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Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens som innefattar det 

barncentrerade vårdarbetet för att kunna möta och hantera barnets unika behov och lindra 

barnets lidande. Syfte: Syftet var att beskriva hur barn upplever den nya livssituationen till 

följd av traumatiska händelser. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt med kvalitativ 

ansats som baseras på tio vetenskapliga artiklar och analyserades enligt Fribergs metod. 

Resultat: Vid en traumatisk händelse blir barnet rädd och kan känna sig annorlunda samt 

ensamt. Detta kan påverka barnet för en lång tid framöver när barnet blir påmind om och 

återupplever den traumatiska händelsen. Slutsats: Den traumatiska händelsen skapar en ny 

livssituation som påverkar barnet vid händelsen och långt in i framtiden om barnets behov 

inte möts och hanteras under vårdtiden.   
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Background: Nursing is the nurse's specific competence that includes the child-centered 

care work to meet and manage the child's unique needs and alleviate the child's suffering. 

Purpose: The purpose was to describe how children experience the new life situation as a 

result of traumatic events. Method: This essay is a literature review with a qualitative 

approach, based on ten scientific articles that were analyzed according to Friberg's method. 

Results: In a traumatic event, the child is scared and may feel different and alone. This can 

affect the child for a long time to come when the child is reminded and relives the traumatic 

event. Conclusion: The traumatic event creates a new life situation that affects the child at 

the event and far into the future if the child’s needs are not met and handled during the 

hospitalization. 
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INLEDNING 

Över en halv miljon barn drabbas av traumatiska händelser per år i Sverige enligt 

Socialstyrelsens statistikdatabas (u.å.) och uppsöker akutsjukvård. Traumatiska händelser 

kan ge upphov till bestående fysiska och psykiska besvär och barn kan uppleva händelserna 

som påfrestande för både kropp och själ. I krisen som detta innebär har barnet inte 

möjligheten att bearbeta eller hantera händelsen och avsikten med denna litteraturöversikt är 

att granska den befintliga forskningen för att beskriva hur barn upplever traumatiska 

händelser. Kunskapen kan nyttjas av sjuksköterskor i kontakt med barn i samband med 

traumatiska händelser, för att förstå barnets upplevelser och hjälpa barnet att hantera 

händelsen och lindra lidandet.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskan i sin profession 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens vars mål är att främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017a). Omvårdnad omfattar det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 

vårdarbetet som grundar sig i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan kan i sin 

omvårdnad rikta insatser till patient och närstående och då hantera deras behov genom att 

göra de delaktiga i sin vård och behandling (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Det 

skapar en förutsättning för att främja patientens hälsa genom att åtgärda hans eller hennes 

ohälsa (Brüssow, 2013). Personcentrerad vård och omvårdnad är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser som kännetecknas av att både patient och närstående blir sedda, hörda och 

förstådda som unika individer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). 

Barns rätt till delaktighet och vårdmötet med sjuksköterskan 

Barns rätt till delaktighet i vård och omsorg består av tre delar, barnets rätt till information, 

barnets rätt att komma till tals och bli lyssnat på, samt barnets rätt till inflytande och 

självbestämmande. Barnets delaktighet kan under vårdtiden variera på grund av att barnets 

mognad bedöms vara otillräckligt för att fatta beslut i vissa sakfrågor som då kräver en ökad 

delaktighet av föräldrarna (Socialstyrelsen, 2015a). Vid händelse av att föräldrarna anses ta 

ett beslut som inte är för barnets bästa skall sjukvården istället ta det beslut som anses vara 

för barnets bästa (SFS 2017:30). Förutsättningen för barnets delaktighet är att den 

information som delges sker genom ett enkelt och tydligt språkbruk, lättläst skriftligt språk 

och en i övrigt anpassning till barnets mognad och förutsättningar (SFS 2014:821). 

Barn är inte små vuxna och ska varken behandlas eller mötas som en liten vuxen (Mills, 

2018). I vårdmötet mellan barn och sjuksköterska ska sjuksköterskan göra en bedömning av 
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barnets mognad för att kunna göra barnet delaktig så långt det är möjligt. Begreppet mognad 

innebär att barnet anses vara moget nog att ensamt ge samtycke till en viss sjukvårdsåtgärd, 

vilket kräver att barnet förstår insatsen och dess konsekvenser (Socialstyrelsen, 2015a). För 

att få en uppfattning om barnets koncentrationsförmåga, grad av medvetenhet, språk och 

sinnesstämning kan vårdmötet göras ensamt med barnet förutsatt att detta är möjligt samt 

hanterbart för barnet (Socialstyrelsen, 2015b). En god vårdrelation kan succesivt byggas upp 

och utvecklas av sjuksköterskan genom personcentrerade vårdmöten som når fram till det 

sjuka barnets upplevda livsvärld (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Vårdmötet i 

kombination med kunskap om den aktuella vårdåtgärden kan ge en bra grund för en 

mognadsbedömning av barnet. I andra fall träffar sjuksköterskan bara barnet vid något 

enstaka tillfälle som föranleder att denna bedömning behöver göras med kort varsel och liten 

personkännedom. En av faktorerna i barnets mognad är vilken utvecklingsfas barnet är i, 

vilket innefattar både negativa och positiva element. I spädbarnsåldern är elementen misstro 

kontra tillit. Småbarnsåldern handlar mer om självständighet kontra tvivel. Förskoleåldern 

kännetecknas av initiativ och att känna skuld. Skolåldern handlar mer om 

underlägsenhetskänslor kontra arbetsflit samt tonårsåldern som handlar om att finna sin 

identitet (Tamm, 2012). När barnets förutsättningar och frågor identifieras under vårdmötet 

kan sjuksköterskan se barnets unika behov och då lindra barnets lidande och främja hälsan 

genom riktade insatser. Dessa insatser sker med en utgångspunkt i barncentrerad vård och 

omvårdnad (Socialstyrelsen, 2015a).  

Personcentrerad omvårdnad med barnet i fokus 

När sjuksköterskan anpassar sig efter barnets förutsättningar i kombination med att omsätta 

sina teoretiska kunskaper kan barnet mötas personcentrerat och göras delaktig i sin 

behandling som skapar förutsättningen för en omvårdnad med barnet i centrum (Coyne, 

Hallström & Söderbäck, 2016). Sjuksköterskan bör i sin profession göra barn delaktiga 

genom stöttning och kommunikation (Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim-Englund, 

2014). Den barncentrerade omvårdnaden kräver att barnets grad av mognad identifieras av 

sjuksköterskan i vårdarbetet för att kunna göra barnet delaktig som baseras på barnets unika 

förutsättningar (Socialstyrelsen, 2015a). Detta kan exempelvis ske genom att sjuksköterskor 

leker och distraherar barnet vilket minimerar barnets upplevda smärta (Pravin, Enrica & 

Moy, 2019). Genom att sjuksköterskan möter patienten i förhållande till individens 

förutsättningar kan det patientnära arbetet bedrivas barncentrerat i de fall patienten är ett 

barn vilket främjar barnets hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b).  

Traumatiska händelser 

Traumatiska händelser kan orsakas av fysiskt och psykiskt trauma. Fysiskt trauma innebär 

att kroppen har utsatts för våld som har eller kan utveckla livshotande skador som 

exempelvis fall från hög höjd, trafikolyckor och brännskador (Wikström, 2013). Psykiskt 

trauma orsakas av oväntade händelser som individen inte har tillräckligt med 

handlingsberedskap för att hantera. En sådan händelse skulle kunna uppstå vid sjukdom, 

skada samt vid övergrepp som kan ge upphov till rädsla, upprördhet, förvirring och ångest 

för den drabbade (Isaksson & Ljungqvist, 1997). En traumatisk händelse är svårhanterarbar 
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för barnet som reagerar olika kraftigt beroende på individ och ålder. Barn uppvisar olika 

symtom och tecken till följd av traumatiska händelser. Dessa kan innefatta andnöd, 

hjärtklappning och sömnsvårigheter likväl som att barnet kan vara helt opåverkat (Almqvist, 

Norén & Tingberg, 2019). 

Traumatiska händelser för barn 

Traumatiska händelser för barn kan orsakas av enskilda händelser som exempelvis vid 

olyckor och sjukdom samt vid ett mer utdraget förlopp som exempelvis vid misshandel, 

övergrepp eller våld i hemmet. Oavsett orsak behandlas barnet genom att hitta eller skapa en 

trygg punkt som kan finnas där och stötta barnet i händelsen. Skillnaden mellan barn och 

vuxna är att barnet inte kan sätta ord på det som hänt vilket gör det svårare att 

uppmärksamma och att hantera (Almqvist et al., 2019). Barn som utsätts för traumatiska 

händelser aktiverar ofta sitt anknytningssystem där barnet visar sig oroligt och klängigt samt 

att störningar i mat- och sovvanor kan uppstå. Detta kan leda till koncentrationssvårigheter 

och störningar i uppmärksamheten som i förlängningen kan ge barnet sämre förutsättningar 

för att utveckla sin intellektuella potential (Socialstyrelsen, 2015a). Den stress och känslor 

som uppstår vid händelsen kan ge upphov till stressreaktioner hos barn om det inte hanteras 

med bestående psykiska och fysiska besvär som följd (Almqvist et al., 2019). 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Den akuta stressreaktionen som uppstår vid en traumatisk händelse kan leda till 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta kan uppstå vid olyckor, misshandel, 

naturkatastrofer och sexuella övergrepp samt tortyr. Symtom kan variera men består ofta av 

nedstämdhet, depression, ilska, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Ett vanligt 

symtom vid PTSD är att den drabbade får återblickar och då återupplever den traumatiska 

händelsen samt alla dess känslor på nytt som kan komma helt utan förvarning. PTSD är en 

diagnos som i vissa fall kan försvinna av sig själv och i andra fall kräver behandling av 

sjukvården (Almqvist et al., 2019). Begreppet sekundär traumatisering nämndes 

ursprungligen av Charles Figley som uttryckte att den terapeut som mötte den traumatiserade 

kunde erhålla likartade symtom som den drabbade (Figley, 1995). Sjuksköterskor som blir 

utsatta för stress sekundärt i mötet med den drabbade kan därmed medföra att sjuksköterskan 

påverkas och får snarlika besvär som det drabbade barnet. Detta kan utgöra en ökad risk för 

att drabbas av en sekundär traumatisering som kan påverka sjuksköterskans arbete och 

privatliv negativt (Almqvist et al., 2019). 

Lidandet som begrepp 

Lidandet som begrepp kan ses som orsakat av ohälsa, sjukdom eller skada som ger upphov 

till en djupare innebörd av lidandet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Den lidande är 

en individ som uthärdar någonting negativt eller smärtsamt som mynnar ut i patient som 

begrepp. Lidandet delas vidare in i tre olika typer; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidandet uppstår vid sjukdom eller skada som kan 

innebära både kroppslig och själslig smärta. Den kroppsliga smärtan är den fysiskt upplevda 
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smärtan till följd av sjukdom, skada och behandling. Den själsliga smärtan kan istället ske 

till följd av de känslor som uppstår till följd av det som inträffat som kan innebära känslor 

av skam och oro (Eriksson, 1994). Barns upplevda lidande kan påverkas av deras personliga 

egenskaper som gör att de påverkas mer eller mindre i samband med traumatiska händelser 

enligt Breslau, Lucia och Alvarado (2006). Vårdlidandet är det lidandet som uppstår av den 

vård som ges till patienten och kan ske av olika anledningar som kränker patienten och kan 

uppstå både omedvetet och i brist på kunskap (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan uppstå vid 

utebliven vård, maktlöshet och att patienten blir sedd som ett objekt och inte som människa 

(Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 2012). Vård och behandling på barn 

kan ibland ske genom evidens som utgått från den vuxna individen som då riskerar att skapa 

ett lidande för barnet på grund av andra fysiologiska förutsättningar i jämförelse med en 

vuxen individ (Klassen, Hartling, Craig & Offringa, 2008). Barn kan även uppleva att de 

inte får möjligheten till att uttrycka sig och bli förstådda som hämmar delaktigheten som då 

kan ge upphov till lidande (Levetown, 2018). Att barns vilja att vara delaktig i sin vård och 

behandling inte möts då barn inte får förståelig information till sig (Hallström & Lindberg, 

2015). Livslidandet kan uppstå vid tillfällen när den drabbade upplever att han eller hon inte 

känner igen sin kropp, vilket initialt kan ses som ett sjukdomslidande och i förlängningen 

leda till ett livslidande (Kirkevold, 2000). Livslidandet handlar om att människans hela 

livssituation ändras till följd av en händelse som ger upphov till ett lidande och kan ske som 

följd vid fysisk- och psykisk smärta samt negativa obearbetade händelser (Eriksson, 1994). 

PROBLEMFORMULERING 

Barn som drabbas av traumatiska händelser kan uppleva ohälsa och lidande. Tidigare 

forskning har i otillräcklig omfattning beskrivit hur det drabbade barnet med egna ord 

upplevde den traumatiska händelsen. Om förståelse saknas för barnets subjektiva upplevelse 

riskerar sjuksköterskor att inte kunna möta barnets behov i vård och omvårdnad. Detta kan 

ge utöver barnets upplevda sjukdomslidande ge upphov till onödigt vårdlidande som i 

förlängningen kan skapa ett långvarigt livslidande. Ett lidande som kan innebära 

posttraumatiska stressreaktioner som följd för det drabbade barnet. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur barn upplever den nya livssituationen till följd av traumatiska 

händelser.  
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METOD 

Metoden för att besvara syftet av denna studie utgjordes av en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt grundar sig i att tidigare genomförd forskning systematiskt studeras för att 

skapa en ökad förståelse inom ett specifikt område inom vårdvetenskap. Motivet till att 

utföra en litteraturöversikt är att skapa en överblick av ett begränsat område enligt Friberg 

(2017). De valda artiklarna byggde på en kvalitativ ansats som Holloway och Wheeler 

(2013) menar ger en djupare förståelse för individens unika livssituation genom att 

undersöka känslor, erfarenheter och beteenden inom ett område. Denna ansats ansågs 

lämplig då detta skapar en djupare förståelse för hur barn upplever traumatiska händelser. 

Urval 

Urvalet till denna litteraturöversikt begränsades genom inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som skapar förutsättningar för att svara mot syftet (Axelsson, 2012). 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativa data som publicerats senaste 

tio åren (2010-2019). Det för att erhålla ett uppdaterat vetenskapligt underlag och fokus 

skulle vara på hur barn upplevt olika former av traumatiska händelser. Endast artiklar på 

svenska och engelska inkluderades för att kunna säkerställa kvaliteten av analysen (Friberg, 

2017). Exklusionskriterier var artiklar med deltagare över 18 år samt artiklar med barn och 

föräldrar där det ej gick att urskilja vad som kom från barnet eller inte. Artiklar som inte 

nämnde etiska överväganden exkluderades för att erhålla och bibehålla god forskningsetik. 

Ingen avgränsning gjordes avseende geografiskt område, etnicitet eller kön.  

Datainsamling 

De databaser som användes vid den systematiska sökningen av data var CINAHL samt 

PubMed som är två engelskspråkiga tidskrifter med en inriktning mot omvårdnad enligt SBU 

(2017). De sökord som användes ansågs vara relevanta till litteraturöversiktens syfte och 

kombinerades i olika variationer som utökades och avgränsades beroende på antalet träffar 

genom Boolesk sökteknik. Vilket innebär att AND eller OR skrivs mellan utvalda sökord. 

Trunkering (*) nyttjades vid vissa ord för att få med böjningar av sökorden (Friberg, 2017). 

Exempelvis gav en sökning på child* resultat på child, children, childrens och childhood. 

Åtta sökningar utfördes med totalt 1137 träffar varav samtliga lästes. Baserat på titeln valdes 

64 artiklar att läsa abstrakten och av dessa stämde 26 artiklar överens med denna studies 

syfte, sökhistoriken redovisas i bilaga 1. Slutligen valdes tio av dessa artiklar att användas i 

resultatdelen efter att ha kvalitetsgranskats enligt SBU (2014). Tio kvalitativa artiklar valdes 

till denna studies data efter att kvalitetsgranskning och ytlig analys utförts. Dessa artiklar 

redovisas med asterix (*) i referenslistan samt i översikten av analyserade artiklar. 

Analys 

För att analysera de utvalda artiklarna användes en analysmodell för litteraturöversikter i 

enlighet med Friberg (2017). Första steget var att läsa artiklarna flera gånger för att få en 
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känsla och förståelse för deras helhet och vad de handlar om med fokus på artiklarnas 

resultatdel. Steg två var att identifiera nyckelfynd ur varje artikels resultatdel. Steg tre 

innebar att sammanställa artiklarnas resultat för att skapa lätthanterlig översikt där även en 

översättning från engelska till svenska genomfördes. Steg fyra var att finna likheter genom 

att jämföra sammanställningarna av de olika artiklarna med varandra för att då komma fram 

till övergripande teman. I det sista och femte steget utformades huvudteman och subteman 

som baserades på nyckelfyndens innebörd och därmed speglade den nya helheten. 

Artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger av båda författarna för att förstå innebörden 

där nyckelfynd från vardera artikel identifierades, kopierades och översattes i ett nytt 

dokument som slutligen sammanställde hela artikelns resultat på ett översiktligt sätt. 

Nyckelfynden i respektive sammanställning kondenserades sedan ned till meningsbärande 

enheter och slutligen till kodord i enlighet med Henricson (2017a). Genom dessa kodord 

kunde författarna på ett överskådligt sätt finna likheter mellan artiklarna som utgjorde 

utgångspunkten för att skapa huvudteman. Dessa huvudteman delades sedan vidare in i 

subteman som baserades på nyckelfyndens kvalitativa innehåll som då speglade innehållet 

mer precist. Kondenseringen och framställningen av huvudteman och subteman redovisas i 

tabell 1 enligt nedan.  

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, huvudteman och subteman 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Huvudteman Subteman 

Strax efter diagnos och 

behandlingsstart beskrev barnet att man 

känner sig som en främling i en vardag 

som beskrivs som fullständigt 

förändrad. 

 

Darcy, Enskär & Björk. 

Efter diagnos 

beskrev barnet sig 

som en främling i 

en förändrad 

vardag. 

Känna sig 

annorlunda 

En ny 

livssituation 

Rädsla och 

maktlöshet 

initialt 

En viktig aspekt med aktiviteter är att 

detta gjorde att deltagarna sågs som 

något annat än barnet med cancer för 

som medförde att de kunde slippa 

känslan av att känna sig isolerade. 

 

Burke, Brunet, Wurz, Butler & Utley. 

Aktiviteter gjorde 

att deltagare sågs 

som något annat 

än barnet med 

cancer som 

medför att slippa 

känna sig 

isolerad.  

Distrahera

d 

Den 

främmande 

sjukhusmiljön 

Sjukhusmi

ljöns 

påverkan 

Brist på information gör att barn oroar 

sig i nuet och för framtida biverkningar 

av deras sjukdom, exempelvis 

avseende symtoms varaktighet. 

 

Gibson, Aldiss, Horstman, Kumpunen 

& Richardson. 

Brist på 

information oroar 

i nuet och 

framtiden. 

Kommunik

ation 

Att leva i 

skuggan av sin 

sjukdom 

Osäkerhet 

och lättnad 

över att 

komma 

hem igen 

Analysprocessen utformade ovanstående tre huvudteman med tillhörande subteman. 
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden återfinns i de etiska krav som beskriver hur forskning ska bedrivas och 

de krav som ställs på forskaren som påverkade hur arbetet av denna uppsats skulle gå 

tillväga. Kraven är följande, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). Informationskravet handlar om att informera 

uppgiftslämnare och deltagare om att deras deltagande är frivilligt vilket innebär att tillse att 

de artiklar som utgjorde denna studies data hade hanterat detta. Samtyckeskravet handlar om 

att ett informerat samtycke måste erhållas från varje deltagare vilket granskningen av 

artiklarna säkerställde. Konfidentialkravet handlar om att obehöriga ej ska kunna ta del av 

känsliga uppgifter från studien vilket innebär att utomstående ej har haft möjligheten till att 

komma över materialet till denna studie. Nyttjandekravet betonar att insamlat material 

endast får användas ändamålsenligt, vilket innebär att endast använda de delar som 

författarna till denna studie ansåg vara relevanta i förhållande till syftet. De 

kvalitetsgranskade artiklarna som utgör denna studies data granskades etiskt som innebär att 

artiklarna påvisar att de erhållit ett godkännande av etiska kommittéer. I de fall etiska 

kommittéer ej gett ett godkännande har istället etiska överväganden tydligt kunnat utläsas 

som författarna anser vara etiskt godtagbart. Detta innebär att deltagare och föräldrar blev 

informerade om studien och vad deltagandet innebar samt att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas under studiens gång. De valda artiklarna hanterades och användes med 

respekt för att inte förvanska deras resultat samt att stor vikt lades på referenshanteringen. 

Förförståelse är ett begrepp som avser den förståelse en person har sedan tidigare som kan 

påverka en ny kunskap. Detta kan leda till att en person som ska tolka en text påverkas 

medvetet eller omedvetet i sin tolkning (Skott, 2017). Författarna till denna litteraturöversikt 

diskuterade förförståelsen kring ämnet så att denna inte skulle påverka arbetets resultat och 

den sammanfattas enligt följande; Skadade eller sjuka barn kan uppleva känslor av utsatthet, 

sårbarhet, rädslor som ger upphov till känslor av empati från både anhöriga och 

vårdpersonal. Detta baserar författarna via självupplevda händelser från barndomen men 

även genom yrket som ambulanssjukvårdare. 
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RESULTAT 

Under resultatet och i tabell 2 nedan presenteras de huvudteman och subteman som uppkom 

vid analysprocessen.  

Tabell 2. Översikt av huvudteman och subteman 

Huvudteman Subteman 

En ny livssituation Maktlöshet och rädsla initialt 

Otrygghet och trygghet i den nya livssituationen 

Den främmande sjukhusmiljön Sjukhusmiljöns påverkan 

Rädsla, smärta och oförståelse vid behandlingsåtgärder 

Att leva i skuggan av den traumatiska händelsen  Nya utmaningar av att komma hem igen 

Att bli påmind om och att återuppleva händelsen 

Att bli stärkta och trygga för framtiden 

En ny livssituation 

Den traumatiska händelsen leder till konsekvenser för barnet som ger upphov till en ny 

upplevd livssituation. Initialt uppstår i det närmaste en chockreaktion som leder till olika 

former av reaktioner som innefattar rädsla och otrygghet. 

Maktlöshet och rädsla initialt 

Barn kan bli fysiskt påverkade till följd av händelsen som gör att barnet känner sig maktlöst 

och begränsad (Burke, Brunet, Wurz, Butler & Utley, 2017; Darcy, Enskär & Björk, 2019). 

En jobbig aspekt för barn är att vara patient, vilket gör barnen rädda, oroliga och ledsna i 

den nya livssituationen (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). Barn kan bli trötta till följd av 

traumatiska händelser som leder till frustration då barnet känner att han eller hon inte kan 

göra samma saker som tidigare (Burke et al., 2017). Sjuka barn känner inte igen sig själv i 

den nya situationen som uppstått till följd av händelsen utan upplever sig själv som en 

främling (Darcy et al., 2019). Vid en händelse som beror på en olycka blir barnet rädd och 

fruktar samtidigt att de kan förlora den skadade kroppsdelen eller att de kan avlida (Howard 

Sharp et al., 2017). 

Otrygghet och trygghet i den nya livssituationen 

Trots att andra människor vet om att barnet drabbats av en sjukdom så känner sig barnet 

otryggt, sårbart och upplever skam i den nya situationen. Barn kan i situationen uppleva att 

ingen lyssnar på vad de säger vilket gör att ingen förstår att de upplever sig själv som 

annorlunda i jämförelse med andra barn (Burke et al., 2017). Familjen beskrivs som viktig 

för barnets trygghet och när familjen inte närvarar svarar barnet med att bli rädda, ledsna 

och känna sig ensamma (McGarry et al., 2015). Barn tycker att det är jobbigt att separeras 

och bli isolerade från sin familj, vilket gör att de inte kan umgås med sina vänner (Pelander 

& Leino-Kilpi, 2010). När föräldrar blir ledsna och upprörda över att deras barn har skadat 

sig kan det drabbade barnet skuldbelägga sig själv. Barn förlitar sig på att föräldrar ska lösa 
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situationen när barnet skadat sig, i de fall barnet inte har föräldrarna i närheten får de istället 

förlita sig på vänner eller syskon vilket upplevs jobbigt (McGarry et al., 2015). Vid 

kommunikation och dialog med sjukvårdspersonal stannar barn gärna kvar i bakgrunden tills 

dess att barnet känner sig trygg i sin situation och vågar bestämma själv (Gibson, Aldiss, 

Horstman, Kumpunen & Richardson, 2010). 

Den främmande sjukhusmiljön 

När barnet plötsligt hamnar i den nya sjukhusmiljön till följd av den traumatiska händelsen 

kan barnet känna sig missanpassat, vilket leder till att barnet inte kan fortsätta med sin 

normala vardag. Sjukhusmiljön med de medicinska åtgärderna som hör till kan upplevas 

som skrämmande för barnet som kan avledas och distraheras för att öka deras upplevda 

välbefinnande. 

Sjukhusmiljöns påverkan 

Barn tycker inte om sjukhusmiljön och den långa vårdtiden som kan förekomma vid 

traumatiska händelser som påverkar barnets sömn- och matvanor negativt (Nabors & Liddle, 

2018). Sjukhusmiljön och barnets tillstånd ger upphov till oro och tankar för barnet som 

ställer sig frågande till om han eller hon kommer att bli frisk igen eller inte (McGarry et al., 

2015). Tillståndet som gör barnet sängliggande medför att barnet inte kan fortsätta med det 

normala livet vilket gör barnet ledset (Nabors & Liddle, 2018). Barn saknar och längtar efter 

skolan, sina vänner och att vara aktiv vilket leder till frustration i sjukhusmiljön (Ramsdell, 

Morrison, Kassam-Adams & Marsac, 2017). Följden av att läggas in på en avdelning mixad 

med barn och vuxna gör att barnet känner sig missanpassade och oroliga vilket medför att 

barnet i framtiden inte vill läggas in på sjukhuset trots att detta skulle gå mot den medicinska 

rådgivningen (Dean & Black, 2015). Yngre barn i fem till sexårsåldern förlitar sig på 

föräldrarna vid kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal, medan äldre barn i sex 

till tolvårsåldern hellre för dialogen själva (Gibson et al., 2015). Vilket exemplifieras av att 

barn efter 18 månader från diagnostillfället uttrycket ett starkt behov av kontroll över 

beslutsfattandet vid kontakt med sjukhuset och till vardags (Darcy et al., 2019). Pelander 

och Leino-Kilpi (2010) beskriver vidare att en av de bästa erfarenheterna för barnet är när 

de blir delaktiga, sedda och hörda. När barnet inte får information till sig påvisar Gibson et 

al. (2010) att barnet inte känner sig delaktig och istället blir orolig för vad som händer. 

När drabbade barn inte kan aktivera sig känner de sig rastlösa och isolerade i sjukhusmiljön 

enligt Pelander och Leino-Kilpi (2010) i jämförelse med de barn på sjukhuset som kan 

sysselsätta sig och därmed avleda sin oro och frustration. När barnen kan leka och aktivera 

sig ser de sig själva som något annat än det sjuka barnet vilket gör att de inte känner sig 

isolerade och begränsade och stärker deras självförtroende (Burke et al., 2017). En 

ytterligare god erfarenhet i sjukhusmiljön för inlagda barn var underhållning som kan 

innefatta alltifrån lek i olika former till aktiviteter såsom att spela spel (Pelander & Leino-

Kilpi, 2010). 
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Rädsla, smärta och oförståelse vid behandlingsåtgärder 

Barn upplever att medicinska åtgärder är skrämmande enligt Pelander och Leino-Kilpi 

(2010). Det kan delvis förklaras för att den smärta som uppstår gör barnet rädd och oroligt 

vilket leder till att barn kan ogilla den personal som utförde det smärtsamma (Nabors & 

Liddle, 2018). Det sker när barnet ska få en infart och inte vill bli stucken av en vass nål som 

gör ont. I vissa fall händer det att en förälder tvingar barnet genom fasthållning som gör 

barnet ännu mer rädd och oroligt (Howard Sharp et al., 2017). När barnets föräldrar kan 

utföra vissa av de medicinska åtgärderna känner barnet att han eller hon kan hantera sin 

situation bättre. När barnet förstår och har blivit mer erfaren påvisar de ökad förståelse 

genom att kunna berätta att de får sin medicin i armen som bekämpar det onda i blodet 

(Darcy et al., 2019). Barn som drabbats av diabetes blir oroliga och tycker att det gör ont att 

kolla sitt blodsocker och få sitt insulin. De beskriver bland annat att de är rädda för nålarna 

och att föräldern helst ska ge insulinet samt att de röda prickarna på fingrarna av att kolla 

blodsockret gör ont (Sparapani, Jacob & Nascimeto, 2015). 

När barn står inför kirurgiska ingrepp blir de väldigt rädda och oroliga vilket gör att de kan 

börja gråta när de inte förstår vad som händer. När barn ska sövas inför operationer är de 

rädda för att de tror att de aldrig ska vakna igen trots att personalen försöker förklara att de 

kommer att göra det. Barn är rädda för att vakna under operationer på grund av att det 

kommer att göra så ont. Ibland förstår inte barnet vad kirurgerna ska göra, vilket medför en 

stark ångest då barnet kan tro att de kommer ta bort den skadade kroppsdelen eller en stor 

bit hud. När barnet vaknar efter operationen blir de lättade över att inte ha förlorat 

kroppsdelen och hudförändringen till följd av ingreppet gör ont och upplevs som 

skrämmande. Efter operationen kan barnet uppvisa fysiologiska symtom som kan relateras 

till psykisk stress såsom andningsbesvär och svimningstendenser (McGarry et al., 2015). 

Att leva i skuggan av den traumatiska händelsen 

Efter att barnet är färdigbehandlat på sjukhuset uppstår en ny situation när barnets ska 

återanpassas till hemmet och börja att återgå till sin nya vardag med vänner och skola. I 

hemmiljön kan barnet bli påmind om händelsen genom fysiska och psykiska ärr som inte 

läkt vilket kan påverka barnet under en lång tid framöver. 

Nya utmaningar av att komma hem igen 

Det som börjar som brist på information under sjukhusvistelsen kan göra barnet oroligt för 

sin sjukdoms varaktighet (Gibson et al., 2010). När efterbehandlingen startar och barnen 

börjar återintegreras till det normala livet och vardagen igen uppstår nya utmaningar som 

innefattar personliga interaktioner med kamrater och att stödet från vården inte alltid är i fas 

med vårdbehovet (Darcy et al., 2019). Denna fas präglas av osäkerhet när den vård- och 

behandling som tidigare bedrivits under kontrollerade former på sjukhuset ska fortsätta 

hemmavid (Ramsdell et al., 2017). Barn tycker att det är jobbigt att behöva få hjälp med 

vardagliga bestyr som att klä på sig som inte behövts innan händelsen (McGarry et al., 2015). 

Att behöva extra stöttning upplevs och ger upphov till minst lika mycket oro som att förstå 



11 

 

sin situation och sjukdom (Darcy et al., 2019). Barnet tycker att det är påfrestande att inte få 

eller kunna umgås med sina vänner enligt Howard Sharp et al. (2017) men kan samtidigt 

leda till att familjeförhållandet stärks (Burke et al., 2017). De barn som inte haft hela sin 

familj i sin närhet under sjukhusvistelsen upplever en ännu starkare positiv känsla när de 

återförenas med sin familj. När barnen äntligen får komma tillbaka till skolan blir de lättade 

eftersom de får träffa sina vänner och inte riskerar att hamna efter ännu mer i skolan. 

(McGarry et al., 2015). När det drabbade barnet umgås med sina vänner kan de uppleva att 

de känner sig annorlunda i jämförelse med sina friska vänner (Darcy et al., 2019). Barn som 

drabbats av diabetes tycker att det är jobbigt att de inte kan äta som alla andra barn. Fysisk 

aktivitet kräver både extra kontroller på blodsockret liksom tillgång till både mat och insulin 

som ger upphov till ökad oro för barnet. Vid diabetessjukdom kan barnen uppleva en 

osäkerhet för att de inte riktigt förstår vad sjukdomen innebär och hur den påverkar kroppen. 

Barnet kan bli deprimerad av de långsiktiga konsekvenserna som utgör ett orosmoment när 

de förstår att följden kan vara att en kroppsdel amputeras eller att de till och med avlider om 

de inte sköter sin sjukdom (Sparapani et al., 2015). 

Att bli påmind om och att återuppleva händelsen 

Barn som drabbats av cancer upplever att de ser annorlunda ut och inte orkar lika mycket 

rent fysiskt som sina friska vänner vilket påminner barnet om sin sjukdom (Darcy et al., 

2019). Barn kan ha förväntningar som är icke-realistiska på att ärret ska bli normal hud när 

det läkt och ärrets utseende gillas inte och upplevs stötande som medför att barnet vill dölja 

ärret för att slippa förklara vad som hänt. När drabbade barn får frågor om vad som hänt 

upplever de att de hamnar i centrum som upplevs jobbigt då de tvingas till att återuppleva 

och återberätta händelsen. Barn kan även vara överbeskyddande av sina ärr och skador som 

kan innebära att de väljer att avstå från att delta av vissa aktiviteter på grund av att de är 

rädda att det ska försämras igen trots att de kunde ha deltagit. Traumatiska händelser som 

skett till följd av olycka kan göra barnet frustrerat och leda till en stressreaktion som gör att 

barnet vägrar använda föremålet som gav upphov till skadan, exempelvis kokande vatten i 

en kastrull. I vissa fall kan barnet tänka sig att använda föremålet senare i livet men inte just 

där och då för att det påminner om händelsen. Till följd av händelsen blir barnet oroligt och 

får både ångest och ånger över att händelsen inträffade (McGarry et al., 2015). 

Att bli stärkta och trygga för framtiden 

Efter en traumatisk händelse beskriver barn att de söker sig till föräldrarnas trygghet och blir 

mer försiktiga och medvetna om risker i jämförelse med innan händelse som leder till att de 

tänker till på vad som kan ske innan de utför vissa saker. Tre år efter diagnosen representerar 

familjen fortfarande barnets trygghet enligt Darcy et al., (2019) och barn kan med tiden 

stärkas vilket skapar ett ökat självförtroende (McGarry et al., 2015). Desto starkare kroppen 

blir så trappas känslan av att vara annorlunda succesivt ner (Darcy et al., 2019). På samma 

sätt upplever barn som fått ett fysiskt ärr ökad lättnad när ärret förbättras. Till följd av 

händelsen och efterförloppet kan barn tänka sig att hjälpa andra barn i en liknande situation 

i framtiden och väljer då att fokusera sin kommande arbetskarriär inom hälso- och sjukvård 

(McGarry et al., 2015). 
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Resultatsammanfattning 

Vid den traumatiska händelsen står barnet inför en ny och främmande situation som kan leda 

till konsekvenser som påverkar barnet för en lång tid framöver. I den nya livssituationen kan 

barn bli rädda, otrygga och känna sig ensamma i sjukhusmiljön där barnet kan uppleva sig 

som missanpassat för att barnet inte kan göra det han eller hon vill. Den vård och behandling 

som sker under vårdtiden kan skrämma barnet som delvis kan förklaras av att barnet inte 

förstår vad som händer för att ingen har förklarat på ett begripligt sätt. När barnet är 

färdigbehandlat ska barnet återanpassas till hemmet och fortsätta den vård och behandling 

som tidigare bedrivits på sjukhuset. I vardagen som följer blir det drabbade barnet påmind 

om händelsen genom att se sitt fysiska ärr som inte förbättrats till den grad de hoppats. När 

vänner frågar barnet vad som hänt blir de psykiskt påminda som tvingar barnet att 

återuppleva den traumatiska händelsen och alla dess känslor igen. Att återberätta skapar 

känslor som gör att barnet upplever och känner sig annorlunda i jämförelse med sina vänner. 

Allteftersom kroppen anpassar sig och bättrar sig blir barnet lättat och stärkt vilket i 

förlängningen kan generera att erfarenheten nyttjas i ett arbetsliv inom sjukvården för att 

hjälpa andra barn i en liknande situation.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionens syfte är att förtydliga hur kvaliteten i den aktuella systematiska 

litteraturöversikten har säkerhetsställts i enlighet med Henricson (2017b). En alternativ 

metod hade varit att utföra en intervjustudie med barn som kan användas när forskaren har 

ett beskrivande syfte och vill förstå ett fenomen eller situation (Danielson, 2017). På grund 

av tidsbegränsningen och då en litteraturöversikt ansågs vara tillräcklig för att besvara 

studiens syfte valdes denna metod då författarna sedan innan var mer bekant med den. Den 

valda metoden ger en beskrivande bild av barns upplevelser av traumatiska händelser som 

baseras på kvalitativa data och möjliggör en ny helhet av kunskap och förståelse som kan 

implementeras kliniskt i enlighet med Rosén (2017). 

De systematiska databassökningarna genererade samma artiklar i olika sökningar och 

kombinationer som påvisar hög pålitlighet (Henricsson, 2017b). Urvalskriterierna gav 

upphov till en tydlig avgränsning som gjorde att författarna kunde utöka eller avgränsa 

sökningarna baserat på de genererade träffarna samt exkludera artiklar tidigt när titlar och 

abstrakt inte motsvarade syftet. Att två databaser nyttjades stärker studiens trovärdighet och 

att artiklarna har granskats av oberoende forskare vid publiceringen ökar trovärdigheten 

ytterligare enligt Henricson (2017b). Ett stort antal sökord har nyttjats vid sökningarna som 

kan vara till nackdel då författarna inte är experter inom området som kan ha föranlett att 

olämpliga sökkombinationer och sökord har nyttjats som påverkat både urval och resultat. 

Att datainsamlingen är beskriven och preciserad i översikten av sökhistorik som gör studien 

bekräftelsebar (Henricson 2017b). För att stärka kvaliteten av data granskades studierna 

enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2014) som ökar studiens pålitlighet då systematiska fel 

kan undvikas (Billhult, 2017). Författarna till denna studie strävade efter att genomföra 

kvalitetsgranskningen av så hög kvalitet som möjligt. Fördelen med denna mall var att 

författarna kunde granska artiklarna och diskutera eventuella uppkomna problem som höjer 

både studiens trovärdighet och pålitlighet när systematiska fel kan undvikas (Billhult, 2017).  

Analysprocessen genomfördes jämnt fördelat mellan författarna och översättningen utfördes 

med noggrannhet för att undvika att felaktiga slutsatser drogs. Engelska är inte författarnas 

modersmål vilket kan innebära att språket omedvetet misstolkades och därmed påverkade 

resultatet som försöktes att undvikas genom att båda författarna läste samtliga artiklar och 

sammanställningar.  Även meningskondenseringen och kodningen utfördes noggrant för att 

inte ändra innebörden av ursprungliga data och då bibehålla ett etiskt förhållningssätt i 

enlighet med Kjellström (2017). De huvudteman och subteman som skapades bearbetades 

och förändrades över tid för att alltid spegla resultatets helhet och innebörd på korrekt sätt. 

Genom att inte förändra och förvanska den tidigare forskning som nyttjats i arbetet har 

författarna till denna studie aktivt arbetat med ett etiskt förhållningssätt. Vilket bitvis 

upplevdes svårt då det är lätt att tolka vissa nyckelfynd i en viss riktning som nödvändigtvis 

inte är sann. Detta försöktes att undvikas genom att gå tillbaka till nyckelfyndens ursprung i 

sammanställningarna och artiklarna under arbetets gång. Författarnas förförståelse inom 
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ämnesområdet hanterades för att inte påverka det fortsatta arbetet av studien medvetet eller 

omedvetet åt något håll i enlighet med Skott (2017). Det går dock inte att utesluta att 

förförståelsen påverkat dataanalysen och resultatet enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). Parallellt med arbetet av denna studie har författarna reflekterat tillsammans med 

andra studenter under grupphandledning som har ökat denna litteraturöversikts trovärdighet 

enligt Henricson och Lönn (2017). Grupphandledningen gav utomståendes syn på arbetet 

som medförde att arbetet förändrades och förtydligades baserat på andras tolkningar av 

innehållet. Sammantaget har arbetet resulterat i en bred förståelse kring barns upplevelser av 

traumatiska händelser. Data till denna studie kommer från Sverige och andra länder som i 

många fall bekräftar varandra. Sammantaget ökar detta studiens trovärdighet men ger även 

upphov till en bedömt god överförbarhet enligt Shenton (2004) då resultatet är överförbart 

på barn som patientgrupp i stort. 

Resultatdiskussion 

Syftet med resultatdiskussionen är att tolka resultatet in i en större helhet genom att bedöma 

resultatet och lyfta fram nyckelfynd i relation till omvårdnad (Henricson, 2017b). Författarna 

utgår från tematiseringen av resultatet avseende denna diskussion och diskuterar 

nyckelfynden från de valda kvalitativa artiklarna. Nyckelfynden från artiklarna diskuteras 

även vidare för att författarna anser att förståelsen är viktig för att kunna hantera hela 

händelsen som sjuksköterskor kan ställas för. 

Huvudtemat en ny livssituation beskriver att den traumatiska händelsen ger upphov till en 

ny situation som leder till konsekvenser för barnets hela livssituation. Barnet upplever olika 

känslor i den nya situationen som kan innefatta rädsla, oro och otrygghet som påverkar 

barnet såväl fysiskt som psykiskt som ger upphov till ett sjukdomslidande och livslidande 

(Eriksson, 1994). Ramirez et al. (2017) beskriver att det är svårt att ana eller förutse hur det 

drabbade barnet kommer att reagera och att de reagerar helt olika på situationer. I samband 

med olyckor kan barn uppleva frustration, oro samt rädsla för att de ska avlida enligt Ramirez 

et al. (2017) vilket även resultat bekräftar. Döden som begrepp och förståelsen för vad det 

innebär varierar med åldern och kan sammanfattas enligt fyra teman för barn enligt Batesa 

och Kearney (2015); Att alla levande ting dör. Någon som dör är alltid död. Kroppen slutar 

att fungera samt vad dödsorsaken är. Döden som begrepp förstås till hela sin bredd vid 

tioårsåldern och när barn inte får förståelig information till sig så innebär det att de inte 

hinner anpassa sig och förstå sin situation som kan leda till att de inte hinner ta farväl av sina 

vänner (Batesa & Kearney, 2015). När sjuksköterskor inte når fram till barnet eller kan 

förmedla information som barnet förstår uppstår ett vårdlidande enligt Eriksson (1994). 

Sjukdomslidandet som uppstått till följd av sjukdomen eller skadan i kombination med ett 

vårdlidande kan i förlängningen leda till ett livslidande som barnet svarar med oro, rädsla 

och att de inte förstår vad som sker, vilket resultatet styrker.  I de fall barnet riskerar eller 

förväntas att avlida måste sjuksköterskan även kunna hantera den situationen och då utgå 

från barnets förmåga och mognad för att kunna göra barnet delaktig i enlighet med 

Socialstyrelsen (2015a). Sjuksköterskan kan i sitt vårdarbete sätta barnet i centrum vilket 

skapar en förutsättning för att barnet ska förstå sin situation enligt Coyne et al. (2016) som 

kan ske genom kommunikation och stöttning (Karlsson et al., 2014). Enligt Batesa och 
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Kearney (2015) kan sjuksköterskan minska ett barns upplevelse av oro och obehag när de 

ligger för döden genom att möta och stötta barnet.  

Författarna till denna studie anser att det initiala omhändertagandet av sjuksköterskor är av 

högsta vikt för att kunna identifiera och hantera barnets behov i ett tidigt skede så att barnet 

hinner förstå sin situation och anpassa sig till sin nya situation. Om sjuksköterskor inte kan 

hantera det lidande barnet i ett tidigt skede kan detta leda till att ett onödigt vårdlidande 

uppstår för att barnets behov inte möts. Genom att nyttja den kunskap som kom fram under 

resultatet kan sjuksköterskor förstå hur barn kan uppleva händelsen som möjliggör en väg in 

i barnets unika upplevda livsvärld.  

Huvudtemat den främmande sjukhusmiljön hanterar hur sjukhusmiljön påverkar barnet och 

som inte möter barnens behov och då inte möjliggör att de kan göra vad de vill. De 

medicinska åtgärderna upplevs som skrämmande för barn och detta beror bland annat på 

rädslan för att uppleva smärta. Batesa och Kearney (2015) beskriver att barn kan vara 

oförstående och sakna den kunskap som behövs för att förstå vad som händer i samband med 

sjukdom eller behandling vilket ger upphov till oro och rädsla som även resultatet påvisar. 

Bristande kommunikation leder endast till ökad ångest och brist på förtroende till 

sjuksköterskan. Kommunikation kräver även att barnet har viljan att kommunicera och barn 

kan uppleva oro för att prata med sjuksköterskor enligt Franciosi et al. (2011) vilket 

omöjliggör att sjuksköterskan kan nå fram till barnet. Vikten av kommunikation 

framkommer i resultatet som beskriver att barn vill vara delaktiga och förstå sin situation. 

Jones (2012) förklarar att missförstånd kan undvikas som ökar barnets trygghet när 

sjuksköterskan kommunicerar i ögonnivå med barnet. Att förklara saken flera gånger kan 

underlätta för att nå samförstånd som då förbereder barnet genom att få insikt om sin 

situation. Detta kan eliminera rädslor vid exempelvis kirurgiska ingrepp som beskrevs i 

resultatet. Sjuksköterskan ska anpassa konversationen till barnets nivå och mognad för att 

sedan tala enskilt med vuxna i efterhand om behovet finns (Batesa & Kearney, 2015). När 

verbal kommunikation är otillräcklig kan barnet istället ges möjligheten att kommunicera 

via hjälpmedel som underlättar för barnet att beskriva sina behov enligt Linder, Bratton, 

Nguyen, Parker, Phinney och Linder (2017). Crowley et al. (2017) beskriver att barn kan 

tycka att det är lättare att skicka meddelanden och då uttrycka vad de vill till sin 

sjuksköterska i jämförelse med att ringa på klockan eller larmet. När det gäller viktiga beslut 

vill barn och tonåringar gärna att deras föräldrar är delaktiga enligt Batesa och Kearney 

(2015), vilket även resultatet bekräftar. Woodson, Thakkar, Burbage, Kichler och Nabors 

(2015) beskriver att lek och aktivitet gör att barnet släpper sina känslor kring sitt tillstånd 

som möjliggör ett utlopp för den stress som samlats till följd av händelsen. Barnets upplevda 

smärta hanteras och minskas genom att distrahera barnet med lek, aktivitet och musik 

(Pravin, Enrica & Moy, 2019) som är förenligt med resultatet. Sjuksköterskor som kan 

uppmuntra barn till aktiviteter på sjukhuset gynnar barnets emotionella support och 

välmående genom att umgås med andra barn i liknande situationer (Woodson et al., 2015).  

Författarna till denna studie anser att all kommunikation ska gå genom och via barnet för att 

försäkra sig om att barnet är delaktig där även barnets subjektiva svar kan erhållas. 

Kommunikationen till barnet måste vara väl anpassad till ålder och mognad samt att 

föräldrarna kan utgöra en trygghetsfaktor med sin blotta närvaro. I de fall barnet är delaktig 
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bör sjuksköterskan tala till barnet för att sedan prata enskilt med föräldrarna vilket möjliggör 

att sjuksköterskan kan få en god bild av barnets nuvarande situation, upplevelse och behov. 

För att säkerställa till vilken grad barnet har förstått informationen kan sjuksköterskan be 

barnet återberätta och förklara vad som sagts. I de fall barnet inte förstår eller kan 

kommunicera på ett adekvat sätt kan sjuksköterskan istället försöka att konversera genom 

lek och tekniska hjälpmedel. Författarna anser även att sjuksköterskor inte enbart bör 

medicinera bort smärtupplevelsen för barn utan att först prova att leka eller uppmuntra barnet 

till lek och se om detta har god effekt. Utöver detta känner sig barn missanpassade på mixade 

vuxenavdelningar som bör hanteras genom att sjuksköterskor jobbar för att få barn inlagda 

på en barnavdelning. Alternativt att sjuksköterskan strävar efter att samgruppera barn på 

samma rum på avdelningen eller akutmottagningen. Detta kan motverka barns upplevelse 

av isolering och upplevelse av missanpassning som gynnar barnets välbefinnande och 

minskar vårdlidandet.  

Huvudtemat att leva i skuggan av den traumatiska händelsen beskriver de upplevelser som 

uppstår hos barnet i den nya situationen när barnets ska återanpassas till hemmet och börja 

att återgå till sin nya vardag med vänner och skola. Känslan av att känna sig annorlunda i 

jämförelse med sina vänner och att de blir påminda både fysiskt och psykiskt är framstående 

ämnen under temat. Ramirez et al. (2017) beskriver detta vidare genom att barnet upplever 

argsinthet, frustration och depression när barnet kommer hem på grund av att vara beroende 

av andra samt att vara isolerad från sina vänner som resultatet även bekräftar. Samma 

författare beskriver även att barnet är frågande till varför just de drabbats av händelsen samt 

att barnet undviker den sak som orsakade händelsen eller skadan, exempelvis en fordonstyp. 

Ramirez et al. (2017) beskriver även att en viktig del i tillfrisknandet var att försöka bevara 

en normal hemmamiljö som underlättades genom att vänner till både föräldrar och barns 

kunde komma och umgås. I sin vardag kan barnet bli påmind om händelsen på grund av sitt 

ärr och när andra människor frågar vad som hänt. Barnet återupplever då händelsen och alla 

dess känslor på nytt som kan förknippas med en posttraumatisk stressreaktion (Almqvist et 

al., 2019), vilket även resultatet beskriver. De obearbetade känslorna från händelsen kan 

enligt forskning leda till att hjärnans utveckling påverkas negativt till följd av de höga 

stressnivåerna som förekommer vid PTSD. Detta innebär att en yngre traumatiserad individ 

kan erhålla större besvär och konsekvenser i jämförelse med en äldre individ som potentiellt 

skulle kunna leda till ett livslångt livslidande (McCrory, Debrito & Viding, 2011). 

Sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att ge dåliga nyheter och diskutera prognoser till 

barn och förmågan att hantera den situationen kan övas upp genom rollspel (Batesa & 

Kearney, 2015). I kommunikationen är det alltid viktigt att sjuksköterskan anpassar sig till 

barnet och delger förståelig information som kan göra barnet delaktig (Foster, Young, 

Mitchell, Van & Curtis, 2016) som även resultatet bekräftar. När risker finns för att PTSD 

kan uppstå föreligger även en potentiell risk för sjuksköterskor att drabbas av sekundär 

traumatisering på grund av barnets situation. Där kan sjuksköterskor genom sitt 

känslomässiga engagemang och empati erhålla en snarlik stressreaktion likt barnet som 

följd. Att förebygga att en individ inte ska påverkas på det personliga planet är i det närmste 

omöjligt vilket förutsätter att det finns rutiner och riktlinjer för att hantera detta vid behov. 

Stöd av kollegor minskar risken att utveckla symtom av att ha upplevt något traumatiskt och 

psykisk ohälsa samt stress kan hanteras genom fysisk aktivitet i livet utanför arbetet 

(Almqvist et al., 2019). Att kunna identifiera och hantera sekundär traumatisering är en del 
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av att kunna verka för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Detta är även förenligt 

med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som beskriver att alla har ett gemensamt ansvar att 

verka för en god arbetsmiljö (ICN, 2012). Sekundär traumatisering kan hanteras via 

debriefing som direktöversatt betyder avlastning och syftar till att avlasta individerna genom 

att alla får uttrycka vad som hänt och hur de känner. Debriefingen bör ske närtid i förhållande 

till händelsen för att hantera situationen i tid och bryta stressreaktionen (Salas, et al., 2008).  

Författarna anser att barn som drabbas av PTSD till viss del erhållit stressreaktionen som 

följd av att situationen inte hanterats tillräckligt bra av sjukvården. Tid är en viktig faktor för 

att kunna hantera negativ stress och undvika att detta leder till PTSD. Om sjuksköterskan 

kan hantera den traumatiska händelsen professionellt redan från start med det drabbade 

barnet i centrum bör den negativa stressen kunna identifieras och hanteras i god tid. Detta 

bör resultera i ett minskat livslidande för barnet som främjar hälsa och minskar risken för 

bestående stressreaktioner. Den information som delges skall utgå från barnets 

förutsättningar då brist på förståelig information gör att barnet inte ges de förutsättningar 

som behövs för att kunna hantera och förstå sin situation. Om sjuksköterskan kan hantera 

PTSD bör även i förlängningen sekundär traumatisering kunna hanteras och då minska 

risken för att erhålla psykisk ohälsa. Det första steget är kunskap och medvetenhet om att 

det finns en förhöjd risk för sekundär traumatisering inom yrket i allmänhet och kanske 

traumatiserade barn i synnerhet. När det finns en överhängande risk för att sjuksköterskan 

tar med sig händelsen och alla dess känslor hem bör arbetsgivaren ha tydliga instruktioner 

på hur debriefing skall genomföras. I de fall individerna behöver ytterligare hjälp utifrån bör 

arbetsgivaren ha tydliga rutiner för att snabbt kunna bidra till en god arbetsmiljö. 

Konklusion 

Den traumatiska händelsen ger upphov till en ny livssituation som påverkar barnet i nuet och 

långt in i framtiden i form av psykiska besvär om barnets behov inte bearbetas under 

vårdtiden. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie beskriver tidigare forskning inom ämnet i en ny helhet som innefattar barnets 

upplevelser i samband med traumatiska händelser. Till skillnad från tidigare forskning 

sammanställer denna studie, barns upplevelser vid olika varianter av traumatiska händelser. 

Detta möjliggör att liknande upplevelser identifierats som kan appliceras kliniskt i 

vårdarbetet med barn. Kunskapen om hur barnet upplever sin nya livssituation kan 

sjuksköterskor nyttja för att förstå och möta barnets behov vid en traumatisk händelse. 

Därigenom lämpar sig studien för utbildning på universitet och högskolor som grundutbildar 

sjuksköterskor samt vårdverksamheter som har anställda sjuksköterskor. Kunskapen bör 

tillämpas i allt kliniskt vårdarbete med barn. 

Barn är inte små vuxna varken mentalt eller rent fysiskt och då evidens till stor del utgår från 

den vuxna individen krävs det ytterligare forskning inom området. Genom att forska vidare 

hur omvårdnadsåtgärder kan utvecklas för barn kan sjuksköterskor jobba preventivt och 
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aktivt i sitt vårdarbete för barn mot PTSD. Vidare forskning hur sjuksköterskor upplever 

situationen av att utsättas för sekundär traumatisering i samband med vårdarbetet med 

traumatiserade barn bör genomföras. Det kan öka förståelsen och identifiera tydliga 

preventiva åtgärder för både individ och organisation. 
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(Pediatric OR Child*) AND 
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(Emotio* OR Feel*) 

Filter: Review, Free Full Text 5 

years. 

130 130 10 4 Burke, Brunet, Wurz, 

Butler & Utley. (2017). 
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(Child* OR infants) AND 

(anxiety OR emotions or feelings) 
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All child. 
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Adapted Physical Activity Quarterly 

 

Storbrittanien 
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fritidscykling 

påverkar patienter 

med 
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upplevelse av 

välmående och 

sjukdom. 

 

Barnperspektiv 

Tre 

semistrukturerade 

intervjuer 
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barn över en tre-

månaders period för 

att utforska deras 
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sociala välmående 
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hur de mådde under 

insjuknandet och 

behandlingen och 

hur de mådde under 

eftervården samt 
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Deltagarna och 

föräldrarna var 

tvungna att 
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med i studien 

Darcy, Enskär & Björk 

 

2019 

 

Young children’s experiences of 

living an everyday life with cancer – 

A three year interview study 

 

European Journal of Oncology 

Nursing 

 

Sverige 
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erfarenhet av att leva 

med cancer är 

väsentligt för att 

kunna ge en 

evidensbaserad vård 

och omvårdnad 

 

Barnperspektiv 
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strukturerade 

intervjuer 

genomfördes studien 
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1-6 år när barnet fick 

sin diagnos 

 

Kvalitativ 

Studien utforskar 

och förklarar hur 

barnet upplever sin 

sjukdom och sitt liv 

över tid sett över en 
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diagnostillfället 
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Inklusionskriterier 

var att barnet skulle 

vara mellan 1-6 år 

vid diagnos, kunna 

kommunicera och 

förstå svenska samt 

att barnet godkände 

att vara med i 

studien 

Dean & Black 

 

2015 

 

Exploring the experiences of young 

people nursed on adult wards. 

 

British Journal of Nursing 

 

England 

 

Syftet med studien 

var att rapportera om 

erfarenheter från 

ungdomar mellan 14 

och 18 år som 

behandlades på akuta 

sjukhusavdelningar i 

England 

 

 

Patientperspektiv - 

barn 

Fenomenologisk 

studie ansågs 

lämplig för att 

besvara frågan: vilka 

erfarenheter har 

ungdomar som 

vårdas på 

vuxenavdelningar, 

deltagarna togs fram 

genom en 

snöbollsmetod 

 

Intervjufrågor till 8 

deltagare 

 

Kvalitativ 

Deltagarna 

beskriver sina 

förväntningar på 

hur upplevelsen kan 

vara, deras första 

intryck av 

avdelningen och 

miljön, deras 

känslor, 

vårdpersonal och 

andra patienters 

attityder gentemot 

dem samt hur det 

kan påverkar ett 

framtida besök på 

sjukhuset 

Ja  

 

Deltagarna fick 

fylla i ett 

godkännande 

dokument och 

kunde närsomhelst 

dra sig ur studien 

Gibson, Aldiss, Horstman, 

Kumpunen & Richardson 

 

2010 

 

Children and young people's 

experiences of cancer care: A 

qualitative research study using 

participatory methods.  

Syftet med studien 

var att utforska hur 

barn upplever vård 

av cancer då det 

mesta av evidensen 

baseras på föräldrars 

upplevelse 

 

Barnperspektiv 

Data erhålls baserat 

på barnets mognad. 

Deltagare som var 4-

5 år fick leka och 

svara till dockor. 6-

12 åriga barn fick 

rita och skriva för att 

ge svar. Barn som 

Studien påvisar 

snarlika fynd som 

tidigare forskning 

kommit fram till. 

Samt att barn oroar 

sig för hur symtom 

visar sig och att 

föräldrars 

Ja 

 

Barn och föräldrar 

fick information om 

studien och 

deltagare fick ge sitt 

godkännande till att 

delta 

 



 

 

 

International Journal of Nursing 

Studies 

 

Storbrittanien 

var 13-19 blev 

intervjuade 

 

Kvalitativ 

delaktighet kan vara 

frustrerande ibland 

 

Tydligt uppdelat 

från vilken individ 

och ålder data kom 

från. 

Individer som var 

under 16 år krävde 

föräldrars 

godkännande 

Howard Sharp, Lindwall, Willard, 

Long, Martin-Elbahesh & Phipps 

 

2017 

 

Cancer as a Stressful Life Event: 

Perceptions of Children With Cancer 

and Their Peers 

 

Cancer 

 

USA 

Syftet var att 

utforska vad det är 

för ämnen och 

faktorer som gör 

cancer stressfullt 

 

Barnperspektiv 

202 barn i åldrarna 

8-17 år deltog 

sammantaget i 

intervjustudien efter 

bortfall och avhopp 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

Studien visade att 

barnen såg faktorer 

såsom påverkan på 

familj, 

behandlingens 

effekter, oro för att 

dö som stressfulla 

Ja 

 

Genom skolor fick 

studien deltagare 

där de inblandade 

fick välja att ingå 

eller inte. Därefter 

togs kontakt med 

föräldrar för att 

dessa skulle ge sitt 

samtycke till att 

deras barn skulle 

delta i studien 

McGarry, Elliott, McDonald, 

Valentine, Wood & Girdler 

 

2015 

 

Paediatric burns: From the voice of 

the child 

 

Burns 

 

Australien 

Syftet var att 

utforska barnens 

psykologiska 

erfarenheter i 

samband med en 

brännskada 

 

Barnperspektiv 

Djupgående 

intervjuer 

genomfördes med 

12st barn i åldrarna 

8-15 år, 6 månader 

efter skadehändelsen 

i barnets egna hem 

 

Kvalitativ 

Barnen förklarade 

upplevelse av rädsla 

och oro i samband 

med olyckan och en 

rädsla för att dö 

eller förlora en 

kroppsdel. Under 

vårdtiden upplevdes 

oro och rädsla för 

vad som händer och 

hemma undvek 

barnen ofta 

föremålet som 

skadade barnet 

Ja 

 

Etiskt godkännande 

uppnåddes genom 

att få samtycke av 

barnen och deras 

föräldrar. Ett barn 

valde att avstå 

intervjun/studien då 

det begav sig 

Nabors & Liddle  

 

2018 

 

Perceptions of Hospitalization by 

Children with Chronic Illnesses and 

Siblings 

 

Journal of Child & Family Studies 

 

USA 

Syftet med studien 

var att få en ökad 

förståelse kring hur 

barn påverkas av 

deras sjukdom och 

hur de fungerar 

under behandlingen 

 

Barnperspektiv 

Genom intervjuer 

innehållande lek 

intervjuades 9 barn 

(ålder mellan 3-11 

år) samt 8 syskon 

(ålder 3-12 år) som 

spelades in 

 

Kvalitativ 

Studiens resultat 

beskriver två 

teman. Ett positivt 

tema som beskrev 

stöttning av 

föräldrar, syskon 

och vårdpersonal 

samt tro. 

Samt ett negativt 

tema som beskrev 

ämnen som smärta, 

rädsla, oro, 

ensamhet samt om 

barnet inte gillade 

vårdpersonalen 

Ja 

 

Etiskt godkännande 

skedde via etiska 

kommittéer på det 

berörda sjukhuset.  

 

Föräldrarna eller 

vårdnadshavarna 

godkände intervjun 

och både föräldrar 

och barn var 

medvetna om att de 

kunde och fick 

avbryta intervjun 

Pelander & Leino-Kilpi 

 

2010 

 

Children’s best and worst 

experiences during hospitalisation 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 

 

Finland 

Syftet var att 

beskriva barns bästa 

och värsta 

erfarenheter av att 

vårdas på sjukhus på 

grund av att tidigare 

forskning fokuserat 

på vad föräldrarna 

tycker 

 

Barnperspektiv 

388 barn mellan  

7-11 års ålder 

inkluderades som 

vårdats på sjukhus 

under minst 1 natt 

och utfördes genom 

att barn fick skriva 

i/fylla i meningar. 

 

Ex. ”Det bästa på 

sjukhuset var ____” 

Det bästa enligt 

barnen var relaterat 

till personer och 

framförallt 

underhållande 

aktiviteter och 

föremål. Det värsta 

enligt barnen var 

relaterat till 

personer, upplevda 

Ja. Sjukhusets etiska 

kommitté godkände 

studien. 

 

Personal fick 

informationen till 

sig och 

vidarebefordrade 

detta till deltagarna 

som fick skriftlig 

och muntlig 



 

 

 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

symtom, känslor 

och procedurer. 

information och var 

tvungna att ge sitt 

samtycke att delta. 

Ramsdell, Morrison, Kassam-Adams 

& Marsac 

 

2017 

 

A Qualitative Analysis of Children's 

Emotional Reactions during 

Hospitalization following Injury 

 

J Trauma Nurs 

 

USA 

Primärt syfte var att 

förstå barnens och 

föräldrarnas syn på 

barnets stressfaktorer 

i samband med skada 

och sjukhusvistelse. 

Sekundärt syfte var 

att identifiera barnets 

tankar och känslor 

om skade- och 

sjukhusrelaterade 

stressfaktorer 

 

Barn- och 

föräldraperspektiv 

10 barn i åldrarna 8-

17 år och deras 

föräldrar 

intervjuades genom 

semi-strukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

sedan kodades. 

 

Kvalitativ 

Studien kom fram 

till att ämnen som 

osäkerhet, 

sömnsvårigheter 

och kostproblem 

samt att vara 

inneliggande på 

sjukhus var 

negativa faktorer. 

 

Barnen var osäkra 

på hur de tänkte 

under vårdtiden 

men känslor som 

fanns var 

nervositet, rädsla 

och irritation 

 

Ja 

 

Etiskt godkännande 

skedde via etiska 

kommittéer på det 

berörda sjukhuset.  

 

Barnen fick 

godkänna att vara 

med i studien där 

föräldrarna 

samtidigt fick ge 

samtycke 

 

Sparapani, Jacob & Nascimeto 

 

2015 

 

What is it like to be a child with typ 1 

diabetes mellitus?  

 

Pediatric Nursing  

 

Brasilien 

19 barn deltog i 

studien 

Som bestod av 3 

steg.  

Som plattform 

användes en 

dockteater för att 

ställa frågor till 

barnen 

 

Barnperspektiv 

Intervjuer som 

berörde  

1) Konflikter, 2) 

Osäkerhet, 3) Rädsla 

och 4) Smärta 

 

Kvalitativ 

Genom dockteater 

lära och förstå om 

T1DM och dess 

hantering, 

eventuellt delta i 

byggandet av olika 

scenarier och 

utforska känslor, 

samtal, och barns 

förståelse 

Ja 

 

Föräldrars samtycke 

och barns samtycke 

krävdes 


