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Sammanfattning  

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

barn anser vara betydelsefullt i omvårdnaden på sjukhus. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie som baserades på 11 vetenskapliga artiklar. Barns upplevelser av att vårdas på 

sjukhus innefattade oro och rädsla inför sjukdom och behandling. Barnen upplevde den största 

rädslan för injektioner och smärta. Betydelsefullt vid omvårdnaden på sjukhus var den fysiska 

miljön. Barnen hade oftast positiva åsikter om avdelningens miljö/utsmyckning och ansåg att 

det fanns tillräckligt med aktiviteter att sysselsätta sig med. Barnen ansåg att sjukhusvistelsen 

störde deras normala liv och att de kände sig vilsna då de inte kunde träffa sina kompisar. Det 

var betydelsefullt att föräldrar var närvarande under sjukhusvistelsen då de gav barnen 

sällskap samt tröstade dem när det var jobbigt. Sjuksköterskan förväntades vara snäll och 

trevlig samt kunnig, ha ett säkerhetsmedvetande och vara kompetent. Information och 

kommunikation ansågs vara mycket betydelsefullt. Information behövdes för att få förståelse 

för sin sjukdom och för att förbereda sig för olika procedurer. De barn som kände sig sedda 

och hörda i kommunikationen med vårdpersonalen upplevde att de kände sig värdefulla och 

respekterade. Däremot pekade resultaten på att barnen ansåg att vårdpersonalen inte lyssnade 

tillräckligt på deras åsikter.  

 

Nyckelord: barn på sjukhus, barnperspektiv, kommunikation, känslor, miljö, omvårdnad, 

upplevelser  

 

Keywords: child hospitalized, child perspective, communication, environment, experiences, 

feelings, nursing  
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BAKGRUND 
 

Historik 

Under mitten av 1800-talet började de första barnsjukhusen att byggas runt om i Europa. 

Miljön var ofta hemlik och mödrarna fick både stanna och delta i vården av sina barn. Vid 

slutet av 1800-talet förbjöds föräldrar att vara med sina barn på sjukhuset. Oftast blev 

sjukhustiden långvarig för barn vid denna tid och kunde ge effekter på barnets fortsatta 

utveckling. Det visade sig senare under mitten av 1900-talet att separation mellan barn och 

förälder var skadlig för barnen. År 1975 bildades riktlinjer för vårdandet av barn på sjukhus i 

Sverige där vikten av föräldrars delaktighet i barnets vård betonades. Idag uppmuntras 

föräldrar att stanna under barnets hela sjukhusvistelse. Cirka 70 procent av alla barn som 

behöver sjukhusvård i Sverige vistas numera på barnklinik. På barnklinik finns tillgång till 

lekterapi och speciellt utbildad personal för barn. Omkring 30 procent av barn på sjukhus 

vårdas på avdelning för vuxna. Även här finns möjlighet att ha förälder med under vårdtiden 

(Elander, Gärdsmo-Pettersson, Hjern, Nordström, Runesson, Zeime, 2003). 

 

Vård av barn  

Vård av barn på sjukhus stöds av lagar och bestämmelser som skall säkerställa barns 

rättigheter (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Barnsjukvården i Sverige styrs av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Målet för HSL (SFS, 1982:763) bygger på att hela befolkningen har 

rätt till god vård på lika villkor. Vården ska genomföras i samråd med patienten, ha god 

kvalitet och ge trygghet (Raadu, 2009). Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention samt 

Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) ger riktlinjer för vård av barn och 

ungdomar på sjukhus i Sverige. År 1990 undertecknade Sverige FN:s barnkonvention som 

handlar om barnets rättigheter och omfattar alla barn under 18 år (Lindberg & Lagercrantz, 

2007). Alla länder i världen utom USA och Somalia har skrivit under konventionen. 

Konventionen är ett gemensamt internationellt åtagande för att garantera alla barn de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Barn har således fullt människovärde och som 

individer egna mänskliga rättigheter. Konventionen betonar barns rätt till skydd och barns 

särskilda behov, i likhet med deras rätt till en egen identitet och respekt samt deltagande i 

beslut som rör dem själva. Barnets bästa skall ha prioritet i alla situationer (Bischofberger, 

Dahlquist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). 
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Möte med barnet 

Vid möten med barn är det viktigt att ha ett barnperspektiv, vilket innebär att man försöker se 

saker ur barnets ögon samt att vid varje möte med barn försöker sätta sig in i och tänka hur det 

barnet mår. Det är viktigt att få kunskap om barnets egna upplevelser för att på bästa sätt 

kunna ta hand om barnet. Det är således betydelsefullt att vårdpersonal förstår hur det sjuka 

barnet upplever sin situation och att tillsammans försöka skapa en meningsfull tillvaro i de 

omvårdnadssituationer som finns under vårdtiden. Det väsentliga i omvårdnadsprocessen är 

just mötet mellan barnet och vårdpersonalen och för att få till ett bra möte krävs det en god 

kommunikationsförmåga. Kommunikation är en gemensam process där man utbyter tankar 

och känslor. Den är en förutsättning för att uppnå det primära med omvårdnad, nämligen att 

hjälpa barnet att klara av sin sjukdom. Kommunikation är därför ett av vårdpersonalens 

viktigaste redskap. Barn har dock ett annat sätt att tänka och kommunicera på än vuxna. Det 

är viktigt att de som arbetar med barn har kunskaper om detta. Hur barnet förstår information 

är beroende på ålder, vem barnet är och det sammanhang barnet befinner sig i (Tveiten, 

2000).  

 

De flesta barn i tre-fyra års ålder kan förstå verbal information om det är ord som barnet 

förstår samt om de får koncentrera sig (Bischofberger et al., 2004). Genom att kommunicera 

med barn kan vuxna få värdefull information om barnets upplevelser, tankar, känslor och 

erfarenheter. Det krävs fantasi och inlevelseförmåga av sjuksköterskan för att förstå hur 

barnet känner sig och vad det behöver få tala om. Det är viktigt att vara öppen och rakt på sak 

om barnet är i stånd att förstå informationen. Barnet kan uppleva att det blir taget på allvar 

och att det respekteras om sjuksköterskan uttrycker sig öppet. Om information ges på ett 

sanningsenligt sätt kan barnets upplevelse bli mindre obehaglig. Barn kan känna tillit till 

sjuksköterskan om det blir taget på allvar (Tveiten, 2000).  

 

Barns utveckling och reaktion vid sjukdom 

Barndomen präglas av utveckling och förändring (Forsner, 2006). Edwinsson-Månsson och 

Enskär (2008) framhåller vikten av att se till barnets individuella utveckling för att förstå det 

enskilda barnets behov. Betydelsefullt är även att ta del av föräldrarnas synpunkter och 

erfarenheter av barnet samt utföra kliniska observationer.  

 

Hur barnet reagerar vid sjukdom är beroende av dess ålder. Barnets tankar om sjukdom och 

hälsa är också relaterat till mognad och åldersnivå (Bischofberger et al., 2004).  
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Det lilla barnet 0-3 år: Kan inte kommunicera annat än genom att reagera omedelbart på 

situationer här och nu. Vuxna reagerar på barnets olika tillstånd och tolkar barnets olika 

emotionella signaler, gester och uttryck. Det lilla barnets främsta behov är kontakt och närhet 

till föräldrar. Föräldrar kan dock försvinna utom räckhåll korta perioder, barnets erfarenhet 

säger att de kommer tillbaka. 

 

Förskolebarnet 3-6 år: Barnet känner världen utifrån sin egen egocentriska synvinkel, vilket 

innebär att barnet tror att alla tänker som de själv. De tror att alla förstår saker utan 

förklaringar. Barnet i fyra års ålder är vetgirigt, påhittigt och självsäkert. Det försöker 

kommunicera för att få respons här och nu och få saker att hända direkt. De är sämre på att 

kommunicera om saker som hänt tidigare. Enkla tidsbegrepp och logik börjar utvecklas något 

efter fyra års ålder. Barnet kan nu ge uttryck för sina upplevelser och erfarenheter i mer 

sammanhängande dialoger och berättelser. Upp mot skolåldern behöver barn handlingar och 

aktiviteter som präglas av lek för att bättre kunna förmedla sina upplevelser och inta ny 

information. I denna åldersgrupp är det vanligt att barn har magiska föreställningar och har 

svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. De kastar om begreppet orsak och verkan vilket 

gör att sjukdomar ofta kan uppfattas felaktigt. Förskolebarn kan tro att de får sockersjuka om 

de äter för mycket godis eftersom personer som har diabetes inte bör äta sött. De har även en 

grov uppfattning om organen inuti kroppen. 

 

Barn 6-12 år: Kan oftast samarbeta logiskt och rationellt runt sin behandling. De gör skillnad 

mellan fantasi och verklighet. Barnet vet att de kan bli sjukt på grund av inre skador inte bara 

på grund av yttre våld och hot. Vid 12 års åldern är medvetenheten om den egna kroppen 

större än tidigare men oron för kroppsskada är fortfarande stor. Vid denna ålder kan barn 

skilja mellan kroppslig och mental hälsa. 

 

13-18 år: En 13 åring kan i en trygg situation i stora drag följa en vuxen dialog. De kan tänka 

hypotetiskt och se möjliga alternativ. En tonåring är självständig i vissa situationer men ej helt 

fullt ut ännu. De ser döden som ett oåterkalleligt slut och förstår konsekvenser av detta och 

kan hamna i samma sorg och bli förtvivlade som vuxna. Det är viktigt med autonomi för 

tonåringen och det kan upplevas som kränkande att ta emot hjälp vid sjukdom (Bischofberger 

et al., 2004) 
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Barns delaktighet i sjukhusvård 

Det anses värdefullt och en del i ett barns utveckling att få vara delaktig i beslut som rör 

barnet själv På lång sikt kan delaktighet i frågor ge barnet en betydelsefull erfarenhet och en 

förberedelse för allvarligare beslut i framtiden. På kort sikt kan man förenkla en jobbig 

situation som barnet måste genomgå genom att låta barnet vara med i beslutsfattandet 

(Runesson, Hallström, Elander & Hermerén, 2002). För att barnet och föräldrarna ska uppleva 

att de blir bemötta på ett värdigt sätt och att deras integritet respekteras, fodras det att 

vårdpersonal gör dem delaktiga i handlingar och beslut. Känslan av att ha kontroll och kunna 

påverka saker rörande sig själv är grundläggande för hur situationer och hälsa upplevs 

(Bischofberger et al., 2004). Det råder dock oenighet om vid vilken ålder barnet är kompetent 

nog att ge giltigt samtycke men det anses att de flesta barn är kompetenta att delta på någon 

nivå i beslutsfattande rörande dem själva (Bijsterfelt, 2000).  

 

Från Coynes (2008) litteraturöversikt framkommer det att trots vikten av att fråga sjuka barn 

så beaktar vårdpersonal sällan barns åsikter inom vården. Barn är sällan involverade i 

beslutsfattande processen i mötet med vårdpersonal. Trots att barn har önskemål om att bli 

involverade så får de inte alltid stöd för detta av vårdpersonal eller föräldrar. Studiens resultat 

visar att föräldrar och vårdpersonal har en betydande roll på barns medverkan i att beslut stöds 

och underlättas. Enligt Coyne (2008) har barn identifierat flera faktorer som hindrar dem från 

att vara delaktiga. Det kan vara att barnet inte känner vårdpersonalen, rädsla att orsaka 

”problem” genom att ställa frågor, känna sig ignorerad och inte betrodd, vårdpersonal lyssnar 

inte, svårt att få kontakt och brist på tid med vårdpersonal samt svårt att förstå medicinska 

termer.  

 

Runesson et al. (2002) observerade 24 barn mellan fem månader och 18 år som vårdades på 

ett universitetssjukhus i Sverige. Studien pågick under totalt 135 timmar och syftet var att 

beskriva graden av barnens delaktighet i beslut rörande deras egen vård. Resultatet visade att 

barn inte alltid är tillåtna att vara delaktiga i beslut om deras vård i den utsträckning som 

anses vara optimalt. Observation utfördes även av interaktionen mellan föräldrar och barn och 

det framkom att föräldrar inte alltid stödjer barnet i svåra situationer. Orsaker kunde vara att 

föräldrar upplevde att de var i en främmande miljö, att de saknade medicinsk kunskap och 

därför befann sig i en beroendeställning. De kunde ha en föreställning om att vårdpersonal 

visste bäst och att den planerade åtgärden var för barnets bästa även om det var smärtsamt. 

Resultatet visade att föräldrar som lyssnade på barnen och stod på deras sida gjorde att barnen 
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kände sig säkrare och tryggare i vården men föräldrar måste även kunna stå tillbaka och låta 

barnets röst bli hörd. Vidare framgick att vårdpersonal ofta informerade barnet vad som skulle 

hända utan att ange alternativa åtgärder eller utan att ta hänsyn till barnets åsikter. Det var 

tydligt att vårdpersonal sällan angav alternativa åtgärder till en situation. De trodde att de hade 

presenterat den bästa lösningen och frågade därför inte efter barnets åsikter. En annan orsak 

kunde vara den stressfulla arbetssituation som fanns på många barnkliniker vilket gjorde att 

personal inte hade tid att reflektera och överväga tänkbara alternativ för varje individ. 

 

Barns behov och upplevelser av sjukhusvård 

Barns upplevelser av att vårdas på sjukhus berodde således på olika faktorer såsom ålder, 

mognad, tidigare erfarenheter och sjukdomens karaktär. En sjukhusvistelse kunde vara en svår 

och otrevlig upplevelse för både barnet och föräldern (Edwinsson & Dykes, 2004) och kunde 

upplevas som en traumatisk händelse för barnet (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). 

Sjukhusmiljön och nya människor de mötte kunde kännas främmande (Bischofberger et al., 

2004). Barns upplevelser på sjukhus kunde även påverkas av den livssituation de befann sig i 

såsom tankar och fantasier och föreställningar de hade om sig själv och andra (Forsner, 2006). 

Barn behövde därför information för att kunna handskas med sina föreställningar och skilja på 

verklighet och fantasi (Edwinsson & Dykes, 2004). 

 

Enligt Elander et al. (2003) har sjukhusets rutiner och miljö på senare år anpassats bättre för 

att tillgodose barnets behov. Carney, Murphy, McClure, Bishop, Kerr, Parker, (2003) 

intervjuade 213 barn om deras upplevelser på sjukhus och resultatet visade att den fysiska 

miljön (lek, tv/video och spel) var en viktig faktor för att få en positiv upplevelse av 

sjukhusvistelsen. Vid en litteraturstudie av Forsner (2006) framkom det att barn med 

långvariga sjukdomstillstånd upplevde att sjukhusmiljön var ett problem. De saknade eget 

utrymme, kände sig isolerade från vänner och hade tråkigt. Elander et al. (2003) liksom 

Bischofberger et al. (2004) framhåller hur viktig leken var för barn då de vistades på sjukhus. 

Genom leken kunde barnet uttrycka känslor, upplevelser och förmedla information. Runesson 

et al. (2001) har i en studie observerat tjugoen pojkar i åldern 5 månader till sexton år för att 

ta reda på deras behov under sin sjukhusvistelse. Resultatet har visat att i situationer som inte 

upplevs hotfulla behövde barnen aktiviteter, nya erfarenheter, information och deltagande, 

beröm och uppskattning samt behov relaterat till fysiska resurser. Vid situationer som barnen 

upplevde som hotfulla, obehagliga eller smärtsamma var det viktigt för barnet med kontroll, 

att ha föräldern nära, behov av vad som kändes familjärt samt behov av integritet. Forsner 
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(2006) visade att smärta och rädsla var det mest problematiska i barns upplevelser av sjukvård 

oavsett sjukdom. Forskaren påpekade dock att många studier som finns om barns upplevelser 

av att ha en sjukdom och vårdas på sjukhus är främst inriktade på barn med långvariga 

sjukdomstillstånd. Ett gemensamt drag för dessa barn och ungdomar är att de kände sig 

utestängda från det vardagliga livet. 

 

Problemformulering 

Då barn utgör en stor andel av de patienter som vårdas på sjukhus är det betydelsefullt att 

vårdpersonal har kunskaper om barns upplevelser av att vårdas på sjukhus för att kunna 

tillgodose barns specifika behov i omvårdnaden. De flesta studier inom detta område har 

dominerats från ett vuxenperspektiv (Runesson, Enskär, Elander & Hermerén, 2001; 

Woodgate, 2001) trots att barn själva har förmågan att trovärdigt förmedla sina egna 

upplevelser (Carter, 2002). Genom att ta del av barns erfarenheter kan andra dimensioner 

tillföras (Forsner, 2006). Det vore därför av intresse att lyfta fram barnets perspektiv av att 

vårdas på sjukhus för att få en mer nyanserad bild av barns tillvaro och behov i 

sjukhusvården. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barns upplevelser av att vårdas på sjukhus 

samt beskriva betydelsefulla faktorer för barn i omvårdnaden på sjukhus. 

 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser hade barn av att vårdas på sjukhus?  

Vad ansåg barn vara betydelsefullt i omvårdnaden på sjukhus?  

 

Definition av centrala begrepp 

Med begreppet barn avsågs i denna studie barn i åldrarna 0-18 år. 

 

METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 

Databaser som användes i sökandet av artiklar till uppsatsen var Cinahl, PubMed och 

sökmotorn Elin@Dalarna. Sökorden som användes var: child, child hospitalized, child 

perspective, consultation, experience, good nursing, hospitalized, life experience, 

participation, pediatric nursing. Dessa sökord togs ur syftet samt genom att se vilka sökord 

som tidigare författare använt sig av i studier om barn samt eftersökningar med Mesh-termer 

(Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökorden 

kombinerades på flera olika sätt med hjälp av booleska operatorer. Tabell 1. Varje sökord har 

trunkerats för att få fler träffar (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna valde att sätta 150 

sökträffar som en gräns för hur många titlar som skulle läsas. Detta på grund av att författarna 

skulle få ett hanterbart material i förhållande till den begränsade studietiden. Där titlarna var 

intressanta för studiens syfte, gick författarna vidare och läste abstrakten. Genom 

databassökningar och manuella sökningar hittades 11 vetenskapliga artiklar. Sju artiklar 

hittades genom databassökningar och fyra artiklar genom manuella sökningar. Tabell 1. 

Databasen PubMed och sökmotorn Elin@Dalarna gav inga relevanta artiklar för syfte och 

frågeställningar trots lika sökförfarande som i databasen Cinahl. Inklusionskriterier för 

studien var att artiklarna skulle vara publicerade från 2004 till 2010 och skrivna på svenska 

eller engelska samt vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle 

finnas tillgängliga i fulltext. De genomförda studierna skulle innefatta barn i åldrarna 0-18 år. 

Exklusionskriterier var studier bland barn som hade livshotande sjukdomar, vårdades på 

intensivvårdsavdelningar, hade psykiska sjukdomar och barn i öppenvård.  

 

Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar via databaser  

 

Databas  Sökord Antal träffar Lästa abstract Använda 

artiklar 

Cinahl Child* 28624 0 0 

Cinahl Child* AND 

hospitalized* 

387 0 0 

Cinahl Child* AND 

hospitalized* 

AND experience*  

78 1 1 

Cinahl Child* AND 

hospitalized* 

AND experience* 

NOT parent* 

34 0 0 

Cinahl Child* AND 

hospitalized* 

25 0 0 
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AND experience* 

NOT parent* 

NOT family* 

Cinahl Child*AND life 

experience* 

690 0 0 

Cinahl Child* AND life 

experience* AND 

hospitalized* 

100 4 3 

Cinahl Child 

hospitalized* 

346 0 0 

Cinahl Child 

hospitalized* 

AND pediatric 

nursing* 

90 0 0 

Cinahl Child 

hospitalized* 

AND pediatric 

nursing* AND 

good nursing* 

16 2 1 

Cinahl Participation* 

AND 

consultation* 

AND child* 

90 1 1 

Cinahl Child perspective* 727 0 0 

Cinahl Child perspective* 

AND 

hospitalized* 

116 1 1 

Manuell sökning    4 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna sökte artiklar tillsammans och enskilt. De funna artiklarna granskades först var för 

sig och diskuterades sedan tillsammans för att minska risken för feltolkningar. Genom att 

ställa upp varje artikel efter syfte, metod och resultat fick författarna lättare fram teman som 

svarade på frågeställningarna. Uppsatsförfattarna intygade genom författardeklarationen att 

bidra konkret i förberedelsearbetet och utformning av uppsatsen.  

 

Analys och tolkning av data  

Utifrån en modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) har artiklarna granskats. Granskningsmallen bedömde kvalitén 

på artiklarna och säkerställde den vetenskapliga grunden. Granskningsmallen för kvalitativa 

studier bestod av 25 ja och nej frågor (bilaga 1). Författarna delade in artiklarna i låg, medel 

och hög kvalitet. Varje fråga som besvarades med ja motsvarade fyra procent. Låg kvalitet 
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motsvarade 60-69%, medel kvalitet motsvarade 70-79% och hög kvalitet motsvarade 80-

100% (Willman et al., 2006) 

 

Etisk granskning  

Författarna avsåg att ha ett objektivt förhållningssätt till den valda litteraturen. 

Forskningsetiskt tillstånd krävdes inte då genomförandet var en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författare Land 

År 

Titel Design Data- 

insamlings- 

metod 

Deltagare Poäng- 

kvalitet 

Battrick C 

 Glasper EA 

Storbritannien 

2004 

The views of 

children and 

their families 

on being in 

hospital  

Kvalitativ Frågeformulär 130 barn  

4-16 år  

och deras 

familjer  

80% 

 

Hög   

Brady M Storbritannien 

2009 

Hospitalized 

children´s 

views of the 

good nurse 

Kvalitativ Intervjuer 22 barn  

7-12 år 

96% 

 

Hög  

Coyne I Storbritannien 

2006a 

Consultation 

with children in 

hospital: 

children, 

parent´s and 

nurse´s 

perspectives  

Kvalitativ Intervjuer, 

frågeformulär 

och  

Observation 

11 barn, 10 

föräldrar och 

12 

sjuksköterskor 

 

9-15 år (barn) 

80% 

 

Hög  

Coyne I Storbritannien 

2006b 

Children´s 

experiences of 

hospitalization 

Kvalitativ Intervjuer 11 barn  

 

7-14 år  

96% 

 

Hög  

Forsner M 

Jansson L 

Soerlie V 

Sverige 

2005a 

The experience 

of being ill as 

narrated by 

hospitalized 

children aged 7-

10 years with 

Kvalitativ Intervjuer Sju barn  

 

7-10 år  

96% 

 

Hög  
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short-term 

illness 

 

Forsner M 

Jansson L 

Soerlie V  

Sverige 

2005b 

Being ill as 

narrated by 

children aged 

11-18 years  

Kvalitativ Intervjuer Fem barn  

 

11-18 år 

88% 

 

Hög  

Lambert V  

Glacken M 

McCarron M 

Irland 

2008  

Visible-ness: 

the nature of 

communication 

for children 

admitted to a 

specialists 

children´s 

hostpital in the 

Republic of 

Ireland 

Kvalitativ Observation 

Intervjuer  

49 barn  

 

6-16 år 

100% 

 

Hög  

Pelander T 

Leino-Kilpi H 

Finland  

2004 

Quality in 

pediatric 

nursing care: 

children´s 

expectations 

Kvalitativ Intervjuer 49 barn 

 

4-11 år  

92% 

 

Hög 

Pelander T 

Leino-Kilpi H   

Katajisto J 

Finland 

2007 

Quality of 

pediatric 

nursing care in 

Finland: 

children´s 

perspective  

Kvalitativ Frågeformulär 388 barn  

 

7-11 år  

 

100% 

 

Hög  

Smith L  

Callery P 

Storbritannien 

2004 

Children´s 

accounts of 

their 

preoperative 

information 

needs 

Kvalitativ Intervjuer 9 barn  

 

7-11 år   

96% 

 

Hög 

Wollin S Et al Australien  

2004 

Anxiety in 

children having 

elective surgery 

Kvalitativ Intervjuer 120 barn  

 

5-12 år 

76% 

 

Medel  
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Barns upplevelser av att vårdas på sjukhus 

 

Känslor 

Coyne (2006b) intervjuade 11 barn i åldrarna 7-14 år. Data samlades in från djupgående 

intervjuer med barnen och syftet med studien var att höra barnen själva berätta om sina 

upplevelser av att vårdas på sjukhus. Resultatet visade att barnen upplevde både oro och 

rädsla inför sjukhusvård. Oron och rädslan delades in i fyra kategorier: ”separation från familj 

och vänner”, ”befinna sig i en obekant miljö”, ”bli utredd och få behandlingar” och ”förlust av 

självbestämmande”. Resultatet visade att barnen kände oro för att skiljas från föräldrar, 

syskon, vänner, sitt hem och att vara ifrån skolan. Rädsla för smärta var förenat med att få 

injektioner och behöva ta blodprover. Barn som genomgick operation kände rädsla då de 

skulle behöva använda operationskläder, åka till själva operationssalen, vänta i 

operationssalen, genomgå operation och vakna upp med smärta. Förlust av självbestämmande 

kände barnen när de inte fick bestämma när de skulle sova, vakna eller få lämna 

vårdavdelningen.  

 

Forsner, Jansson och Soerlie (2005a) hade för avsikt att belysa barns upplevelser av att vårdas 

på sjukhus. Studien utfördes i norra Sverige på en barnklinik där 7 barn i åldrarna 7-10 år 

intervjuades i form av öppna konversationer. Från resultatet framkom det att barnens 

upplevelser av sjukdom uttrycktes i termer av att de var oroliga och rädda. Barnen hade 

skrämmande förväntningar relaterat till sjukdom. Sjuk var lika med att vara olycklig och 

barnen ansåg att det inte var roligt att vara på sjukhus. Utmärkande var  upplevelsen av att 

vara sjuk berörde smärta. Dels sjukdomen i sig och även behandlingarna upplevdes otrevliga 

och smärtsamma. Resultatet visade också att för barnen tycktes verklighet och fantasi höra 

ihop, samexistera. Samma upplevelse kunde av ett barn upplevas som trevligt och säkert 

medan ett annat barn kunde uppleva det som en grogrund till otäcka fantasier. Forsner, 

Jansson och Soerlie (2005b) intervjuade fem barn i åldrarna 11-18 år. Studien genomfördes på 

en barnavdelning vid ett sjukhus i norra Sverige och syftet var att belysa upplevelsen av att 

vara sjuk i den åldern. De intervjuade barnen hade vårdats för kortvarigt sjukdomstillstånd 

under minst två dygn. Resultatet visade att barnen ansåg att sjukdomen störde deras dagliga 

liv i sådan utsträckning att livet blev oigenkännligt. De förlorade sitt vanliga liv och kände sig 

vilsna i sin kropp och med sina känslor. Behandlingar och injektioner upplevdes ofta som 

smärtsamma. Avsaknad av avskildhet och värdighet när exempelvis personalen måste hjälpa 

dem med den personliga hygienen upplevdes som plågsamt. För att trösta sig själv lyssnade 
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barnen på sin kropp och letade efter vad som skulle få dem att må bättre. De ville ha lugn och 

ro och de experimenterade med om de exempelvis skulle ligga ner eller sitta upp för att lindra 

smärtan. Barnen tröstades även av sina föräldrar och vårdpersonal. Föräldrarna ansågs vara 

mycket viktiga för barnen för att trösta och stödja dem i deras sjukdomstillstånd och i kontakt 

med vårdpersonal. 

 

Studien av Pelander, Leino-Kilpi och Katajisto (2007) som omfattade 388 barn i åldrarna 7-11 

år syftade till att studera barnens syn på kvalité inom barnsjukvården. Frågeformulär 

lämnades till barnen att fylla i strax innan de skulle skrivas ut från sjukhuset. Det framkom att 

barnen kände sig säkra på sjukhus. Deras största rädsla var för injektioner och smärta. Trots 

denna rädsla hävdade 68 % av barnen att smärtbehandlingen alltid varit tillfredsställande. 

Endast en tredjedel av barnen ansåg att sjuksköterskorna uppmuntrade och tröstade dem under 

sjukhusvistelsen. Wollin, Plummer, Owen, Hawkins, Materazzo, & Morrison, (2004) 

intervjuade 120 barn i åldrarna 5-12 år på ett sjukhus i södra Australien angående barns oro 

och rädsla före operation. Alla barn vårdades på sjukhuset för planerade operationer under 

narkos. Strukturerade intervjuer med öppna frågor användes till barnen och intervjun skedde 

på avdelningen före operationen. Från resultatet framkom att några barn kände sig nervösa, 

obekväma eller bekymrade för eventuella komplikationer vid operationen. Den mest 

återkommande rädslan för att vårdas på sjukhus var sprutor och det bästa var att få äta och 

dricka efter operationen. 

 

Sjukhusmiljö och vårdpersonal 

Battrick och Glaspers (2004) studie omfattade 130 barn i åldrarna 4-16 år. Syftet var att få 

fram barns och föräldrars syn på den vård de fått under en period på en akut vårdavdelning för 

barn. Frågeformulär skickades till 130 barn och deras familjer efter utskrivningen. För de 

mindre barnen mellan 4-10 år användes en skala med ett smileyansikte för gradering av 

vården samt ritteknik. Resultatet visade att barnen hade olika men oftast positiva åsikter om 

avdelningens miljö/utsmyckning. De tyckte att det fanns tillräckligt att göra på sjukhuset 

såsom videos, spel, eller böcker att läsa. Barnen hade generellt en positiv syn på maten. Några 

av de äldre barnen var dock missnöjda med möjligheten till avskildhet på avdelningen och 

upplevde att det var ett problem med oljud på nätterna. Pelander et al. (2007) visade att 

barnen värderade den fysiska miljön högst. Resultatet visade också att 96 % av barnen ansåg 

att föräldrar gav dem sällskap under sjukhusvistelsen och 85 % av barnen ansåg att 

sjuksköterskorna gjorde det. Drygt hälften av barnen kände emellertid att deras kompisar inte 
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kunde komma och träffa dem under vårdtiden och de ansåg inte att andra patienter höll dem 

sällskap. Majoriteten av barnen ansåg att de fått tillräckligt med information om behandlingar 

och procedurer. Barnen tyckte att sjuksköterskorna tog hand om dem och skyddade deras 

intimitet och lyssnade på dem men bara cirka en tredjedel ansåg att sjuksköterskorna tog 

hänsyn till deras åsikter. 

 

Studien av Battrick och Glasper, (2004) visade att barnen tyckte vårdpersonalen som vårdade 

dem var på det stora hela bra eller utmärkt samt att den vård de mottog uppskattades som 

utmärkt eller god. Alla barn ansåg att vårdpersonalen var vänlig även om några barn ansåg att 

de var oroliga att komma till sjukhuset. De flesta barn ansåg att de hade möjlighet att 

diskutera sin sjukdom med en vårdpersonal. De äldre barnen tyckte även att vårdpersonalen 

kommunicerade med dem på ett lämpligt sätt i förhållande till deras ålder. Två av barnen i 

åldersgruppen 4-10 år menade att ingen hade talat om för dem vad som skulle hända på 

sjukhuset. I Coynes (2006a) studie där syftet var att utforska barns syn på delaktighet i vården 

visade resultatet att barnen hade olika upplevelser av att bli konsulterade om sin vård och 

behandling. Det framgick att barnen ansåg att vårdpersonalen inte lyssnade tillräckligt på 

deras åsikter. 

 
Betydelsefullt för barn på sjukhus 

 

Stöd och tröst 

Barn i åldrarna 7-10 år betonade betydelsen att ha sin familj vid sin sida. Föräldrarna tröstade 

dem och det viktigaste var att de fanns närvarande så att de kände sig i centrum av familjens 

kärlek och omvårdnad. Det var mysigt när någon brydde sig om dem och då sjuksköterskorna 

var snälla och hjälpte dem. Positiva saker som hände under sjukhusvistelsen såsom att få 

besök och presenter, tröstade barnen och gjorde att de fokuserade på andra saker än sin 

sjukdom. De uppskattade att leka med alla sina leksaker och spel och då de gjorde vackra 

saker på lekterapin (Forsner et al. 2005a). Pelander och Leino-Kilpi (2004) intervjuade 40 

barn i åldrarna 4-11 år. Studien genomfördes på en barnavdelning på ett universitetssjukhus i 

Finland. Syftet med studien var att undersöka barnens förväntningar angående kvalitén på den 

pediatriska omvårdnaden. En del av barnen hade kroniska sjukdomar och de andra barnen 

vårdades på grund av olika operationer. Resultatet visade att barnen förväntade sig och ansåg 

att det var betydelsefullt att föräldrarna var närvarande under sjukhusvistelsen. Då det gällde 

miljön ansåg barnen att trevliga rum, underhållning för att få tiden att gå och avskildhet var 
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viktigt. Under vårdtiden var barnen angelägna om att få möta andra barn på sjukhuset eller få 

träffa sina vänner. 

 

Information, kommunikation och delaktighet 

Coynes studie (2006a) bestod av intervjuer, frågeformulär och observationer av 11 barn. 

Syftet var att utforska barns syn på delaktighet i vården. Barnen uttryckte behov av 

information och konsultation för att få förståelse för sin sjukdom och för att bli involverade i 

sin vård samt för att kunna förbereda sig för olika procedurer. De barn som fick information 

och som blev tillfrågade om sin vård kände sig lyckliga och säkra och dessa barn upplevde att 

de behandlades som en person med rättigheter. Informationen de fick medförde att de kände 

sig förberedda och mindre oroliga att genomgå operationer och behandlingar. De kände sig 

däremot upprörda, arga och deprimerade när vårdpersonalen ignorerade dem och då de inte 

fick delta i diskussioner om deras vård. Lambert, Glacken och McMarron (2008) studie 

pågick under fyra månader på en barnklinik i Irland och inkluderade 49 barn i åldrarna 6-16 år 

med varierande medicinska och kirurgiska sjukdomar. Syftet med studien var att belysa 

barnens upplevelser av kommunikation med vårdpersonalen. För att samla in data till studien 

använde man sig av observationer, ostrukturerade intervjuer och rittekniker. Resultatet visade 

att det var viktigt för barnen att bli sedda och hörda i kommunikationsprocessen. Detta gjorde 

att barnen kände sig värdefulla, respekterade och att de hade lättare att framföra sina åsikter 

till vårdpersonalen. Barnen som inte blev sedda och hörda fick inte tillfälle att fråga om de 

undrade över något och detta kunde leda till att de blev oroliga. 

 

Smith och Callerys (2004) studie genomfördes på ett sjukhus i England där man intervjuade 

barn i åldrarna 7-11 år. Syftet med studien var att undersöka behovet av information för 

barnen inför planerade operationer. Genom öppna frågor fick de välja att skriva eller rita sina 

svar. Från resultatet framkom det att barnen önskade få information om procedurer, 

behandlingar, sjukhusmiljön samt smärta och smärtbehandling. Förslag som barnen gav var 

att ta fram en informationsbroschyr med bilder på sjukhusmiljön samt möjlighet att få besöka 

sjukhuset före operationen.  

 

Förväntningar på sjuksköterskan 

Pelander et al. (2004) hade som syfte i sin studie att få fram vilka förväntningar barn har på 

sjuksköterskan. Förväntningarna kunde delas in i tre kategorier: sjuksköterskans egenskaper, 

sjuksköterskans kön och färgglada kläder. Av sjuksköterskans egenskaper var mänsklighet 
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högst värderat där barnen förväntade sig att sjuksköterskan var trevlig och snäll. Pojkarna 

ansåg att sjuksköterskan skulle vara manlig för att vården skulle vara av hög kvalité. Barnen 

förväntade sig att sjuksköterskan skulle ta hand om dem, ge mediciner, lyssna på dem samt 

respektera dem. De önskade att sjuksköterskor bar färgglada kläder hellre än de traditionellt 

vita uniformerna. Resultaten från Bradys studie (2009) visade att barnen ansåg att den goda 

sjuksköterskan skulle vara kunnig och utföra vissa färdigheter på ett kompetent sätt. 

Sjuksköterskan skulle vidare ha ett säkerhetsmedvetande och vara koncentrerad på sitt jobb 

samt vara organiserad. Praktiska och professionella hårfrisyrer nämndes ofta av barnen och att 

vara ren och ha ett rent hår var viktigt. Många barn var medvetna om att det var viktigt med 

renhet och att sjuksköterskan tvättade händerna för att motverka spridning av infektioner. 

Många hade konservativa åsikter om sjuksköterskors utseende såsom att man skulle vara 

ordentlig och stilig. De poängterade att det var viktigt att sköterskan kunde skämta med dem 

och ha kul med dem och att skratta tillsammans. Att vara artig och pålitlig var också en viktig 

egenskap för den goda sköterskan. 

 

Studien av Brady (2009) syftade till att identifiera den ”goda” sjuksköterskans komponenter 

ur barns perspektiv som vårdas på sjukhus. Genom att intervjua barn i åldrarna 7-12 år 

framkom att barnen ansåg att kommunikationen är mycket viktig. Barnen uppskattade och 

kände sig speciella då sjuksköterskan kommunicerade med dem och speciellt då denne 

använde smeknamn när de pratade med dem ”She calls me sweetie pie, -Hiya, alright darling, 

let´s get you better” (s.548). Barnen tyckte om att få beröm från sjuksköterskan då de var 

modiga under en otrevlig procedur eller då de måste ta ”otäcka” mediciner. De ansåg att den 

”goda” sjuksköterskan var villig att lyssna på dem och spendera tid med dem. 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

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

samt vad barn anser vara betydelsefullt i omvårdnaden på sjukhus. Barns upplevelser av att 

vårdas på sjukhus innefattade oro och rädsla inför sjukdom och behandling (Coyne, 2006b; 

Forsner et al., 2005a). Barnen upplevde den största rädslan för injektioner (Pelander et al., 

2007; Wollin et al., 2004) och smärta (Pelander et al., 2007; Forsner et al., 2005a). 

Betydelsefullt vid omvårdnaden på sjukhus var den fysiska miljön (Pelander et al., 2007). 

Barnen hade oftast positiva åsikter om avdelningens miljö/utsmyckning och ansåg att det 
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fanns tillräckligt med aktiviteter att sysselsätta sig med (Battrick & Glaspers, 2004). Barnen 

ansåg att sjukhusvistelsen störde deras normala liv och att de kände sig vilsna (Forsner et al., 

2005b) då de inte kunde träffa sina kompisar (Pelander et al., 2007). Det var betydelsefullt att 

föräldrar var närvarande under sjukhusvistelsen (Forsner et al., 2005a; Pelander et al., 2004) 

då de gav barnen sällskap (Pelander et al., 2007) samt tröstade dem när det var jobbigt 

(Forsner et al., 2005a; Forsner et al., 2005b). Sjuksköterskan förväntades vara snäll och 

trevlig (Pelander et al., 2004) samt kunnig, ha ett säkerhetsmedvetande och vara kompetent 

(Brady, 2009). Information (Coyne, 2006a) och kommunikation (Brady, 2009) ansågs vara 

mycket betydelsefullt. Information behövdes för att få förståelse för sin sjukdom och för att 

förbereda sig för olika procedurer (Coyne, 2006a). De barn som kände sig sedda och hörda i 

kommunikationen med vårdpersonalen upplevde att de kände sig värdefulla och respekterade 

(Lambert et al., 2008). Däremot pekade resultaten på att barnen ansåg att vårdpersonalen inte 

lyssnade tillräckligt på deras åsikter (Coyne, 2006a; Pelander et al., 2007).  

 

Resultatdiskussion 

 

Barns upplevelser av att vårdas på sjukhus  

En sjukhusvistelse för ett barn kan vara en svår och otrevlig upplevelse både för barnet och 

föräldern (Edwinsson & Dykes, 2004) och kan upplevas som en traumatisk händelse för 

barnet (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). Barnens upplevelser och reaktion vid sjukdom 

är relaterat till ålder och mognadsnivå (Bischofberger et al.; 2004). Upplevelser som barn kan 

ha av att vårdas på sjukhus har i flera studier visat sig vara rädsla och oro (Coyne, 2006b; 

Forsner, 2006; Forsner et al., 2005a). Enligt Coyne (2006b) kunde oro och rädsla delas in i 

fyra kategorier: separation från familj och vänner, befinna sig i en obekant miljö, bli utredd 

och få behandlingar och förlust av självbestämmande. Den största oron och rädslan som 

barnen hade var för injektioner och blodprovstagning (Coyne, 2006b; Pelander et al., 2007; 

Wollin et al., 2004). En annan stor oro för barnen var för smärta (Coyne, 2006b; Forsner, 

2006; Forsner et al., 2005a; Pelander et al., 2007). Trots rädsla för smärta och oro för 

sjukhusvård visade studien från Pelander et al. (2007) att de flesta barn kände sig säkra på 

sjukhus och var nöjda med smärtlindringen de fick. Flera studier visade att barn har många 

rädslor inför sjukhusvård men författarna tycker ändå det är intressant att en studie säger att 

barnen kände sig trygga med sjukhusvården och att de fick adekvat smärtlindring. Yngre 

barns upplevelser på sjukhus verkade speglas av både verklighet och fantasi (Bischofberger et 

al., 2004; Forsner et al., 2005a). Uppsatsförfattarna har en teori om att barn i vissa åldrar 
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fantiserar om saker som känns främmande och obekant vilket gör att barn kan ha vissa 

negativa föreställningar inför sjukhusvård. 

 

På senare år har sjukhusen anpassat sin miljö för att bättre tillgodose barnens behov (Elander 

et al., 2003) vilket framkommer i resultatet från Battrick och Glasper (2004) att barnen hade 

positiva upplevelser om avdelningens miljö och de ansåg att det fanns tillräckligt med 

aktiviteter. De äldre barnen upplevde dock att de var missnöjda med möjligheten till 

avskildhet på avdelningen (Battrick & Glasper, 2004). Författarna anser att det är viktigt att 

vårdpersonal har kunskap och respekterar barns behov av integritet och avskildhet. Forsner 

(2006) visade i sin litteraturstudie att barn med långvariga sjukdomstillstånd upplevde att 

sjukhusmiljön var ett problem såsom saknad av eget utrymme, kände sig isolerade från vänner 

och att de hade tråkigt. Detta tror uppsatsförfattarna beror på att barn som vistas länge på 

sjukhus tröttnar på denna miljö och har en större saknad efter sitt vardagliga liv hemma med 

familj och vänner. Vid vård av barn på sjukhus finns lagar och bestämmelser som betonar 

barnens rätt till respekt samt deltagande i beslut som rör dem själva (Bischofberger et al., 

2004; Lindberg & Lagercrantz, 2007). Coynes (2006a) resultat pekade på att barnen hade 

olika upplevelser av att få vara delaktiga i sin vård samt att vårdpersonalen inte lyssnade 

tillräckligt på deras åsikter. Även i Coynes (2008) litteraturöversikt framkommer det att 

vårdpersonal sällan tar hänsyn till barnens åsikter. Uppsatsförfattarna finner detta resultat 

anmärkningsvärt då barn borde vara konsulterade och delaktiga i sin vård.  

 

Betydelsefullt för barn på sjukhus 

Barn anser att det är betydelsefullt att föräldrarna är närvarande under sjukhusvistelsen 

(Forsner et al., 2005a; Pelander et al., 2004) för att ge tröst och stöd (Forsner et al., 2005a; 

Forsner et al., 2005b). Redan på mitten av 1900-talet hade man vetskap om att separation 

mellan förälder och barn var skadlig. Riktlinjer i Sverige från 1975 betonar betydelsen av 

föräldrars delaktighet under barnets sjukhusvård. (Elander et al., 2003). Uppsatsförfattarna 

tycker det är självklart att föräldrarna närvarar under sjukhusvistelsen för att ge trygghet för 

barnet och vara en länk till vårdpersonalen.  

 

Information (Coyne, 2006a; Runesson et al., 2001; Smith & Callery, 2004), kommunikation 

(Brady, 2009; Lambert et al., 2008), och delaktighet (Bijsterfelt, 2000; Bischofberger et al., 

2004; Coyne, 2006a; Coyne, 2008; Runesson et al., 2002) var betydelsefulla faktorer för barn 

som vårdades på sjukhus. Barnen behövde information för att få förståelse för sin sjukdom, 
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behandling och för att förbereda sig för olika procedurer (Coyne, 2006a; Smith & Callery, 

2004). Förslag fanns från barnen att de gärna ville få en informationsbroschyr med bilder på 

sjukhusets miljö samt även få besöka sjukhuset före sin planerade operation (Smith & Callery, 

2004). Uppsatsförfattarna har själv erfarenhet från sin verksamhet att en del barn som 

kommer in för planerade operationer inte vet varför de är på sjukhus. Föräldrarna har 

undanhållit barnet information om deras operation. Författarna anser att det är viktigt att barn 

får information och att den anpassas efter barnets ålder. Enligt Bischofberger et al. (2004) kan 

de flesta barn redan i tre-fyra års ålder förstå verbal kommunikation. Barn som fick 

information och var delaktig i sin vård upplevde att de kände sig trygga och respekterade som 

en person med rättigheter. De barn som inte var delaktiga i sin vård kände sig däremot 

borglömda, arga och upprörda (Coyne, 2006a).  

 

Kommunikation var en viktig del för barn i omvårdnaden (Brady, 2009; Tveiten, 2002). 

Genom att kommunicera med barnet kan värdefull information fås om barnets tankar och 

känslor (Tveiten, 2002). Lambert et al. (2008) visade i sin studie att barn som var sedda och 

hörda i kommunikationsprocessen kände sig värdefulla och respekterade. Från studien av 

Brady (2009) framkom det att barn uppskattade och kände sig speciella när sjuksköterskan 

kommunicerade med dem. Battrick och Glaspers (2004) studie visade att barn ansåg att 

vårdpersonalen kommunicerade med dem på ett lämpligt sätt i förhållande till deras ålder. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att kommunikation är ett viktigt redskap i 

omvårdnaden av barn och bör anpassas efter barnets ålder och mognad.  

 

Det anses betydelsefullt för barn att få vara delaktiga i beslut som rör barnet själv (Bijsterfelt, 

2000; Bischofberger et al., 2004; Coyne, 2006a; Coyne, 2008; Runesson et al., 2002). Flera 

studier visade dock att barns åsikter och delaktighet i vården ofta var åsidosatta (Coyne, 

2006a; Coyne, 2008; Pelander, 2007; Runesson et al., 2002). Uppsatsförfattarna finner detta 

anmärkningsvärt att barns åsikter och delaktighet i stor utsträckning åsidosätts då lagar och 

bestämmelser i den svenska barnsjukvården ska trygga barns rättigheter och deltagande.  

 

Barn önskade att sjuksköterskan skulle vara trevlig och snäll. De ville dessutom att 

sjuksköterskan skulle ta hand om dem, ge mediciner, lyssna på dem och respektera dem 

(Pelander et al., 2004). Egenskaper som barn värderade högt var kunnighet, 

säkerhetsmedvetande, kompetens, artighet och pålitlighet hos sjuksköterskan. Barnen ansåg 

vidare att sjuksköterskans utseende var av betydelse såsom rentvättat hår samt att ha praktiska 



19 

 

och professionella frisyrer. Många barn hade ett säkerhetsmedvetande och tyckte det var 

viktigt med renhet för att motverka och sprida infektioner (Brady, 2009). Uppsatsförfattarna 

finner barnens svar intressant då det visar att barn har vetskap om renlighetens betydelse för 

att motverka infektioner.  

 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna inledde artikelsökningen med sökord och olika sökkombinationer. Det 

visade sig att de bästa träffarna var via sökdatabasen Cinahl. Sökningar skedde även via 

databasen PubMed och sökmotorn Elin@Dalarna utan att finna relevanta artiklar för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Sökningen i databasen Cinahl gav dessvärre för få 

artiklar till resultatet men genom att granska funna artiklars referenslistor kunde författarna 

manuellt söka fram ytterligare artiklar till resultatet. Vid litteratursökningen upptäcktes det att 

det fanns en del forskat på föräldrars och sjuksköterskors upplevelser av att vårda sjuka barn 

samt syskons upplevelser av att ha ett sjukt syskon. Det påträffades även enstaka fallstudier 

med barn som hade svåra eller livshotande sjukdomar. Vid sökningen framkom även en del 

intressanta rubriker och abstracts om barns upplevelser på sjukhus men då de inte var på 

svenska eller engelska exkluderades dessa. Svårigheten att få fram relevanta artiklar kan ha 

varit kravet på att artiklarna inte fick vara äldre än 2004.  

 

Uppsatsförfattarna valde att granska artiklarna utifrån Forsbergs och Wengström (2008) samt 

Willman et al. (2006) modifierade granskningsmall för kvalitativa studier. Genom att gå 

igenom varje artikel kunde uppsatsförfattarna med mallen urskilja om det fanns relevanta data 

som sedan kunde poängsättas i hög, medel eller låg genom Willman et al. (2006) poängskala. 

Granskningen kan ha påverkats då ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet att 

genomföra kvalitetsgranskningar. Forsberg och Wengström (2008) anser att forskning som är 

baserad med både kvantitativ och kvalitativ forskning ger en bredare aspekt. Därför ser 

författarna det som en brist i studien att det inte finns någon kvantitativ artikel med. Sättet att 

granska artiklarna ger trovärdighet då uppsatsförfattarna har granskat artiklarna var för sig 

och sedan diskuterat alla artiklar tillsammans. Det fanns ibland svårigheter att korrekt 

översätta ord från engelska till svenska och i vissa fall gick det inte att översätta vissa ord. 

Detta kan leda till feltolkningar och bidra till en brist i resultatet. En del av 

inklusionskriterierna har varit att artiklarna inte fick vara äldre än från 2004, vilket gav 

tillgång till den senaste forskningen samt valet att inkludera barn i åldrarna 0-18 år för att inte 

gå miste om relevanta artiklar. Artiklarna hade sitt ursprung från fem olika länder med väl 
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utvecklad sjukvård vilket borde medföra att studierna är jämförbara i respektive land. 

Uppsatsförfattarna tror dock att barnens uppfattningar om sjuksköterskan kan variera i de 

olika länderna. 

 

Slutsats 

Det visade sig att barn upplevde både oro och rädsla inför sjukhusvård där injektioner och 

smärta var den största rädslan. Barn på sjukhus var i behov av tröst och stöd från föräldrar. 

Den fysiska miljön på sjukhuset var viktig för barn och de var överlag nöjda med den. Barn 

värderade information, kommunikation och delaktighet högt i omvårdnaden. Det framkom att 

barn saknade att vara delaktiga i sin vård samt att det fanns brister i kommunikation och 

information till barn. 

 

Projektets kliniska betydelse 

Studien vill uppmärksamma barns tillvaro och behov i sjukhusvården. Uppsatsförfattarna 

arbetar på en vårdavdelning där både barn och vuxna vårdas. Många barn vårdas på sjukhus, 

de flesta på speciella avdelningar för barn men en del vårdas även på avdelningar för vuxna. 

Vårdpersonal behöver vetskap om barns upplevelse och behov av att vårdas på sjukhus för att 

tillgodose barns specifika behov i omvårdnaden.  

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att det är viktigt att undersöka barns upplevelser av att vårdas på sjukhus 

samt vad barnen anser vara betydelsefullt i omvårdnaden på sjukhus. Det finns idag begränsad 

forskning inom detta område då de flesta studier utgår från ett vuxenperspektiv. Därför tycker 

uppsatsförfattarna att flera empiriska studier behöver genomföras med barn som vårdas eller 

har vårdats på sjukhus. 
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BILAGA 1 
 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    

2 Återger abstraktet studiens innehåll?    

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?    

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?    

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?    

7 Är designen relevant utifrån syftet?    

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?    

9 Är inklusionskriterierna relevanta?    

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?    

11 Är exklusionskriterierna relevanta?    

12 Är urvalsmetoden beskriven?    

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?    

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?    

15 Anges var studien genomfördes?    

16 Anges när studien genomfördes?    

17 Anges vald datainsamlingsmetod?    

18 Är data systematiskt insamlade?    

19 Presenteras hur data analyserats?    

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?    

21 Besvaras studiens syfte?    

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?    

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter    

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

Summa    

 

 

Maxpoäng:   25  

Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 

 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 


