvalitativmetod. 
Resultat: Barns upplevelser under vårdtiden var huvudsakligen positiv. De negativa upplevelserna 
hade sin grund i att bli lämnad ensamma, oro inför olika undersökningar och provtagningar då de 
blev utsatta för smärta. Om barn fick känna sig delaktiga i vården, så tillfrisknade de snabbare. 
Diskussion: Det är bra att barnen haft positiva upplevelser under vårdtiden. Det behövs mer 
forskning om barns delaktighet i vården. För att kunna anpassa vården med rätt insatser och förbättra 
barns vård. Slutsats: Barns upplevelser under vårdtiden var övervägande positiv. När barn upplever 
delaktighet i vården påskyndas tillfrisknandet. 
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 1. Bakgrund  

1.1 Barn på sjukhus 

 I Sverige vårdas cirka 95 000 barn på sjukhus varje år (Ygge, 2009, s. 101). Barn ska endast 

läggas in på sjukhus om det är absolut nödvändigt, när den vård och behandling som krävs 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Under vårdtiden ska barnen vårdas på en avdelning med 

jämnåriga för att vården ska kunna ske under trygga förhållanden. Barnen har rätt till 

möjlighet för lek och skolundervisning under vårdtiden enligt Nordiska föreningen för sjuka 

barns behov (NOBAB) och denna ska vara anpassad efter barnets ålder och mognadsgrad.  

1.2 Forskning om barns upplevelser 

Forskning på barns behov har enligt Bing (2003, s. 46) blivit förbisedd på grund av att 

forskning på vuxna har ansetts mer intressant. Att börja forska kring barn blev intressant och 

spännande eftersom det genom den information som hittades, kunde ge förklaringar till hur 

den vuxna människan utvecklats. Syftet med att forska på barn har oftast varit att leda barn i 

den riktning som de önskades gå. Enligt Hallström (2009, s. 37) har frågor som behandlat 

barn under flera år inte besvarats av barn, utan av föräldrar, lärare, läkare och sjuksköterskor. 

De senaste åren har forskningen börjat lyssna och ta in barns åsikter, upplevelser och 

erfarenheter. Det är både betydelsefullt och passande att barn får ta del av forskning som 

gäller deras egen trivsel och hälsa (Hallström, 2009, s.37)  

1.3 Dorothea Orems teori om omvårdnad 

Omvårdnadsteoretikern Orem i Kirkevold (2007, s. 159) anser att omvårdnaden skall utgå 

från varje individ. Med hjälp av rätt kunskap, information och verktyg har individen förmågan 

att kunna bygga upp sin egen hälsa. Orems teori utgår från att människan har motivationen 

och förmågan att tillgodose sin egen hälsa och förebygga sjukdom. Ibland kan kraven 

överstiga individens förmåga till egenvård och vid dessa tillfällen ska vårdpersonal finnas där 

för att kunna ge individen de verktyg som behövs för att uppnå en så bra egenvård som 

möjligt (Kirkevold, 2007, s. 159).   
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1.4 Definition av barn 

Enligt Hallström (2009, s. 17) definierar världshälsoorganisationen (WHO) barn som en 

varelse, levande eller död, som väger minst 500 gram. Barnkonventionen (1989) räknar barn 

som en människa upp till 18 års ålder.  

1.5 Barns rätt att uttrycka sig 

Barn har rätt att få göra sin röst hörd och uttrycka sin mening i frågor som rör dem själva. De 

åsikter som barn lyfter fram bör betraktas med hänsyn till barnets ålder och mognadsgrad 

(Barnkonventionen 1989). Enligt Bing (2003, s. 47) finns ett glapp mellan vad vi tror oss veta 

om barns förutsättningar och vad vi egentligen vet. 

Det är viktigt att vara medveten om att barn i alla åldrar är förmögna att delta i diskussioner 

och beslut som påverkar deras liv (John, 2006). Det är inte ovanligt att barns behov 

nonchaleras av vårdpersonal och att barn inte ges möjlighet att säga ifrån. Den typen av vård 

kan upplevas som kränkande för barnet då vården präglas av olika regler och restriktioner 

istället för att spegla barnets individuella behov (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén, 

2002 b).  

Beaktning kring barns behov att uttrycka sig är nödvändigt eftersom vården enligt Hälso- 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763)ska bygga på respekt för individens självbestämmande 

och integritet. Vården ska i den mån det är möjligt genomföras i samråd med patienten och 

den information som ges skall vara anpassad till individens förmåga att förstå.  

Barn uttrycker sig ofta genom lek, leken ger en möjlighet till att möta rädslan och kan ge dem 

styrka och mod. Om vårdpersonal använder sig av lek för att vinna förtroende hos barn kan de 

öka barnets möjlighet till att våga visa uttryck för sina känslor (Forsner, 2006a, Forsner, 

Jansson, & Söderberg, 2009d). 

Att vårda barn kan vara komplicerat och leda till stora utmaningar för den som ska utföra 

vården, då barns behov är individuella (Hallström, 2009, s. 24-26). Barns upplevelser av 

sjukdom och sjukvård präglas till stor del av deras livssituation samt deras tidigare 

erfarenheter, fantasier, tankar och uppfattningar om sig själv och andra (Toombs, 1992).  

Att barn känner rädsla i samband med sjukvård, kan innebära att de känner sig hotade och 

upplever vården som något farligt (Forsner, 2006a, Forsner, et al. 2009d) 
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Det är viktigt att informera barn om vilken roll vårdpersonal har under sjukhusvistelsen 

(Hallström 2009, s. 24-26) eftersom upplevelsen av sjukdom och sjukvård hos barn upp till tio 

års ålder till stor del är präglad av deras fantasifyllda föreställningar och känslor (Forsner, 

2006a, Forsner, et al. 2009d). Information om vårdpersonals roll i vården kan därför minska 

rädsla och oro hos barnen (Schmitd et al., 2007). 

1.6 Begrepps definitioner 

I denna studie definieras: 

Vårdpersonal: som ett samlat begrepp för sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, 
sjukgymnast, psykolog och kuratorer. 

Föräldrar: de vuxna som har det juridiska ansvaret för barnen 

Barn: som en individ i åldern fem månader till arton år eftersom att de är dessa åldrar barnen 
har i de inkluderade artklarna. 

1.7 Problemformulering 

I en studie gjord av Shin och White-Trauts (2004) påvisades att vårdpersonal ofta vänder sig 

till föräldrarna för att få och ge information om barnet, vilket leder till att barnet blir passivt. 

Föräldrarna, i sin tur, visar likgiltighet till informationen de får från vårdpersonalen och 

ifrågasätter den inte.  Det är därför viktigt att ta reda på vad barn anser är betydelsefullt i 

vården för att kunna göra barnet mer delaktig. 

2.  Syfte 

Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att vårdas på sjukhus. 
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3. Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt, en litteraturöversikt är en sammanställning av tidigare 

forskning inom ett specifikt forskningsområde (Friberg, 2006 s. 115). 

3.1 Litteratursökningar 
Litteratursökningar har utförts i databaserna Pubmed och Cinahl. Med fritext orden: Children, 

Children´s views, Care, Experience, Expectation, Fear, Hospitalization, Hospitalized, 

Hospital care, Nursing, views. Alla artiklars tidskrifter utom 2 som använts är refreed 

granskad enligt Ulrishweb.  Valet att lägga till ordet Fear i Pubmed sökningen gjordes, 

eftersom att det inte hittades relevanta artiklar med de ord som använts i cinahl. 

En översikt av databassökningarna presenteras i Tabell 1. fem artiklar som inkluderats i 

resultatet hittades via manuell sökning i andra artiklars referenslistor. 

Tabell 1 Databassökningar 

Databas 
Datum 

Avgränsning Sökord  Antal 
träffar 

Förkastade Antal utvalda för 
djupare granskning 

Inkluderade i 
resultatet  

Cinahl 
5/1-2013 

Human, all child, 
publicerad  
2002 -2012 

Children´s views 
AND hospitalized 

31 *20 **10 1 1 

Pubmed 
21/1-2013 

Publicerad 10 
years, Humans 
Child:birth-18 
years  

Child AND 
Experience AND 
Hospitalcare AND 
Fear  

69 *65 4 4 
 

Cinahl 
31/1-2013 
 
 

Publicerad 10 
years, Child 

Children´s views 
AND care AND 
experience AND 
expectation. 

1 *0 1 1 

Cinahl 
22/1-2013 

Publicerad 10 
year, age 0-18. 

Children AND views 
AND experience 
AND hospitalization 

4 **2 2 2 

Cinahl 
31/1-2013 

Age 0-18, 
publicerad 
10years 

Children AND views 
AND experiences 
AND hospital care 

16 *7 **8 1 1 

Cinahl 
31/1-2013 

Publicerad 
10years, Child 

Children AND 
hospital care AND 
experience AND 
nursing 

106 *65 **40 1 1 

Cinahl 
31/1-2013 

Publicerad  10 
year, age 0-18, 
pediatrics, child 
care, health and 
development 

Children AND 
hospital care AND 
experience 

38 *10 ** 25  3 3 
 

*Förkastad efter läst titel ** Förkastad efter läst abstract ***Förkastad pga ingen tillgång till materialet  
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3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle motsvara studiens syfte. De skulle utgå ifrån 

barns perspektiv angående barns upplevelser under sjukhusvistelsen. Artiklarna ska ha 

inkluderat barn tre till arton år eftersom barnen skulle kunna förmedla sig, de ska vara skrivna 

på engelska och publicerade senaste tio åren, (det vill säga mellan åren 2002-2012). Artiklar 

som efter granskning enligt granskningsmall Carlsson och Eiman (2003) för kvalitativ och 

kvantitativ metod nått nivå 1 och 2 har valts att inkluderas i resultatet. Av de inkluderade 

artiklarna är 3 av kvantitativ och 15 av kvalitativ design. Studierna i de inkluderade artiklarna 

är gjorda i Finland, Irland Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz och USA. 

3.2.1 Kvalitetsbedömning 

Artiklarna har kvalitets granskats enligt granskningsmall Carlsson och Eiman (2003) för 

kvalitativa och kvantitativa studier. En översikt av granskningsmallarna finns i Bilaga. 1 

Mallarna har modifierats till barns perspektiv istället för patienter med lungcancer. 

Totalpoängssumman på mallen är densamma som innan. För att säkerställa att vi haft samma 

uppfattning om kvalitén på artiklarna har vi granskat samma artiklar på varsitt håll för att 

sedan jämföra våra resultat som då var likvärdiga 

3.2.2 Analys 

Analysen av de 18 artiklarna har skett med inspiration av Friberg (2006, s. 121-122). 

Artiklarna har lästs igenom flera gånger för att nå en djupare förståelse för vad de handlade 

om. Relevant data som stämde överens med studiens syfte plockades ur resultatdelen i de 

inkluderade artiklarna. Baserat på innehållet i artklarna har huvudfynden som gjorts delats in i 

teman efter likheter. Enheterna bildade ett mönster som formade fem huvudteman med två 

underliggande subteman. Data ifrån dessa teman har sammanställts till resultatet i studien. En 

sammanställning av dessa teman ses i tabell. 2 

3.3 Etiska överväganden 
Etisk granskning eller ett etiskt resonemang skulle ha förts i de artiklar som valts att 

inkluderas. De som medverkade i dessa studier skulle vara informerade om syftet med 

studien, dess metod, vilka resultat som förväntades samt vilka eventuella risker studien kunde 

innebära. I detta fall är det föräldrarna som godkänt att deras barn fått delta i studien. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 172) är det av stor vikt att de deltagande hade kontroll under studien 

och kunde känna sig fria att avbryta deltagandet när de vill. Artiklar som inte överensstämt 

med det resultat som förväntats har inte exkluderats för att inte styra resultatet. Innehållet i 
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artiklarna har översatts noggrant för att behålla och återge det ursprungliga resultatet. Citat 

som har använts har skrivits av ordagrant för att inte ändra innehållet.  

4. Resultat 

En översikt av de teman som framkommit i resultatet redovisas i Figur.1 

 

 

 

 

 

Figur.1 Översikt av resultatteman 

4.1 Rädsla för att vårdas på sjukhus 

Enligt Samela, Salanterä och Aronen (2009a) är barn rädda för att bli inlagda på sjukhus. Ofta 

är det vårdpersonalens arbetsuppgifter som ger upphov till rädslan. Provtagningar skapar 

rädsla hos barn då de är rädda för att uppleva smärta. Rädslan kan även relateras till dålig, 

alternativt för lite, information, rädsla för att separeras från sina föräldrar och syskon samt bli 

lämnad ensam. 

“Someone could get scared, you know, wondering what are they gonna do to me? But if 
they have mom and dad there, then they won´t be afraid.” (Pelander & Leino-Kilpi 
2004c, s.146) 

Det största obehaget av rädsla upplevde barnen när de lämnades ensamma. Separation från 

föräldrarna frambringar en känsla av osäkerhet eftersom barnen var tvungna att hantera den 

situation de ställts inför (Samela, et al., 2009a, Samela, Aronen & Salanterä, 2010b, Pelander 

& Leino-kilpi, 2010a, Wilson, Mergel, Enenbach & Carlsson, 2010)  

Rädsla för att vårdas på 

sjukhus 

Barns behov av trygghet 

under vårdtiden 

Betydelsen av bra 

kommunikation 

Upplevelser av att vistas på 

sjukhus 

Barns förväntningar på 

vårdpersonalen 

            Positiva 

           Negativa 
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Att bli tillfälligt sjuk kan, enligt Forsner, Jansson och Søerlie (2005b) för barn i åldrarna elva-

arton år innebära att de blir medvetna om sina behov av stöd och omvårdnad. Att få stöd och 

omvårdnad kan innebära att barnen får information de behöver och att de blir bemötta som en 

självständig individ. För att barnen ska kunna lyssna på sin kropp och anpassa sig till den 

egna kroppens behov behöver de hjälp och stötting. 

Enligt Coyne (2006a) känner barn som tidigare upplevt sjukhusvistelse en oro över att behöva 

gå igenom samma upplevelser igen.  

Barn använder sin fantasi för att kunna hantera sin rädsla. De gör det genom att tänka på saker 

som skapar trygghet och positiva upplevelser. De tar hjälp av vårdpersonal och föräldrar för 

att genom humor och lek skapa en så positiv bild av vårdtiden som möjligt (Salmela, 

Salanterä & Aronen, 2010c). 

 

4.2 Barns behov av trygghet under vårdtiden 

Barn upplever enligt Brady (2009) trygghet när personal bär namnbrickor och identitetskort.            

Barnen får förtroende för vårdpersonal som finns tillgänglig för dem om föräldrarna behövde 

åka iväg (Ångström-Brännström, Norberg & Jansson, 2008). Vårdpersonalen är mån om att ta 

hand om barnen, skydda deras integritet samt lyssna på vad de har att säga (Pelander, Leino-

Kilpi & Katajisto, 2006c). 

Enligt Chappuis et al. (2010) upplever barn i åldern fem månader till tio år, större saknad efter 

sina föräldrar, medan barn i åldrarna elva till arton år känner större saknad efter sina vänner. 

De flesta barn vill ha sina föräldrar hos sig, även om det finns situationer när de föredrar att 

vara ensamma (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén, 2002a). 

Barn föredrar att mamma stannar med dem under sjukhusvistelsen, än att pappa gör det. Små 

saker som att få ta med egna kläder och egna saker, t ex en filt och leksaker, ger en ökad 

känsla av trygghet på sjukhuset (Ångström-Brännström, et al., 2008, Salmela et al., 2010c)  

Den trygghet som vårdpersonal utstrålar sätter barn högt värde på. När barn känner att de får 

trygghet och stöd återhämtar de sig snabbare under sjukdomstiden (Noreña Peña & Cibanal 

Juan, 2011). 
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Barnen i åldern elva till arton känner sig trygga när de får den vård och omsorg som de 

behöver då de känner sig utsatta och hotade (Forsner et al., 2005b). 

4.3 Betydelsen av bra kommunikation och delaktighet 

Enligt Chappius et al. (2010) tycker barn att relationen till vårdpersonal och vårdpersonalens 

attityd är viktigare än den tekniska vården. 

Barn vill vara delaktiga i sin vård genom att delta i diskussioner och fatta beslut (Runeson et 

al., 2002a). Genom att låta barn vara delaktig i beslut kring sin vård främjas deras autonomi 

vilket, enligt (Coyne, 2005b) leder till ett snabbare tillfrisknande. 

Barn uppskattar när vårdpersonal använder sig av rak kommunikation och är lyhörd. Genom 

att vara rak och lyhörd visar vårdpersonal att de är professionella då de visar barn värdighet 

och respekt. Detta är viktigt vid samtal med barn där vårdpersonal behöver ställa känsliga och 

intima frågor för att få den information de behöver (Curtis, Liabo, Roberts & Barker, 2004).  

Om barn anser att de inte får tillräckligt med information under sjukhusvistelsen, söker de 

information på egen hand genom att fråga föräldrar och vårdpersonal eller genom böcker och 

andra mediakällor (Coyne, 2006a). 

Enligt Pelander et al. (2006c) tycker barn om när vårdpersonal och föräldrarna har en sorts 

relation. När det sker ett professionellt samtal mellan föräldrar och vårdpersonal, ser enligt 

Noreña Peña & Cibanal Juan (2011) barn det och läser av om de är en del av samtalet eller 

inte. Däremot vet inte barnet vilken roll de ska inta under samtalet, om de ska vara åskådare, 

åhörare eller deltagare. Dock intar barn ofta rollen som åskådare under samtalet, eftersom 

barn lyssnar och iakttar samtalet föräldern och vårdpersonal har. Barn väntar då på att 

samtalet ska vara över, för att vid ett senare tillfälle återskapa samtalet med hjälp av frågor 

och funderingar till sina föräldrar (Noreña Peña & Cibanal Juan, 2011). 
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4.4 Upplevelser av att vistats på sjukhus  

4.4.1 Positiva upplevslser 

Enligt Pelander et al. (2006c) har barn som tidigare vårdats på sjukhus ansett att 

vårdpersonalen var underhållande medan barn som var inlagda för första gången inte hade 

samma upplevelse.  

Vårdpersonal som barn kom mer i kontakt med tycker de flesta barn om. Barn uppskattar de 

insatser som vårdpersonal utför för att barnets erfarenhet av hälso- och sjukvård ska bli så bra 

som möjligt (Curtis et al. 2004, Ångstöm-Brännström et al., 2008).  

Enligt Wilson et al. (2010) upplever barn att sjukhuset är en plats där det finns möjlighet att 

träffa nya vänner, prova nya lekar och spel. På grund av att barnen kan spela tv-spel, se på 

film och läsa böcker, upplever de att det finns mycket att göra under sjukhusvistelsen 

(Pelander & Leino-Kilpi, 2010a, Pelander et al., 2006c). Det som barnen vill ha på 

avdelningen förutom leksaker är djur, då barnen tycker att det skulle vara trevligt med en 

hund eller fiskar att titta på då och då (Pelander & Leino-Kilpi, 2004b) 

Sjukhusvistelsen är en övervägande positiv upplevelse då barnen får möjlighet att ta det lugnt 

och vila för att må bättre. Att vara ledig från skolan och vistas i en miljö där deras integritet 

respekterades upplevs även det som positivt (Pelander och Leino-Kilpi, 2010a). 

”The nicest thing has been not having to go to school” (Pelander & Leino-Kilpi 
2010a, s.730) 

4.4.2 Negativa upplevelser 

Det negativa med sjukhusvistelsen är att barn kan uppleva vårdpersonal som kontrollerande 

(Carney et al., 2003). De tycker mindre bra om maten på sjukhuset och upplever det som 

jobbigt att behöva ha mat- och dryckesrestriktioner samt att behöva vänta på olika 

provtagningar, undersökningar och behandlingar.  

De gånger barnen inte upplever att deras integritet blir respekterad är när de är tvungna att 

dela rum. Vistelsen på sjukhus orsakar rubbningar i barnets normala rutiner, som att gå till 

skolan och umgås med vänner (Pelander och Leino-Kilpi, 2010a). 

När den egna kroppen gör ont och inte är som vanligt känner barn i åldern elva till arton år sig 

besvikna och ledsna eftersom de kan känna sig vilsna och bortkomna, både kroppsligt och 
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själsligt, på grund av att de känner en oro över att sjukdomen ska komma att påverka deras liv 

i framtiden, efter vistelsen på sjukhuset (Forsner et al., 2005b). 

4.5 Barns förväntningar på vårdpersonal 

Barnen har enligt Brady (2009)  förväntningar på hur vårdpersonalen ska se ut. De ska vara 

vackra och stilfulla med en hel och ren uniform. Barn förväntar sig att vårdpersonal ska vara 

en kvinna i en vit sjukhusuniform (Fletcher et al., 2010), dock önskar barnen att vårdpersonal 

kan ha mer färgglada uniformer istället för den traditionella vita (Pelander & Leino-Kilpi, 

2004b) 

”Their clothes could be of some other color,´cause white isn´t so pretty” 
(Pelander & Leino-Kilpi  2004b, s.145) 

Barn anser att det är viktigt att vårdpersonal har god hygien. Om vårdpersonal har smutsigt 

hår, dålig hy och finnar i ansiktet anser barn att det ser ohälsosamma ut. Om håret är smutsigt 

och ser flottigt ut så tror barnen enligt Brady (2009) att vårdpersonalen kan ha huvudlöss som 

de själva kan bli drabbade av. De flesta barn anser att vårdpersonal ska vara en god förebild 

när det gäller hälsa. 

Enligt Fletcher et al.(2010) och Pelander & Leino-Kilpi, (2004b) anser barn att vårdpersonal 

ska vara en vänlig, glad, hjälpsam och omhändertagande person. När barn beskriver 

vårdpersonal som snäll menar de att personalen är hjälpsam, vänlig och att de leker med dem.  

Förväntningar på bra vårdpersonal är att de ska visa en känsla av humor och vara ärlig 

(Pelander & Leino-Kilpi, 2004b). 

Barn är känsliga och läser av vårdpersonalens ton i röst och kroppsspråk. Den goda 

vårdpersonalen bör enligt barnen inte tala med hög röst utan använda sig av en lugn, glad och 

avslappnad ton i rösten samt gå ner till barnets nivå så de kommer i ögonhöjd med barnen 

under samtalet (Brady, 2009) 

Merparten av barnen menar att vårdpersonal kan vara både ond och god eftersom att de i olika 

situationer är tvungna att utsätta barnen för smärtsamma behandlingar eller ge medicin 

(Brady, 2009) 

  



11 
 

Ond vårdpersonal har enligt barnen problem med dåligt humör. De är arga, sura och 

bestämda. De lyssnar inte på barnet på samma sätt som den goda vårdpersonalen.    

God vårdpersonal är enligt barnen de som är organiserade och klarar av omvårdnadsuppgifter 

utan att orsaka större obehag. De kommer förberedda och har med sig den utrustning som 

behövs för att genomföra den planerade uppgiften (Brady, 2009). 

”A good nurse I think probably like…if you treat her with like good stuff,  if you 
maybe smile… if you like, do something for her or smile and take it she might 
like smile back to you and say that´ Oh I really like you, you are a really nice 
boy or girl” (Brady 2009, s. 549)  

 

Barn i åldrarna elva till arton år anser enligt Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) att 

vårdpersonal har karaktär när de visar professionalism och sympati. De anser att viss 

vårdpersonal är mer sympatisk än andra. När de bedömer barns behov anser barn att 

vårdpersonals inställning kan vara mer positiv. När vårdpersonal inte svarar på barns frågor 

och funderingar kan det ge barnet intrycket av att vårdpersonal har samarbetssvårigheter 

(Noreña Peña & Cibanal Juan, 2011). Enligt Forsner et al. (2005b) kan barn i åldrarna elva till 

arton år känna sig sårad av personalens bemötande, föräldrarnas oförmåga att förstå samt svek 

från sina vänner. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet under studiens gång har varit bra och effektivt eftersom materialet som 

tagits fram delats upp. Djupläsning och granskning har skett på varsitt håll för att sedan 

diskuteras. Genomläsning av varandras artiklar har skett för att säkerställa att uppfattningen 

varit densamma för att sedan komma fram till ett gemensamt resultat. Resultatet skulle 

troligtvis inte påverkats ifall vi suttit tillsammans med granskning och djupläsning. 

Valet av databas föll på Cinahl efter att ha provsökt vetenskapliga artiklar inom ämnet, i de 

olika databaserna Pubmed, Cinahl och Swemed+. Att valet föll på Cinahl berodde på att 

artiklarna var mer inriktade på omvårdnad samt att de artiklar som hittades i Cinahl stämde 

överens med studiens syfte.  Pubmed har använts för att försäkra oss om att inte gå miste om 

relevanta artiklar. Ett försök att använda Meshtermer och Subheadings i sökningarna har 

gjorts, tyvärr fanns inga bra vedertagna Mesh eller Subheadings vilket försvårade 

litteratursökningen, då fritextsökningar fick användas istället. Om det funnits bra Meshtermer 

och/eller Subheadings kanske sökresultaten skulle sett annorlunda ut, eftersom det högst 

troligt skulle funnits fler träffar per sökning och därmed gett fler relevanta artiklar att välja på. 

Valet av inkluderade artiklar kunde då ha sett annorlunda ut och gett ett annat resultat.  

De inkluderade artiklarnas tidskrifter har valts att undersökas ifall det är refreed granskad i 

Ulrichweb eftersom det är ännu en kvalitetssäkring att artiklarna har ett bra vetenskapligt 

innehåll. Dock var det två tidskrifter som inte refreed granskats i Ulrich. Efter granskning av 

artiklarna ha det ändå valts att ta med då att det varit hög kvalitet på det vetenskapliga 

innehållet. 

När urvalet av artiklar gjordes skulle artiklarna innehålla aktuell och ny forskning. Därför 

valde vi att artiklarna skulle vara maximalt 10 år gamla, innehålla barnperspektiv på hur det är 

att vårdas på sjukhus samt att artikeln inte skulle vara alltför inriktad på något specifikt 

sjukdomstillstånd. Dock har det i studien använts några artiklar äldre än 10 år där innehållet 

varit av hög kvalitet och ansetts ha haft betydelse för resultatet. En av dem inkludera 

artiklarna har dock undersökt barns åsikter från fem månader och uppåt. Den artikeln valdes 

ändå att användas då den innehöll bra och relevant information. I resultatet har en artikel som 

inkluderat barn från 5 månader använts eftersom den styrkt information från tidigare artiklar. 

De artiklar som har valts att användas har varit av både kvalitativ och kvantitativ metod, även 
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om majoriteten av de inkluderade artiklarna är gjorda enligt kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden anser vi vara bättre att använda sig av för att ta reda på hur någon upplever eller 

känner eftersom de uttrycker sig genom tal, skrift och bilder för att berätta. Den kvantitativa 

metoden består oftast av frågeformulär som fylls i vilket inte ger samma djupa förståelse som 

den kvalitativa metoden. Det har ändå valts att ta med några artiklar med kvantitativ design 

eftersom för att inte missa viktigt information om barns upplevelser oavsett om de är djup 

information eller inte. Flertalet av de artiklar som inkluderats i resultatet är skrivna i 

Storbritannien samt i de nordiska länderna Finland och Sverige. Där av funderar vi på om 

detta kan ha påverkat resultatet, då det finns en uppfattning om att de nordiska länderna och 

Storbritannien har en väl utvecklad barnsjukvård.  

Styrkor med arbetet är att resultatet avspeglar syftet på ett bra sätt och det belyser 

barnperspektivet kring upplevelser av att vårdas på sjukhus. Eftersom det har utgåtts från hur 

barn allmänt upplever att vårdas på sjukhus kan studien generaliseras och vara användbar för 

att ge barn en behaglig upplevelse under vårdtiden. 

Svagheter med studien är att den kan har varit för bred i åldersspann. Avgränsningar till de 

olika åldersgrupperna noll till tio år eller elva till arton år skulle kunna ha valts för att få en 

mer rättvis bild av upplevelsen hos de olika åldersgrupperna.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva barns upplevelser av att vårdas på sjukhus. 

Kunskapen är av största vikt för att kunna utveckla barnsjukvården och på så sätt kunna ge 

barn en behaglig upplevelse av att vårdas på sjukhus.  

5.2.1 Rädsla för att vårdas på sjukhus 

Barn har en övervägande positiv bild av att vårdas på sjukhus, även om resultatet visar på att 

de upplever provtagningar, undersökningar och separation från familj och dagliga rutiner som 

obehagligt. Det är viktigt att beakta barns behov av information och att de vill vara delaktiga i 

utformning av vården. 

Det viktiga som framkommit i resultatet i denna studie är att barn ofta upplever det som 

obehagligt att behöva vårdas på sjukhus. Det är främst det tekniska i vården som 

undersökningar och provtagningar barn är rädda för.  Om barn får information och tillåts vara 

delaktiga upplevs vården som mer behaglig.  Forsner et al. (2005c) har i sin studie om 

korttidssjuka barn visat att barns normala liv störs under sjukhusvistelse och ersätts med oro. 
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Barn upplever sjukdom som att var instängd och de känner behov av att fly. Detta leder till att 

barn blir ledsna och frustrerade och kan därför relateras till rädsla för sjukhus. 

5.2.2 Barns behov att trygghet under vårdtiden 

Barn som har möjlighet att välja vilken förälder som ska stanna hos dem under 

sjukhusvistelsen väljer oftare att mamma ska stanna än att pappa ska göra det. Detta kan dels 

förklaras genom att mamman har ett starkare band till barnen på grund av att det är mamman 

som har varit närmast barnet under de första levnadsmånaderna och under graviditeten. En 

annan teori kan vara att mamman kan föra över sin oro och eventuella rädsla för att pappan 

inte ska klarar av att utföra omvårdnaden på ett lika bra sätt som mamman själv. Det kan 

alltså vara den naturliga instinkten mellan barn och mamma som ligger till grund för detta 

fenomen.  

Det fanns en föraning om att barn gärna vill ha med sig egen snuttefilt och mjukisdjur då 

dessa ting ofta är barnens trygghet överlag. Att även kläder skulle visa sig vara av stor vikt för 

att känna trygghet var oväntat. Dock kan det tyckas att resonemanget är rimligt eftersom 

sjukhuskläderna inte är särskilt sköna samt att de har en främmande doft som kan frambringa 

en känsla av osäkerhet. 

5.2.3 Betydelsen av bra kommunikation 

I vårt resultat framkommer att det är viktigt att barnet får vara delaktigt i sin vård. 

Vårdpersonal bör fokusera på barnet som en enskild individ som behöver information 

speciellt anpassad för sin förmåga att förstå (Mårtensson & Fägerskiöld, 2007). 

Det är viktigt att beakta att barns verklighet och fantasi samexisterar (Forsner et al., 2005c). 

Om vårdpersonal och barn inte är på samma nivå kan det lätt uppstå missförstånd som kan 

leda till en onödig ökad rädsla och oro hos barnen. Det är därför viktigt att försäkra sig om att 

barnen förstått den information de fått.  

5.2.4 Upplevelser av att vistas på sjukhus 

Resultatet visar att barn har en övervägande positiv upplevelse av att vårdas på sjukhus.  Även 

om den negativa upplevelsen av smärtsamma procedurer var besvärlig kunde de ändå stå ut 

med den för att bli frisk. Detta kan på bero på att barnen kände att de procedurer som de 

utsattes för gav dem lindring av symtom och ett snabbare tillfrisknande. Dock ogillade barn 

den långa väntetiden som oftast fanns på sjukhus.  Eftersom de ofta hann bli rastlösa då de 
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leksaker och böcker som fanns inte räckte till för att tillfredsställa deras behov (Forsner et al., 

2005c).   

5.2.5 Barns förväntningar på vårdpersonalen  

Det framkommer i resultatet att barn ofta har en förutfattad mening om hur de anser att 

vårdpersonal ska se ut och bete sig, detta har även Mårtensson och Fägerskiöld (2007) sett i 

sin studie. Detta kanske kan bero på att de via media och barnprogram ges en stereotyp bild 

av hur en vårdpersonal ska se ut, vilket kanske kan leda till missnöje hos barnen då 

vårdpersonalen inte överensstämmer med de förväntningar som finns.  

Att barn anser att vårdpersonalen ser ohälsosam ut om de har finnar eller flottigt hår kanske 

kan spegla dagens skönhetsideal. Att ha finnar behöver inte betyda ohälsa, eftersom att det i 

grunden kan ha flera orsaker. 

Vi kan inte definiera vad barn anser ohälsosamt eftersom att varje individ har en egen bild på 

vad ohälsosamt är. Denna bild kan dock vara grundad i dagens skönhetshysteri. 

I vårt resultat har det framkommit hur viktigt det är med kunskap om barns upplevelser, att 

vårdpersonal genom en stark och tillitsfull relation kan bygga upp ett förtroende hos barn för 

att på så sätt kunna tillgodose behovet av trygghet och förståelse. 

6. Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att det redan nu finns mycket relevant forskning kring hur barn 

upplever att vårdas på sjukhus. Dock är forskningen mest inriktad på långtidssjuka och 

kroniskt sjuka barn. Vad som ändå framkommit är betydelsen av att involvera barn i beslut 

och diskussioner gällande deras egenvård, samt att det är viktigt att ge information till barn på 

ett sätt som de förstår. Bland barn i allmänhet finns en rädsla för att hamna på sjukhus. Som 

grundar sig i barns orealistiska fantasier om vad som sker på ett sjukhus, på grund av för lite 

kunskap om rutiner på sjukhus samt vad vårdpersonals arbetsuppgifter går ut på. 

Det kan därför behövas mer forskning inom detta område för att både kunna förbättra och 

utveckla omvårdnaden för de sjuka barn som vårdas på sjukhus. Det behövs mer forskning 

kring det tillfälligt sjuka barnet istället för att inrikta sig på kroniskt sjuka då de faktiskt finns 

en signifikant skillnad på tillexempel rädsla mellan dessa grupper. 
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60% 

   



 
 

Total poäng (max 47 p) p p p p

  p 

% 

Grad 

 

Exempel på granskningsmall kvantitativ metod 
 

Poängsättning 0 1 2 3 
 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 
 

Samtliga 
 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel 
 
Välskriven 

 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel 
 

Tydligt 
 

Metod 
       

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 
 

Ej angiven 
 
Knapphändig

 
Medel 

 

 
Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
 

Ej acceptabel 
 

Låg 
 

Medel 

 

 
God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 
 

Ej undersökt 
 

Liten andel 
 

Hälften 

 

 
Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas /

Ja 
 

Nej 

   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    
 

Resultat 
       

Frågeställning besvarad Nej Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
 

Saknas 
 

Otydlig 
 

Medel 

 

 
Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 
 

Saknas 
 

Mindre bra 
 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat    

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
 

Diskussion 
       

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 
 

Saknas 
 

Låg 
 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 

Slutsatser 
       

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
 
Slutsats saknas

 
Låg 

 
Medel 

 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas    
 
 
 
 

Grad I: 80% 

Grad II: 

70%Grad 

III: 60% 



 

Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 
Årtal 
Land 
 

Titel på artikeln Studiens syfte Design 
/intervention 

Antal deltagare   Analys 
metod 

Huvudresultat Veten- 
skaplig 
kvalitet 
(Grad) 

Brady 
2009 
Storbritannien 

Hospitalized children´s 
views of the good nurse 

Trefaldigt syfte; dels 
fylla en brist i 
litteraturen, att 
identifiera goda 
egenskaper hos 
sjuksköterskan och 
informera barnen 
praktiskt om 
omvårdnad 

 Barnen intervjuades 
och man använde sig 
av rita och skriv 
tekniken 

22 barn som 
vårdades på sjukhus. 
11 pojkar och 11 
flickor, i åldrarna 7-
12år 

Grounded theory Barn upplever 
trygghet när 
personal bär 
id.brickor och 
namnskyltar. 
Vårdpersonal kunde 
vara både ond och 
god enligt barnen 
och de var viktigt 
att personalen hade 
god hygien. 

Grad 1 

Carney et al. 
2003 
Storbritannien 

Children´s views of  
hospitalization: 
exploratory study of data 
collection 

Syftet var att på ett 
bredare sätt 
undersöka barns 
upplevelser av 
sjukvård samt hur 
informationen barnen 
ger kan användas.  

Inspelade intervjuer 
och frågeformulär 
som genomfördes på 
två olika sjukhus. 

Barn 4-17 år 
N=213 

Fenomenologisk De negativa med 
sjukhusvistelsen var 
att barn ibland 
upplevde att 
vårdpersonalen var 
kontrollerande. De 
tyckte även mindre 
bra om maten på 
sjukhuset, och 
upplevde det som 
jobbigt att behöva 
ha mat och drycks 
restriktioner, samt 
att behöva vänta på 
olika provtagningar, 
undersökningar och 
behandlingar

Grad 1 

   



 
 

   

Chappuis et.al 
2010 
Schweiz 

Children´s 
Experience 
Regarding the 
Quality of their 
Hospital Stay 

Studien hade två 
syften: Att utforska 
barn mellan 6-12 år 
åsikter om deras 
sjukhusvistelse  
för att få en förståelse 
för deras behov och 
kunna förbättra 
vården, samt utveckla 
ett giltigt instrument 
för att mäta 
tillfredställelsen hos 
inneliggande barn 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie 
Inneliggande barn 6-
12 år 
Intervjuades med 
semistrukturerade 
intervjuer. Använde 
VAS skalan för att 
mäta humöret hos 
barnen 

N=175 tillfrågade  
N=136 deltagande  

Statistisk analys och 
Innehålls analys 

Yngre barn upplever 
större saknad efter sina 
föräldrar än de större 
barnen som kände mer 
saknad efter sina 
kompisar. Barnen 
tycker att relationen till 
sjuksköterskan och dess 
attityd är viktigare än 
den tekniska vården. 

Grad 1 

Coyne 
2006a 
Irland 

Children´s 
experiences of 
hospitalization 

Syftet att undersöka 
barns erfarenhet av 
sjukhusvistelsen 

Kvalitativ studie. 
Information samlades 
in igenom djup 
ingående intervjuer 

Barn 7-14år och det 
var 11 barn som 
deltog. 

Grounded theory Barn som tidigare 
upplevt sjukhusvistelse 
hade en oro, över att 
behöva gå igenom 
samma upplevelser 
igen.. Om barn anser att 
de inte får tillräckligt 
med information under 
sjukhusvistelsen, söker 
de information på 
egenhand genom att 
fråga föräldrar och 
vårdpersonal, eller 
genom böcker och 
andra media källor 
 

Grad 1 



 
 

   

Coyne 
2005b 
Irland 

Consultation with 
children in hospital: 
children, parents´and 
nurses´perspectives 

Syftet var att 
undersöka barn, 
föräldrar och 
vårdpersonals syn på 
delaktighet i vården. 

Kvalitativ studie. 
Data samlades in med 
hjälp av 
observationer, 
djupintervjuer och 
frågeformulär 

N=33 st. deltog 
N= 11 barn 
N= 10 Föräldrar 
N= 12vårdpesonal 

Grounded theory Genom att delta i 
diskussioner och fatta 
beslut. Genom att låta 
barn vara delaktig i 
beslut kring sin vård 
främjas deras autonomi 
vilket leder till ett 
snabbare tillfrisknande 

Grad 2 

Curtis et al 
2004 
Storbritannien 

Consulted but not 
heard: a qualitative 
study of young 
people´s views of 
their local health 
service. 

Syfte att ta reda på 
barns synpunkter på 
den lokala hälso 
servicen 

Kvalitativ studie som 
innehåller flera 
metoder, så som 
intervjuer, och 
lektekniker  

Barn i åldern 4-19år, 
72st flickor och 77st 
pojkar 

Grounded theory  Vårdpersonal som 
barnen kom i kontakt 
med tyckte de flesta 
om, och uppskattade de 
insatser som 
vårdpersonalen utförde 
för att barnets 
erfarenhet av hälso- och 
sjukvård skulle bli så 
bra som möjligt Barn 
uppskattar när 
vårdpersonal använder 
sig av rak 
kommunikation och är 
lyhörd. 

Grad 2 



 
 

   

Fletcher et.al 
2011 
Storbritannien 

Building the future: 
Children´s 
Views on nurses and 
hospital care 

Studien hade två 
syften: att undersöka 
vilka kunskaper 
färdigheter och 
attityder barn och 
ungdomar tycker att 
en sjuksköterska 
behöver ha för att i 
framtiden ta hand om 
sjuka barn och deras 
familj samt hur barn 
upplever att vara 
inneliggande på 
sjukhus 

Kvalitativ studie 
Barnen fick Rita, 
skriva och berätta 

Barn som vårdas på 
sjukhus på sjukhus 
N=61  
36 Tjejer  
25 Killar 

Fenomenologisk 
analys 
 
 
 

Barn ser vårdpersonal 
som en vänlig, glad, 
hjälpsam och 
omhändertagande 
person. Barn ansåg även 
att vårdpersonal skulle 
vara en kvinna i en vit 
sjukhusuniform. 

Grad 2 

Forsner et.al 
2005b 
Sverige 

Being ill as narrated 
by children aged 11-
18 years 

Syftet var att barn 11-
18 år fick berätta om 
upplevelsen att vara 
tillfälligt sjuk 

Kvalitativ studie. 
Barnen intervjuades 6 
månader efter 
utskrivning i hemmet 
eller där barnet 
önskade. intervjuerna 
varade mellan 30-60 
min 

Barn som vårdats för 
tillfälligt sjukdom på 
sjukhus  
 
N=5 
4 Flickor 
1Kille 
10 tillfrågade 
5 ville inte delta  

Kvalitativ 
innehållanalys 

Äldre barn kunde känna 
sig vilsna och 
bortkomna både 
kroppsligt och själsligt 
på grund av att de 
kände en oro över att 
sjukdomen skulle 
påverka deras liv i 
framtiden efter vistelsen 
på sjukhuset 

Grad 2 

Noreña Peña et al. 
2011 
Spanien 

The experience of 
hospitalized children 
regarding their 
interactions with 
nursing professionals 

Syftet med denna 
studie var att beskriva 
barns erfarenhet av 
möten med 
yrkesamma 
sjuksköterskor under 
sjukhusvistelsen 

Kvalitativ studie som 
stöds av den kritiska 
händelsens teknik. 
Intervjuer. 

Barn i möten med 
sjuksköterskor. 30 
barn 8-14år  

Grounded theory Tryggheten 
vårdpersonal utstrålar 
sätter barn högt värde 
på. om barn känner att 
de får trygghet och stöd, 
återhämtar de sig 
snabbare under 
sjukdomstiden 

Grad 1 



 
 

   

Pelander et al. 
2010a 
Finland 

Children´s best and 
worst experiences 
during hospitalization 

Syftet var att beskriva 
barn i skolålderns 
bästa och värsta 
upplevelser under 
sjukvårdtiden 

Kvalitativ 
beskrivande studie 

Barn 7-11 år från 
olika universitets-
sjukhus i Finland 
N=388 

Kontent 
innehållsanalys 

Överlag var 
sjukhusvistelsen en 
positiv upplevelse, 
eftersom barnet fick 
möjlighet att ta det 
lugnt och vila för att må 
bättre. Att vara ledig 
från skolan och vistas i 
en miljö där deras 
integritet respekterades 
upplevdes även de som 
positivt dock tyckte de 
inte om att behöva dela 
rum.

Grad 1 

Pelander et.al 
2006b 
Finland 

Quality of Pediatric 
Nursing Care in 
Finland 

Syftet var att 
utvärdera kvalitén på 
den pediatriska 
vården så som den 
uppfattas av finska 
barn 
7-11 år. 

Kvantitativ studie. 
Barnen fick fylla i ett 
fråge formulär innan 
de skrevs ut från 
avdelningen 

Barn 7-11 år deltog 
N=388 
 

Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 
jämförande statistik 

 Barn som tidigare 
vårdats på sjukhus 
tyckte att 
vårdpersonalen var 
underhållande. Barn 
upplevade även att 
vårdpersonal var mån 
om att ta hand om 
barnen och skydda 
deras integritet. Barnen 
tyckte även om när 
vårdpersonal och 
föräldrar hade en sorts 
relation. 

Grad 1 



 
 

   

Pelander et al 
2004c 
Finland 

Quality in pediatric 
nursing care: 
children´s 
expectations 

Syftet var att få en 
heltäckande bild av 
barns förväntningar 
gällande vården på 
sjukhus. 

Kvalitativ studie. 
Barn intervjuades 
både på sjukhus och i 
hemmet.  

Det var 20 barn i 
ålder 4-6 år och 20st 
barn i ålder 7-11år 

Induktiv kvalitativ 
innehålls analys 

Barn beskriver 
vårdpersonal som snäll 
menar de att personalen 
är hjälpsam, vänlig och 
att de leker med barnen.  
Förväntningar på bra 
vårdpersonal är att de 
ska visa en känsla av 
humor och vara ärlig 
Barn vill gärna ha djur 
på avdelningen förutom 
de leksaker som fanns. 
Barnen kände sig trygg 
om de fick ha med sig 
egna leksaker m.m 
Barnen önskade även 
att personalen skulle ha 
färglada uniformer. 

Grad 2 

Runeson et.al 
2002 
Sverige 

Children´s Needs 
During hospitalizion: 
An observational  
study of hospitalized 
boys 

Syftet att genom 
observera lära sig om 
barns behov under 
vårdtiden, genom 
deras kroppsspråk 
och verbala uttryck. 

Kvalitativ studie. 
Observations studie 
Observatören tittade 
och lyssnade på 
barnet och föräldern 
och följde de under 
en period och 
antecknade efter 
avslutad observations 
period. 
Observations 
perioderna varade 
mellan 1-22 timmar 

Killar mellan 5 mån-
16år som vårdades 
på sjukhus 
 
N=22 
21Killar 
2Flickor 
(Flickorna 
exkluderad) 

Kvalitativ innehålls 
analys 

De flesta barn vill ha 
sina föräldrar hos sig, 
även om de finns 
situationer då de 
föredrog att vara ensam 

Grad 2 



 
 

   

Salmela et.al 
2009a 
Finland 

Child-Reported 
Hospital Fears In4 to 
6 Year-Old Children 

Studien har 2 syften: 
1 Att beskriva 
sjukhus relaterad 
rädsla hos 4-6 åriga 
barn 
2. att undersöka om 
barn på sjukhus hade 
mer eller annorlunda 
rädsla än de på 
förskolan 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Barnen intervjuades 
med 
semistrukturerade 
intervjuer med bilder 
som hjälpmedel 

Barn som levde i ett 
tätbefolkat område i 
Finland 
94 tillfrågade  
4Borftall 
N=90 
63 intervjuades på 
förskolan 
27 på pediatrisk 
vårdavdelning 
 

Deduktiv 
innehållsanalys. 

Barn är rädda för att bli 
inlagda på sjukhus. Ofta 
är det vårdpersonalens 
arbetsuppgifter som ger 
upphov till rädslan. Det 
största obehaget av 
rädsla upplevde barnen 
när de lämnades ensam 
eftersom att de då var 
tvungen att hantera 
rädslan själv. 

Grad 1 

Salmela et al. 
2010b 
Finland 

The experience of 
hospital-related fears 
of 4- to 6-year-old 
children 

Syftet att ta reda på 
barns upplevelser av 
sjukhus relaterade 
rädslor 4-6år  

Kvalitativ studie, 
granskad med 
kvantitativa metoder  
Barnen intervjuades  

Barnen valdes 
genom 
ändamålsenlig 
provtagning. 90barn 
4-6år 

Fenomenologisk 
analys 

Barn upplever rädsla 
när de lämnas ensam. 
På grund av att 
separation från 
föräldrarna frambringar 
en känsla av osäkerhet, 
eftersom att de själva 
var tvungen att hantera 
den situation de ställts 
inför 

Grad 1 



 
 

 

Salmela et.al 
2010c 
Finland 

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

Syftet att barn 4-6 år 
skulle beskriva hur de 
hanterar sin rädsla 
relaterat till 
sjukhusvård samt hur 
de förklarar sina 
upplevelser. 

Kvalitativ 
beskrivande studie 
Barnen intervjuades 
med 
semistrukturerade 
intervjuer med bilder 
som hjälpmedel 

Barn som lever i 
Finland 
 
N=89 
49 intervjuades på 
förskola 
40 på pediatrisk-vård 
avdelning 
 
 

Fenomenologisk 
analys 

Barn använder fantasin för 
att hantera sin rädsla. De 
tar även hjälp av 
vårdpersonal och föräldrar 
för att genom humor och 
lek skapa en så positiv bild 
av vårdtiden som möjligt. 
Barnen föredrog även att 
hellre ha sin mamma under 
sjukhusvistelsen än sin 
pappa.

Grad 2 

Wilson et al. 
2010 
USA 

The voices of 
children: Stories 
about Hospitalization 
 

Syftet var att få fram 
barnens upplevelser 
under sjukhusvistelse 
med deras egna ord 

Kvalitativ 
beskrivande sekundär 
analys 
Rita 

Barn rekryterades 
både ifrån 
sjukhus(48) och 
samhälle(43) 93barn 
5-9år 

Konventionell 
innehålls analys. 

Barn upplever rädsla när 
de lämnas ensam. På grund 
av att separation från 
föräldrarna frambringar en 
känsla av osäkerhet, 
eftersom att de själva var 
tvungen att hantera den 
situation de ställts inför. 
Dock var sjukhuset en 
plats där de kunde möta 
nya vänner.

Grad 2 

Ångström-
Brännström et.al 
2008 
Sverige 

Narratives of 
Children With 
Chronic Illness 
About Being 
Comforted  

Syfte att barn med 
kronisk sjukdom fick 
berätta om hur de 
upplever att de blir 
tröstade när de vårdas 
på sjukhus 

Kvalitativ studie. 
Barnen intervjuades 
av försteförfattaren 
med öppna frågor 
efter att de träffats 
några gånger. Barnet 
fick då rita och 
beskriva sina 
upplevelser under 
intervjun. 
Intervjuerna varade 
mellan 20-40 min 

Barn som vårdas på 
sjukhus för kroniska 
sjukdomar  
N=7 
4Flickor 
3Killar  

Tematisk 
innehållsanalys 

Barn föredrog att mamma 
stannade med dem under 
sjukhusvistelsen. Små 
saker som att få ta med 
egna kläder och egna saker 
så som filt och leksaker 
gav en ökad känsla av 
trygghet på sjukhuset. 
Barnen tyckte om de flesta 
i vårdpersonalen och 
barnen fann förtroende 
hos, för att de alltid fanns 
tillgänglig för dem om 
föräldrarna behövde åka 
iväg 

Grad 2 


