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Bakgrund: Ett barns sjukhusvistelse är traumatiskt och förenat med lidande hos såväl barn 

som föräldrar. En sjuksköterska behöver ha en grundläggande förståelse för föräldrarnas 

och barnets situation, då bristande kunskap kan ge upphov till vårdlidande. 

 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor kan tillgodose barn och föräldrars behov för att 

förhindra vårdlidande under barnets sjukhusvistelse.  

 

Metod: En litteraturbaserad studie baserad på tio kvalitativa artiklar med en kvalitativ 

analys för att skapa en ny helhet.  

 

Resultat: Resultatet presenteras under två domäner: Barns behov och Föräldrars behov. 

Barns behov är indelat i följande kategorier: Kontroll över sitt liv, Trygghet samt 

Välbefinnande. Föräldrarnas behov är indelade i kategorierna Medverkan, Förtroende för 

vårdpersonalen samt Stöd. Varje kategori omfattar två underkategorier.  

 

Slutsats: Ett barns sjukhusvistelse skapar behov hos både barn och föräldrar. Barn behöver 

kontroll över sitt liv, trygghet och välbefinnande. Föräldrar behöver medverkan, förtroende 

för vården och stöd. Gemensamt för barn och föräldrar är behovet av information och 

delaktighet, familjesammanhållning och trygghet. 
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Background: A child’s hospitalization is traumatic and associated with suffering for 

children as well as parents. A nurse should have a fundamental understanding for parents’ 

and children’s overall situation, as lack of knowledge may cause suffering from care.  

 

Aim: To describe how nurses can meet children and parents to prevent suffering from care 

during the child’s hospitalization. 

 

Method: A literature-based study based on ten qualitative articles with a qualitative 

analysis to create a new entirety.   

 

Results: The results are presented in two domains: Children’s needs and Parental needs. 

Children’s needs are divided into following categories: control over one’s life, safety and 

wellbeing. Parental needs are divided into the categories: participation, confidence in 

health professionals and support. Each category consists of two sub-categories.  

 

Conclusion: A child’s hospitalization creates needs of both children and parents. Children 

need control over one’s life, safety and wellbeing. Parents need participation, confidence in 

health professionals and support. Common to children and parents is the need for 

information and participation, family unity and safety. 
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INLEDNING 

Varje år vårdas drygt 95 000 barn på Sveriges sjukhus (Statistiska centralbyrån, 2009). När 

ett barn blir inneliggande på sjukhus berörs hela familjen (Ygge, 2007). Upplevelsen kan 

vara stressande för barnet, många gånger beroende på separation från föräldrar och den 

främmande miljön (Salmela, Salanterä & Aronen, 2010).  Ett barns sjukhusvistelse är 

många gånger psykiskt påfrestande för barnets föräldrar, där oro, skuld och ångest är 

vanliga känslor (Sarajärvi, Haapamäki & Paavilainen, 2006). Barn och föräldrar befinner 

sig i en sårbar ställning på sjukhuset (Hallström & Elander, 2004), och för att som 

sjuksköterska kunna bidra till en god omvårdnad är det därför viktigt att inte bara 

omhänderta det sjuka barnet, utan ha förmåga att tillgodose och ge omsorg till hela den 

drabbade familjen (Tveiten, 2000). Trots att sjukhusmiljön blir mer anpassad för att 

tillgodose barns utvecklingsmässiga och psykologiska behov, förekommer fortfarande att 

barn vårdas på vuxenavdelningar. Av den anledningen kommer sjuksköterskan alltid att 

möta barn i sin yrkesutövning (Enskär & Edwinsson Månsson, 2008a). 

Vid ett barns sjukhusvistelse är helhetsperspektiv av största vikt, som enligt Tveiten (2000) 

handlar om att ge alla i familjen en central plats i vårdandet. Med detta i åtanke syftar 

denna studie därmed till att undersöka hur sjuksköterskan, för att förhindra vårdlidande, 

kan tillgodose barn och föräldrar i samband med barnets sjukhusvistelse, som i denna 

studie avser den tid då barnet är inlagt på sjukhus. Barn avser författaren vara alla individer 

under 18 år.  

BAKGRUND 

Barnsjukvårdens historia 

För omkring 160 år sedan öppnade de första barnsjukhusen i Europa. Föräldrarna 

uppmuntrades då att tillbringa så mycket tid som möjligt med sina barn och dåtidens 

sjukhusmiljö hade stora likheter med hur det ser ut idag (Tveiten, 2000). Mot 1800-talets 

slut förändrades detta synsätt och läkarna utgick från ett sjukdomstänkande. De 

intresserade sig enbart för barnens sjuka organ och när barnet således fått sin diagnos fanns 

oftast ingen behandling. Barnen låg många gånger inne under flera månader och 

separerades från sina föräldrar, eftersom de ansågs vara en smittorisk under denna 

tidsperiod, då samhället kämpade mot infektionssjukdomar (Erlöv & Petersson, 1992). 

Under 1900-talets början insågs att barnen for illa av separationen från föräldrarna.  

Tidigare hade barnens beteende uppfattats som en anpassning till sjukhusmiljön, men nu 

förstods att reaktionen var skadlig för barnen. Separationen, att inte tillåtas besöka sitt 

barn, påverkade även barnens föräldrar (Enskär & Edwinsson Månsson, 2008a).  

 

I slutet av 50-talet presenterades ny forskning i England som kom att bli betydande för den 

senare tidens barnsjukvård. Vad som framkom var att barn bör vårdas annorlunda än vuxna 

och att speciell hänsyn måste tas till barns behov. Vikten av att vårda hela barnet, inte bara 

sjukdomen, lades fram och likaså betydelsen av att vårda barnet som en del av en familj 

samt att föräldrar och syskon är av stor betydelse (Socialstyrelsen, 1982). Dessa 
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rekommendationer nådde Sverige omkring 1970, vilket ledde till omorganisation på 

svenska barnkliniker (Tamm, 1996). Idag är kunskapen kring barnsjukvård betydligt större. 

Idag finns också kunskap om att barn är i större behov av trygghet när de läggs in på 

sjukhus och att föräldrar måste ges möjlighet att kunna vistas nära sitt sjuka barn. För 

omvårdnaden är det av stor betydelse med omvårdnadspersonal som innehar god kunskap 

om hur barn ska mötas och hur behov ska tillgodoses. Vidare menar Socialstyrelsen att alla 

barn på sjukhus är barn med särskilda behov (Socialstyrelsen, 1982).  

Barns reaktion på sjukdom och sjukhusinläggning 

När ett barn drabbas av sjukdom blir reaktionen många gånger annorlunda gentemot hos en 

vuxen (Tveiten, 2000). Hur ett barn reagerar på sjukdom hänger samman med barnets ålder 

och mognadsnivå (Bischofberger, Dahlqvist, Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge, 

2004). Barn kan uppleva symtom annorlunda gentemot vuxna, såväl starkare som mer 

diffust. Barnets vanliga sätt att bete sig på blir annorlunda när sjukdom infinner sig och ett 

barn som i normala fall är mycket aktivt, kan på grund av sjukdom bete sig mycket 

stillsamt, eller tvärt om oroligt, samt förlora aptiten (Tveiten, 2000).  

 

Idag eftersträvas att endast lägga in barn på sjukhus när det inte finns något annat 

alternativ. Sjukhus är för många barn något helt främmande och skiljer sig från allt som 

barnet tidigare mött (Tamm, 1966) Barnet tvingas in i en främmande miljö, med 

främmande människor och obekväma situationer (Hallström & Elander, 2004). 

Sjukhusvistelse upplevs av många barn som något traumatiskt (Woon, 2004) och då barnet 

ställs inför oförutsägbara situationer och många gånger tvingas utstå smärta kan 

sjukhusvistelsen upplevas mycket hotfull (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008b). 

Thurber, Patterson & Mount (2007) belyser att sjukhusets obekanta miljö många gånger 

leder till stor fysisk och/eller känslomässig stress. Barnets normala rutiner blir störda och 

barnet har ofta inget val i vad som händer under sjukhusvistelsen, utan tvingas anpassa sig 

till nya rutiner, mediciner och procedurer (Woon, 2004).  Sjukhusvistelsen har inverkan på 

barnets dagliga liv och kan påverka barnet på många sätt (Horstman & Bradding, 2002). 

Varje barn har en unik upplevelse av sjukhusvistelsen (Hallström & Elander, 2004), men 

sorg, frustration och ilska är vanliga känslor som barnet kan uppleva (Horstman & 

Bradding, 2002). 

 

Majoriteten av barn som vårdas på sjukhus är under fyra år och för små för att kunna föra 

sin egen talan. Barn i den här åldern kommunicerar genom reaktioner på situationer här 

och nu och genom tolkningar av barnets emotionella tillstånd, gester och uttryck, kan 

vuxna reagera på barnets olika tillstånd. Barn i den här åldern är mycket beroende av 

närheten till föräldrarna. När barnet är i förskoleåldern, mellan 3-6 år upplevs världen 

genom barnets egocentriska synvinkel och barnet tror att alla förstår utan förklaringar. 

Efter fyra års ålder börjar logik och enkla tidsbegrepp utvecklas och barnet kan ge uttryck 

för sina upplevelser i sammanhängande berättelser. Mot skolåldern kan barnet ha svårt att 

skilja mellan verklighet och fantasi men genom lek kan de bättre förmedla upplevelser och 

inhämta information. Vid 6-12 års ålder är det logiska tänkandet mer utvecklat och barnet 

har nu förmåga att skilja mellan fantasi och verklighet. I tonåren är barnets tänkande i 

större utsträckning utvecklat och barnet är nu till viss del självständigt. För en tonåring är 

autonomi, som innebär självbestämmande, oerhört viktigt och i den här åldern kan hjälp 

vid sjukdom upplevas som kränkande(Bischofberger et al, 2004).  
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Att vara förälder till ett barn på sjukhus 

Ett barns sjukhusvistelse medför stress och ångest hos barnets föräldrar (Hallström, 

Runesson & Elander, 2002; Sanjari, Shirazi, Heidan, Salemi & Rahmani, 2009). 

Upplevelsen är förenad med blandade och intensiva känslor, såsom osäkerhet, skuld, 

rädsla, sorg och förtvivlan (Hallström et al, 2002). Även Sarajärvi et al. (2006) beskriver 

dessa känslor som vanliga hos föräldrar till barn på sjukhus och påtalar att många föräldrar 

kan reagera på situationen med gråt, koncentrationssvårigheter, depression och huvudvärk. 

Shields (2001) menar att påtaglig ångest hos föräldrar till barn på sjukhus kan ha direkt 

inverkan på det sjuka barnet, som kan uppleva sjukhusvistelsen mycket mer traumatisk om 

föräldern visar på sådana känslor. 

 

Enligt Edwinsson Månsson & Enskär (2008b) har många föräldrar svårt att förstå sin roll 

när barnet vårdas och enligt Kristensson-Hallström (2000) kan detta ge upphov till stress 

och ångest. Kristensson-Hallström (2000) menar att många föräldrar känner sig som 

inkräktare när barnet vårdas och Ygge (2007) beskriver att många föräldrar är rädda för att 

ta hand om sitt barn på det sätt de brukar göra i hemmet, vilket kan leda till att föräldrarna 

kan uppleva svårigheter i att stödja sitt sjuka barn. Sanjari et al (2009) menar att föräldrar 

behöver stöd för att kunna stödja sitt sjuka barn. Dock belyser Sarajärvi et al., (2006) och 

Ciemete (2002) att många föräldrar inte upplever det stöd som de skulle önska från 

vårdpersonalen. 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med familjen 

Enskär & Edwinsson Månsson (2008a) menar att det för en sjuksköterska är stora 

skillnader i att vårda barn gentemot att vårda vuxna. Författarna belyser att barn inte är små 

vuxna utan istället har speciella behov som kan vara svåra att upptäcka därför att de kan 

uttrycka dessa på andra sätt än vad vuxna gör. Idag måste sjuksköterskan ha förmåga att 

fånga in och stötta hela den drabbade familjen. Omvårdnaden kring barn ska utgöras av ett 

samarbete mellan sjuksköterska, barn och föräldrar (a a). Föräldrarna är de som är experter 

på barnet och därmed bör sjuksköterskan lyssna till och ta råd från dem (Ford & Turner, 

2001). Föräldrar är de som innehar bästa förmågan att stödja det sjuka barnet på grund av 

den tillit som finns mellan barn och föräldrar (Shields & Nixon, 2004). Varje familjs 

upplevelse av barnets sjukhusvistelse är unik (Sarajärvi et al, 2006) och sjuksköterskan bör 

visa på grundläggande förståelse för föräldrarnas och barnets totala situation. För att 

omvårdnaden ska kunna betraktas som god är det av största betydelse att ta utgångspunkt i 

både barnets och föräldrarnas upplevelse (Tveiten, 2000).  

 

Ford & Turner (2001) menar att föräldrar många gånger har stora förväntningar på vården 

och därmed kan frustration hos sjuksköterskan uppstå, som alla gånger inte har förmåga att 

uppfylla föräldrarnas förväntningar. Betydelsefullt är att visa vem man är, att man precis 

som de är en människa och inte enbart professionell. Det är viktigt att låta dem prata, det är 

viktigt att lyssna på dem och därigenom utveckla en god vårdrelation. Att vårda barn som 

är återkommande till sjukhuset upplevs många gånger speciellt av sjuksköterskor, som 

menar att man därigenom får en möjlighet att lära känna varandra. Samtidigt som 

sjuksköterskan ska vara professionell kan ändå en slags vänskapsrelation utvecklas, vilket 

gynnar sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma familjens behov (a a). 



 

4 

 

Lidande  

Ett barns sjukhusvistelse är förenat med mycket lidande för hela familjen, då barnets 

lidande medför ett lidande hos föräldrarna (Tveiten, 2000). ). I omvårdnad är lidande ett 

centralt begrepp och vårdandets mål är att förhindra lidande och skapa förutsättningar för 

hälsa och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Alla 

människor upplever någon form av lidande. Det kan handla om livslidande som upplevs i 

relation till människans livssituation eller sjukdomslidande som upplevs i relation till 

sjukdom och behandling. Därtill finns en typ av lidande som benämns vårdlidande och som 

uppstår ur vårdandet (Eriksson, 1994). När en familj tvingas bära den tunga börda som ett 

barns sjukhusvistelse innebär, är det av stor betydelse att någon kan dela upplevelsen, vara 

tillgänglig och lyssna (Carey, Nicholson & Fox, 2002). Vårdlidande innebär att människan 

i sjukvården blir åsidosatt. Den självklara värdigheten kränks och vårdlidande är förknippat 

med maktlöshet, att inte känna sig sedd eller hörd eller att stå utanför vårdandet utan 

förståelse för vad som händer. Istället för att sätta patientens lidande i fokus inriktas 

vårdandet här på rutiner och patientens individuella behov åsidosätts. Patienten utsätts för 

ett förnekande och går miste om det positiva som en vårdrelation ska medföra (Dahlberg, 

2002). Vårdlidande uppstår många gånger ur omedvetet handlande eller bristande kunskap 

(Eriksson, 1994).  

PROBLEMFORMULERING 

Ett barns sjukhusvistelse är förenat med lidande hos såväl barn som föräldrar. 

Sjuksköterskan har till uppgift att lindra lidande och främja hälsa och trots att det är barnet 

som drabbats av sjukdom är hela familjen i behov av vård. Detta ställer krav på 

sjuksköterskans förmåga att tillgodose barn och föräldrar på ett professionellt och adekvat 

sätt. Bristande kunskap hos sjuksköterskan kan leda till att vårdlidande uppstår hos den 

drabbade familjen. Därmed behöver sjuksköterskan goda kunskaper om hur barn och 

föräldrar ska tillgodoses under barnets sjukhusvistelse. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie är att beskriva hur sjuksköterskor kan tillgodose 

barn och föräldrars behov för att förhindra vårdlidande under barnets sjukhusvistelse.  

METOD 

Denna studie är en litteraturbaserad studie med stöd i Friberg (2006). Genom 

litteraturbaserade arbeten utvecklas kunskap utifrån befintlig forskning och data inhämtas 

från tidigare publicerade litterära verk (a a). Då syftet med denna studie var att beskriva 

barn och föräldrars behov har enbart sökningar gjorts av studier med kvalitativ ansats. 

Kvalitativa studier ger möjlighet att förstå människors upplevelser och hur deras behov kan 

mötas och kan vara vägledande för det praktiska vårdarbetet. I kvalitativa studier beskrivs 
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resultatet i ord och framkommer genom intervjuer, observationer och berättelser (a a). 

Datamaterialet till föreliggande studie utgörs av systematiskt valda och kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar. 

Urval 

Urvalet består av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och som svarar mot 

föreliggande studies syfte (Bilaga 1). Urvalet inkluderar barn över ett stort åldersspann och 

beskrivning av vilka åldrar varje specifik artikel inkluderat ses i bilaga 1. 

Inklusionskriterier var att studierna var publicerade mellan åren 2001-2011, publicerade på 

engelska alternativt svenska, att de var etiskt granskade samt fokuserade på barn och/eller 

föräldrars perspektiv. Studier med kvantitativ ansats och artiklar som inte ansågs 

vetenskapliga, i den bemärkelsen att ett tydligt syfte och beskriven metod saknades, 

exkluderades.  

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att lämpliga sökord gentemot studiens syfte identifierades. 

De sökord som användes var: child, hospital, experience, parent, narration, pediatric, 

nursing och care. För att nå ett utökat sökresultat och därmed ett större urval av artiklar 

användes såväl trunkering som boolesk logik. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl och Academic Search Elite, båda tillgängliga genom biblioteket vid 

Högskolan i Skövde (Bilaga 2). Vissa sökningar genomfördes även i databaserna 

ScienceDirect och Pubmed, men medförde inget ytterligare och valdes därför att uteslutas.  

Inledningsvis vid sökningen lästes artiklarnas titlar. De titlar som föreföll intressanta och 

svarade mot föreliggande studies syfte lästes även på sitt abstrakt. Om abstraktet ansågs 

intressant studerades artikeln i sin helhet och de artiklar som var relevanta valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Vid kvalitetsgranskningen användes ett granskningsprotokoll för 

kvalitativa artiklar med poängsystem (Wallengren, 2010). Detta protokoll användes för att 

det gav ett tydligt svar på graden av kvalitet (Bilaga 3). Två av artiklarna visade sig vara av 

medelhög kvalitet, men ansågs av författaren att trots detta ha tillräckligt hög kvalitet för 

att inkluderas i studien.  

Analys 

Analysarbetet har baserats på Fribergs (2006) arbetsgång som är upplagd i fem steg, där 

proceduren beskrivs som en rörelse där en helhet blir till delar, för att sedan sammanfogas 

till en ny helhet. I steg ett läses de valda studiernas resultat flera gånger för att få en känsla 

för innehållet. Steg två innefattar identifiering av nyckelfynd och i steg tre görs en 

sammanställning av varje studies resultat. I steg fyra identifieras de olika studiernas 

likheter och skillnader och följs av steg fem där den nya helheten formuleras och 

presenteras (a a). Författaren läste noggrant igenom artiklarna upprepade gånger för att få 

en tydlig bild av studiernas innehåll. För den text som var svår att förstå användes 

översättningsverktyg och lexikon. För förenklad hantering numrerade författaren artiklarna 

från 1-10 och i marginalerna gjordes stödord för att få en överskådlig bild av resultatets 

innehåll och möjlighet att identifiera studiernas nyckelfynd. Efter detta överförde 

författaren den framarbetade informationen till ett nytt dokument för att få en god översikt. 
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Därefter kunde studiernas likheter och skillnader i datamaterialets resultat identifieras och 

författaren kunde därigenom sammanfoga de olika studiernas resultat till en ny helhet. 

Författaren har valt att presentera sitt resultat under två stora domäner, vilket Graneheim 

och Lundman (2004) definierar som innehållsområden. Under dessa domäner har 

författaren identifierat tre kategorier vardera med två underkategorier. Valet av 

benämningen kategori relaterades till Graneheim & Lundman, (2004), som beskriver 

kategorier som något som svarar på frågan ”vad”, medan teman svarar på frågan ”hur”. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Omvårdnadsforskning kan definieras som en kreativ och systematisk process med syftet att 

skapa ny kunskap om människor, hälsa och sjukdom. När forskning omfattar människor 

gäller att etiska principer och normer respekteras. Hänsyn till de grundläggande etiska 

principerna; principen om autonomi, om att göra gott, om att inte skada samt principen om 

rättvisa ska beaktas (Medicinska forskningsrådet, 2003). I en litteraturstudie undersöks 

tidigare dokumenterad kunskap och istället för att de etiska övervägandena berör 

människor berör de istället litteraturen (Forsberg & Wengström, 2008). Hederlighet är i 

forskning av största vikt. Förvrängning, förfalskning eller plagiat är inte tillåtet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Författaren till föreliggande studie har noga granskat de etiska ställningstaganden som 

gjorts i de inkluderade artiklarna. Stor försiktighet har gjorts vid översättning av 

datamaterialet för att undvika förvrängning av resultatet. Författaren har iakttagit stor 

noggrannhet vad gäller referenshantering med hänsyn till att inte riskera plagiat och text 

som inte är författarens egna ord är referensbelagda.   
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RESULTAT 

Härmed presenteras föreliggande studies resultat under två domäner, Barns behov och 

Föräldrars behov. Under domänen barns behov presenteras kategorierna Kontroll över sitt 

liv, Trygghet och Välbefinnande. Under domänen Föräldrars behov presenteras 

kategorierna Medverkan, Förtroende för vården samt Stöd. Under varje kategori 

presenteras två underkategorier som åskådliggörs i tabell 1. Resultatet presenteras i 

löpande text tillsammans med citat från de analyserade artiklarna. Inledningsvis 

presenteras barns behov och därefter föräldrars behov. De barn som inkluderats i studien är 

mellan 5 månader och 16 år gamla.  

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Domän Kategori Underkategorier 
Barns 

behov 

Kontroll över sitt liv Att få vara delaktig 

Att få tillräcklig information 

 

 Trygghet Att få vara nära familjen 

Att kunna känna sig säker 

 

 Välbefinnande Att få aktivera sig och ha roligt 

Att vårdas av en sjuksköterska med goda egenskaper 

 

Föräldrars 

behov 

Medverkan Att få vara delaktig i barnets vård 

Att få vara nära sitt barn 

 

 Förtroende för 

vården 

Att få god information om barnets vård 

Att kunna känna att barnet är i goda händer 

 

 Stöd Att få stöttning i föräldrarollen 

Att ges möjlighet till avlastning 

Barns behov 

Kontroll över sitt liv 

Att få vara delaktig 

Runesson, Hallström, Elander & Hermerén (2002) beskriver att barn vill vara med och 

fatta beslut som rör deras vård. Även Coyne (2006a):s studie visar på barnens önskan om 

att få vara delaktig i sin vård, men här beskrivs att läkare helt utesluter barnet eller 

alternativt endast diskuterar med barnets föräldrar. De berättar om läkare eller 

sjuksköterskor som i vissa fall frågar om barnets åsikt, men som därefter frågar föräldrarna 

om precis samma sak. Detta gör att barnen känner att deras åsikt inte värderas, vilket gör 

att ilska uppstår. Barnen önskar respekt för sina åsikter, men känner sig istället nedtryckta, 
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ignorerade och exkluderade från sin egen vård. Ytterligare konsekvenser blir att barnen 

känner sig som bortglömda och avpersonifierade objekt (Coyne, 2006a). Området berörs 

även i (Brady, 2009), där barnen menar att en sjuksköterska som inte lyssnar och gör 

barnet delaktig är en dålig sjuksköterska. 

Well I don’t like them talking to my mum all the time … cause people just ask 

what’s wrong with me … and what’s my name and things like that and I know 

what’s wrong with me not my Mum … I know how old I am and what my name is … 

we’re the ones that know what we’ve got wrong with us … cause we’ve got it wrong 

with us. I get used to it but I don’t like it (Coyne, 2006b s.66). 

Coyne (2006a) och Brady (2009) hävdar att sjukhusmiljön bidrar till att barn kan uppleva 

förlorad kontroll. Coyne (2006a) menar att barnen begränsas av sjukhusets regler och rutin. 

De har oförmåga att styra över sitt sänggående till natten eller uppvaknandet på morgonen. 

Tillgången till mat är begränsad och de behöver alltid be om lov att utföra aktiviteter, klä 

på sig eller lämna avdelningen. Något som också nämns är att inte kunna styra över sin 

sängplats, utan att det när som helst kan bli nödvändigt med en flytt till ett annat rum eller 

annan avdelning. Vidare påtalar barnen i studien att sjukhusmiljön medför svårigheter att 

sova, eftersom telefoner ringer, sjuksköterskor pratar eller att andra barn gråter. Trots att 

barnen säger att man vänjer sig, uttrycker de önskan om att själva kunna kontrollera och 

vara delaktiga i dagliga aktiviteter och rutiner (Coyne, 2006a).  

Yeah, I think I’d like to make some decisions, like when I get up or don’t get up … 

The nurse said to me the other day, “Right, we’re going to get you out of bed” and 

I thought, hold on a minute: I don’t want to get out of bed, I’m not going to! I 

mean, they try to understand, but really you’re the only one who knows how you 

feel (Coyne, 2006a s.332). 

Att få tillräcklig information 

Barn är informationssökande individer som ständigt inhämtar information från flertalet 

olika källor. Det kan handla om att de frågar såväl föräldrar som vårdpersonal, observerar, 

ser på teve eller läser om i skolan (Coyne, 2006a; Coyne, 2006b). Fantasi är en stor del i ett 

barns liv och präglar barnets tänkande. Ett barns okunskap tillsammans med fantasi kan 

utgöra ett hinder hos barnet och bidra till oro och rädsla inför vårdrelaterade upplevelser 

och procedurer (Forsner, Jansson, Sorlie, 2005; Coyne, 2006a). Hos barn kan brist på 

information innebära missförstånd och stor ångest (Coyne, 2006a). Det är därtill av stor 

betydelse hur informationen förmedlas, då felaktiga termer kan bidra till skrämmande 

föreställningar hos barn. 

I was afraid because the doctor at the health centre told me he was going to take a 

knife and cut me up (Forsner et al, 2005 s.158).  

Enligt Coyne (2006b) hjälper god information barnet att hantera situationen och 

informationen behövs för att barnet ska kunna förstå sin sjukdom och kunna förbereda sig 

för olika procedurer (a a). Barn förväntar sig att sjuksköterskan ger information om 

utrustning och behandling (Pelander & Leino-Kilpi, 2004) och barn som ges information 

kring sin vård känner lugn och glädje samtidigt som de upplever att de behandlas som en 

person med rättigheter (Coyne, 2006b). Även Runesson et al (2002) belyser barnens 

önskan om god information. 
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Yeah, [it’s] really important, that you know, how … what’s gonna happen and what 

they’re gonna do … think they should tell you at once, you know, what’s gonna 

happen next (Pelander & Leino-Kilpi, 2004 s146). 

Trygghet 

Att få vara nära familjen 

Ångström-Brännström, Norberg & Jansson (2008) beskriver att alla barn uttrycker det 

betydelsefullt att föräldrarna är närvarande. Forsner et al (2005) betonar vikten av att barn 

har föräldrarna vid sin sida och menar att föräldrarnas närvaro medför tröst i sjukhusets 

främmande och otrygga miljö. Pelander & Leino-Kilpi (2004) beskriver föräldrarnas 

viktiga roll och att barnen förväntar sig att föräldrar ska vara närvarande. Förutom att de 

fungerar som en hjälp i de dagliga aktiviteterna och finns där som sällskap, spelar de en 

betydande roll för lindringen av barnens hemlängtan och rädslor (a a). Föräldrarnas 

närvaro är ett viktigt stöd för barnen när de kan vara med, hjälpa och förklara vad som 

händer och utan tveksamhet förklara att det som händer är det bästa för barnet (Runesson 

et al, 2002; Coyne, 2006a). I Ångström-Brännström et al (2008) nämns mamman som 

betydelsefull för barn som är inlagda på sjukhus. Barnen beskriver att allt är mycket bättre 

när mamman är närvarande; hon är den som vet allt och kan ge den bästa trösten. 

Hemlängtan blir större om inte mamman finns nära och det är en trygghet att ha henne 

sovandes i en säng nära den egna sängen om natten (Ångström-Brännström et al, 2008). 

My mother is kind, and I want her to stay here with me. I used to long to be home 

with my mother when she wasn’t here (Ångström-Brännström et.al., 2008 s. 312). 

I Runesson et al (2002) uppmärksammas barnens behov av föräldrarnas närvaro genom 

barnens kroppsspråk. De sträcker ut sina armar mot föräldrarna, ropar på dem eller klättrar 

upp i föräldrarnas knä. Syskon spelar även dem en viktig roll för barn som är inlagda på 

sjukhus. Det är mycket uppskattat när syskonen kommer besök då dem, liksom föräldrarna, 

har en tröstande funktion hos det sjuka barnet (a a). Lika betydelsefullt som det är för 

barnet att ha familjen nära, lika betydelsefullt är det för syskon och föräldrar att få vara 

nära det sjuka barnet. Det sjuka barnet har mycket kunskap kring sin sjukdom och kan inge 

tröst hos sina familjemedlemmar, krama om dem och övertyga dem om att allt kommer att 

bli bra (Ångström-Brännström et al, 2008; Coyne, 2006b). 

When my little brother is sad, he comes to me and I comfort him. Sometimes I talk 

to my sister when she is sad and then she feels better (Coyne, 2006b s.314). 

Att kunna känna sig säker  

Barn på sjukhus är måna om att känna sig trygga och säkra (Ångström-Brännström et al, 

2008). Något som barnen sammanför med säkerhet är vårdpersonalens kompetens, som 

anses vara mycket viktig. Barnen förväntar sig att sjuksköterskan har stor kunskap, är 

säkerhetsmedveten och organiserad (Brady, 2009). För barnens känsla av säkerhet är det 

därtill viktigt med kontinuitet, främst för de barn med regelbundna sjukhusbesök, då det 

lindrar rädslan för att komma tillbaka. (Ångström-Bränsström et al, 2008). Även Coyne 

(2006b) belyser vikten av att barnen får lära känna personalen. Enligt Runesson et al 
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(2002) kan sjukhusmiljön göra att barnen känner sig ensamma och obekväma, vilket bidrar 

till hemlängtan, en längtan hem till den trygga och säkra hemmiljön. Även Forsner et al 

(2005) belyser barns hemlängtan och den frustration och sorgsenhet som kan uppstå när 

det normala levnadssättet ersätts med livet på sjukhus. För barnen är det viktigt att inte 

lämnas ensam, utan önskar att sjuksköterskan ofta tittar in för att se så att allt är bra 

(Ångström-Brännström et al, 2008; Pelander & Leino-Kilpi, 2004). 

… [they should] check on you, say, if you’re all alone in your room and faint or 

something, and then you can’t press the button, so they could look after you a bit, 

and pop in sometimes, just like that (Pelander & Leino-Kilpi, 2004 s 146). 

I Ångström-Brännström et al (2008) belyses vikten av att låta barnen ta med sig 

exempelvis leksaker hemifrån, eftersom det bidrar till att barnen känner sig trygga och 

säkra under tiden dem vistas på sjukhuset.  

I have my doll with me. She’s sick, can you see? And she also has to do blood tests 

… I can talk to my doll if my mother is not here (Ångström-Brännström et al , 2008 

s. 313). 

Välbefinnande 

Att få aktivera sig och ha roligt 

Även Ångström-Brännström et al (2008) beskriver barnens behov av aktivitet, att kunna 

leka, läsa, rita eller se på film, för ett ökat välbefinnande under sjukhusvistelsen. Barnen 

önskar deltagande från såväl föräldrar som vårdpersonal, vilket belyses även i Brady 

(2009), där barnen beskriver en bra sjuksköterska som någon som leker eller spenderar tid 

tillsammans med dem, för att distrahera från det som sker på avdelningen. I Pelander & 

Leino-Kilpi (2004) uttrycker ett barn önskan om stora patientsalar eftersom det ger 

möjlighet till sällskap, någon att prata eller leka med, en möjlighet att få nya vänner 

(Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Något som uppskattas hos barn på sjukhus är lekterapi. 

Där ges möjlighet till lek, spel och pyssel, vilket gör barnen bekväma och ger dem 

möjlighet att kunna fokusera på något annat än deras sjukupplevelse (Forsner et al, 2005). 

Enligt Brady (2009) underlättas det för barnen att hantera den verklighet som råder på 

sjukhuset genom att ha roligt (a a). Positiva saker får barnen att känna sig bekväma och ger 

dem möjlighet att fokusera på andra saker utöver sin sjukdom (Forsner et al, 2005). 

Behovet av nöje belyses även av Pelander & Leino-Kilpi (2004), som menar att barnen 

förväntar sig underhållning för att tiden ska gå fortare. De önskar leksaker och att kunna se 

på teve, men skulle även föredra om det fanns djur på sjukhuset. 

I could play and watch the fish aquarium, and, every now and then, check the scale 

and my blood sugar, and then go back and play again (Pelander & Leino-Kilpi, 

2004 s 147). 

Att vårdas av en sjuksköterska med goda egenskaper 

Goda egenskaper hos sjuksköterskor är viktigt för barn som befinner sig i en sårbar 

situation på sjukhuset. Många barn beskriver en bra sjuksköterska som en person som kan 
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få dem att skratta och ha roligt. Sjuksköterskan ska själv ha förmåga att skratta och inneha 

en god humor (Brady, 2009; Pelander & Leino-Kilpi, 2004). En sjuksköterska som 

förmedlar tillgänglighet, värme och vänlighet ser barn som betydande kvaliteter (Coyne, 

2006a; Ångström-Brännström et al, 2008; Forsner et al, 2005; Coyne, 2006b) och de ser 

det även som viktigt att inte vara alldeles för allvarlig och regelrätt, utan att istället våga ha 

roligt och bjuda på sin fantasi. En sjuksköterska som har tålamod, är lyssnande och som 

man kan lita på är värdefullt för barn på sjukhus (Brady, 2009). En bra sjuksköterska utför 

god omvårdnad och visar respekt för barnen (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Något som 

också värderas högt är ärlighet, framför allt inför smärtsamma procedurer (Brady, 2009) 

där barnen tacksamt tar emot beröm och bekräftelse för att de varit modiga (Brady, 2009; 

Runesson et al, 2002).  

When I was sad, the nurse came into my room and asked if I would like to play a 

game with her. We always play that game when I am here… (Ångström-

Brännström, et al, 2008 s 312) 

Enligt vissa barn är det också viktigt att en sjuksköterska är en god förebild vad gäller god 

hälsa. Barn tvivlar på sjuksköterskans förmåga att vårda andra om han eller hon inte kan 

vårda sig själv. Kroppsspråk och tonläge är något som barnen belyser och de anser det 

också viktigt med en sjuksköterska med ett utseende anpassat för arbetet. Här poängterar 

de bland annat klädval, frisyr, renlighet och smink (Brady, 2009).  

Föräldrars behov 

Medverkan 

Att få vara delaktig i barnets vård 

För föräldrar är det viktigt att få involveras i beslut som rör barnets vård (Thompson,  

Hupcey & Clark, 2002) och de önskar att vården bedrivs i interaktion med såväl 

föräldrarna som det sjuka barnet (Stratton, 2004). Enligt Coyne (2006b) anser föräldrarna 

det viktigt att barnet ges möjlighet att involveras och göras delaktig i vården, samtidigt 

som de uttrycker att detta är en komplicerad situation. Många föräldrar menar att barnen 

har god förmåga att förstå och att deras kunskap bör respekteras och låtas vara delaktiga 

när beslut ska fattas, samtidigt som de hävdar att det kan finnas vissa reservationer. 

Exempel på detta är känslomässig inverkan, att barnet till sinnet inte motsvarar sin 

egentliga ålder eller att förmågan att fatta beslut hör samman med sjukdomens 

komplexitet. Vissa föräldrar hävdar att komplicerade beslut bör överlåtas på föräldrarna, då 

barnen redan kämpar med att hantera sin sjukdom och sjukhusvistelse, medan vissa hävdar 

att det är en självklarhet att barnen involveras (Coyne, 2006b).  

I think the doctors should ask them … em … when a child’s mentally all there the 

right person to ask is the child, they’re the ones that know and mums don’t always 

get it right, they don’t always convey the same message as the child’s given (Coyne, 

2006b s.67). 
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Att få vara nära sitt barn 

Något som värderas högt hos föräldrar är vårdpersonal som underlättar för föräldrarna att 

vara nära sitt barn, till exempel genom att låta familjen äta tillsammans eller ordna sovplats 

för föräldern (Thompson et al, 2002) För föräldrar är det betydelsefullt att alltid få vara 

närvarande samt ha möjlighet att vaka över sitt sjuka barn. Barnets sjukhusvistelse är 

förknippat med stor rädsla hos föräldrarna och framför allt en rädsla för att något ska gå 

fel, vilket skapar ett starkt behov hos föräldrarna att få vara närvarande (Stratton, 2004). 

Föräldrar beskriver att de förlorar förtroende för vårdpersonal som inte underlättar för 

föräldrar att vara nära sitt barn (Thompson et al, 2002). Harbaugh, Tomlinson & 

Kirschbaum (2004) belyser också vikten av att vårdpersonalen möjliggör att föräldrar kan 

vistas nära sitt barn. 

Förtroende för vården 

Att få god information om barnets vård 

Föräldrar till barn på sjukhus behöver god information från omvårdnadspersonalen. 

Föräldrarnas förtroende för omvårdnadspersonalen gynnas av att tid tas till att förklara och 

informera dem och i de fall då föräldrar inte anser sig få tillräcklig, snabb och ärlig 

information kring barnets vård minskar förtroendet (Thompson et al, 2002). Även Stratton 

(2004) belyser vikten av att föräldrarna ges god information.   

It was just to know that [the child] was being taken care of and to answer our 

questions and let us know if situations arose that her status had changed … I felt 

like our needs were met (Thompson et al, 2002s. 144). 

Det är viktigt för föräldrarna att få omvårdnadsprocedurer förklarade för sig och att få 

information om vad som sker och vad som kommer att hända i barnets vård (Stratton, 

2004). Enligt Harbaugh et al (2004) belyser föräldrarna vikten av en rak och klar 

kommunikation, då detta har en ångestreducerande effekt. Tydlig information redan från 

början minskar risken för att föräldrarna ska ställas inför oväntade situationer. Exempel 

som ges är när föräldrarna ska få se sitt barn efter en operation och inte får reda på att 

barnet kan se annorlunda ut eller vara väldigt blek. För många föräldrar blir detta en väldig 

chock om inte information ges i förväg (Harbaugh et al, 2004). 

They told us what he’d look like, which was a smart thing to do. They covered the 

holes on him, so that wasn’t too bad. If they hadn’t done that, it would have been a 

different situation for us (Harbaugh et al, 2004 s. 171).  

I anknytning till information belyser föräldrarna vikten av tydlig och enkel 

kommunikation. De önskar att vårdpersonalen förklarar på ett språk de kan förstå och inte i 

medicinska termer (Stratton, 2004). 
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Att kunna känna att barnet är i goda händer 

För föräldrar vars barn är inlagda på sjukhus är det viktigt att kunna känna att barnet är i 

goda händer (Thompson et al, 2002). Föräldrar känner många gånger rädsla för att något 

ska få fel (Stratton, 2004) och det är betydelsefullt att kunna känna att vårdpersonalen 

verkligen bryr sig om barnet och arbetar för att tillgodose barnets behov (Thompson et al, 

2002). Detta är föräldrarnas sätt att hantera situationen, att skydda sitt barn från eventuella 

missöden. Många gånger har föräldrarna inte möjligheten att ständigt vara hos barnet och 

då önskar de kunna förlita sig på vårdpersonalens förmåga att vaka över och skydda barnet 

(Harbaugh et al, 2004).  

 

I really did trust the staff that works there, because they were all very nice, and all 

very loving and you could tell they genuinely cared about the kids. I mean, if they 

can convey that message, you know that they care, then I can’t imagine that anyone 

would be afraid to leave their kids there (Thompson et al, 2002 s.143). 

 

Vidare behöver föräldrar kunna känna att personalen har god kompetens (Thompson et al, 

2002; Harbaugh et al, 2004) och att personalen har förmåga att inse sina begränsningar. I 

vissa fall är föräldrarna överlag nöjda med hur personalen vårdat det sjuka barnet, men 

mycket frustrerade över den tekniska kompetensen och kan uppleva känslor av att vilja 

skydda sitt barn från dessa situationer, exempelvis när barnets tvingas utstå smärtsam 

provtagning. Något som också anses viktigt är kontinuitet bland personalen, när personalen 

känner till barnet, barnets rutiner och unika behov. Föräldrarna önskar också att alla 

inblandade i barnets vård ska presentera sig (Thompson et al, 2002). I Harbaugh et al 

(2004) belyses att föräldrarna alltid är i en stressad och otrygg miljö när barnet är inlagt på 

sjukhus, men att detta eskalerar om vårdpersonalen visar på ett otryggt beteende. Det som 

beskrivs är inkompetens, dålig kommunikation eller tvingad separation (Harbaugh et al, 

2004). 

 

We thought if you were trained, why, in an emergency situation, do you [the nurse] 

have to explain to the other nurse in detail how the IV worked, everything that he 

[the other nurse] should have known? (Harbaugh et al, 2004 s. 174). 

Stöd 

Att få stöttning i föräldrarollen 

Under barnets sjukhusvistelse hamnar många föräldrar i en passiv roll med känslor av 

hjälplöshet, främst i situationer då medicinska procedurer kan vara smärtsamt för barnet, 

vilket ökar behovet av stöd (Stratton, 2004). Även Harbaugh et al (2004) belyser behovet 

av sjuksköterskans stöttning i föräldrarollen.  Föräldrarna har till uppgift att bistå med det 

som barnet inte klarar själv, och många gånger kan föräldrar uppleva svårigheter i sin 

föräldraroll, exempelvis beroende på bristande medicinsk kunskap, överväldigande 

situationer eller separation från barnet. I dessa situationer uppskattar föräldrarna när 

sjuksköterskor kan gripa in, stödja och komplettera föräldrarollen (Harbaugh et al, 2004). 
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Att ges möjlighet till avlastning 

Trots att föräldrar önskar stöd och underlättning från vårdpersonalen att få vara nära sitt 

barn och stöd i sin roll att ta hand om barnet kan det dock bli för mycket. Det är lätt hänt 

att vårdpersonalen förväntar sig att föräldrarna ska ta hand om barnet, såsom att bada 

barnet eller se till att barnet får mat. Även om föräldrarna många gånger vill vara delaktiga, 

kan dessa situationer göra dem obekväma till mods (Thompson et al, 2002).  

 

She laid in that room all those days … and I didn’t know how to get the gown off, 

and I was so frazzled …  I thought if they would bathe her and ask me if I wanted to 

do it, that’s what I thought they would have done, but they never once mentioned 

bathing her (Thompson et al, 2002 s.145). 

 

Föräldrarna önskar delaktighet, men vill även att sjuksköterskan ska bistå med den omsorg 

som behövs (Thompson et al, 2002). Även Stratton (2004) beskriver föräldrarnas önskan 

om att vårdpersonalen ska kunna känna av när de behövs och skapa en bekväm situation 

för såväl föräldrarna som det sjuka barnet. 

Resultatsammanfattning 

Barn har ett behov av att känna kontroll över sitt liv. De behöver göras delaktiga i vården 

och ges möjlighet att styra över sina dagliga rutiner och aktiviteter. Därtill behöver de god 

information om vad som ska hända och ske då det har en ångestreducerande effekt. Viktigt 

för barn på sjukhus är trygghet. Det får dem genom att familjen finns nära och när de kan 

känna sig säkra hos vårdpersonalen. För att barn på sjukhus ska uppleva välbefinnande 

krävs aktivitet och att de ges möjlighet att ha roligt. Sjuksköterskans goda egenskaper är 

även dem av betydelse för barnets känsla av välbefinnande. 

Föräldrar till barn på sjukhus behöver ges möjlighet att medverka. De behöver göras 

delaktiga i barnets vård och låtas vara nära det sjuka barnet. Därtill behöver de kunna 

känna förtroende för vården vilket nås genom att de får god information och låts känna att 

barnet är i goda händer. Stöd är också viktigt för föräldrarna. De behöver stöttning i 

föräldrarollen men även ges möjlighet till avlastning. 

DISKUSSION 

Följande diskussionsavsnitt är indelat i två delar. Inledningsvis kommer vald metod och 

arbetsgång att diskuteras. Därefter följer en diskussion inriktad på studiens resultat.  

Metoddiskussion 

Denna studie valdes att göras som en litteraturbaserad studie, då en empirisk studie kändes 

för omfattande och tidskrävande på författarens forskningsnivå. Trots att det varit svårt att 

veta vad som är ett bra material och att svårigheter har funnits i att förstå artiklarna har det 
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ändå känts som en god metod att inleda sin forskning med. Metoden har bringat bra 

grundkunskap kring hur det går till att genomföra en studie och samtidigt skapat viljan att 

någon gång gå steget längre och genomföra en empirisk studie.  

Relaterat till studiens syfte valdes kvalitativa studier, vilket också kändes som ett bra val 

vid en förstagångsstudie. Resultatet i kvalitativa studier presenteras i löpande text, vilket 

enligt författaren blir lättförståeligt och risken för feltolkning minskar. Författaren valde att 

utesluta alla artiklar som var publicerade tidigare än år 2001, eftersom att artiklar äldre än 

tio år inte ansågs tillräckligt aktuella. De utvalda artiklarna härstammar från Sverige, USA, 

England, Finland och Irland. Till en början fanns en tanke att enbart inhämta studier från 

Europa. Detta blev dock inget slutgiltigt kriterium då författaren under litteratursökningens 

gång upplevde att barn och föräldrar reagerar på sjukhusvistelse på liknande sätt oavsett 

vilket land de befinner sig i och har därigenom, enligt författarens uppfattning, likartade 

behov som behöver tillgodoses för upplevelsen av god omvårdnad. Däremot är författaren 

medveten om att exempelvis kulturella skillnader kan påverka resultatet. Då studien 

baserats på begränsade områden är det svårt att dra slutsatser om studiens 

generaliserbarhet, men författaren anser sig ändå utformat en studie som skapat en vidgad 

kunskap på området. 

Författaren är medveten om att det kan innebära en begräsning att studien baserats på två 

perspektiv, barn och föräldrar. Detta är dock ett medvetet val av författaren, som anser att 

studien bidragit med ett rikt resultat och som är mycket viktigt i det praktiska vårdarbetet. 

Barn och föräldrar är beroende av varandra och därmed hävdar författaren att det inte 

endast är kunskap kring det sjuka barnets behov som behövs, utan det är av största vikt att 

även beskriva hur sjuksköterskan kan tillgodose föräldrarnas behov. Syftet har varit att 

beskriva de olika behoven för att bidra med kunskap som en yrkesverksam sjuksköterska 

kan nyttja för att ge god vård under barnets sjukhusvistelse. I de artiklar som använts har 

det varit viktigt att barnets och/eller föräldrarnas perspektiv speglats. Sju av de inkluderade 

artiklarna speglar barnets perspektiv och fyra speglar föräldrarnas perspektiv. I en av 

artiklarna fanns tre perspektiv representerade i resultatet; barn-, föräldra- och 

sjuksköterskeperspektiv. Här valde författaren att i föreliggande studie endast inkludera 

barnens och föräldrarnas perspektiv. Det var viktigt att artiklarna grundats på barns eller 

föräldrars upplevelser eller berättelser. Nio av artiklarna var intervjustudier och i en artikel 

hade observation valts som metod. Resultatet är tydligt presenterat i löpande text som är 

lätt att förstå och som får ökad trovärdighet genom att författaren inkluderat många citat. 

Författaren valde att presentera barn och föräldrars behov var för sig för att göra resultatet 

tydligt. I resultatdiskussionen diskuteras de båda domänen var för sig för att sedan 

jämföras och klarlägga gemensamma nyckelfynd och skillnader. Studiens resultat speglar 

barn mellan 5 månader och 16 år. Då inkluderade studiers resultat saknade tydligt 

åskådliggörande av barnens åldrar har författaren därmed inte heller kunnat ge en tydlig 

bild av detta i föreliggande studier. Författaren är medveten om att det är stora utvecklings- 

och mognadsmässiga skillnader mellan barnens åldrar, men anser ändå att resultatet format 

en tydlig bild av vad barnen behöver under den tid de vårdas på sjukhus. 

Vidare är alla inkluderade artiklar noggrant kvalitetsgranskade, vilket innebär att studien är 

av hög vetenskaplighet, som därmed stärker denna studie. Två av artiklarna i urvalet visade 

sig vara av medelhög kvalitet, men efter ytterligare genomgång av dessa studier beslutades 

att de ändå skulle få ingå i föreliggande studies urval. Författaren bedömde försvagande 

faktorer så pass måttliga att artiklarna ändå kunde användas. Viktigt var att etiskt 
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ställningstagande fanns med samt ett tydligt beskrivet syfte och metod. Vad gäller 

översättning av materialet har detta gjorts med stor noggrannhet och försiktighet, men 

författaren är medveten om att feltolkningar inte kan uteslutas, vilket kan innebära en 

svaghet för studien.  

Resultatdiskussion 

Författaren har genom föreliggande studie identifierat vad barn och föräldrar är i behov av 

under barnets sjukhusvistelse. De mest framträdande fynden vad gäller barns behov har 

författaren presenterat under tre stora kategorier; behovet av kontroll, trygghet och 

välbefinnande. Författaren har uppmärksammat att barn, för att uppleva kontroll, behöver 

delaktighet i vården och god information. Behovet av trygghet tillfredsställs genom att 

familjen är närvarande och att barnet känner sig säker i sjukhusmiljön. Därefter följer 

behovet av välbefinnande och föreliggande studie visar på att barnen upplever 

välbefinnande om de ges möjlighet till aktivitet och nöje och vårdas av sjuksköterskor med 

goda egenskaper.  Författaren ser stora likheter i föreliggande studies resultat som i en 

studie av Salmela et al (2010), där det presenteras hur barn hanterar sjukhusvistelse och 

rädslor som den medför. Några av de stora delarna i studiens resultat var just: nöje, 

säkerhet, förståelse för situationen, deltagande och närvaro av familjen. 

Vad gäller föräldrars behov har författaren identifierat medverkan, förtroende för vården 

samt stöd som övergripande behov för upplevelsen av god vård under barnets 

sjukhusvistelse. Författarens tolkning av resultatet är att föräldrar behöver få medverka 

under barnets sjukhusvistelse. De behöver delaktighet i barnets vård och de behöver få vara 

nära det sjuka barnet. De är därtill i ett stort behov av att kunna känna förtroende för 

vårdpersonalen, vilket de gör om de tillhandahålls god information och känner att barnet är 

i goda händer. Författaren har därtill identifierat behovet av stöd, vilket således förmedlas 

genom att stödja dem i föräldrarollen och ge dem möjlighet till avlastning. 

Författaren anser att de mest framträdande gemensamma nyckelfynden i denna studie är 

behovet av information och delaktighet. God information har en ångestreducerande effekt 

hos både barn och föräldrar (Harbaugh et al, 2004; Coyne, 2006a). Att information och 

delaktighet är av stor betydelse hos barn och föräldrar under barnets sjukhusvistelse ses 

även i Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki (2005). Här belyses att det är viktigt 

att hålla familjen uppdaterad om allt som rör barnets vård. Genom att involvera hela 

familjen i de beslut som fattas kan mycket av den oro som uppstår i samband med barnets 

sjukhusvistelse lindras (a a). Även Meiers & Tomlinson (2003) belyser vikten av 

delaktighet. Då vården bedrivs i delaktighet med familjen medför riklig potential att 

familjens upplevelse av hälsa ökar.  

Författaren har även identifierat familjesammanhållning som ett gemensamt fynd i barn 

och föräldrars behov. Studien visar på att sjukhusvistelse skapar stor rädsla hos både barn 

och föräldrar under barnets sjukhusvistelse, vilket lindras om barn och föräldrar får vistas 

nära varandra (Stratton, 2004; Pelander & Leino Kilpi, 2004).  

Studien visar på att trygghet är av stor betydelse under ett barns sjukhusvistelse. För 

föräldrarna är det otroligt viktigt att kunna känna att barnen är trygga och i goda händer 

(Thompson et al, 2002) och barnen är måna om att känna sig trygga i sjukhusmiljön 

(Ångström-Brännström et al, 2008). Både barn och föräldrar berör betydelsen av god 
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kompetens hos vårdpersonalen (Brady, 2009; Thompson et al, 2002; Harbaugh et al, 2004) 

och att det är viktigt med kontinuitet bland personalen (Ångström-Brännström et al, 2008; 

Thompson et al, 2002). Enligt Dahlberg et al (2003) har trygghet samband med lidande. 

Sjukdomslidande innebär ett hot mot hälsan och livet och skapar därmed otrygghet. 

Vårdlidande skapar otrygghet genom bristande information, obegripligheter i vårdmiljön 

och liknande faktorer (a a). Författaren anser att omvårdnadspersonal innehar ett stort 

ansvar för barn och föräldrars känsla av trygghet under barnet sjukhusvistelse, då risken att 

skapa vårdlidande annars är väldigt stor. Författaren tror att det är av största vikt att som 

sjuksköterska lägga stor vikt vid att få föräldrarna att uppleva trygghet för att de i sin tur 

ska kunna förmedla trygghet till det sjuka barnet. Betydelsen av trygghet framkommer 

även i (Teare & Smith, 2004). Även här är det viktigt för föräldrarna att känna att barnet 

ges god vård och precis som i föreliggande studie påpekas betydelsen av kontinuitet bland 

personalen. 

En tydlig skillnad som författaren ser i resultatet är att barn, för att kunna hantera 

sjukhusvistelsen, har ett stort behov av att ha roligt (Brady, 2009), medan föräldrarna 

betonar vikten av stöd från vårdpersonalen (Stratton, 2004; Harbaugh et al, 2004). 

Författaren tror att det beror på att barn inte påtalar behovet av stöd då de kan erhålla detta 

från sina föräldrar. Enligt Sarajärvi et al (2006) upplever många föräldrar att de inte får det 

stöd de skulle önska, vilket författaren anser borde tas på största allvar och vara en stor del 

i omvårdnadens kvalitetsarbete, för att inte öka risken att utveckla vårdlidande. Betydelsen 

av att sjuksköterskan ger stöd till föräldrar till barn på sjukhus uppmärksammas även i 

Miles (2003) och Melnyk (2000). Miles (2003) belyser vikten av att föräldrar ges stöd i 

föräldrarollen, men även att de ges stöd i hur de ska ta hand om barnet även efter 

sjukhusvistelsen. Enligt Melnyk (2000) ska detta stöd till föräldrarna innefatta god 

information, känslomössigt stöd, stöd till delaktighet och stödja föräldrarna till att känna 

förtroende för vården.  

Slutsats  

Ett barns sjukhusvistelse skapar behov hos både barn och föräldrar. Barn behöver kontroll 

över sitt liv, trygghet och välbefinnande. Föräldrar behöver medverkan, förtroende för 

vården och stöd. Gemensamt för barn och föräldrar är behovet av information och 

delaktighet, familjesammanhållning och trygghet.  

Kliniska implikationer 

Barn och föräldrar upplever omvårdnadsbehov som sjuksköterskan behöver tillgodose. 

Vad sjuksköterskan bör göra för att förhindra vårdlidande hos barn och föräldrar är: 

 Göra såväl barn som föräldrar delaktiga i vården. 

 Ge god information till både barn och föräldrar om barnets vård. 

 Underlätta för barn och föräldrar att vara nära varandra. 

 Skapa trygghetskänsla hos såväl barn som föräldrar genom att visa på god 

kompetens och säkerhetsmedvetenhet. 

 Stödja föräldrarna.  

 Visa på goda egenskaper och ge barnet möjlighet till nöje och aktivitet.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie har beskrivit omvårdnadsbehov ur barn och föräldrars perspektiv i 

samband med barnets sjukhusvistelse. Författaren skulle gärna se fortsatt forskning inom 

varje enskilt behov samt i vilken utsträckning barn och föräldrar upplever att dessa behov 

tillgodoses. Författaren anser det även intressant med en studie som beskriver 

omvårdnadsbehov hos föräldrar och barn när föräldern är inlagd på sjukhus. 
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för barnen samt Att 

barnen finns där för 

föräldrar och syskon. 

Hög 

Art.nummer: 2 

Titel: Parent’s 

perceptions of 

nurses’ 

caregiving 

behaviors in the 

pediatric 

intensive care 

unit. 

Författare: 

Harbaugh, 

Tomlinson & 

Kirschbaum.  

Tidskrift: Issues 

in 

Comprehensive 

Pediatric 

Nursing. 

Årtal: 2004 

Land: USA 

Föräldrar Att beskriva 

föräldrars 

uppfattning av 

sjuksköterskors 

omvårdnadsbetee

nden i den 

pediatriska 

intensivvården.  

Kvalitatitv 

semistrukturerad 

intervjustudie 

med 

innehållsanalys 

Två stora grupper 

framkom; 

Omvårdnad: 

tillgivenhet och 

omtänksamhet samt 

Vaksamhet: 

observera och 

skydda. 

Hög 

Art.nummer: 3 

Titel: The 

development of 

trust in parents oh 

hospitalized 

children. 

Författare: 

Thompson, 

Hupcey & Clark. 

Tidskrift: 

Journal for 

Specialists in 

Pediatric Nursing 

Årtal:2003 

Land: USA 

Föräldrar Att undersöka 

utvecklingen av 

förtroende mellan 

sjuksköterskor 

och föräldrar till 

barn på sjukhus 

och utveckla en 

modell för hur 

denna utveckling 

sker. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

med Grounded 

theroy-metod. 

Konstant 

jämförande 

analysmetod som 

resulterade i 

teman. 

Utvecklingen av 

förtroendet beror på 

tidigare 

vårderfarenheter, 

kontinuerliga 

interaktioner mellan 

personal och 

föräldrar. Likaså 

personalens beteende, 

tekniska kompetens 

och/eller 

tillgodoseendet av 

barns och/eller 

föräldrars behov. 

Hög 

 



 

II 

 

Artikelnummer, 

titel, författare, 

årtal, land, 

Perspektiv Syfte Metod, Analys Resultat Kvalitet 

Art.nummer: 4 

Titel: 
Hospitalized 

children´s views 

of the good nurse.  

Författare: 
Brady 

Tidskrift: 
Nursing Ethics  

Årtal: 2009 

Land: England 

 

Barn Att identifiera 

egenskaperna för en 

god sjuksköterska ur 

sjukhusinlagda barns 

perspektiv.   

Kvalitativ 

intervjustudie 

med Grounded 

theory-metod. 

Dessutom 

användes en ”rita- 

och skriva-

metod” och 

urvalet var 22 

barn i åldrarna 7-

12 år. Konstant 

jämförande 

analys och 

gruppering av 

data under olika 

rubriker. 

Studien resulterade i 

fem olika teman som 

betonar viktiga 

egenskaper hos en 

bra sjuksköterska: 

kommunikation, 

yrkesmässig 

kompetens, säkerhet, 

utseendet samt 

personliga 

egenskaper. 

Hög 

Art.nummer: 5 

Titel: Quality in 

pediatric nursing 

care: children’s 

expectations. 

Författare: 
Pelander & 

Leino-Kilpi 

Tidskrift:  Issues 

in 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

Årtal: 2004 

Land: Finland 

Barn Att undersöka vad 

barn har för 

förväntningar på den 

pediatriska 

omvårdnadskvalitén.  

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 20 barn i 

förskoleåldern (4-

6 år) och 20 barn 

i skolådern (7-

11år). 

Intervjufrågor 

med teman 

baserade på 

tidigare forskning 

med följdfrågor. 

Induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

för att identifiera 

kategorier och 

underkategorier. 

Kategorierna svarade 

för barns 

förväntningar på 

sjuksköterskan, 

omvårdnaden, och 

miljön. 

Förväntningarna på 

en bra sjuksköterska 

hörde samman med 

bland annat 

personliga 

egenskaper. En miljö 

där man kunde 

underhålla sig för att 

tiden skulle gå 

fortare var viktigt 

samt att 

avdelningarna borde 

göras mysigare och 

mer bekväma.  

Medel 

Art.nummer: 6 

Titel: Parents 

experiences of 

their child’s care 

during 

hospitalization. 

Författare: 
Stratton 

Tidskrift: 
Journal of 

Cultural Diversity 

Årtal: 2004 

Land: USA 

Föräldrar Att utforska 

föräldrars upplevelse 

av den vård som 

bedrivits när deras 

barn legat på 

sjukhus 

En kvalitativ 

beskrivande 

design med 

Grounded theory 

metod. 

Semistrukturerad 

intervju med 6 

strategiskt utvalda 

personer. 

Konstant 

jämförande 

analys som 

resulterade i olika 

kategorier.  

Fyra olika kategorier 

togs fram; möta 

begränsningar, 

försöka förstå, 

hantera osäkerhet 

samt söka 

uppmuntran hos 

vårdpersonalen. Till 

varje kategori fanns 

ett antal 

underkategorier. 

Hög 

 

 



 

III 

 

 

Artikelnummer, 

titel, författare, 

årtal, land, 

Perspektiv Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Art.nummer: 7 

Titel: Children’s 

experiences of 

hospitalization 

Författare: 

Coyne 

Tidskrift: 
Journal of Child 

Health Care 

Årtal: 2006 

Land: England 

Barn Redogöra för barns 

upplevelser av att 

vara inlagda på 

sjukhus 

Grounded theory 

metod med 

fördjupade 

intervjuer med 11 

barn i åldrarna 7-

14 år. Analys med 

hjälp av 

programmet 

Filemarker Pro.  

Intervjuerna ledde 

till 4 kategorier: 

separation från 

familj och vänner, 

att vara i en 

främmande miljö, att 

ta emot 

undersökningar och 

behandlingar samt 

att förlora 

självbestämmandet.  

Medel 

Art.nummer: 8 

Titel: Children’s 

needs during 

hospitalization: 

An observational 

study of 

hospitalized 

boys. 

Författare: 

Runesson, 

Hallström, 

Elander & 

Hermerén 

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing Practice 

Årtal: 2002 

Land: Sverige 

Barn Att genom 

observation lära 

sig om hur barn 

uttrycker sina 

behov under 

sjukhusvistelse 

genom 

kroppsspråk och 

interaktion mellan 

föräldrar och 

vårdpersonal.  

Kvalitativ 

observationsstudie, 

där 21 pojkar i 

åldrarna 5mån till 

16 år observerades 

totalt 120 timmar. 

Observationerna 

transkriberades till 

narrativ text innan 

innehållsanalys 

gjordes. 

Sex kategorier av 

behov identifierades 

under icke hotande 

situationer: Behovet 

av aktivitet, nya 

upplevelser, 

information, 

delaktighet, beröm 

och erkännande samt 

behov relaterat till 

fysiska resurser. Vid 

hotande, obekväma 

och smärtsamma 

situationer 

identifierades fyra 

kategorier: Behovet 

av kontroll, 

föräldranärvaro, 

integritet samt 

behovet av vad som 

är bekant.  

Hög 

Art.nummer: 9 

Titel: 
Consultation 

with children in 

hospital: 

children, 

parents’ and 

nurses’ 

perspectives.  

Författare:Coyne 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2006 

Land: Irland 

Barn, 

föräldrar, 

sjuksköterskor 

Att utforska barn, 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

delaktighet i 

vården.  

Grounded theory 

metod med 

djupintervjuer, 

frågeformulär och 

observation.  

Barnen var upp till 

15 år gamla. 

Analys med hjälp 

av programmet 

Filemarker Pro.  

Resultatet 

presenteras ur de 

olika perspektiven. 

Barn uttryckte ett 

behov av 

information och 

delaktighet, 

föräldrarna känner 

att barnen bör 

involveras i beslut 

och sjuksköterskor 

hade varierande 

åsikter relaterat till 

barnens kognitiva 

mognad.  

Hög 

 

 

 



 

IV 

 

 

Artikelnummer, 

titel, författare, 

årtal, land, 

Perspektiv Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Art.nummer: 

10 

Titel: The 

experience of 

being ill as 

narrated by 

hospitalized 

children aged 7-

10 years with 

short-term illness 

Författare: 

Forsner, Jansson 

& Sörlie 

Tidskrift: 
Journal of Child 

Health Care 

Årtal: 2005 

Land: Sverige 

Barn Att belysa 

upplevelsen av att 

vara sjuk hos barn 

i 7-10-årsåldern .  

Kvalitativ 

intervjustudie 

med kvalitativ 

tematisk 

innehållsanalys.  

Barns upplevelser 

präglas av både 

fantasi och 

verklighet, vilka båda 

var representerade i 

barnens berättelser. 

Följande teman 

uppstod: 

rädd/självsäker, 

ledsen/mysigt samt 

sårad/ha roligt.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

Bilaga 2 - Översikt litteratursökning 

 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

resultat 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

ACADEMIC 

SEARCH 

ELITE 

Child* AND 

hospitalization 

AND experience 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

91 17 3 

’’  Child* AND 

hospitalization 

AND experience 

AND parent* 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

31 2 1 

’’ child* AND 

hospital* AND 

experience* 

AND nurs* AND 

narrat* 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

38 3 1 

’’ pediatric AND 

child* AND 

nurs* AND 

experience 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

574 10 1 

’’ pediatric nursing 

AND children 

AND care 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

827 3 1 

CINAHL child* AND 

hospitalization 

AND experience 

 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

211 6 0 

’’ child* AND 

hospitalization 

AND experience 

AND parent* 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

62 1 0 

’’ child* AND 

hospital* AND 

experience* AND 

nurs* AND 

narrat* 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

21 4 1 

’’ children AND 

hospitalized AND 

experience 

 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

159 3 1 

’’ child* AND 

hospitalized AND 

pediatric AND 

nurs* 

Publicering från 

2001 och framåt. 

 

Peer Reviewed 

436 2 1 



 

VI 

 

Bilaga 3 - Granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

 

Instruktion  
Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet 

ej). Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan 

divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 

och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje frågeområde ska du 

ringa in det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

 

Frågeområde A. Syfte  
1. Är syftet med studien tydligt beskrivet?  

   

Frågeområde B. Metod  
2. Redogörs för vilken kvalitativ metod som har använts?  

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

 

Frågeområde C. Urval  

4. Är urvalskriteriet för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?    

5. Beskrivs var undersökningen genomfördes?    

6. Beskrivs var undersökningsgruppen kontaktades?    

7. Beskrivs när undersökningsgruppen kontaktades?    

8. Beskrivs hur undersökningsgruppen kontaktades?    

9. Beskrivs vilken urvalsmetod som användes (ex. strategiskt urval, snöbollsurval, 

teoretiskt urval)?  

10. Beskrivs den inkluderade undersökningsgruppen på ett tydligt sätt (ex. ålder, kön, 

utbildning)?    

11. Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

Frågeområde D. Datainsamling  
12. Beskrivs vem som utförde datainsamlingen?     

13. Beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som använts på ett tydligt sätt (vilken typ av 

frågor som användes)?  

14. Är data systematiskt samlade (finns formulerade frågeområden, intervjuguide)?  

 

Frågeområde E. Dataanalys  
15. Beskrivs hur begrepp, teman och kategorier är utvecklade och tolkade på ett tydligt 

sätt? (ex. finns beskrivning/tabell över hur kondensering och abstraktion skett, citat som 

stärker)  

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

17. Är resultaten trovärdiga?  

18. Är resultaten pålitliga?  

19. Finns stabilitet och överensstämmelse?     

 

Frågeområde F. Etiska frågor  
20. Finns det tillräckligt beskrivet hur deltagarna informerats (muntligt, skriftligt, 

frivillighet,  

konfidentialitet)  

21. Finns det beskrivet om forskarna har inhämtat informerat samtycket?  
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22. Har etisk kommitté godkänt studien (eller diskuteras detta)?  

 

 

Frågeområde G. Diskussion  
24. Är de tolkningar som presenteras baserat på insamlad data?  

25. Går det att återkoppla resultaten till den ursprungliga forskningsfrågan?  

26. Har resultaten klinisk relevans 

27. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

  

Sammanvägd poängbedömning Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje 

frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda 

bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


