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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Varje år vårdas ungefär 10 000 barn och ungdomar på sjukhus och vanligast 

är det att barn under 18 år vårdas på speciella barnavdelningar. Syftet och främsta målet 

med barnhälsovård i Sverige är att främja alla barns utveckling och välbefinnande 

genom att identifiera problem i dess hälsa, utveckling och sociala miljö samt åtgärda 

dessa problem för att förebygga ohälsa. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie 

var att beskriva hur barn och ungdomar upplever att vara inneliggande på sjukhus samt 

beskriva artiklarnas val av undersökningsgrupper. Metod: En litteraturstudie med en 

deskriptiv design. Föreliggande studie grundar sig på tio vetenskapliga artiklar som 

beskriver barnens upplevelser av att vara på sjukhus. Artikelsökningarna gjordes via 

Cinahl och Medline via PubMed där endast engelskt språk användes som begränsning. 

Författarna har granskat artiklarna ett flertal gånger samt granskat och jämfört 

artiklarnas undersökningsgrupper. Huvudresultat: Barn visade sig ha olika upplevelser 

av att vara på sjukhus. Majoriteten av barnen upplevde sjukhusvistelsen mer positiv vid 

god kommunikation, ren miljö där det fanns möjlighet till sysselsättning, bra relationer 

till vårdpersonalen samt utrymme för närstående att närvara. För att få en större 

förståelse för sin sjukdom eller sjukhusvistelse uttryckte barnen själva att de ville vara 

delaktiga i vården och gillade inte när vårdpersonalen pratade över huvudet på dem. 

Närvaron av familj och närstående gjorde att barnen kände sig mer trygga, även bra 

relationer till vårdpersonalen fick barnen att känna sig mindre ensamma. Slutsats: 

Barnens upplevelser påverkas av flera faktorer. Tidigare forskning visar på att föräldrar 

upplever rädsla och oro över att ha sina barn inneliggande på sjukhus. Det är viktigt för 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att känna till detta för att kunna bemöta både 

barn och dess närstående på ett sätt som främjar hela familjens upplevelser.  
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Abstract 
 

Background: Every year approximately 10 000 children and adolescents are given care 

at the hospital. The majority of children under the age of 18 are treated at special 

pediatric units. The aim and the primary goal with child care in Sweden is to promote 

the development and well- being of all children by identifying problems in its health, 

development and social environment, and addressing these problems to prevent ill 

health. Aim: The aim of the present literature study was to describe how children and 

adolescents experiences hospitalization and also to describe the articles choice of 

research groups. Mehtod: A literature study with a descriptive design. The present 

study is based on ten scientific articles that describe children's experiences of being in 

the hospital. The article searches were made via Cinahl and Medline via PubMed, where 

only english language was used as a restriction. The authors have reviewed the articles 

multiple times as well as reviewed and compared the articles' research groups. Main 

result: Children were found to have different experiences of being in a hospital. The 

majority of the children experienced hospitalization more positive when there were 

good communication, a good environment where there was an opportunity for activities, 

good relationships with healthcare staff and also space for relatives to attend. To get a 

better understanding of their illness or hospital stay, the children expressed that they 

wanted to participate in the care and they did not like when the healthcare staff spoke 

over their heads. The presence of family and close relatives made the children feel more 

confident, also good relationships with healthcare professionals made the children feel 

less lonely.Conclusion: Children's experiences are affected by several factors. Previous 

research shows that parents feel fear and concern about having their children 

hospitalized. It is important for the nurse and other healthcare professionals to know this 

in order to meet both children and their close relatives in a way that supports the whole 

family's experiences. 
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1. Introduktion 

I Sverige finns det ca 2 miljoner barn och alla individer som är under 18 år räknas som 

barn. Barn i tonåren kan uppleva det jobbigt att bli kallad barn och därför används 

begreppet ungdom för barn i tonåren. Varje år vårdas ungefär 10 000 barn och 

ungdomar på sjukhus. Pojkar representerar majoriteten av de barn som årligen vårdas på 

sjukhus och sjukdomar som uppkommer i samband med födseln, olycksfall och 

infektionssjukdomar anses som de vanligaste orsakerna till inskrivning. Vanligast är det 

att barn under 18 år vårdas på speciella barnavdelningar men i vissa fall kan de komma 

att behöva vårdas på andra avdelningar (Enskär & Golsäter 2014). 

Syftet och främsta målet med barnhälsovård i Sverige är att främja alla barns utveckling 

och välbefinnande genom att identifiera problem i barns hälsa, utveckling och sociala 

miljö samt åtgärda dessa problem för att förebygga ohälsa. Det innebär i praktiken att 

sjuksköterskan i mötet med barn och dess familj ska tillämpa metoder som på bästa sätt 

möter barnhälsovårdens syfte och mål (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 

2016). Barn har olika utvecklingsfaser som också innebär olika behov, dessa behov ska 

tillgodoses och på vilket sätt kommer att ha betydelse för barnets vidare utveckling. 

Genom stöd och individuell utformad hjälp för både barn och föräldrar skapar det goda 

förutsättningar för barnets fortsatta utveckling (Enskär & Golsäter 2014). Modern 

barnhälsovård är en bred verksamhet där hälsofrämjandet står i fokus och både barn och 

föräldrar ska få en ökad kunskap för att kunna identifiera och förstå om vad som är en 

god hälsoutveckling (Magnusson et al. 2016). 

Under 1950 talet uppmärksammades att separationer mellan barn och föräldrar under 

sjukhusvistelsen påverkade barnens hälsa, samarbetet med vårdpersonal och 

medverkandet i olika behandlingar. Detta visade sig även påverka barnens utveckling på 

längre sikt. Hur barn upplever att vara inneliggande på sjukhus beror på barnens 

utveckling, mognad och erfarenhet och enligt FNs konvention om barns rättigheter har 

de rätt att uttrycka sina känslor samt åsikter för saker som rör dem själva. Viktigt att 

beakta i vårdandet av barn är att försöka få rutiner och vardagen att vara så normal som 

möjligt samt att involvera föräldrar och närstående i vårdandet (Enskär & Golsäter 

2014). 
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1.1 Barn på sjukhus och mötet med vården ur föräldrarnas perspektiv 

Föräldrars känslor och upplevelser över att ha sina barn på sjukhus är i många fall 

väldigt lika. Den gemensamma grundkänslan är rädsla och maktlöshet. Det största 

behovet föräldrarna beskriver är att få vara nära sitt barn och vaka över dem (Stratton 

2004). De ansåg att deras primära roll som förälder på sjukhuset var att beskydda sitt 

barn, som en förlängning av deras föräldraroll och att det var deras skyldighet som 

förälder (Rosenberg et al. 2016). Alla föräldrar upplevde att deras närvaro och 

delaktighet på något sätt var viktig för barnens egna upplevelser och tillfrisknande. De 

ansåg det även fördelaktigt för sjuksköterskorna då de har en unik och personlig 

kunskap om barnet och har förmåga att skapa trygghet (Power & Franck 2008).   

Många föräldrar ansåg att det var på deras ansvar som förälder att ta hand barnets basala 

omvårdnadsbehov så som att äta, gå på toaletten och sköta hygienen eftersom de 

normalt utförde detta hemma (Power & Franck 2008). Föräldrarna i artikeln skriven av 

Lam, Chang och Morrissey (2006) upplevde däremot att barnens vardagliga rutiner 

rubbades och att det var svårt att anpassa sig till sjukhusets rutiner eftersom de var rädda 

för att sjukhuspersonalen inte skulle förstå barnens individuella behov. Föräldrarna 

ansåg även att de var tvungen att övervaka barnen eftersom att sjuksköterskorna hade 

för stor belastning och inte kunde spendera särskilt mycket tid till var och en. 

De föräldrar som hade kroniskt sjuka barn och som spendera långa perioder på 

sjukhuset förklarade vikten av att få ta en paus från sjukhusmiljön utan att bli dömda av 

sjukvårdspersonalen som att vara dåliga föräldrar (Power & Franck 2008). Ett annat 

behov som föräldrarna hade för att öka sitt eget välbefinnande och minska rädslan var 

information och delaktighet i barnets omvårdnad och behandling (Power & Franck 

2008; Sjöberg, Svedberg Nygren & Carlsson 2017). Majoriteten av föräldrarna ansåg att 

sjuksköterskorna arbetade väldigt hårt och hade mycket att göra men önskade även att 

sjuksköterskorna tog mer initiativ för att erbjuda hjälp när det handlade om barnens 

omvårdnad samt att informera om provresultat och barnens framsteg i tillfrisknandet 

(Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2005; Lam, Chang & Morrissey 2006). 

Föräldrarna upplevde miljön på de pediatriska avdelningarna som icke optimala vilket 

gjorde att de inte kunde slappna av tillräckligt. Många föräldrar var även upprörda över 
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möjligheterna till att sköta sin egen hygien. Vissa föräldrar upplevde det jobbigt att 

behöva använda offentliga toaletter och en del hade inte möjlighet att duscha, utan fick 

åka hem varje dag för att ta en dusch. Många föräldrar ansåg även att måltiderna var 

deras största problem. Eftersom inte föräldrarna får mat från sjukhuset var de tvungna 

att lämna barnen för att äta eller köpa mat vilket upplevdes skrämmande då de inte ville 

lämna sina barn ensamma då de oroade sig för att barnens tillstånd som snabbt kunde 

förändras (Lam, Chang & Morrissey 2006). 

Flera upplevde också att de var i behov av stöd från vårdpersonalen, både ett praktiskt 

och ett emotionellt stöd (Hopia et al. 2005; Power & Franck 2008).  Det fanns vissa 

egenskaper som föräldrarna önskade hos sjuksköterskorna vilket bland annat var 

förmågan att visa omtanke, sympati, empati och vara förstående (Stratton 2004). Några 

av de negativa upplevelser föräldrarna upplevde var att de kände sig otillräckliga eller 

att vårdpersonal skulle misstycka över deras delaktighet i barnets omvårdnad (Power & 

Franck 2008). De oroade sig för att om de var för krävande gentemot vårdpersonalen, 

att de skulle bli trött på dem, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan i barnens 

behandling (Rosenberg et al. 2016). I kontrast med detta, föräldrar som tog på sig 

mycket vårdrelaterade uppgifter beskrev istället att de var överbelastade eller var tagna 

för givet Power & Franck 2008).   

I artikeln skriven av Coyne (2006) ansåg föräldrarna att barnens självständighet och 

självbestämmande var en viktig aspekt att ta hänsyn till. Enligt föräldrarna bör barnen få 

information och vara delaktiga i beslut om vården vilket då också skulle förbättra och 

främja barnens självkänsla och välbefinnande. Även om vissa föräldrar tyckte att barnen 

skulle vara inblandade i beslutsprocessen, uttryckte de samtidigt några reservationer. 

Vissa föräldrar var oroliga att deras barn skulle fatta fel beslut om 

behandlingsalternativen. Vissa föräldrar ansåg att den mentala bördan att fatta 

komplicerade beslut borde överlåtas till föräldrarna då det kan vara jobbigt nog att vara 

sjuk och inlagd på sjukhus. Detta innebär att barns deltagande i beslutsfattandet är en 

komplicerad fråga från föräldrarnas perspektiv. 
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1.2 Barn på sjukhus och föräldrars delaktighet ur sjuksköterskans 

perspektiv 

Det fanns generellt en gemensam åsikt hos de sjuksköterskor som jobbade med 

inneliggande barn och ungdomar, vilket var att de förväntade sig och ofta antog att 

föräldrar till barnen ville vara delaktiga i barnets omvårdnad och de föräldrar som inte 

levde upp till dessa förväntningar fick ofta stämpeln som svåra och besvärliga (Power & 

Franck 2008). Men sällan diskuterades frågan och det uppstod konflikter och oenigheter 

på grund av kommunikationsbrist. Sjuksköterskor beskrev vikten av att utveckla en god 

relation till barnet och dess föräldrar under vårdtiden för att skapa en god vårdmiljö och 

upplevelse kring sjukhusvistelsen. En god relation enligt sjuksköterskor skapas genom 

att ha en öppen dialog och ett ömsesidigt förhållande och på så sätt skapas tillit och 

respekt mellan varandra (Kawik 1996). 

Sjuksköterskor beskrev både negativa och positiva erfarenheter kring föräldrars 

delaktighet. Det positiva var föräldrar som utförde basal omvårdnad som de vanligtvis 

utför i hemmet, då de ansåg att det skapar trygghet till barnet. Det gav också 

sjuksköterskorna en chans till att observera samspel mellan barn och förälder. En del 

sjuksköterskor upplevde också det positivt när föräldrarna tog sig an mer tekniskt 

avancerade uppgifter som krävde att sjuksköterskan instruerade dem. Det visade på ett 

intresse som också kunde skapa välbefinnande för både förälder och barn (Kawik 1996). 

Negativa upplevelser kring barns sjukhusvistelser var i många fall kopplat gentemot 

föräldrar. Vissa sjuksköterskor upplevde att föräldrar kunde ha orealistiska 

förväntningar på sjukvården (Power & Franck 2008). Många föräldrar hade även 

önskemål om att all information skulle nå dem vilket en del sjuksköterskor upplevde 

jobbigt. De beskrev att de förlorade kontrollen eftersom omvårdnaden då skulle planeras 

utifrån föräldrarnas behov, åsikter och värderingar istället för sjuksköterskornas kriterier 

och kompetens (Kawik 1996). 

De flesta sjuksköterskor ansåg att barnens åsikter var en viktig del när det gäller att 

respektera barn som individer med egna rättigheter. De talade om att uppmuntra barnen 

till att uttrycka sina åsikter om sin vård. Samtidigt noterade de att barnens engagemang i 

beslut om vården kunde bero på flera faktorer som barnets ålder, attityd, nivåer av 

välbefinnande, längd av sjukdom och mental status. Detta var enligt sjuksköterskorna 
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även kriterier som skulle kunna avgöra för barnens möjligheter till att medverka i beslut 

om vården. Några föreslog att barn i alla åldrar kunde delta förutsatt att de hade 

förmågan och kognitiv mognad för att förstå skälen till vård. Andra sjuksköterskor 

föreslog att bara barn, som var kunniga om sin vård och behandling, kunde vara 

inblandade i vården och beslutsprocessen. Detta uttalande visar att sjuksköterskor kan 

uppmuntra barns deltagande i beslutsfattandet, men att i vissa fall kan föräldrar hindra 

processen. Många sjuksköterskor kan tycka det är svårt att involvera barnen om de inte 

själva uttrycker att de vill det eller om inte föräldrarna uttrycker sitt godkännande till det 

(Coyne 2006) 

 

1.3 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori Human-to-human Relationships bygger på att sjuksköterska och 

patient skapar en ömsesidig relation till varandra via kommunikation, som leder till att 

omvårdnadens mål kan uppnås. Travelbees mål för omvårdnad är att förebygga sjukdom 

och främja hälsa samt hjälpa patienten att finna hopp och mening i sitt lidande. En 

relation skapas genom en mellanmänsklig process mellan sjuksköterska och individ, 

familj eller samhälle där hoppet skapas genom processens gång som ett verktyg för att 

hantera lidande och sjukdom samt finna mening. Hoppet är det centrala i 

omvårdnadsprocessen och bidrar till att sjukdomsprocessen kan bli uthärdligt för den 

som lider. För att kunna utveckla en sådan relation krävs planering och medvetna 

handlingar av sjuksköterskan. Enligt Travelbee beskrivs människan som en egen individ 

med egna värderingar och känslor för lidande och sjukdom och den individuella 

uppfattning är något som ska beaktas för god omvårdnad. Miljöns betydelse vid 

sjukdom beskrivs inte så väl men går att förklara genom att Travelbee anser att 

människans sociala nätverk har en betydande roll för patientens lidande och sjukdom. 

Travelbee beskriver hälsa som den personliga upplevelsen och är en viktig del i 

omvårdnadsprocessen (Jahren Kristoffersen 2009). 

 

1.4 Problemformulering 

Föräldrar vars barn är inneliggande på sjukhus har många gemensamma upplevelser, så 

som rädsla och maktlöshet. Enligt föräldrarna är det viktigt att få vara delaktig såväl i 

omvårdnadsbeslut som i själva vårdandet av sina barn för att stödja barnens 

välbefinnande. Sjuksköterskor som arbetar på avdelningar med inneliggande barn och 
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ungdomar förväntar sig ofta att föräldrarna vill vara delaktiga i omvårdnaden. Enligt 

sjuksköterskorna är det viktigt att bilda en bra relation till föräldrarna just för att barnen 

också ska få en så bra upplevelse som möjligt av sin sjukhustid. Ur sjuksköterskornas 

perspektiv ses det viktigt att involvera barnen i omvårdnaden och beslutsfattandet men 

att föräldrar ibland förhindrar detta. Det finns gott om studier som beskriver upplevelser 

kring inneliggande barn och ungdomar men de flesta studier är ur föräldrarnas eller 

sjuksköterskornas perspektiv. Då författarna till föreliggande studie inte hittar någon 

nyare litteraturstudie ur barn och ungdomars perspektiv anses det intressant att studera 

deras upplevelser för att få en utökad kunskap inom området. Denna kunskap kan 

utveckla sjuksköterskors kompetens i bemötandet av barn och ungdomar. Oavsett om 

barnet är patient eller närstående så kan sjuksköterskan genom denna kompetens skapa 

positiva upplevelser för barnet i samband med sjukhusvistelsen.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur barn och ungdomar 

upplever att vara inneliggande på sjukhus samt att beskriva artiklarnas val av 

undersökningsgrupper.   

1. Hur upplever barn och ungdomar att vara inneliggande på sjukhus? 

2. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Föreliggande litteraturstudie har baserat sina sökningar i databaserna MedLine via 

PubMed och Cinahl som anses vara relevanta för omvårdnadsområdet (Polit & Beck 

2016). Sökningarna gjordes via bibliotekets hemsida på Högskolan i Gävle. 

Sökbegränsningen som användes var engelskt språk. Författarna valde endast denna 

begränsning för att öka antalet träffar. Sökorden som användes i Medline via PubMed 
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var Medical Subject Headings, så kallade MeSH termer, för att specificera sökningen 

(Polit & Beck 2016). MeSH-termer som användes var: Child, Hospitalized och 

Perception. Sökorden Experience, Patient Satisfaction, Emotions och Child, 

hospitalization lades till som fritext för att få fler träffar. Sökorden som användes i 

Cinahl var Cinahl headings vilket är ämnesord som beskriver artiklarnas innehåll (Polit 

& Beck 2016) och de ord som användes var Child, Hospitalized, Perception och Patient 

Satisfaction. Sökorden Experience, perspective och Hospitalized children lades till som 

fritext för att få fler träffar. Sökorden söktes i olika kombinationer med varandra i både 

PubMed och Cinahl för att smalna av sökningen. Vid sökningen med 

sökordskombinationer användes booleanska söktermen “AND” som enligt Polit och 

Beck (2016) är bra för att smalna av och specificera sökningen. Flera av 

sökkombinationerna fick noll eller väldigt få träffar när dem söktes i MeSH-termer eller 

Cinahl Headings [MH] och därför gjordes nya sökningar med samma ord fast i form av 

fritext för att utöka antalet träffar. Se tabell 1 för sökstrategi.  

 

Tabell 1. Resultat av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Möjliga 

artiklar(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar  

Medline 

via 

Pubmed 

Engelska 

2018-01-30 

 

Child, 

Hospitalized 

[MeSH] AND 

Perception 

[MeSH] 

81 24 4 0 

Medline 

via 

Pubmed 

Engelska 

2018-01-30 

Child, 

Hospitalized 

[MeSH] AND 

Perception 

[MeSH] AND 

Experience 

“fritext” 

3 0 0 0 
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Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Möjliga artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar  

Medline via 

Pubmed 

Engelska 

2018-01-30 

Child, Hospitalized 

“fritext” AND 

Perception “fritext” 

AND Patient 

Satisfaction 

“fritext” 

13 6 1 0 

Medline via 

Pubmed 

Engelska 

2017-12-19 

Child, 

Hospitalization 

“fritext” AND 

Perception “fritext” 

AND Emotions 

“fritext” 

39 11 4 1 

Cinahl Engelska 

 

2018-01-15 

 

Child, Hospitalized 

[MH] AND 

Perception [MH] 

29 4 4 2 

Cinahl Engelska 

2018-01-15 

Child, Hospitalized 

[MH] AND 

Perception [MH] 

AND Experience 

“fritext” 

9 1 0 0 

Cinahl Engelska 

2018-01-15 

Child, Hospitalized 

[MH] AND 

Perception [MH] 

AND Patient 

Satisfaction [MH] 

1 1 1 0 

Cinahl Engelska 

2018-01-15 

 

Hospitalized 

Children “fritext” 

AND Perspective 

“fritext” 

169 15 12 7 

   Totalt: 

344 

Totalt: 

62 

Totalt: 

 26 

Totalt: 

10 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

● Barn och ungdomar i åldrarna två-18 år 

● Barnen och ungdomarna ska ha haft en eller flera sjukhusvistelser 

● Barnens och ungdomarnas egna upplevelser ska beskrivas. 

● Artiklarna ska vara primärkällor 

Exklusionskriterier 

● Upplevelser som beskrivs utifrån andra perspektiv än barn och ungdomars. 

● Barn under två år 

● Ungdomar över 18 år 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningen resulterade i totalt 344 träffar. Alla titlar lästes varav 87 artiklar sparades. De 

titlar som ansågs vara relevanta för att besvara syfte och frågeställningar var de som 

sparades och resterande exkluderades. Antalet titlar som exkluderades var 257 st. Dessa 

artiklar ansågs vara irrelevanta för studien då 82 titlar var ur ett annat perspektiv än 

barnens och 175 titlar ansågs inte svara på syftet. Utav de 87 sparade artiklarna hade 25 

av dem inget abstract att granska, därför exkluderades dessa och därmed återstod 62 

artiklar. De 62 sparade artiklarnas abstract lästes av båda författarna för att vidare se om 

artiklarna svarade på syftet till föreliggande studie och 36 artiklar exkluderades i detta 

steg. Artiklar som beskrev det valda ämnet ur ett annat perspektiv än ur barns var åtta 

st., 14 st. artiklar svarade inte på studiens syfte, tio st. hade inte tillgång till fulltext och 

fyra stycken var dubbletter. Totalt valdes 26 möjliga artiklar ut. De 26 möjliga 

artiklarna lästes tillsammans av båda författarna, varav 16 exkluderades. En artikel var 

en sekundär studie, en artikel var en reviderad version av en redan vald artikel, tre st. 

ansågs inte svara på föreliggande studies syfte och resterande elva artiklar var 

avgiftsbelagda (Polit & Beck 2016). Artikeln skriven av Lindeke, Nakai och Johnson 

(2006) inkluderas i föreliggande studie trots att den frångick urvalskriteriet barn och 

ungdomar i åldrarna två till 18 år. Artikeln beskriver barn och ungdomars, i åldrarna 

fyra till 20 år, upplevelser av sin sjukhusvistelse. Artikeln inkluderades trots detta då 
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den ansågs relevant för föreliggande studies syfte. Totalt tio artiklar valdes ut till 

föreliggande studies resultat. Se figur 1 för urvalsprocessen. 

 

Figur 1: Flödesschema för urvalsprocess. 

2.5 Dataanalys 

Analysprocessen startade med att båda författarna läste igenom artiklarna enskilt. 

Därefter diskuterade författarna artiklarnas innehåll och vad som var relevant i 

artiklarnas resultat. Författarna läste artiklarna ännu en gång enskilt och markerade 

relevant data ur resultatet samt den metodologiska aspekten. Därefter bearbetade 

författarna tillsammans artiklarna genom att se på samstämmigheten mellan den 

markerade datan och författarnas tolkning av den. Likheter i artiklarnas resultat 

diskuterades för att få fram centrala och gemensamma teman, därefter skapades en 

mindmap utifrån detta. Genom att bryta ner data i mindre avsnitt, hitta likheter och 
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skapa gemensamma teman förenklas bearbetning och presentation av ett resultat (Polit 

& Beck 2016: Olsson & Sörensen 2007). En djupare innehållsanalys utfördes därefter 

av författarna genom att metod och resultat lästes gemensamt igen och data kodades 

med färger utifrån valda teman. Den kodade datan översattes till svenska och skrevs 

sedan in i ett worddokument uppdelat artikel för artikel. Författarna läste ännu en gång 

igenom den sammanställda datan och resultatet utformades genom att datan skrevs ihop 

efter de färgkodade teman författarna tidigare fått fram, för att påvisa samstämmighet 

och olikheter mellan studierna. När resultatet var klart formulerades rubriker som 

ansågs passande för resultatets innehåll.    

Den metodologiska aspekten undersöktes genom att urskilja de likheter och olikheter 

för undersökningsgruppen som artiklarna använt sig av. För att undersöka 

undersökningsgrupperna har författarna granskat artiklarnas abstrakt och metod genom 

att stryka under relevant data och spara detta i ett dokument. När alla artiklar granskats 

påbörjades en sammanställning genom att skriva ihop artiklarnas likheter och olikheter 

gällande undersökningsgruppen. 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har i största möjliga mån förhållit sig objektivt vid 

granskning av artiklarna. Författarna har presenterat resultatet utifrån vad de tidigare 

studierna säger och inte uteslutit något eller förvrängt data. Författarna har undvikit 

plagiering genom att referera till vederbörande författare (Polit och Beck 2016). 

 

3. Resultat 
Föreliggande studies resultat baserar sig på tio vetenskapliga artiklar som har granskats 

och sammanfattats för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Denna 

sammanfattning presenteras i löpande text under rubriker som formades utifrån de 

gemensamma teman som författarna fann. Den metodologiska aspekten, syfte och 

relevant resultat presenteras även i tabellerna 2 och 3, se bilagor. 

 

3.1 Känslor av att vara på sjukhus  
Många barn visade sig ha stora förväntningar inför att bli inlagd på sjukhus. På 

sjukhuset skulle de få hjälp att bli bättre och personerna på sjukhuset visste hur en blev 
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det. Barnen förväntade sig att smärta och obehag skulle lindras eller försvinna och att de 

skulle bli bättre genom medicinering eller operationer (Brady 2009; Ford 2011; Forsner, 

Jansson & Soerlie 2005; Lindeke, Nakai & Johnson 2006).  

 

Majoriteten av barnen upplevde någon form av lycka medan de var på sjukhus men de 

upplevde också negativa känslor såsom nervositet, rädsla, sorg, oro och ensamhet 

(Corsano, Majorano, Vignola, Guidotti & Izzi 2015). I studien av Horstman och 

Bradding (2002) tolkades teckningar gjorda av barn som var inneliggande på sjukhus. 

Tolkningen av dessa teckningar visade på att barn till stor del upplevde sorg och 

frustration av att vara inneliggande på sjukhus. Sorgen var oftast kopplad till saknaden 

av familj och vänner samt dess hälsotillstånd och de begränsningar det ställde på livet. I 

artikeln av Coyne (2006) framgick det att frustration ofta var relaterad till den fysiska 

inaktivitet som både sjukdomen och sjukhusvistelsen orsakade. Frustration visade sig 

genom ilska och detta upplevdes värre när barnen och ungdomarna var rastlösa. När 

barnen blev ofrivilligt utesluten från information, diskussioner eller beslut som rörde 

dem själva beskrev de även känslor att vara upprörd, arg eller ledsen. De upplevde att 

vårdpersonalen ignorerade dem. 

 

Smärta och rädsla var bland de värsta känslorna barnen upplevde, detta var i huvudsak 

relaterat till olika behandlingar, t ex läkemedelsadministration, blodprover, operationer 

eller andra smärtsamma procedurer (Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; 

Lindeke, Nakai & Johnson 2006). Osäkerhet var en orsak till stress för barn i olika 

åldrar, ofta grundade sig denna stress i deras okunskap till olika procedurer. Störningar i 

sömn och matvanor visade sig också vara problematiska då barnen påverkades negativt 

av förändringarna i det dagliga livet (Ramsdell et al. 2016). Vissa ungdomar upplevde 

det även jobbigt att få hjälp med den personliga hygienen av sjukvårdspersonalen, de 

upplevde då en förlust av värdighet (Forsner, Jansson & Soerlie 2005).  

 

3.2 Kommunikation i omvårdnaden 
I flera studier upplevde barn och ungdomar kommunikation som en viktig aspekt när de 

var inneliggande på sjukhus. De ansåg att kommunikation bör innefatta både 

omvårdnad och medicinsk behandling samt vardagliga ämnen (Brady 2009; Coyne 

2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Horstman & Bradding 2002; 

Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz, Abramowicz, Zarzycka, Abramowicz & 
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Konstantynowicz 2016). Flera barn påpekade att tonfall och kroppsspråk var viktigt och 

bra kommunikation speglas genom en lugn, avslappnad och glad ton. 

Kommunikationen upplevdes även mer positiv om vårdpersonalen visade en mer 

harmonisk sida och tog sig tid att sätta sig ner för att lära känna barnen (Brady 2009; 

Marcinowicz et al. 2016). Barnen förväntade sig att vårdpersonalen skulle interagera 

med dem på en social nivå och vilja lära känna dem på ett personligt plan. En god 

kommunikation hade en positiv betydelse för hur barnen upplevde sin sjukhusvistelse i 

det stora hela (Ford 2011; Horstman & Bradding 2002). Yngre barn uppskattade när 

kommunikationen med sjuksköterskan inkluderade humor. Barnen ville gärna att 

sjuksköterskorna skulle berätta roliga historier eller skoja med dem när de utförde 

procedurer eller behandlingar. Barnen upplevde ofta sin situation sämre när 

kommunikationen inte innefattade humor (Brady 2009; Horstman & Bradding 2002), 

om personalen hade ett dåligt temperament, var arga och inte engagerade för att lära 

känna dem (Brady 2009; Coyne 2006). Enligt Coyne (2006) upplevde barnen 

kommunikationen bristande när vårdpersonalen använde ett språk de inte förstod, t ex 

medicinska termer.  

 

3.3 Delaktighet i vården 
De flesta barnen upplevde att de ville vara involverade i sin egen vård och behandling. 

Genom delaktighet och information upplevde de större förståelse för sin sjukdom och 

vad som krävdes för att bli bättre (Coyne 2006; Horstman & Bradding 2002). Det 

faktum att deras åsikt värderades och att vårdpersonal samt föräldrar inte pratade över 

huvudet på dem fick dem att känna sig respekterade (Coyne 2006). Genom ökad 

kunskap och förståelse upplevdes situationen mer kontrollerbar och enklare att hantera 

(Ford 2011; Horstman & Bradding 2002). Barnens erfarenheter av att få vara delaktiga i 

sin egen vård skiljde sig stort, sällan tillfrågades barnen om de ville vara det. De 

upplevde inga alternativ till att välja vad de skulle få veta om sin sjukdom, behandling 

eller prognos (Horstman & Bradding 2002). Vissa barn observerade att vårdpersonalen 

frågade om deras åsikt och sedan ställde de föräldrarna samma fråga, vilket då 

upplevdes som att deras åsikt inte prioriterades (Coyne 2006).  

 

3.4 Sjukhusmiljön och aktiviteter 

Miljön på sjukhusen upplevdes olika av barn och ungdomar, men det de flesta hade 

gemensamt var att miljön var trivsam att vistas i (Brady 2009; Ford 2011; Horstman & 
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Bradding 2002; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Lambert, Coad, Hicks & Glacken 

2014; Marcinowicz et al. 2016). Dock upplevde majoriteten av de äldre ungdomarna i 

Lindeke, Nakai och Johnsons (2006) studie sjukhusmiljön som negativ. Patientsalarna 

var otillräckligt städade, luktade illa och blev varma. Enligt Ford (2011) upplevde barn 

och ungdomar att sjukhusmiljön behövde anpassas och påminna mer om ett hem. 

De mindre barnen var i större utsträckning nöjd med sjukhusmiljön, främst med 

lekrummen och möjligheten att umgås med familj och närstående (Lindeke, Nakai & 

Johnson 2006). Enligt Horstman och Bradding (2002) och Marcinowicz et al. (2016) 

var den fysiska miljön väldigt viktig för barn och ungdomar då den påverkade dess 

välbefinnande. Det var viktigt att kunna aktivera sig och att utrymmena var anpassade 

för barn och ungdomar i olika åldrar. Lambert et al. (2014) menade även på att en 

variation av anpassade aktiviteter på sjukhusen gjorde att barnen kunde tänka på annat 

än sitt sjukdomstillstånd och då lindra tristessen. Vissa äldre barn upplevde att 

aktiviteterna på sjukhuset var mer anpassade för de mindre barnen och de ansåg att det 

borde finnas fler utrymmen uppdelat efter ålder. Teknisk underhållning kom ofta på tal. 

Barnen berättade att de var välbekanta med teknik hemifrån och önskade ha mer teknisk 

underhållning på sjukhusen. DVD filmer, tv-spel och interaktiva spel skulle vara en 

fördel då de skulle kunna underhålla sig själva och även kommunicera med andra . 

 

3.5 Stöd och närvaro av familj och omgivning 

Enligt Forsner, Jansson och Soerlie (2005) och Lambert et al. (2014) var det smärtsamt 

för barnen att lämnas ensamma på sjukhuset. Oftast saknade de familj och vänner och 

flera förklarade att det var jobbigt att vara ensam i upplevelsen. Barnen var rädda för att 

föräldrarna inte skulle kunna förstå helt hur de upplevde situationen. I artikeln av Ford 

(2011) berättar en åttaåring att han kände sig ensam och inte hade någon att prata med 

och fick därför prata med sig själv. Flera barn upplevde även en oro över att vara i en ny 

miljö och blev blyga inför människor de inte kände igen.  

Barn som blev inlagda på sjukhus för första gången var rädda för att bli lämnade 

ensamma och att mamma och pappa inte skulle få stanna kvar. Mammas och pappas 

närvaro var viktigt för känslan av trygghet (Ford 2011; Horstman & Bradding 2002). 

Det främsta stödet och vad som underlättade sjukhusvistelsen var närheten av 

föräldrarna och familjen. Många barn upplevde ändå att de var ensamma fastän att de 
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hade sina föräldrar hos sig för att de saknade sina vänner och att gå till skolan. Det som 

barnen upplevde positivt var när de kunde träffa och leka med andra barn på sjukhuset. 

Tillsammans kunde de spela spel, titta på tv, pyssla i aktivitetsrummet eller gå 

tillsammans till sjukhusskolan. Barnen beskrev även att de upplevde det positivt med 

interaktioner och relationer med vårdpersonalen, som skapade ett positivt inflytande på 

barnens erfarenheter av sjukhusvistelsen (Ford 2011).  

3.6 Betydelsen av sjuksköterskans och vårdpersonalens egenskaper   

De flesta barnen upplevde att sjuksköterskorna var vänliga, trevliga och hjälpsamma 

(Coyne 2006; Marcinowicz et al. 2016). När barnen beskrev sjuksköterskan användes 

mest enkla uttalanden så som att sjuksköterskorna var snälla (Marcinowicz et al. 2016). 

Många barn beskrev att en snäll och bra sjuksköterska var rolig och spenderade tid med 

dem genom att leka och att prata om intressen (Brady 2009; Ford 2011; Horstman & 

Bradding 2002; Marcinowicz et al. 2016). Sjuksköterskans kroppsspråk och röst uppgav 

barnen var en avgörande aspekt för hur de upplevde sjuksköterskan. Rösten och 

tonfallet var viktigt och många både yngre och äldre barn uppgav att bra vårdpersonal 

pratade med en lugn och fin röst. Ansiktsuttryck nämndes ganska ofta och barnen 

upplevde personalen som snäll om de log (Brady 2009; Marcinowicz, et al. 2016). 

Dåliga egenskaper hos vårdpersonalen var dåligt temperament, arg, bestämmande och 

nonchalanta (Brady 2009). Många av barnen beskrev att de förväntade sig att 

vårdpersonalen skulle vara kompetent, även om många av dem var osäkra på vad det 

innebar. De skulle också kunna utföra procedurer så att det inte gjorde ont. De flesta 

ansågs vara duktiga och visade ömhet i samband med kliniska procedurer (Brady 2009; 

Marcinowicz et al. 2016).  

Flera barn beskrev specifika kunskaper som de upplevde att en bra sjuksköterska skulle 

kunna eller bör göra. De beskrev att sjuksköterskan skulle kunna ta venprover och 

administrera läkemedel på ett behagligt sätt. Många beskrev även sjuksköterskans 

utseende och klädsel var viktigt. En sjuksköterska upplevdes bra om hon hade rent hår 

och en ren arbetsuniform som också indikerade i att personen jobbade på sjukhuset. 

Några barn nämnde att en bra sjuksköterska skulle vara en förebild för god hälsa. Ett 

barn ifrågasatte om sjuksköterskan var förmögen att ta hand om andra om de själva var 

ohälsosamma (Brady 2009).  
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3.7 Metodologisk aspekt  
Författarna till föreliggande studie har granskat de artiklar som inkluderades i resultatet 

avseende vilka undersökningsgrupper artiklarna har använt sig av.  

 

3.7.1 Antal deltagare och könsfördelning  

I alla tio artiklar beskrevs de hur många barn som har deltagit i studien. Totalt deltog 

393 barn och ungdomar i dem tio utvalda studierna (Brady 2009; Corsano et al. 2015; 

Coyne 2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Horstman & Bradding 2002; 

Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016; 

Ramsdell et al. 2016) och i sju av dessa framgår det hur många som var pojkar och 

flickor. I dessa sju studier var 137 av deltagarna flickor och 136 var pojkar (Brady 

2009; Corsano et al. 2015; Forsner, Jansson & Soerlie 2005, Lambert et al. 2012; 

Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). 

Antalet barn som deltog i studierna skiljde sig stort. Minsta antalet deltagare i en studie 

var fem barn och högsta antalet barn i en studie var 120 st. 

 

3.7.2 Deltagarnas ålder 
I nio av tio artiklar framgick deltagarnas ålder (Brady 2009; Corsano et al. 2015; Ford 

2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005, Lambert et al. 2012; Horstman & Bradding 

2002; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016) 

och i åtta av dessa artiklar var barnen under 18 år (Brady 2009; Corsano et al. 2015; 

Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Horstman & Bradding 2002; Lambert et 

al. 2012; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). I en av artiklarna var barn och 

ungdomarna mellan fyra -20 år gamla (Lindeke, Nakai & Johnson 2006). I de nio 

artiklar som åldern framgick på studiedeltagarna var ingen av deltagarna yngre än fyra 

år (Brady 2009; Corsano et al. 2015; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; 

Horstman & Bradding 2002; Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; 

Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016).   

 

 

 

3.7.3 Orsaker till sjukhusvistelse 
I alla tio artiklar framgick orsak eller orsaker till varför barnen var inneliggande på 

sjukhus. (Brady 2009; Corsano et al. 2015; Coyne 2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & 

Soerlie 2005; Horstman & Bradding 2002; Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai 
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&Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). I tre av dessa artiklar 

framgick det mer specifikt för vilka orsaker barnen var inneliggandes (Corsano et al. 

2015; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Lambert et al. 2012; Ramsdell et al. 2016). I 

fyra av tio av dessa var barnen kroniskt sjuka (Coyne 2006; Horstman & Bradding 

2002; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016), i två låg de inne för 

varierande orsaker (Brady 2009; Lambert et al. 2012) och i en artikel var de 

inneliggande inför operation enbart (Ford 2011).  

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat  
Barn hade olika upplevelser av att vara på sjukhus, oro och ensamhet sågs vanligt. 

Majoriteten av barnen upplevde sjukhusvistelsen mer positiv vid god kommunikation, 

bra miljö där det fanns möjlighet till sysselsättning, bra relationer till vårdpersonalen 

samt plats för anhöriga att närvara. När dessa faktorer ansågs bristande upplevde barn 

och ungdomar känslor som rädsla, oro och sorg. Kommunikationen upplevdes bättre om 

vårdpersonalen engagerade sig både, verbalt och icke verbalt, till att lära känna dem. 

Kroppsspråk och attityd spelade stor roll i hur barnen upplevde kommunikationen. För 

att få en större förståelse för sin sjukdom eller sjukhusvistelse uttryckte barnen själva att 

de ville vara delaktiga i vården och gillade inte när vårdpersonalen pratade över huvudet 

på dem. Sjukhusens miljö visade sig påverka barnens välbefinnande och den upplevdes 

mer tilltalande av de små barnen. Vissa ungdomar beskrev miljön något som passar de 

mindre barnen och att den bör anpassas mer utifrån alla åldrar och några barn påpekade 

att miljön bör bli mer hemlik. Miljön ska enligt barnen vara anpassad så att möjlighet 

för familj och närstående att umgås. Sociala relationer och att ha sin familj närvarande 

skapade en känsla av trygghet, även bra relationer till vårdpersonalen fick barnen att 

känna sig mindre ensamma. En bra sjuksköterska var den som spenderade tid med 

barnen, visade kompetens inom sitt yrke samt var snäll och glad.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Känslor av att vara på sjukhus  
Smärta och rädsla var något många barn upplevde under tiden på sjukhus. Oftast var 

dessa känslor kopplat till olika behandlingar eller andra procedurer (Ford 2011; Forsner, 

Jansson & Soerlie 2005; Lindeke, Nakai & Johnson 2006). Ramsdell et al. (2016) 
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menade på att dessa känslor grundade sig i okunskap. Tidigare forskning beskriver att 

de som arbetar med sjuka barn bör ha kunskaper om barnens sätt att uttrycka sig och 

vara uppmärksam på barnens kroppsspråk och uttryck. Det viktigaste i omvårdnaden 

gällande barn är just mötet mellan vårdpersonal och barn, vilket kräver kunskap och 

kompetens hos vårdpersonalen (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson Månsson, 

Tingberg& Ygge 2004). Enligt Tveiten (2000) går det att tolka barns smärta eller rädsla 

genom beteendeförändringar, därför är det till stor fördel att ha föräldrar eller personer 

som känner till barnets beteende på sjukhuset.  

 

Även föräldrar till barn och ungdomar som är inneliggande på sjukhus upplever känslor 

som rädsla, smärta och maktlöshet och de beskriver precis som barnen att deras största 

behov är att få vara nära varandra (Stratton 2004). Enligt Travelbee är barn och dess 

familj en enhet och omvårdnaden bör därför planeras genom en helhetsbedömning av 

hela familjens situation. Barns egna resurser för att hantera och finna en mening i 

situationen är ofta inte tillräckliga och de är i behov av stöd från familjen. Enligt 

Travelbee är det sjuksköterskan ansvar att hjälpa patienten att finna en mening med sitt 

lidande och för att kunna göra detta måste de skapa en mellanmänsklig relation. Denna 

mellanmänskliga relation innefattar både barn och föräldrar (Jahren Kristoffersen 2009; 

Tveiten 2000). Det är vanligt att många föräldrar inte prioriterar sina egna behov tiden 

under sjukhusvistelsen vilket i många fall beror på att de inte vill vara till besvär för 

sjuksköterskan. Det är viktigt att föräldrar inte upplever att de måste ersätta personalen 

vilket kan skapa känslor som otrygghet. Att ta hand om föräldrar innebär också att ta 

hand om barnen. Föräldrar som mår dåligt och är oroliga avspeglas på barnen och får de 

att reagera med liknande känslor som föräldrarna (Tveiten 2000).  

 

4.2.2 Kommunikation i omvårdnaden 
I flertalet studier framgick det att kommunikation och samspel med vårdpersonal var 

något som barnen upplevde viktigt och hade stor betydelse för hur de upplevde sin 

sjukhusvistelse (Brady 2009; Coyne 2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; 

Horstman & Bradding 2002; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 

2016). I tidigare forskning beskrivs också hur sjuksköterskorna anser det viktigt att 

skapa bra relationer till både föräldrar och barn genom en god kommunikation, för att 

förhindra konflikter. De menar på att en god kommunikation är att ha en öppen och 

ömsesidig dialog som också skapar tillit och respekt mellan varandra (Kawik 1996). 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMarie%20Edwinson%20M%C3%A5nsson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABj%C3%B6rn%20Tingberg
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABritt%20Marie%20Ygge
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Bischofberger et al. (2004) och Tveiten (2000) menar på att hur väl ett samspel mellan 

vårdpersonal och barn fungerar grundar sig till stor del i hur kompetent vårdpersonalen 

är på att kommunicera och interagera med barnet. Det gäller att vara öppen och ärlig, 

även vid obehagliga situationer, för att barnen ska känna sig respekterade. Tveiten 

(2000) menar också på att sjuksköterskan måste ha kunskap om barns olika mognads- 

och utvecklingsfaser för att kunna kommunicera på rätt sätt.  

 

De mindre barnen förklarade även att god kommunikation var när vårdpersonalen 

inkluderade humor och när personalen berättade roliga historier eller skämt (Brady 

2009; Horstman & Bradding 2002). Lek är något som oftast underlättar 

kommunikationen med barn eftersom barn uttrycker känslor och upplevelser genom 

leken. Genom att använda sig av humor eller att vara lekfull i relationen till barn kan 

hjälpa dem att bemästra och hantera sin situation bättre (Bischofberger et al. 2004; 

Tveiten 2000). Detta styrker också Dowling (2002) genom att förklara att humor som 

inkluderas i relationen mellan sjuksköterska och barn oftast får barnet att uppleva 

mindre stress, smärta och aggressioner. Humor används därför med fördel som en 

coopingstrategi för att hantera barnens situation och välbefinnande.  

 

4.2.3 Delaktighet i vården 
De flesta barnen upplevde att de ville vara involverad i sin egen vård och behandling 

(Coyne 2006; Ford 2011; Horstman & Bradding 2002). Enligt den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen ska patienten ges förutsättningar att vara delaktig. För att det ska vara 

möjligt måste patienten få information (Enskär & Golsäter 2014). Själva 

informationsöverföringen är bara ett verktyg för att uppnå kunskap och för att 

informationen ska bli kunskap måste den vara relevant anpassad efter patientens behov 

och utvecklingsnivå (Eldh 2014). Delaktighet förbättrade kunskap och förståelse för 

situationen och gjorde det lättare att hantera den (Coyne 2006; Ford 2011; Horstman & 

Bradding 2002). Att informera och förbereda barn är grundläggande för att minska 

smärta och lidande. Information kan göra barn oroliga och nervösa men de positiva 

effekterna överväger detta, dock behöver den anpassas på ett åldersadekvat sätt (Enskär 

& Golsäter 2014). 

Barnens erfarenheter av att få vara delaktiga i sin egen vård skiljde sig stort, sällan 

tillfrågades barnen om de ville vara det (Horstman & Bradding 2002). Barns 

självständighet och självbestämmande är en viktig aspekt att ta hänsyn till men det finns 
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ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma (Tveiten 2000). Sverige 

har skrivit under Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter. I den står 

det skrivet att barn har rätt till personlig integritet och att uttrycka sin åsikt 

(Barnkonventionen 2009). De flesta sjuksköterskor ansåg att barnens åsikter var en 

viktig del när det kom till att respektera dem som individer med rättigheter och 

sjuksköterskorna uppmuntrade gärna dem till delaktighet (Coyne 2006). Barns 

deltagande i beslutsfattandet var en komplicerad fråga från föräldrarnas perspektiv 

(Coyne 2006). Föräldrarna beskrev att de upplever sin roll som oklar, de var osäkra hur 

mycket de förväntades vara delaktiga (Enskär & Golsäter 2014). Många gånger 

tillfrågades föräldrarna om deras åsikt om behandling på sådant som barnen redan 

tillfrågats om, barnen upplevde då att deras åsikt bortprioriterades (Coyne 2006).  

 

4.2.4 Sjukhusmiljön och aktiviteter 
I föreliggande studie framgick det att sjukhusens utformning av miljön var viktig och 

spelade stor roll i hur barn och ungdomar upplevde sitt välbefinnande. Generellt sågs de 

yngre barnen mer tillfredställda (Lindeke, Nakai & Johnsons 2006). Enligt Horstman 

och Bradding (2002) och Marcinowicz et al. (2016) var det viktigt att miljöerna var 

anpassade efter olika åldrar och tillgång till anpassade aktiviteter. Edvardsson och Wijk 

(2014) menar på att vårdmiljön ska vara hälsofrämjande och utformad på ett sådant sätt 

att varje individs behov kan tillfredsställas. De flesta barn upplevde miljön på sjukhusen 

som trivsam att vistas i (Brady 2009; Ford 2011; Horstman & Bradding 2002; Lindeke, 

Nakai & Johnson 2006; Lambert et al. 2014; Marcinowicz et al. 2016) men behövde 

anpassas bättre och påminna mer om ett hem (Ford 2011). Studier har visat att hemlika 

miljöer har ökat välbefinnandet hos patienter samt minskat känslor som ångest och 

aggressivitet. Det går inte att utforma den fysiska miljön utifrån varje individs behov 

men vårdpersonal kan lyssna på patienten och använda små medel för att anpassa miljön 

som kan ha en stor effekt på patientens välbefinnande (Edvardsson & Wijk 2014). 

Patientvänlig miljö handlar mer om hur miljön upplevs att vara i än hur den ser ut 

(Douglas & Douglas 2004).  

 

Något som var bland det viktigaste för barnen var möjligheten till aktivitet och social 

interaktion. Tyvärr upplevde äldre ungdomar att aktiviteterna var mer anpassade för 

yngre barn (Hortsman & Bradding 2002; Lamber et al. 2014). Tidigare forskning 

beskriver att sjukhusmiljöns utformning har stor betydelse och det ställs stora krav på 
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att vårdmiljön är hälsofrämjande och förebygger ohälsa. Det innebär att den ska vara 

anpassad till många målgrupper och sjukhusmiljön skall vara utformad så att de bidrar 

till lika möjligheter för alla. Miljön ska inte göra patienten mer beroende (Douglas & 

Douglas 2004). Sjuka barn har lika stora behov som friska barn av lek och aktivitet, 

genom leken kan barn bearbeta sig igenom kriser och ångest som de upplever under 

sjukhusvistelsen och då ha positiva terapeutiska effekter. Långa sjukhusvistelser och 

behandlingar kan leda till passivitet och en ökad risk till att barnets behov av lek inte 

tillgodoses. Det är då de vuxnas ansvar, sjukvårdspersonal eller föräldrar, att öka 

barnets möjligheter för lek genom att hjälpa dem att komma igång med leken (Tveiten 

2000).    

 

4.2.5 Stöd och närvaro av familj och omgivning 
Barn upplevde det jobbigt och smärtsamt att vara ensamma på sjukhus och att behöva 

skiljas från sin familj (Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Lambert et al. 2014). Att barn 

separeras från familjen på sjukhuset är ytters ovanligt men barn som upplever längre 

separationer från sina föräldrar eller ett hot om det, kan drabbas av separationsångest 

(Tveiten 2000). Barnen beskrev att mammas och pappas närvaro var viktig för känslan 

av trygghet och var det främsta stödet (Horstman & Bradding 2002; Ford 2011). Genom 

att sjuksköterskan implementerar familjecentrerad omvårdnad skapar det goda 

förutsättningar för ett ökat välbefinnande hos barnen. Familjecentrerad omvårdnad 

innebär att stödja hela familjen och anpassa vård och behandling efter den individuella 

situationen och familjen. För sjuksköterskan innebär det en konstant utveckling av 

hennes förhållningssätt och relation till patienten och dess familj (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2015). I studien skriven av Boztepe & Kerimoğlu Yıldız (2017) 

berättar sjuksköterskorna om vikten av familjecentrerad vård på pediatriska avdelningar. 

Sjuksköterskorna upplever barn som har sina föräldrar närvarande mer trygga vilket gör 

det lättare för sjuksköterskorna att utöva olika procedurer och i övrigt få kontakt med 

barnen. Enligt Power och Franck (2008) är en vanligt förekommande åsikt hos 

sjuksköterskor att föräldrar inte lever upp till deras förväntningar om delaktighet och de 

får stämpeln som att vara svåra och besvärliga. En stor andel föräldrar upplever att de är 

otillräckliga och att vårdpersonal misstycker över deras delaktighet. De oroade sig för 

att om de var för krävande gentemot vårdpersonalen, att de skulle bli trött på dem 

(Power & Franck 2008). Vid familjecentrerad vård kommer sjuksköterskans egen bild 

om vad professionen innebär utmanas eftersom den till stor del bygger på icke 

http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=56976c36-4bc7-4084-add1-eb65683f4174%40sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=56976c36-4bc7-4084-add1-eb65683f4174%40sessionmgr4007
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hierarkiska relationer. Inom barnsjukvård kan sjuksköterskan och föräldrarnas olika 

kompetenser om hälsa anses som tillgångar för barnets omvårdnad och fortsatt hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening 2015). 

 

4.2.6 Betydelsen av sjuksköterskans och vårdpersonalens egenskaper 
En bra sjuksköterska var enligt barnen någon som spenderade tid tillsammans med dem, 

någon som lekte och pratade (Brady 2009; Horstman & Bradding 2002; Ford 2011; 

Marcinowicz et al. 2016). Men även attityd och kroppsspråk var avgörande för om 

barnen upplevde sjuksköterskan som bra eller dålig (Brady 2009; Marcinowicz, et al. 

2016). Även föräldrarna beskrev att det fanns vissa egenskaper de önskade hos en 

sjuksköterska vilket bland annat var att de kunde visa omtanke, sympati, empati och 

vara förstående (Stratton 2004). För att sjuksköterskan ska kunna förmedla god 

omvårdnad förutsätter det att hen besitter en specialkompetens, en relevant 

yrkeskunskap som kan förmedlas på ett adekvat sätt. Hen bör också kunna sätta sig in i 

hur barnen och föräldrarna upplever situationen och möta den genom en sympatisk och 

empatisk utgångspunkt (Tveiten 2000). 

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att sjuksköterskorna arbetade hårt, men de önskade 

även att de skulle erbjuda mer hjälp gällande barnens omvårdnad (Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki 2005; Lam, Chang & Morrissey 2006). Föräldrarna 

upplevde att sjuksköterskornas höga arbetsbelastning gjorde att de inte vågade lämna 

barnen mer än kortare stunder (Lam, Chang & Morrissey 2006). Föräldrar upplever att 

den avlastning sjukhuset erbjuder inte är tillräcklig. Det leder till att föräldrars egna 

behov inte tillgodoses när de inte vara till besvär för vårdpersonalen. Det är viktigt att 

samarbetet mellan föräldrar och vårdpersonal utformas på ett sådant sätt att föräldrarna 

upplever sin närvaro som positiv och att det framgår att barnets omvårdnad är under 

vårdpersonalens ansvar och inte föräldrarnas (Tveiten 2000).   

 

4.2.7 Diskussion om artiklarnas metodologiska aspekt  
Den metodologiska frågeställningen i föreliggande litteraturstudie var att granska för 

vilka undersökningsgrupper artiklarna har använt sig av.  

 

4.2.7.1 Antal deltagare och könsfördelning 
Det framgick i alla tio artiklar hur många barn och ungdomar som deltagit i studierna 

(Brady 2009; Corsano et al. 2015; Coyne 2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 
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2005; Horstman & Bradding 2002; Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai & Johnson 

2006; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016) och i sju av dessa framgick även 

hur många som var flickor respektive pojkar (Brady 2009; Corsano et al. 2015; Forsner, 

Jansson & Soerlie 2005; Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; 

Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). Den totala fördelningen mellan de sju 

studierna visar att 137 av deltagarna var flickor och 136 av deltagarna var pojkar. 

Författarna anser att den jämna fördelningen mellan könen är en styrka då resultatet blir 

mer representativt för populationen.Antalet barn som deltog i studierna skiljde sig stort. 

Minsta antalet deltagare i en studie var fem barn och högsta antalet barn i en studie var 

120 stycken (Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Lindeke, Nakai & Johnson 2006). Enligt 

Polit och Beck (2016) kan antalet deltagare i en kvalitativ studie variera stort och ändå 

hålla en hög kvalité. Få studiedeltagare kan ge tillräcklig information och data men 

studier med många studiedeltagare kan till fördel ofta ge en bredare bild och uppfattning 

om fenomenet som studeras. Dock kan stora studiegrupper vara tidskrävande.  

 

4.2.7.2 Deltagarnas ålder 
 I nio av tio artiklar framgick deltagarnas ålder varav alla deltagare var över fyra år och i 

åtta av dessa artiklar var barnen under 18 år (Brady 2009; Corsano et al. 2015; Ford 

2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; Horstman & Bradding 2002; Lambert et al. 

2012; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). 

I en av artiklarna var barn och ungdomarna mellan fyra till 20 år gamla (Lindeke, Nakai 

& Johnson 2006). Barnen runt åldrarna sju-12 år är något mer representerade än de 

andra åldrarna. Det kan ses som en svaghet då barn och ungdomars upplevelser av att 

vara inneliggande på sjukhus kan skilja sig. I de studier där det har varit ett större 

åldersspann har också större skillnader på deras upplevelser setts.  

 

4.2.7.3 Orsaker till sjukhusvistelse 
I alla tio artiklar framgick orsak till varför barnen var inneliggande på sjukhus (Brady 

2009; Corsano et al. 2015; Coyne 2006; Ford 2011; Forsner, Jansson & Soerlie 2005; 

Horstman & Bradding 2002; Lambert et al. 2012; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; 

Marcinowicz et al. 2016; Ramsdell et al. 2016). I fyra av tio artiklar var barnen kroniskt 

sjuka (Coyne 2006; Horstman & Bradding 2002; Lindeke, Nakai & Johnson 2006; 

Marcinowicz et al. 2016), i två låg de inne för varierande orsaker (Brady 2009; Lambert 

et al. 2012) och i en artikel var de inneliggande inför operation (Ford 2011).  I 

föreliggande litteraturstudie beskriver samtliga studier undersökningsgruppen de har 
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använt sig av men hur väl de var beskrivna skiljer sig åt. Desto mer detaljerat en studie 

beskriver undersökningsgruppen ökar dess trovärdighet (Polit & Beck 2016). 

 

4.3 Metoddiskussion 
I denna studies resultat har tio artiklar använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, nio stycken var av kvalitativ ansats och en av kvantitativ ansats. 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser och författarna har därför främst valt att 

inkludera studier med kvalitativa ansatser då de ger en mer grundlig bild av det som 

studerats då det är undersökningsgruppernas egna ord som presenteras. I studien 

inkluderas även en artikel med kvantitativ ansats då den ansågs besvara syfte och 

frågeställningar. Enligt Polit & Beck (2016) kan artiklar med två olika ansatser vara till 

en fördel för studien då de tillsammans ger en större inblick av barns och ungdomars 

upplevelser av att vara inneliggande på sjukhus. För att uppnå detta anser författarna att 

en jämnare fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser hade varit bättre.  

 

Författarna till föreliggande studie har använt sig av en deskriptiv design. En 

litteraturstudie med en deskriptiv design, även kallat beskrivande design, är till fördel 

att använda sig av enligt Polit & Beck (2016) när syftet med studien är att undersöka 

eller beskriva upplevelser ur redan existerande forskning. Databaserna Cinahl och 

Medline via PubMed användes vid artikelsökningarna då de är bland de största 

databaserna för forskning inom omvårdnadsområdet (Polit & Beck 2016) och 

sökningarna gjordes via Högskolan i Gävles bibliotek vilket gav en utökad tillgång av 

vetenskapliga artiklar. Författarna använde sig av sökord i form av både MeSH-termer 

och Cinahl headings. MeSH-termer och Cinahl headings är användbara vid sökning för 

att hitta artiklar om specifikt ämne då artiklar i databasen kan taggas med ord i form av 

MesH-termer och Cinahl headings som är relevant för artikeln (Polit & Beck 2016). 

Författarna valde att enbart använda sig av engelsk begränsning i sökningarna då 

sökträffarna annars blev för få. Författarna ansåg inte det som en svaghet att begränsa 

sökningarna från äldre artiklar då träffarna ändå gav en majoritet av artiklar från 2000- 

talet.  

 

Föreliggande studie har använt sig av inklusions och exklusionskriterier vid 

urvalsprocessen för artiklar. Vid utformning av kriterier är det viktigt att tänka på att de 

ska definiera den population som ska studeras och att det slutgiltiga resultatet är 
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representativt för den (Polit & Beck 2016). Författarna valde inklusionskriterier så som 

Barn och ungdomar i åldrarna två-18 år, Barnens och ungdomarnas upplevelser skulle 

beskrivas ur deras perspektiv för att få en hög validitet. En av exklusionskriterierna som 

användes var barn under två år och ungdomar över 18 år. Författarna ansåg att barn 

under två år var nödvändigt att utesluta då syftet var att beskriva barnens egna 

upplevelser och att barn i den åldern oftast inte har utvecklat förmågan att uttrycka det. 

Författarna anser att det vara en styrka för att få fram ett korrekt resultat rörande barn 

och ungdomar. Personer över 18 år exkluderades också då de anses vara vuxna enligt 

svensk lag.  

 

Dataanalysprocessen av de utvalda artiklarna startade med att de lästes enskilt av 

författarna och därefter diskuterade författarna tillsammans artiklarnas innehåll. 

Författarna läste artiklarna ännu en gång enskilt och markerade relevant data. Genom att 

flera personer läser artiklarna och flera gånger ökar studiens tillförlitlighet (Polit & 

Beck 2016). Därefter bearbetade författarna tillsammans artiklarna genom att se på 

samstämmigheten mellan artiklar, författarnas tolkning av dem och tog fram centrala 

teman. Genom att se på samstämmighet och tolkning minskar risken för feltolkningar i 

det slutgiltiga resultatet, både faktamässiga och språkmässiga feltolkningar, och 

tematisering kan underlätta hantering av data (Polit & Beck 2016). Alla de utvalda 

artiklarna var på engelska och författarnas brister i det engelska språket anses som en 

svaghet ur ett tolkningsperspektiv. Därefter färgkodades artiklarnas metod och resultat 

utifrån de centrala teman som tagits fram om barn och ungdomars upplevelser av att 

vara inneliggande på sjukhus. Enligt Polit & Beck (2016) kan kodningen ses som en 

styrka då det underlättar organisering av data. Resultatet utformades genom att datan 

skrevs ihop efter de färgkodade teman författarna tidigare fått fram och när resultatet 

var klart formulerades rubriker som ansågs passande för resultatets innehåll.  

 

5. Kliniska implikationer 
Föreliggande studies syfte var att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att vara 

inneliggande på sjukhus vilket författarna anser viktigt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om för att på ett bra sätt kunna bemöta barn i vården. Oavsett om man arbetar 

på en pediatrisk avdelning eller inte kommer sjuksköterskan möta barn, antingen som 

patient eller närstående. Författarna till föreliggande studie anser det viktigt att vårda 

och bemöta barn på ett bra och pedagogiskt sätt men även bemöta barnen i andra 
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sammanhang på ett sådant sätt att de får positiva upplevelser av både vården och 

sjukhuset.  

 

6. Förslag till fortsatt forskning 
Författarna anser utifrån föreliggande studie att det finns behov av mer forskning kring 

barns egna upplevelser av att vara på sjukhus. För att utforma en bra omvårdnad och 

vårdmiljö för barn och ungdomar är det då till fördel att grunda sina idéer i hur barnen 

själva upplever den. Barn utvecklas hela tiden och i olika mognadsfaser vilket medför 

olika behov. Sjuksköterskor bör därför ha en större kunskap om barnens mognadsfaser 

och behov för att på bästa sätt kunna vårda dem. Det finns gott om studier som visar på 

att individanpassad och familjecentrerad vård är att föredra därför anser författarna 

också att detta är något som det bör forskas mer om för att utveckla barnsjukvården t.ex. 

genom fler intervjustudier för att närmare se hur barn i olika åldrar och mognadsfaser 

upplever den.  

 

7. Slutsats 
Barns upplevelser av att vara på sjukhus skiljer sig, men känslor som rädsla och oro 

visade sig vanligt. Barnens upplevelser påverkas av flera faktorer, bland annat 

vårdpersonalens attityder, sjukhusens miljö och dess delaktighet i vården. Tidigare 

forskning visar på att även föräldrar känner känslor som rädsla och oro över att ha sina 

barn inneliggande på sjukhus. Det är viktigt för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

att känna till detta för att kunna bemöta både barn och dess närstående på ett sätt som 

främjar upplevelserna. Att involvera barnen i omvårdnaden är viktigt men också att det 

sker på rätt sätt utifrån barnens ålder och mognad. Likväl som bemötande och 

kommunikation bör även sjukhusmiljön anpassas efter barnen och dess behov vilket 

också kräver kunskap om barns behov i olika åldrar.  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas metodologiska aspekt. 

Författare 

 

 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brady (2009) 

 

England 

Hospitalized 

Children’s 

Views of 

the Good Nurse 

Kvalitativ 

ansats och 

grounded 

theory 

method  

22 barn varav 11 

flickor och 11 pojkar 

i åldrar mellan 7-12 

år . Inneliggande pga 

varierande 

sjukdomar. 

Draw and write teknik, 

inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer 

Transkription och kodning 

Corsano et al. (2015) 

 

Italien 

The waiting 

room as a 

relational space: 

young patients 

and their 

families´experie

nce in a day 

hospital 

Kvantitativ 

ansats 

design 

framgår ej 

50 barn i åldrarna  

7-15 år, varav 26 

flickor och 24 

pojkar.  

20 st. var 7-10 år och 

30 st. var 11-15 år.  

15 st. hade någon 

form av 

tumörsjukdom, 20 st. 

hade en blodsjukdom 

och 15 st. hade 

ospecificerade 

sjukdomar. 

Semistrukturerade 

intervjuer, emotional 

reaction instrument, 

write and draw teknik, 

enkäter 

Kodning, cohen´s kappa 

 



 

 

 

Författare 

 

 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Coyne (2006) 

 

Irland 

Consultation 

with children in 

hospital: 

children, 

parents’ and 

nurses’ 

perspectives 

Kvalitativ 

ansats och 

en grounded 

theory 

method  

11 barn, från 

pediatriska 

avdelningar från två 

olika sjukhus. 7 st. 

var kroniskt sjuka 

Djupintervjuer, 

frågeformulär, 

observationer och 

teckningar 

Kodning med File Maker 

Pro, transkription 

Ford (2011) 

 

Australien 

‘I didn’t really 

like it, but it 

sounded 

exciting’: 

Admission 

to hospital for 

surgery from 

the perspectives 

of children 

Kvalitativ 

ansats och 

en grounded 

theory 

method 

10 barn i åldrarna 6-

12 år. Inneliggande 

inför operation.  

Intervjuer, observationer, 

draw and write teknik 

Innehållsanalys, 

transkription, kodning 

  



 

 

 

Författare 

 

 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Forsner, Jansson & 

Soerlie (2005)  

 

Sverige 

Being ill as 

narrated by 

children 

aged 11–18 

years 

Kvalitativ 

ansats, 

design 

framgår ej 

5 barn, varav 1 pojke och 

4 flickor, alla under 18 

år. Inneliggande pga 1 st. 

bukhinneinflammation, 1 

st. sorkfeber, 1 st. 

buksmärta och 2 st. 

planerade ortopediska 

operationer. Inneliggande 

i minst 48 h.  

Ostrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ analysmetod 

Horstman & Bradding 

(2002)  

 

England 

Helping children 

speak up in the 

health 

service 

Kvalitativ 

ansats, 

design 

framgår ej 

99 barn mellan 6-10 år. 

50 st. var kroniskt sjuka 

varav 33 st. i cancer. 

Draw and write teknik 

samt 

semistrukturerade 

intervjuer 

Systematisk kodning en för 

teckningarna och en för 

intervjuerna 

Lambert et al. (2012) 

 

Irland 

Social spaces for 

young children 

in hospital 

En 

utforskande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

55 barn, varav 24 pojkar 

och 31 flickor, i åldrarna 

5-8 år. Inneliggande pga 

varierande sjukdomar.  

Semistrukturerade 

intervjuer utifrån en 

ämnesguide, 

teckningar 

Innehållsanalys, 

transkription, Kodning, 

tolkning av teckningar. 
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Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmeto
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Dataanalysmetod 

Lindeke, Nakai & 

Johnson (2006)  

 

USA 

Capturing 

Children’s 

Voices 

for Quality 

Improvement 

Kvalitativ 

ansats med en 

randominiserad 

och 

kontrollerad 

design 

120 barn, 59 flickor, 61 

pojkar i åldrarna 4-20 år.  

4-6 år 19 st 

7-11 år 39 st 

12-20 år 62 st 

36 % inneliggande i 1-2 

dagar, 40% 3-7 och 24% 

längre än 7 dagar. 

Akuta till kroniska 

sjukdomar. 

Enkät med öppna 

frågor 

Innehållsanalys 

Marcinowicz et al. 

(2016) 

 

Polen 

How 

hospitalized 

children 

and parents 

perceive nurses 

and hospital 

amenities: 

A qualitative 

descriptive 

study in Poland 

Kvalitativ 

ansats och en 

beskrivande 

design 

22 barn i åldrarna 10-16 

år, varav 8 pojkar och 14 

flickor. Alla var kroniskt 

sjuka.  

Intervjuer genom en 

semistrukturerad 

intervjuguide 

Kvalitativ innehållsanalys, 

kodning och transkription 

 



 

 

 

Författare 

 

 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Ramsdell et al. (2016) 

 

USA 

A Qualitative 

Analysis of 

Children's 

Emotional 

Reactions during 

Hospitalization 

following Injury 

Kvalitativ 

ansats, 

design 

framgår ej 

10 barn, varav 7 pojkar 

och 3 flickor i åldrarna 8-

16 år. Inneliggande pga 

frakturer och inre skador. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Induktiv kodningsmetodik, 

ljudinspelning, 

transkription 

 

  



 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat. 

 

Författare Syfte Resultat 

Brady (2002) Att åtgärda ett glapp i litteraturen, identifiera 

barnens syn på en bra sjuksköterska samt att 

informera barnen om omvårdnadspraxis.  

Resultatet beskriver barnens uppfattning om vad som 

kännetecknar en bra sjuksköterska. De pratar om 

kommunikation, professionell kompetens, 

säkerhetsmedvetenhet, utseende och bemötande.   

Corsano et al.(2015) Syftet är att studera unga patienter och dess 

familjs upplevelser av att vänta inför 

behandling på sjukhus. 

Resultatet påvisar barnens känslor och upplevelser av 

väntetider och väntrummets miljö. 

Coyne (2006) Att undersöka barns, föräldrars och 

sjuksköterskors syn på deltagandet i 

omvårdnad inom vården. 

Resultatet beskriver barns upplevelser av delaktighet 

och kommunikation. Barnen upplevde svårigheter 

med att delta i omvårdnaden. 

Ford (2011) Barns erfarenheter av sjukhusvistelsen före 

en operation. 

I resultatet framkom det att barn behöver information 

och stöd för att lindra deras oro tiden för operationen. 

Resultatet presenterar barnens känslor och 

upplevelser kring sjukhusvistelsen. 

Forsner, Jansson & Soerlie (2005) Beskriva barns, i åldrarna 11-18 år, 

upplevelser av att vara sjuk under en kortare 

period 

I resultatet framkom det att barn upplever det 

smärtsamt att vara sjuk vilket skapar ett behov av stöd 

från föräldrar och sjukhuspersonal. 

Horstman & Bradding (2002) Barns uppfattningar om sjukhusmiljön, 

vårdpersonal och deras syn på en idealisk 

sjukhusmiljö. 

I resultatet beskrivs barnens känslor kring sin 

sjukhusvistelse och dess miljö. Resultatet presenterar 

främst barnens behov av information, sysselsättning 

och känslor inför behandling.  



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Lambert et al. (2012) Syftet med denna studie är att presentera 

barns perspektiv på ideala sjukhus sociala 

utrymmen, den konstruerade miljön och 

tillgängliga möjligheter 

för barn att interagera med 

familjemedlemmar, vänner och andra på 

sjukhuset. 

Resultatet beskriver barnens åsikter och upplevelser 

om miljön och aktiviteter. Baren önskade mer 

anpassade aktiviteter utifrån ålder och möjligheter för 

familjen att närvara.  

Lindeke et al. (2006) Undersöka barnens perspektiv av 

sjukhusupplevelser och jämföra detta med 

utvecklingsarbetet 

Resultatet beskriver barn och ungdomars upplevelser 

av vad som var bäst och sämst med att vara på 

sjukhus. Resultatet presenteras utifrån barnens åldrar. 

Marcinowicz et al. (2016) Beskriva och bedöma komponenterna i 

patient- och sjukvårdsrelaterade förhållanden 

utifrån föräldrar och barns perspektiv. 

Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande har en 

stor betydelse för hur sjukhusvistelsen kommer att 

uppfattas.  

Ramsdell et al. (2016) 

 

Utöka kunskapen om barns och föräldrars 

emotionella upplevelser och känslor relaterat 

till deras skada och behandling. 

I resultatet framkom det att barn upplevde en rad 

olika stressorer och oroskänslor relaterat till deras 

skada och sjukhusvistelse. 

 

 


