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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn är varje människa under 18 år. Det är viktigt att barns egna upplevelser, 

både positiva och negativa, uppmärksammas för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose 

patientens behov samt ge en god vård. 

Syfte: Syftet var att beskriva barns upplevelser av mötet med sjuksköterskan på 

vårdavdelning. Ett ytterligare syfte var att beskriva de valda vetenskapliga studiernas 

datainsamlingsmetoder. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design bestående av 14 vetenskapliga artiklar 

varav 11 var av kvalitativ ansats samt 3 av kvantitativ ansats. 

Resultat: Utifrån granskningen framkom fyra kategorier; kommunikation, delaktighet, 

utseende samt egenskaper. Kommunikationen var en viktig del i bemötandet, där empati och 

glädje i kommunikationen med barnen upplevdes som positivt. Delaktighet var något som 

barnen vill ha och framkom som en betydande del i barnens sjukhusvistelse. Sjuksköterskans 

egenskaper och utseende beskrevs av barnen på olika sätt men samtliga artiklar som beskrev 

detta var överens om att det var något som barnen uppmärksammade. 

Slutsats: Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om barns upplevelser i mötet med 

dem. Resultatet påvisar att barn beskriver likheter kring hur mötet ska göras på bästa sätt, 

dock är det viktigt att som sjuksköterska fortfarande ha i åtanke att varje barn är unikt och 

varje möte med dem också är unikt.  
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Abstract 

Background: Children are every human being below the age of 18. It is important that 

children's own experiences, both positive and negative, attention to the nurse should be able to 

meet the patient's needs and provide good care. 

Aim: To describe children’s experiences of nurses’ attitude on ward. A further aim was to 

describe the chosen scientific studies data collection methods. 

Method: A literature with descriptive design consisting of 14 scientific articles of which 11 

were of qualitative approach and 3 of quantitative approach. 

Results: Based on the audit four categories were identified; communication, participation, 

appearance and characteristics. The communication was an important part of the response, 

where empathy and joy in communicating with children was perceived as positive. 

Participation was something that children wanted and emerged as a significant part in the 

children's hospital stay. The nurse characteristics and appearance were described by the 

children in different ways but all articles describing this were agreed that it was something 

that the children noticed. 

Conclusion: It is important that the nurse have the knowledge of children's experiences in the 

meeting with them. The result demonstrates that children describe similarities in how the 

meeting should be done in the best way, however, it is important that the nurse still keep in 

mind that each child is unique and every meeting with them also are unique. 
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1. Introduktion 

1.1 Barn och sjukdom 

Barn är varje människa under 18 år (FN 1989). Enligt Edwinson, Månsson och Enskär (2008) 

kan barn grupperas in i olika stadier beroende på vilken ålder de befinner sig i. Stadierna kan 

dock variera beroende på individer och är inte alltid bestämda. Barn mellan 1-3 år har själva 

svårt att uttrycka sina känslor och tankar och är därför helt beroende av en förälder som har 

kunskap om situationen, skapar trygghet och inger ett lugn. När barnet är kring 4-6 år har det 

mer insikt och kan till exempel inse sin sjukdom och kan känna rädsla för smärta. Även i den 

här åldern står föräldrarna för en stor del av tryggheten men barnet själv har börjat utveckla 

sina egna försvarsmekanismer (Edwinson Månsson & Enskär 2008). I åldrarna 7-12 år kan 

barnet känna en skuld i sjukdomen. De förstår information som är anpassad till dem och kan 

samarbeta med personalen. Barnen i den här åldersgruppen finner trygghet även utanför 

närmaste familjen som hos släkt, vänner och sjukvårdspersonal (Edwinson Månsson & Enskär 

2008). Tonåringarna, 13-18 år, är oftast mer fokuserade på utseendet och kan vara rädda för 

att förlora kontrollen över sin egen kropp. De finner ofta tryggheten hos vänner men 

uppskattar att personalen diskuterar och förklarar för dem då de känner mer 

självbestämmande och delaktighet i vården. Tonåringarna kan ofta känna sig förvirrade då de 

lever på gränsen mellan barn och vuxna (Edwinson Månsson & Enskär 2008). 

 

1.2 Barns upplevelse av vård 

En studie gjord på barn mellan 4 och 6 år har visat att barn ofta har sjukhusrelaterade rädslor. 

Dessa rädslor kan vara traumatiska för ett barn och påverka välbefinnandet (Salmela et al. 

2011). Vårdpersonal med bristande kunskaper kan förbise barnens åsikter då de kan tro att 

barn har en oförmåga till förståelse av sjukdomen. Men oftast vet barnen om att de är sjuka, 

utan att någon berättar det för dem. Barnens kännedom om sjukdomen skapas via en 

sjukdomskänsla. Denna känsla känner barnen själva och de har dessutom en förmåga att 

kontrollera omgivningens och föräldrarnas reaktioner och beteende och kan på så sätt skapa 

en medvetenhet kring sjukdomen (Sourkes 1996, Varni et al. 2007). 

1.3 Mötet med patienten 

Individer träffas ständigt i olika situationer och på olika platser, vilket skapar möten. Dessa 

möten styr kommunikation, samspel, naturliga förbättringar och växande.  
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Inom vården inträffar omfattande och avgörande möten dygnet runt. Trots att varje möte är 

unikt och upplevs individuellt utifrån engagerade personer, finns det en modell för mötet 

inom vården där mötet kan uppfattas utifrån vissa betydelsefulla termer. Dessa termer såsom 

bemötande, samspel, bekräftelse och kommunikation påverkar mötet inom vården och gör att 

mötet uppstår på olika sätt (Ronsten 2007). Mötet inom vården är ett stort område med olika 

aspekter, dock det finns ett antal likvärdigheter som sker i mötet mellan sjuksköterska och 

patient. Mötet ska bygga på god kommunikation, tillit, trygghet och ömsesidig respekt vilket 

innebär att sjuksköterskan har ett stort ansvar att se till att det leds på bästa möjliga sätt. För 

detta krävs att sjuksköterskan har både teoretiska och moraliska kunskaper. Om 

sjuksköterskan erbjuder tillit och trygghet vid mötet med patienter, kan patienten känna sig 

sedd och hörd vilket i sin tur leder till att patienten lättare kan öppna upp sig och skapa sig 

goda erfarenheter av vården (Sjöstedt 2001).  

 

Bemötande i vården är till största delen en kommunikativ verksamhet, det viktigaste redskap 

som det bedrivs med är språket, att kunna föra samtal och dialoger (Robertson 2013). Inom 

hälso- och sjukvården kan ett gott bemötande innebära att vid bemötandet med individer ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till ömsesidig respekt, empati, ärlighet, vänlighet, tillgänglighet samt 

tillföra rätt och felfri information under hela vårdprocessen. Dessutom är beteende och 

uppförande vid bemötande också viktiga faktorer. I ett gott bemötande bör sjuksköterskan 

engagera sig mer effektivt och visa större intresse om individens behov och önskemål. 

Sjuksköterskan ska också ha en helhetssyn av individen samt agera utifrån alla människors 

lika värde (Fossum 2013). Det är vanligt att ett gott bemötande förknippas med att det tar lång 

tid, men det är en missuppfattning (Hallström & Lindberg 2009). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll i mötet med barn 

I arbetet med barn är det viktigt att öka förståelsen för barnens utveckling för att tillgodose 

deras behov inom vården (Kenny & Corkin 2013). Sjuksköterskans roll i mötet med barn 

innebär bland annat undervisning, information, lindrande aspekter och förebyggande arbete. I 

sjuksköterskans roll ingår även att skapa tillit och trygghet hos barn. För att skapa detta krävs 

en god omvårdnad som bygger på barnets behov och önskemål. När barnets behov och 

önskemål uppmärksammas känner sig barnen delaktiga i vården, vilket är grunden till denna 

tillit (Edwinson Månsson & Enskär 2008, SFS 1982:763 1982-06-30). Kenny och Corkin 

(2013) har i sin studie visat att sjuksköterskor som vårdar barn känner sig bekväma i 
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situationer som är förutsägbara och som de upplevt tidigare. Medan situationer som är 

oförutsägbara skapar en oro och rädsla hos sjuksköterskan. Det är därför viktigt att försöka få 

erfarna sjuksköterskor att arbeta sida vid sida med mindre erfarna sjuksköterskor (Kenny & 

Corkin 2013). Enligt Terry och Campbell (2001) ska sjuksköterskan ha i åtanke att barn 

tillhör en stor patientgrupp inom vården och barn ska ha samma rättigheter som vuxna 

patienter. 

 

1.5 Centrala begrepp i arbetet 

Ett möte betyder att en interaktion eller samverkan skapas mellan människor genom reaktion 

och beröring, vilket bestäms av människans inre, individuella upplevelser, förhoppningar och 

kunskaper beroende på den särskilda situationen då mötet uppstår (Carlander 2001). 

Att uppleva är att vara med om något som berör. Att uppfatta och värdera på ett känslomässigt 

plan och inte rationellt; utan att bilda sig en klar åsikt (Nationalencyklopedin 2014). 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras ordet bemötande som ”uppträdande mot 

någon”. Bemötande är ett flerdimensionellt begrepp och beror på attityder i samhället och hos 

enskilda individer. Det kan definieras på många olika sätt; ”en ömsesidig relation, den 

inställning personer har till varandra” och inom vården ”jämställd vård”. Olika vård på lika 

villkor. Bemötande är vårdpersonalens allmänna beteende mot patienten, information, 

kommunikation, interaktion, patientinflytande och olika aspekter på servicekvalitet."(SOU 

1999:21 ). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

En omvårdnadsteoretiker som kan kopplas samman med denna litteraturstudie är Virginia 

Hendersson. Hennes behovsteori bygger på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av 

oavsett behandling och diagnos. Sjuksköterskan ska lära känna patienten och skapa en relation 

till hen. Sjuksköterskan kan då lättare sätta sig in i patientens situation och lättare förstå hens 

behov. Målet med omvårdnaden är att patienten tillfrisknar och når hälsa med hjälp av att 

sjuksköterskan tillgodoser de grundläggande behoven (Marriner-Tomey & Alligood 2008).  

 

 

1.7 Problemformulering 

Barns upplevelser av mötet med sjuksköterskan är ett tämligen outforskat område. Trots detta 

är barn en patientgrupp som sjuksköterskan möter på många olika arbetsplatser (Terry & 
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Campbell 2001). Det är viktigt att barnens egna upplevelser, både positiva och negativa, 

uppmärksammas för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose barnens behov och ge en god 

vård, vilket i sin tur ökar deras delaktighet i vården och stärker tilliten till sjuksköterskan 

(Edwinson Månsson & Enskär 2008, SFS 1982:763 1982-06-30). Ytterst lite kunskap kring 

barn ges inom sjuksköterskeutbildningen. Barns uttryck i behov skiljer sig från vuxnas och 

det kan då vara svårt att upptäcka och tyda dessa om kompetensen inte är tillräcklig hos den 

grundutbildade sjuksköterskan (Edwinson Månsson & Enskär 2008). Författarna till denna 

litteraturstudie vill, utifrån tidigare studier, skapa ett underlag för grundutbildade 

sjuksköterskor till ökad kunskap i mötet med barn på vårdavdelning. Detta med hjälp av 

studierna kring barns egna upplevelser av mötet med sjuksköterskan. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva barns upplevelser av mötet med sjuksköterskan på vårdavdelning. Ett 

ytterligare syfte var att beskriva de valda vetenskapliga studiernas datainsamlingsmetoder. 

Arbetet har utgått från frågeställningarna:  

 Hur upplever barn mötet med sjuksköterskan på vårdavdelning?  

 Vilka datainsamlingsmetoder används i de studier som ligger till underlag för 

resultatet? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck (2013). 

 

2.2 Databaser 

Databaserna som använts är Cinahl och PubMed. Enligt Polit och Beck (2013) är Cinahl och 

PubMed betydelsefulla databaser för sökningar av relevant material gällande omvårdnad.  

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Följande sökord har använts; child, experiences, nurses attitude, hospitalization, treatment, 

nurse, profession och hospital. Sökorden användes först enskilt därefter i kombination med 

den booleska sökoperatorn ”AND” för att begränsa sökningen (Polit & Beck 2013). 
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Sökningen gjordes i januari 2015 och presenteras i tabell 1. För att få tillräckligt antal 

användbara artiklar söktes artiklar publicerade från år 2002 t.o.m. 2015. Följande 

begränsningar användes; Peer Reviewed, Linked full text samt fri tillgänglighet via 

Högskolan i Gävle. Inklusionskriterier för de artiklar som ingår i studien var artiklar som 

besvarade studiens syfte samt att deltagande barn skulle vara mellan 4-18 år gamla. Till 

hänsyn för språkliga begränsningarna inkluderades endast artiklar skrivna på svenska, 

engelska eller persiska (Polit & Beck 2013).  

Exklusionskriterier var barn under fyra år då dessa har svårt att uttrycka sig i tal.  

För beskrivning av utfall av databassökningar se tabell 1. 

Urvalet av artiklar genomfördes av båda författarna tillsammans, genom att först läsa 

artiklarnas titel. De artiklar som inte stämde överens med föreliggande studies syfte 

exkluderades. Återstående artiklars abstrakt lästes och även där exkluderas de artiklar som 

inte besvarade föreliggande studies syfte. De artiklar som inte fanns fritt tillgängliga via 

Högskolan i Gävle, var publicerade innan år 2002, inte var skrivna på engelska, persiska eller 

svenska samt inte svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar exkluderades också 

(tabell 1). Fjorton artiklar valdes slutligen gemensamt ut. Figur 1 visar urvalsprocessen i ett 

flödesschema. 

 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Sökmotor Söktermer Antal träffar Valda källor 

Cinahl  Child AND Nurses attitude AND Hospital 49 1 

Cinahl Child AND Nurses attitude AND Hospital AND Experiences 14 1 

Cinahl Child AND Hospitalization AND Experiences 66 3 

Cinahl Child AND Hospitalization AND Experiences AND Treatment 15 1 

Cinahl Child AND Hospitalization AND Nurse 57 2 

Cinahl Child AND Nurse AND Profession 27 1 

Pubmed Child AND Nurses attitude AND Hospital AND Experiences 90 1 

Pubmed Child AND Hospitalization AND Nurse 355 4 

TOTAL  673 14 
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Figur 1. Urvalsprocessen  

 

2.4 Dataanalys 

De 14 valda artiklarna skrevs ut, lästes och granskades först individuellt av båda författarna. 

Därefter diskuterades artiklarna tillsammans och översattes flera gånger om, för att minimera 

risken för missförstånd. Resultatet i de valda artiklarna sammanfattades och placerades i en 

tabell (se bilaga 1). Återkommande områden markerades med understrykningspennor i olika 

färger, en färg för respektive område. Områdena sammanställdes i en tabell och utifrån detta 

framkom relevanta kategorier. Detta är enligt Polit & Beck (2013) en bra metod för att 

analysera data. Utifrån individuella tolkningar av de valda områdena diskuterades och 

sammanställdes författarna tillsammans slutligen fyra kategorier; kommunikation, delaktighet, 

egenskaper och utseende. De kategorier som skapades har sammanställts i figur 2. 

För att kunna besvara den metodologiska frågeställningen har författarna sammanställt 

datainsamlingsmetod i varje artikel en tabell (se bilaga 1). I den föreliggande studiens 

resultatdel samt diskussionsdel presenteras också den metodologiska frågeställningen i 

löpande text. Med hjälp av tabellen kunde författarna sammanställa den väsentliga 

informationen kring varje artikels datainsamlingsmetod på ett ordnat sätt (Polit & Beck 2013). 

• 485 artiklar exkluderades, dessa besvarade inte 
studiens syfteDatabaser: Cinahl och Pubmed 

Antal träffar: 673

• 165 artiklar exkluderades 
• 25 var inte på engelska, svenska eller persiska
• 47 motsvarade inte inklusionskriterierna
• 93 besvarade inte syftet

188 artiklars abstrakt lästes  

• 9 artiklar exkluderades 
• 1 var dubblett
• 8 besvarade inte syftet 

23 artiklar läses noggrant och 
analyserades 

14 artiklar besvarade studiens syfte  
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Resultatet i litteraturstudien presenteras objektivt samt oberoende av författarnas egna 

erfarenheter och åsikter. Litteraturstudien är även att skriven så att plagiering undviks och 

korrekta referenser används. Artikelsökningen har gått systematiskt tillväga, först söktes 

sökorden var för sig i båda databaserna och sedan kombinerades sökorden för att begränsa 

sökningen (Polit & Beck 2013). 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorier som framkom efter analysprocessen. Dessa 

beskrivs både i löpande text samt i en figur (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier som framkom under analysprocessen 

 

3.1 Kommunikation 

Kommunikationen identifierades av barnen som en viktig del i mötet med sjuksköterskan. 

Tonfall och kroppsspråk var centrala och återkommande begrepp som påverkade 
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kommunikationen mellan sjuksköterskan och barnen. Kroppsspråket innefattade 

sjuksköterskans kroppshållning, handposition och gång. Att ha händerna i fickorna eller 

händerna på höfterna gav intryck av nonchalans och att sjuksköterskan inte lyssnade på 

barnet. Att ha glimten i ögat var något som framkom som viktigt hos fler av barnen. Barnen 

uppskattade när sjuksköterskan hade en trevlig, avslappnad och glad ton i sitt tilltal samt inte 

höjde sin röst. Något som inte var omtyckt var när sjuksköterskan hade ett dåligt humör, var 

bossig, arg och inte lyssnade på dem (Brady 2009). 

 

Enligt barnen ingick både sociala och känslomässiga faktorer i mötet med sjuksköterskan. 

Barnen hävdade att ett sätt att visa empati var när sjuksköterskan visade intresse för deras 

hälsotillstånd, när de till exempel frågade hur de mådde under sina dagliga besök. Ett annat 

sätt sjuksköterskan kunde visa empati på var när de belönades efter dem hade uppfört sig väl 

under olika behandlingsprocedurer. Närhet och beröring var något som också tydligt 

uppmuntrade de mindre barnen och de visade sig mer mottagliga för den kommande 

vårdproceduren (Lucia Noreña Peña & Cibanal Juan 2011). Barnen identifierade även humor 

som ett mycket önskvärt sätt att kommunicera på (Horstman & Bradding 2002).  

 

God kommunikation mellan sjuksköterskor och barn var kopplat till ökad förståelse av 

sjukdom och behandling. Det var viktigt att sjuksköterskorna var lyhörda för de 

känslomässiga och informativa behoven hos barn. Detta i sin tur ledde till minskad stress för 

barn och utgjorde grunden för effektiv behandling (Coyne 2006b). I en studie som bygger på 

barns egenritade teckningar, visade att många av dessa teckningar återspeglade kvaliteten på 

förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten. Dessa teckningar fokuserade på att 

sjuksköterskan var mycket vänlig, kärleksfull och trevlig i sitt bemötande. I studien framkom 

även att barn och ungdomar visade stort intresse i att belysa sina problem och frågor via 

teckningar vilket kunde hjälpa sjuksköterskan att ta reda på barnens behov och önskemål för 

att kunna arbeta utifrån detta och erbjuda bättre omvårdnad och bemötande. Att rita 

teckningar var ett bra sätt att kommunicera för barnen (Slusarska et al. 2004).  

 

Vissa barn var mer öppna än andra vilket kunde förklaras av olika faktorer så som rädsla, 

stress och mötet med vårdpersonal som barnen uppfattade som auktoritära. Detta 

uppmärksammade sjuksköterskan att se till varje individ för att kunna bemöta barnet på bästa 

sätt. Kommunikationen med barnen kunde ha olika mål, vissa konversationer kunde ske för 

att distrahera barnet under olika procedurer medan andra inträffade för att visa empati. För 
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barnen var det viktigt att kunna skratta och visa glädje under konversationen. Detta gjorde att 

barnet stimulerades positivt (Lucia Noreña Peña & Cibanal Juan 2011). 

 

3.2 Delaktighet 

Barn var i behov av hjälp och stöd från personal och sjuksköterskor för att kunna uppnå deras 

önskemål (Livesley & Long 2013). De förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ge dem 

information om utrustningen och behandlingsalternativen. Barnen kände att det var viktigt för 

dem att få vara delaktiga och få veta vad som skulle hända härnäst, när barnen kände att de 

hade stöd från sjuksköterskan var det lättare för dem att ta emot behandling och gå igenom 

vårdprocessen (Pelander & Leino-Kilpi 2010, Bsiri-Moghaddam K et al. 2011). Barnen 

värderade högt när sjuksköterskorna uppmuntrade dem och förklarade saker utan att göra dem 

onödigt oroliga (Forsner et al. 2005). Barn i en studie kände att föräldrarna och 

sjuksköterskorna hade en nyckelroll i att ge ärlig och korrekt information, obehagliga 

konsekvenser av behandling och sjukdom var lättare att klara av om barnen fick information, 

även om den var oroande (Horstman & Bradding 2002, Brady 2009). De flesta barnen ville 

höras och delta i allmänna beslut om sin vård och bli respekterad som de var. De behövde 

information så att de kunde förstå sin sjukdom; vara delaktiga i sin vård, förbereda sig för 

olika processer och rikta sitt fokus mot att bli friska igen. Men många barn upplevde 

svårigheter att delta i vården (Coyne 2006b). Enligt en studie av Runeson et al. (2002) var den 

näst vanligaste situationen att sjuksköterskan agerade i enlighet med barnets åsikter, 

önskningar och värderingar. Den vanligaste situationen var dock att sjuksköterskor 

kommunicerade med barnet men att de inte brydde sig om barnets svar. Barnets åsikter, 

önskningar och värderingar påverkade då inte åtgärderna sjuksköterskan gjorde. (Runeson et 

al. 2002). 

 

3.3 Egenskaper 

Barnens förväntningar på kvaliteten i omvårdnaden var relaterad till sjuksköterskan och hens 

egenskaper, en bra sjuksköterska var både född till det och kunde lära sig bli en (Randall et al. 

2008). Något som barn i flera studier tyckte var viktiga egenskaper hos sjuksköterskan var; att 

vara lugn, omsorgsfull, modig, rolig, smart samt att visa respekt. Detta hjälpte till att främja 

positiva interaktioner vid omvårdnaden. Något som sjuksköterskan sedan kunde utbilda sig 

inom var; erfarenheten av barn, erfarenheten av omvårdnad, skickligheten och den tekniska 

kunskapen (Randall et al. 2008, Pelander & Leino-Kilpi 2010, Coyne 2006a). De flesta av 
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barnen ansåg att sjuksköterskorna var vänliga och hjälpsamma. Barnen verkade vara 

angelägna om att få lära känna sjuksköterskorna när de hade ledig tid och inte var alltför 

upptagna. Barnen förväntade sig också att en bra sjuksköterska kunde organisera och utföra 

vissa färdigheter kompetent och snabbt. I motsats till den dåliga sjuksköterska som, till 

exempel, var oförmögen att ta ett venprov (Brady 2009). 

Roohafza et al. (2009) beskrev att om sjuksköterskan var av kvinnligt kön visade barn 

minskad ångestnivå. I en studie av Pelander och Leino-Kilpi (2004) beskrevs däremot att 

pojkar föredrog manliga sjuksköterskor eftersom de var av samma kön som de själva 

(Roohafza et al. 2009, Pelander & Leino-Kilpi 2004). 

 

3.4 Utseende 

Barn ansåg att sjuksköterskor borde ha färgglada kläder på jobbet, då vitt inte var så fint 

(Pelander & Leino-Kilpi 2004). En studie visade att barn som blev omhändertagna av 

sjuksköterskor med vita kläder visade mer ångest och oro än de barn som blev omhändertagna 

av sjuksköterskor med färgglada kläder (Roohafza et al. 2009).  

Enligt en studie av Brady (2009) visade det sig att en vanlig åsikt som barn hade var att 

sjuksköterskan skulle vara ren och ha rent hår, barnen trodde att om sjuksköterskan hade 

smutsigt hår kunde hen ha löss som spreds vidare till barn och annan personal. Barnen var 

också uppmärksamma på att hår kunde ramla ner i mat eller sår och detta skulle vara 

obehagligt och kunde skada dem. Detta kunde dock också, enligt barnen, ske om 

sjuksköterskan vårdade små bebisar som kunde dra loss hår från sjuksköterskan. Vissa av 

barnen ansåg att sjuksköterskan skulle ha populära frisyrer, så som tonåringar har, andra 

tyckte att sjuksköterskan skulle ha moderna kläder. Något som inte uppskattades var när 

sjuksköterskan bar för mycket smink och ohygieniska kläder som var trasiga (Brady 2009). 

 

3.5 Metodologisk aspekt 

Elva av de fjorton artiklarna är av kvalitativ design. Pelander och Leino-Kilpi (2004), Forsner 

et al. (2005) samt Bsiri-Moghaddam (2011) har använt sig av intervjuer som 

insamlingsmetod. Coyne (2006a) och Randal et al. (2008) har samlat in sitt data via 

semistrukturerade intervjuer. Medan Runeson et al. (2002), Lucia Noreña Peña och Luis 

Cibanal Juan (2011) och Livesley och Long (2013) har samlat in sitt data via observationer av 

barnen. Slusarska (2004), Brady (2009) och Coyne (2006b) har använt sig av barnens 
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teckningar i studien. De kvantitativa studierna beskriver sin insamlingsmetod via enkäter 

(Horstman & Bradding 2002, Roohafza et al. 2009, Pelander & Leino-Kilpi 2010). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I föreliggande studie granskades 14 artiklar, 11 var av kvalitativ ansats och 3 var av 

kvantitativ ansats. Utifrån granskningen framkom fyra kategorier; kommunikation, 

delaktighet, utseende samt egenskaper. Kommunikationen var en viktig del i bemötandet, där 

empati och glädje i kommunikationen med barnen upplevdes som positivt. Delaktighet var 

något som barnen vill ha och framkom som en betydande del i barnens sjukhusvistelse. 

Sjuksköterskans egenskaper och utseende beskrevs av barnen på olika sätt men samtliga 

artiklar som beskrev detta var överens om att det var något som barnen uppmärksammade. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kommunikation 

Kommunikation var en stor del i bemötandet och hade en viktig roll i barns upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande. I resultatet framkom att kroppsspråket, tilltalstonen och 

inställningen till bemötandet var viktigt för att barnen skulle få en positiv upplevelse (Brady 

2009, Horstman & Bradding 2002, Lucia Noreña Peña & Cibanal Juan 2011, Slusarska et al. 

2004). Även Hallström och Lindberg (2009) beskriver att kommunikationen är viktig och att 

det finns strategier för att kommunicera på rätt sätt. Att uppmuntra barnet och lyssna är några 

viktiga delar i kommunikationen (Hallström & Lindberg 2009). Belöning och humor 

uppskattades av barnen (Horstman & Bradding 2002, Lucia Noreña Peña & Cibanal Juan 

2011). När sjuksköterskan lyssnade på barnens behov ökade deras förståelse för sjukdomen. 

Förståelsen för sjukdomen hjälpte barnet att minska rädslan för att vistas på sjukhus vilket 

utgjorde grunden för effektiv behandling (Coyne 2006a, Salmela et al. 2010). Det kan dock 

finnas svårigheter med kommunikationen och omhändertagandet, många barn är födda i något 

annat land än Sverige och kommer från andra kulturer med andra traditioner och språk vilket 

kan skapa konflikter. Det är därför viktigt att personalen är medveten om barnets och 

familjens värderingar (Hallström & Lindberg 2009). 
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Enligt Henderssons behovsteori är målet med omvårdnaden att patienten tillfrisknar samt 

uppnår hälsa med hjälp av att sjuksköterskan tillgodoser de grundläggande behoven genom att 

skapa en relation till patienten (Marriner-Tomey & Alligood 2008). Den föreliggande studiens 

resultat påvisade att för att kunna skapa en bra relation med barnen krävdes fungerande 

kommunikation med barnen (Lucia Noreña Peña & Cibanal Juan 2011). När den goda 

relationen med barnen uppstår kan sjuksköterskan tillfredsställa de grundläggande behoven 

hos barnen vilket Henderssons behovsteori syftar till (Marriner-Tomey & Alligood 2008). 

Barn är också människor och sjuksköterskan som arbetar med barn måste ha det i åtanke samt 

behandla dem som enskilda individer. Det är vanligt att ett gott bemötande förknippas med att 

det tar lång tid, men det är en missuppfattning (Hallström & Lindberg 2009). 

 

4.2.2 Delaktighet 

För barnen var det viktigt med delaktighet, att de skulle få information kring bland annat 

behandling och utrustning (Pelander & Leino-Kilpi 2004, Bsiri-Moghaddam K et al. 2011, 

Coyne 2006a). Dock fungerade föräldrarna som portvakter till vilken information barnen fick 

och det var föräldrarna som hade sista ordet i besluten. Även sjukvårdspersonalen kunde välja 

att ge barnen mer eller mindre information (Coyne et al. 2011) Enlig författarna till denna 

litteraturstudie kan det vara bra att som sjukvårdspersonal ge barnet information till en viss 

del och låta dem ta beslut om enklare saker, så som vilken mat de ska få eller vilken färg på 

bandage, detta kan skapa en känsla av delaktighet hos barnen. Detta ansåg även Lucia Noreña 

Peña och Cibanal Juan (2011) då de beskrev att det var viktigt att se utifrån varje individs 

behov, beroende på barnets ålder och förmåga att ta emot information.  

 

Shin och White-Traut (2005) beskrev att mötet mellan barn och sjuksköterskor oftast var mer 

känslomässiga, både positivt och negativt, medan mötet mellan sjuksköterskor och föräldrar 

var mer neutralt. Barn var ofta mer passiva i mötet vilket ledde till minskad delaktighet, vilket 

innebar att det krävdes att sjuksköterskan hade kunskapen i att själv kunna använda sig av 

strategier för att kunna interagera med barnen (Shin & White-Traut 2005). I föreliggande 

studies resultat framkom det att den vanligaste situationen i bemötandet med barnet var att 

sjuksköterskor kommunicerade med barnet men att de inte brydde sig om barnets svar. Detta 

ledde till att barnets önskningar och behov inte tillfredsställdes (Runeson et al. 2002). 

Däremot beskrev en annan studie att vid de flesta besluten som togs på kring barnets 

behandling var en eller två av barnets föräldrar närvarande samt barnet själv. Det beskrevs att 
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alla närvarande var inblandade i beslutsprocessen och detta utgjorde en känsla av teamarbete 

(Hallström & Elander 2004). Livesley och Long (2013) beskrev att barn var i behov av hjälp 

och stöd från personal och sjuksköterskor för att kunna uppnå barnens önskemål. För att 

kunna ge barnen det stöd de behöver är det viktigt att fråga barnet och sedan lyssna på svaret, 

vilket även skapar ett förtroende och stärker relationen mellan barnet och sjuksköterskan 

(Hallström & Lindberg 2009).  

 

Barnen föredrog att få ta del av information, även om den var oroande. Detta gjorde att 

obehagliga konsekvenser av sjukdom och behandling var lättare att klara av (Brady 2009, 

Horstman & Bradding 2002). Detta styrks även i tidigare litteratur, barn som i förväg blivit 

informerade och fått tagit del av informationen kring det som ska göras samarbetar bättre vid 

en undersökning eller behandling samt har mer tillit till personalen (Hallström & Lindberg 

2009). Enligt Förenta Nationernas (1989) barnkonvention är barn berättigade att få möjlighet 

att ha sina egna åsikter samt ge uttryck för dessa. 

 

Delaktigheten kan även kopplas samman med omvårdnadsteoretikern Virginia Henderssons 

teori. Den bygger på att sjuksköterskan ska lära känna patienten och skapa en relation med 

patienten för att kunna tillgodose hens behov (Marriner-Tomey & Alligood 2008). 

 

4.2.3 Egenskaper 

I föreliggande studiens resultat lyftes det upp att sjuksköterskans egenskaper var väldigt 

avgörande inom omvårdnadsarbetet med barn. I ett flertal av artiklarna framkom det att 

många barn beskrev bemötandet utifrån sjuksköterskans egenskaper; att sjuksköterskan var 

lugn, omsorgsfull, modig, rolig, smart samt visade respekt ledde till en positiv upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande hos barnen (Randall et al. 2008, Coyne 2006a, Pelander & Leino-

Kilpi 2010). Barn var ofta rädda för att vistas på sjukhus och hade då olika copingstrategier 

för att klara av rädslan. Många barn behövde förstå innebörden av vården samt få en positiv 

bild av den, vilket kunde främjas av en sjuksköterska med egenskaper för detta (Salmela et al. 

2010). 

 

I en studie av Woodgate (1998) framkom åtta teman relaterade till ungdomarnas uppfattningar 

om hur vårdpersonal kunde erbjuda bästa omvårdnad: behandla mig som en människa; försök 

förstå; behandla mig inte annorlunda; ge mig uppmuntran; tvinga mig inte; ge mig alternativ; 
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ha ett sinne för humor; och ha kunskap om vad du gör. Resultaten visade att barnen hade 

bestämda tankar om hur vårdpersonal skulle ta hand om dem. Det visade sig att 

sjuksköterskan skulle tala sanningen och samtidigt sköta detta på ett lugnt och vänlig sätt 

(Woodgate 1998). Detta kan kopplas samman med denna litteraturstudies resultat där det 

framkom att barnen uppskattade sjuksköterskor som hade egenskaper så som lugn, 

omtänksamhet samt humor (Randall et al. 2008, Pelander & Leino-Kilpi 2010, Coyne 2006a). 

Enligt Henderssons teori ska sjuksköterskan lära känna patienten och på så sätt lättare sätta 

sig in i patientens situation och lättare förstå hens behov vilket stämmer bra överens med 

barnens beskrivning av sjuksköterskans önskvärda egenskaper.  

 

Enligt Roohafza et al. (2009) upplevde flickor mindre ångest och oro om de blev 

omhändertagna av en kvinnlig sjuksköterska. Samtidigt som Pelander och Leino-Kilpi (2004) 

beskrev att pojkarna föredrog manliga sjuksköterskor då de trodde att de skulle respektera 

dem mer (Pelander & Leino-Kilpi 2004, Roohafza et al. 2009). Detta kan inte alltid uppnås 

och barnens behov och önskemål kan inte tillfredsställas fullt ut. Sjuksköterskan kan då inte 

uppnå den optimala grunden som hen borde göra (Edwinson Månsson & Enskär 2008).  

 

Henderssons teori passar också väldigt bra in med barnens beskrivningar av sjuksköterskans 

egenskaper. Enligt Hendersson ska sjuksköterskan lära känna patienten och på så sätt lättare 

sätta sig in i patientens situation och lättare förstå hens behov (Marriner-Tomey & Alligood 

2008), vilket också överensstämmer med resultat i föreliggande litteraturstudie (Coyne 

2006b).  

 

4.2.4 Utseende 

I föreliggande studie har mycket resultat gällande sjuksköterskans utseende framkommit. 

Barnen var uppmärksamma och hade stort intresse i små detaljer kring utseendet hos 

sjuksköterskan (Brady 2009). Enligt författarna till denna litteraturstudie kan dessa kunskaper 

stödja sjuksköterskan att anpassa sitt utseende utifrån barnens önskemål, vilket även styrks av 

Hallström och Lindberg (2009) som beskriver att det är viktigt att ta hänsyn och lyssna till 

barnens önskemål och behov för att kunna bemöta barnet på rätt sätt.  

 

Både Roohafza et al. (2009) och Pelander och Leino-Kilpi (2004) beskrev att sjuksköterskan 

skulle ha färgglada kläder istället för de traditionella vita kläderna, detta kunde sänka 
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ångestnivån hos barnen. Dessa viktiga faktorer gällande barnens åsikter, kunde lätt glömmas 

bort i den kliniska praktiken. Brady (2009) beskrev att barnen inte uppskattade ohygieniska 

kläder som var trasiga. Regler för hur hår och kläder ska skötas är noga beskrivet i hälso- och 

sjukvårdens basala hygienrutiner och något som all vårdpersonal är skyldiga att följa 

(Rensfeldt & Svensson 2015).  

 

Sjuksköterskan borde ta hänsyn till den enskilde individens önskemål och förutsättningar för 

att kunna tillfredsställa de grundläggande behoven hos den enskilde individen samt skapa en 

god relation med patienten (Livesley & Long 2013, Runeson et al. 2002, Hallström & 

Lindberg 2009). Enligt Fossum (2013) kunde kunskaper om barnens tankar och åsikter 

gällande sjuksköterskans utseende vara till stor hjälp vid skapandet av relationen för 

sjuksköterskan. Om en person inte gillade en annan persons utseende minskade sannolikhet 

att kunna samverka med varandra. Förutsättningen att bygga upp en fungerande relation 

mellan dessa två individer minskade och detta i sin tur ledde till att sjuksköterskan inte kunde 

tillfredsställa individens behov inom omvårdnadsarbetet (Fossum 2013).  

 

4.2.5 Diskussion om de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

Elva av de fjorton artiklarna i resultatdelen var av kvalitativ design (Pelander & Leino-Kilpi 

2004; Forsner et al. 2005; Bsiri-Moghaddam 2011; Coyne 2006a; Randal et al. 2008; 

Runeson et al. 2002; Lucia Noreña Peña & Luis Cibanal Juan 2011; Livesley & Long 2013; 

Slusarska 2004; Brady 2009; Coyne 2006b). Att använda sig av intervjuer vid kvalitativ 

ansats anser Polit och Beck (2013) vara en bra metod då studien fokuserar på upplevelser. För 

att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier finns kriterier såsom: ”credability” 

(trovärdighet), ”dependability” (tillförlitlighet), ”tranferability” (överförbarhet) samt 

”confirmability” (objektivitet) (Polit & Beck 2013). Dessa kriterier har forskarna till de valda 

studierna tagit hänsyn till, vilket förstärker resultatets trovärdighet. Nackdelen med kvalitativa 

studier kan vara mindre urvalsgrupper, vilket minskar generaliserbarheten, å andra sidan ska 

de kvalitativa studierna enligt Polit och Beck (2013) inte alltid sträva efter detta. Samtliga 

valda kvalitativa studier har haft större urvalsgrupper vilket är en stor fördel och stärker 

resultatet. Att samla in sitt data via semistrukturerade intervjuer beskriver Polit och Beck 

(2013) beskriver vara en metod där frågorna ger öppna svarsmöjligheter och upplevelserna 

kan beskrivas mer öppet. Frågorna är strukturerade och ser lika ut för alla respondenter och 

ger hen en chans att yttra sina åsikter på ett bättre sätt. Nackdelen med semistrukturerad 
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intervju kan vara att det är tidskrävande (Polit & Beck 2013). Datainsamling via teckningar 

anses vara en bra metod att använda vid studier gjorda på barn, då barn kan ha svårt att 

uttrycka sig i ord och skrift. Att rita teckningar syftar till att uppmuntra människor att hitta 

kreativa sätt att utforska sina liv, berätta sina historier, och erkänna sina egna styrkor (Polit & 

Beck 2013). Observationer kan leda till felaktiga resultat då deltagarna kan påverkas av att 

observatören befinner sig i rummet. Observationerna ska ske objektivt med kan ändå skapa 

felaktiga tolkningar eller missförstånd av observatören. Fördelen med observationer är 

däremot att insamlingen sker i barnens naturliga miljö och faktiskt fångar verkligheten (Polit 

& Beck 2013). Studierna som är av kvantitativ ansats har samlat in sitt data via enkäter. 

Deltagandet i kvantitativa studier bör enligt Polit och Beck (2013) vara så stort som möjligt 

för att kunna dra allmänna slutsatser av resultatet. Om deltagandet är mindre finns risken för 

mindre exakta resultat. Reliabilitet i alla tre artiklar är hög då det finns ett stort antal 

deltagare. Att samla in data via enkäter är mycket tids- och kostnadseffektivt, enkäter är också 

lätta att analysera och de flesta känner igen metoden vilket gör att det inte kräver så mycket 

information och förberedelser innan. Däremot är det svårt att få djupare svar och flexibiliteten 

i svaren är ofta liten. Användning av flera olika mätinstrument för mätning av olika variabler 

inom en studie bevisar även hög validitet (Polit & Beck 2013). Detta överensstämmer med 

studiens valda kvantitativa studier (Horstman & Bradding 2002, Roohafza et al. 2009, 

Pelander & Leino-Kilpi 2010). 

  

4.3 Metoddiskussion  

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie. För att kunna utföra en sådan studie 

undersöktes och granskades vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte, vilket var att 

beskriva barns upplevelser av mötet med sjuksköterskan på vårdavdelning. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) kan författare till en litteraturstudie åstadkomma rymligare och väsentligare 

resultat genom att få tag på och samla in all data ur ett antal vetenskapliga artiklar. Detta sätt 

gör att det framkomna resultatet innefattar en högre nivå än endast empiriska studier. På så 

sätt hämtas och bearbetas insamlingsdata från olika studier som är pålitliga samt innehåller 

vetenskapligt baserad information (Olsson & Sörensen 2011). Författarna till denna 

litteraturstudie har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. För att kunna hitta 

vetenskapliga artiklar samt minimera risken för användning av icke vetenskapliga artiklar, har 

författarna använt sig av databaserna Pubmed och Cinahl som är betydelsefulla och bra 

databaser inom området omvårdnad (Polit & Beck 2013). 
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En nackdel med litteraturstudier kan vara att författarna samlar in för mycket artiklar vilket 

kan skapa svårigheter att bearbeta och sammanställa materialet. (Olsson & Sörensen 2011). 

 

En av författarnas modersmål är svenska och den andras modersmål är persiska och alla valda 

artiklarnas språk är engelska, vilket gjorde att svårigheter att förstå innebörden i artiklarna 

uppstod för författarna. En av svårigheter var att använda rätta sökord, exempelvis ”mötet”, 

”encounter”, resulterade inte i några användbara artiklar. Trots dessa svårigheter, bedömer 

författarna att de använda artiklarna var relevanta för studien och uppgav resultat.  

Enligt Polit och Beck (2013) kan även äldre vetenskapliga artiklar som innehåller individers 

upplevelser vara relevanta, vilket gjorde att författarna valde att begränsa tiden på 13 år. En 

nackdel med denna litteraturstudie var att författarna har exkluderat samtliga icke fritt 

tillgängliga artiklar genom högskolan i Gävle när sökningen genomfördes. Författarna är 

medvetna om att det har utelämnats en del artiklar som kunde gett bättre och väsentligare 

information för den aktuella litteraturstudien. Att sökningarna endast gjorts i två databaser, 

Cinahl och Pubmed, kan ha begränsat tillgången till andra relevanta artiklar.  

Författarna presenterar studiens resultat utan individuella värderingar och åsikter vilket även 

Polit och Beck (2013) beskriver gällande detta.  

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

På många av sjuksköterskans arbetsplatser påträffas barn som patientgrupp och det är därför 

viktigt att ha kunskap om deras egna upplevelser av mötet med sjuksköterskan eftersom hen 

utifrån det kan sätta sig in i situationen och på bästa sätt bemöta barnen inom vården (Terry, 

Campbell 2001). Författarna till detta arbete anser att kunskapen som framkom i denna studie 

kan öka kompetensen hos grundutbildade sjuksköterskor i mötet med barn. Det finns endast 

ett fåtal studier gjorda på barn från Sverige och det är något som kan vara en anledning till 

vidare forskning inom detta område.  

 

4.5 Slutsats 

Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om barns upplevelser i mötet med dem. 

Resultatet påvisar att barn beskriver liknande åsikter kring hur mötet ska göras på bästa sätt, 

dock är det viktigt att som sjuksköterska fortfarande ha i åtanke att varje barn är unikt och 

varje möte med dem också är unikt. 
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6. Bilaga 1. Översikt över artiklar som används i resultatet 

 Författare/ År/ 
Land 

Titel Syfte Urvalsgrupp Design/ 
Datainsamlingsmetod/ 
Dataanalys 

Huvudresultat 

1 Joan Livesley & 
Tony Long 
 
2013 
 
England 

Children's experiences as 
hospital in-patients: Voice, 
competence and work. 
Messages for nursing from 
a critical ethnographic 
study 

Att skapa en insikt i barns 
kunskap kring deras 
erfarenheter och tolkningar av 
att vara inlagda på sjukhus och 
fastställa vad som räknas som 
en röst i forskningsarbetet 
kring barn på sjukhus. 
 

15 barn i 
åldrarna 5-15 
år 

Kvalitativ 
 
Observationer, 
intervjuer och lekar 

Barn är i behov av hjälp och 
stöd från personal och 
sjuksköterskor för att kunna 
uppnå deras önskemål. 

2 T. Pelander & H 
Leino-Kilpi 
 
2004 
 
Finland 
 

Quality in pediatric nursing 
care: Children’s 
expectations 

Att undersöka barnens 
förväntningar på kvaliteten i 
pediatrisk omvårdnad 

20 barn, 4 till 
6 år och 20 
barn, 7 till 11 
år 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Förväntningar relaterade till 
sjuksköterskan föll i tre 
kategorier: egenskaper, kön och 
färgglada kläder. 

3 Ana Lucia Noreña 
Peña & Luis Cibanal 
Juan 
 
2011 
 
Spanien 
 

The experience of 
hospitalized children 
regarding their interactions 
with nursing professionals 
 

Att beskriva barns upplevelser 
i deras interaktioner med 
professionella sjuksköterskor 
på sjukhuset. 
 
 

30 barn, 
mellan 8-14 år, 
17 flickor och 
13 pojkar 

Kvalitativ 
 
Observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer 

I bemötandet med 
vårdpersonalen ingår både 
sociala och känslomässiga 
faktorer. 

4 M Forsner, L Jansson 
& V Soerlie 
 
2005 
 
Sverige 

Being ill as narrated by 
children aged 11-18 years 

Att belysa upplevelsen av att 
vara sjuk i åldrarna 11-18 år. 

4 flickor och 1 
pojke i 
åldrarna 11-18 
år 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
 
Innehållsaanalys 

Barnen upplevde känslor av 
förvirring, kände sig sårade och 
hade ett behov av tröst från 
andra. 
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5 I. Coyne 

 
2006 
 
Irland 
 

Children’s experiences of 
hospitalization 

Barns upplevelser av 
sjukhusvård 
 
 

11 barn i 
åldrarna 7-14 
år 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Barnen identifierade en rad 
bekymmer och farhågor om 
sjukhusvård som 
sammanställdes i fyra 
kategorier. 

6 T. Pelander & H 
Leino-Kilpi 
 
2010 
 
Finland 

Children’s best and worst 
experiences during 
hospitalization 

Att beskriva barn i skolålderns 
bästa och sämsta upplevelser 
under sjukhusvistelsen. 

386 barn i 
åldrarna 7-11 
år, 188 flickor 
och 198 pojkar 

Kvantitativ 
 
Enkäter 
 
Induktiv innehållsanalys 

Barnens bästa upplevelser var 
relaterade till människor, deras 
egenskaper, aktiviteter, miljö 
och resultat. De värsta 
erfarenheterna var relaterade till 
människor, känslor, aktiviteter 
och miljö. 

7 M. Brady 
 
2009 
 
England 

Hospitalized children's 
views of the good nurse 

Att ur ett barns perspektiv 
identifiera egenskaper hos 
“den goda sjuksköterskan”. 

22 barn, 11 
pojkar och 11 
flickor 

Kvalitativ 
 
Intervjuer och 
teckningar 
 
Tematisk analys  
 

Fem teman markerades som 
viktiga egenskaper hos den goda 
sjuksköterskan: kommunikation, 
yrkeskompetens, säkerhet, 
professionellt utseende och god 
moral. 

8 D. Randall, G. Brook 
& P. Stammers 
 
2008 
 
England  
 

How to make good 
children’s nurses: 
children’s views 

Barnens syn på hur man kan 
bli en bättre barnsjuksköterska. 

4 pojkar, 6 
flickor 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. Rita-skriv-
teknik 

En bra sjuksköterska är både 
född till det och kan lära sig bli 
en. 

9. B. Slusarska, 
E.Krajewsk-Kulak & 
D.Zarzyca 
 
2004 
 
Polen 

Children's perceptions of 
the nursing profession in 
Poland 

Att analysera bilden av 
sjuksköterskeyrket och 
tillämpa dessa erfarenheter 
vidare i yrkesutbildningen för 
sjuksköterskor. 

182 barn 105 
flickor och 77 
pojkar i 
åldrarna 7 till 
15 år  

Insamling av barnens 
ritade teckningar.  
 

Barnen ritade bilder av 
sjuksköterskan och hens olika 
arbetsuppgifter samt beskrev 
kvaliteten på relationen till 
sjuksköterskan. 
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10 M. Horstman & A. 

Bradding 
 
2002 
 
England 
 

Helping children speak up 
in the health service 

Att beskriva hur barn upplever 
vårdmiljön, samt ta reda på 
vilken information de vill ha 
och från vilka detta kan 
erhållas. 

99 barn i 
åldrarna 6-10 
år 

Kvalitativ/kvantitativ 
 
Rita-skriv-teknik och 
öppna enkätfrågor 

De känslor som dominerade 
barnens ritningar var sorg och 
frustration 
Rädsla och ångest var också 
vanligt uttryck, särskilt av de 
äldre barnen. 

11 I. Coyne 
 
2006 
 
Irland 
 

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

Att utforska barns, föräldrars 
och sjuksköterskors syn på 
deltagande i vården. 

11 barn, 10 
föräldrar och 
12 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
 
Intervjuer, observationer 
och ritade teckningar. 

Resultaten visade att föräldrar 
och barn upplevt betydande 
svårigheter att delta i vården. 
Sjuksköterskorna hade 
varierande syn på deltagandet. 

12 H.Roohafa, A.Pirnia, 
M.Sadegh,N.Toghiai
-far, M.Talaei, 
M.Ashrafi 
 
2008 
 
Iran 

Impact of nurses clothing 
on anxiety of hospitalised 
children  

Att undersöka ångestnivåerna i 
två grupper av barn som utsätts 
för sjuksköterskor med vita vs. 
färgade kläder i ett 
universitetssjukhus i Iran. 
 

92 barn i 
åldrarna 7-15 

Kvantitativ 
 
Enkäter 
 
Witht-test, chi-square 
test, pairedt-testet, 
oberoende t-test, Mann-
Whitney-test samt 
kovariansanalys 
(ANCOVA) 
 

Barnen som vårdades av 
sjuksköterskor med vita 
arbetskläder visade mer ångest 
och oro än de barn som blev 
vårdades av sjuksköterskor med 
färgande kläder. 

13 Ingrid Runeson, 
Inger Hallström, 
Gunnel Elander & 
Göran Hermerén 
 
2002 
 
Sverige 

Children’s participation in 
the decision-making 
process during 
hospitalization: an 
observational study 

Att beskriva graden av 
delaktighet i beslut som rör 
den egna vården 

22 pojkar och 
2 flickor i 
åldrarna 5 
mån-18 år 

Kvalitativ 
 
Observationer 

Den vanligaste situationen var 
att anställd kommunicerar med 
barn men bryr sig inte om 
barnets svar; barnets åsikter, 
önskningar och värderingar 
påverkar inte åtgärderna den 
anställda gör. Näst vanligast var 
att anställd agerar i enlighet med 
barnets åsikter, önskningar och 
värderingar. 
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14 Bsiri-Moghaddam K, 
Basiri-Moghaddam 
M, 
Sadeghmoghaddam 
L, & Ahmadi F 
 
2011 
 
Iran 
 

The concept of 
hospitalization of children 
from the view point of 
parents and children 
 

Att beskriva barn på sjukhus 
erfarenheter och beteende, för 
att skapa förståelse för 
betydelsen av sjukhusvård hos 
dem. 

12 barn och 8 
föräldrar. 
Barnen var i 
åldrarna 7-11 
år 

Kvalitativ, 
fenomenologisk design 
 
Intervjuer 

Resultatet ledde till 6 teman som 
definierar aspekter av barns och 
föräldrars upplevelser av 
sjukhus. 

 


