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Sjuksköterskor har ansvar för att barn är behandlade i överensstämmelse med barnens 
rättigheter och att interagera med dem. I bakgrunden beskriver en studie att barn upplever att 
sjuksköterskor inte lyssnar på dem. Barn är sårbara eftersom de är underlägsna både sina 
föräldrar och sjuksköterskorna beroende på deras både åldersmässiga och kunskapsmässiga 
övertag. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att ge barn möjligheten att delta i 
beslutsfattande processer, vilket kan få dem att känna sig inkluderade, respekterade och 
lyssnade på som individer. På så sätt kan sjuksköterskor kommunicera trygghet.. Syftet med 
denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor kommunicerar trygghet i omvårdnaden av 
barn. Studien är en litteraturstudie gjord i form av en metasyntes. Kvalitativa studier valdes 
för att få ta del av barns, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser. Resultatet visar att 
genom att samtala, skapa individanpassad relation, vara lyhörd och använda symbolspråk 
skapas förutsättningar att kommunicera trygghet. Detta förutsätter att sjuksköterskor tar sig tid 
att göra detta.  Huruvida detta ämne är intressant för allmänsjuksköterskor diskuteras och det 
upplevs enligt författaren som relevant eftersom även allmänsjuksköterskor kan möta barn i 
sitt arbete. Slutsats: Genom att ge barnet tid, att göra barnet delaktigt med hjälp av lyhördhet, 
att skapa relation till barnet, individanpassa informationen, att samtala med barnet och 
använda sig av symbolspråk kan sjuksköterskan kommunicera trygghet i omvårdnaden av 
barn. 
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Nurses´ have the responsibility to make sure that children are treated according to childrens 
rights, and to interact with them. The background present a study where children experience 
that nurses doesn’t listen to them. Children are vulnerable because they are inferior to both 
parents and nurses because of their advantage in age and knowledge. That’s why it’s 
important for nurses to give children an opportunity to participate in decisionmaking, to make 
them feel included, respected and listened to as individuals.  In that way nurses can 
communicate security. The aim of this study is to describe how nurses communicate security 
in nursing care with children. The study is a literature review made as a metasynthesis. 
Qualitative studies were chosen to be able to get the experiences of children, parents and 
nurses. The result from the analysis shows that through talking, creating an individualized 
relationship, being receptive to and using a symbolic language all are prerequisites to 
communicate security. A prerequisite to be able to do this is for nurses to take their time. The 
interest for this subject among nurses is discussed and the author experience it to be relevant 
to all nurses, not just children’s nurses because all nurses can meet children in their work. 
Conclusion: Giving the child time, letting the child participate, being receptive, create a 
relaionship with the child and give individualized information, to talk to the child and use 
symbolic language as a complement while talking. These are ways of communicating security 
in nursing with children.  
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INLEDNING 

 
Även om barnsjukvården är en specialisering inom hälso-och sjukvården är det inte 
ovanligt att också allmänsjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete, möter barn. I möten med 
barn har kommunikationen en nyckelroll, särskilt då sjuksköterskan kan behöva få 
information om barnets tillstånd samt vid tillfällen då barnet ska informeras om procedurer 
eller kommande behandlingar det måste genomgå. Det är av vikt att även barn får ta del av 
det som händer i vårdande situationer, oavsett om de själva är i behov av vård eller 
anhöriga till någon som vårdas (Fossum, 2007). En annan anledning till att följande ämne 
valdes var för att barn är en utsatt grupp då de är underlägsna både sina föräldrar och 
sjukvårdspersonalen som besitter kunskap som de själva inte har. 
 
Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB), genomförde år 2006-2009 ett 
utvecklingsprojekt som kallades ”Trygga barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård” 
(Söderbäck, 2010). Projektet har haft som syfte att främja en trygg vårdmiljö för barn och 
unga inom primärvård med fokus på bemötande inför undersökning och behandling (a.a.). 
Bemötande av barn bör anpassas efter barnets utvecklingsnivå (Tveiten, 2000). Då lagen 
om fritt vårdval har lett till omorganiseringar inom primärvården, ställs numera större krav 
på att utifrån barnens rättigheter kunna kommunicera med barn. Även	  
allmänsjuksköterskor	  kan	  möta	  barn	   i	   sitt	   arbete	  exempelvis	  på	  vårdcentral. Det är 
därför betydelsefullt att ha någon kunskap om vad som är viktigt i mötet med och i 
omvårdnaden av barn. I Barnombudsmannens årsrapport framkommer att endast hälften av 
de barn som träffat personal på vårdcentral, upplevde att personalen hade lyssnat på dem 
(Söderbäck, 2010). Med hjälp av vårdvetenskaplig forskning kan bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis (evidens) användas som underlag för beslut i omvårdnaden. Med 
evidensbaserad omvårdnad kan omvårdnadens kvalitet säkerställas (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). Därför ska sjuksköterskors arbete utgå från evidensbaserad kunskap. 
Genom att ta del av sådan forskning kan sjuksköterskor få information om vad som är 
viktigt för att kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn. 
 
Studier visar att det finns brister i sjuksköterskors kommunikation, och att ytterligare 
studier behövs för att öka förståelsen av hur sjuksköterskor kan kommunicera med barn för 
att främja tillit och trygghet. I exempelvis Carter (2002) upplevde barnen sig ignorerade av 
vårdpersonalen (a.a.). Syftet med denna studie är därför att beskriva hur sjuksköterskan 
kommunicerar trygghet i omvårdnaden av barn.   
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BAKGRUND 

Kommunikation 

 
Enligt Fossum (2007) är kommunikation en överföring av information, ett ömsesidigt 
utbyte, något man delar och rent av något livsnödvändigt (a.a.). Ordet kommunikation 
betyder enligt Nationalencyklopedin (2010) överföring av information mellan människor, 
djur, växter eller apparater. Att kommunicera är ett primärt behov hos människan. Det är 
en förutsättning för en psykisk, social och kulturell utveckling (a.a.). 
 
Kommunikation är lika med relation (Montgomery Leppanen, 1993). För att förstå 
relationell kommunikation kan begreppet tydliggöras med aspekterna rapportera och 
betinga. Rapportera innebär meddelandets innehåll och betinga hur meddelandet tolkas. En 
patients relation till sjukvårdspersonalen beror alltså på de relationella beståndsdelarna av 
budskapen som kommuniceras. Alla vårdgivande beteenden fungerar som kommunikation. 
Det går inte att inte kommunicera något. Det är fundamentalt i en vårdrelation. Beroende 
på den mening som patienten skapar kommer vården att tolkas som vårdande eller icke-
vårdande av henne/honom. Sjuksköterskor kan övervaka patientens tillstånd med hjälp av 
teknisk utrustning men om vårdgivaren inte ser på eller talar till patienten uppfattas 
beteendet som icke-vårdande (a.a.). 
 
Ett annat begrepp inom relationell kommunikation som Montgomery Leppanen (1993) 
belyser är analog och digital kommunikation. Med digital kommunikation används 
symboler såsom ord, medan analog kommunikation är mer konkret och icke verbal. Digital 
eller symbolisk kommunikation används för att uttrycka ett innehåll och analog 
kommunikation för att beskriva det relationella läget. Mänskliga relationer förlitar sig 
därför mer på den analoga formen av kommunikation. Stora delar av kommunikationen 
antas vara analog i omvårdnaden. Liksom kommunikation bidrar även begreppen 
bekräftelse och empati till en förståelse av vårdandet. Empati används av sjuksköterskan 
för att kunna sätta sig in i och förstå patienternas känslor (a.a.). För att en interaktion ska 
upplevas som bekräftande är följande fyra element nödvändiga enligt Sieburg i 
Montgomery Leppanen (1993):  
1) Ett erkännande av den andres existens och att den andre har ett eget syfte  
2) Att bekräfta den andres kommunikation genom att besvara den på ett relevant sätt  
3) Accepterande av den andres självupplevda erfarenhet  
4) Att vilja bli involverad med den andra personen (Montgomery Leppanen, 1993, s. 20). 
 
 
Samtal är svårare att definiera än kommunikation. Människor samtalar med varandra för 
att få kunskap om något. Samtal kan vara symmetriska eller asymmetriska. Det sistnämnda 
innebär att samtalet är ensidigt där den ena parten talar aktivt och den andre lyssnar 
passivt. Ett sådant samtal kan förekomma i vården där vårdgivaren är den som med sin 
utbildning och kompetens har kunskap som kan få vårdtagaren att känna sig underlägsen. 
Helt asymmetriska samtal har i flertal studier visat sig vara ineffektiva då vårdtagaren inte 
känner sig delaktig och inte förstår det som sägs. Sådana samtal gynnar vare sig 
sjuksköterskan eller patienten. Ett helt symmetriskt samtal är dock inte heller något att 
sträva efter i omvårdnaden då ett sådant samtal bygger på en vänskapsrelation mellan 
parterna (Fossum, 2007).  
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Kommunikationsmodeller 
 
Följande kommunikationsmodeller kan göra samtalen bättre: Empowerment, Self- Efficacy 
och Patient-centreringsmodellen (Fossum, 2007). Empowerment innebär att öka individers 
förmåga att kontrollera sina liv med hjälp av patientutbildning där patienten får kunskap 
och blir en del av vårdteamet. En sådan vård är fokuserad på att patienten ska rädda sig 
själv. Begreppet Self-Efficacy innebär en tilltro till den egna förmågan angående ett 
specifikt beteende i en specifik situation. Tron på den egna förmågan kan påverkas av ens 
tidigare erfarenhet av att ha lyckats eller misslyckats, att se andra som lyckats eller 
misslyckats eller övertalning av människor i omgivningen. Genom att förstärka det 
positiva som någon gör kan känslan av kompetens väckas. Patientcentrering strävar mot 
ett symmetriskt sätt att samtala. Denna modell innehåller begreppet disease vilket 
beskriver sjukdomen ur ett objektivt perspektiv och med hjälp av undersökningar såsom 
blodprovtagning medan begreppet illness är subjektivt vilket innebär hur patienten 
upplever sin sjukdom. Genom att undersöka och förstå vikten av båda begreppen, och på 
så sätt försöka förstå hela personen, kan en god relation mellan sjuksköterska och patient 
underlättas (Fossum, 2007) Eftersom patienten är den främsta experten på sig själv vore 
det oetiskt att inte kommunicera med eller lyssna på honom/henne, eller de anhöriga i de 
fall då patienten inte själv kan uttrycka sig. Att lyssna på patienten kan främja hans/hennes 
känsla av förtroende för vården (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Kommunikation är en förutsättning för att kunna skapa en relation till och samspela 
med patienten. För att patienten ska kunna känna trygghet måste vårdpersonalen berätta 
vad som händer och göra honom/henne delaktig i sin vård (Dahlberg et.al. 2003). 
 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter och kommunikation 
 
Kommunikationen har betydelse i omvårdnaden, den är en förutsättning för att kunna 
behandla patienter som kan möjliggöra för dem att känna välbefinnande. Kommunikation 
består av en situation där människor skapar någonting och överför betydelser (Fossum, 
2007). Virginia Henderssons (1960) omvårdnadsteori. . utgår ifrån människans universella 
grundläggande behov bestående av kärlek, mat, husrum, uppskattning, känsla av att vara 
till nytta, samt upplevelse av ömsesidigt beroende av andra i en mänsklig gemenskap. 
Henderson (1960) beskriver dock att dessa allmänmänskliga behov upplevs och tillgodoses 
olika av olika människor beroende av den kultur och det sociala sammanhang en människa 
lever i liksom av människans individuella behov . För att patientens omvårdnadsbehov ska 
kunna tillgodoses med målet att uppnå tillfrisknande, en god hälsa eller, då inget annat är 
möjligt, en fridfull död måste omvårdnaden utgå ifrån individens upplevelse av sina behov 
och hur hon/han upplever att de kan tillgodoses på bästa sätt. Henderson ser människan 
som en självständig och aktivt handlande individ. Målet med omvårdnaden är därför också 
att hjälpa individen till att återigen bli självständig, men att under sjukdomstiden försöka 
förstå individens behov och se till att de blir tillgodosedda då individen själv inte kan 
tillgodose dem (a.a.).  
 
Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori känns relevant eftersom den fokuserar på 
mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden. Hon menar att för att kunna förstå vad 
omvårdnad är måste man kunna förstå vad som sker mellan sjuksköterska och patient, hur 
samspelet kan upplevas och påverka patientens tillstånd (Travelbee, 2006). Travelbees 
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viktigaste begrepp i hennes teori om den mellanmänskliga interaktionen är: mening, 
lidande, människan som individ, mänskliga relationer och kommunikation (Travelbee, 
2006). Även om vi alla får erfara sjukdom, lidande och förluster är det viktigt att förstå 
individens upplevelse av sjukdomen och lidandet eftersom varje individ, och så även 
upplevelsen av sjukdomen är unik. Hon anser även att begreppen patient och sjuksköterska 
kan leda till en generaliserande människosyn och menar att en sådan generaliserande 
definition kan leda till att individuella särdrag suddas ut. Det är viktigare för en 
sjuksköterska att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdomen än till en diagnos 
eller objektiv bedömning. Att lära känna patienten är lika viktigt som att utföra fysisk 
omvårdnad. Kommunikation är ett verktyg för att uppnå målet med omvårdnaden, vilket är 
att tillgodose patientens behov, att hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande och 
finna en mening, vilket kan uppnås genom att interagera med patienten och skapa en 
mellanmänsklig relation. Att finna en mening kan innebära att känna sig stärkt utav den 
livserfarenhet sjukdomen fört med sig, att individen känner att hon/han kan gå utanför sina 
begränsningar (a.a.).  
 
När det gäller god omvårdnad anpassad till barnet, bör hänsyn tas till barnets och familjens 
upplevelse. En god omvårdnad tillvaratar barnets behov och innebär att barnet och familjen 
upplever stöd, tillit och trygghet (Travelbee, 1971). Att lyssna aktivt kan vara en del i att 
skapa den relation som Travelbee talar om, och att främja samspelet och 
kommunikationen.  
Det är svårare för barn än för vuxna att uttrycka sig verbalt. De uttrycker sig därför lättare 
icke-verbalt. Genom att lyssna aktivt kan det som ligger bakom orden, kroppsspråk och 
sättet som orden sägs på, förstås och lyftas fram. Barn kan på grund av sin psykologiska 
omognad ha svårt för att sätta ord på sina känslor och reaktioner och därför behöva hjälp 
med det. Om ett barn exempelvis gråter kan sjuksköterskan försöka sätta ord på varför 
barnet gråter, för att på så sätt bekräfta barnet. En god omvårdnad kräver att sjuksköterskan 
kan observera och samspela i form av olika kommunikativa uttryck såsom ögonkontakt, 
fysisk kontakt, sättet som hon/han ger omvårdnad, och kommunicera både verbalt och 
icke-verbalt (Tveiten, 2000). 
 

Kommunikation och dess betydelse för att skapa trygghet i omvårdnaden 
av barn  
Kunskaper i kommunikation är applicerbart i alla vårdkontexter och viktigt för en 
sjuksköterska att ha men är kanske särskilt viktigt i mötet med barn och deras föräldrar 
(Fossum, 2007). Felaktiga ord och handlingar kan etsa sig fast hos både barn och föräldrar 
och påverka förtroendet för alla kommande vårdsituationer i en negativ riktning. Om en 
sjuksköterska vill försöka få barnet att slappna av genom att exempelvis säga att det inte 
kommer att göra ont kan det sedan bli svårt att få tillbaka den förlorade tilliten om barnet 
skulle uppleva proceduren som smärtsam (a.a.). Enligt Dahlberg et.al, (2003) ökar 
bristande kommunikation risken för att patienten ska känna otrygghet. Det som tidigare var 
känt och välbekant i personens vardag omkullkastas och hotas då han eller hon drabbas av 
en sjukdom och tvingas vistas på sjukhus, vilket är en främmande och otrygg miljö. Som 
sjuksköterska är det viktigt att visa förståelse och bekräfta patienten i hans/hennes 
situation. För att kunna vårda patienten på bästa sätt är sjuksköterskan därför skyldig att ta 
initiativ till att skapa en relation till patienten, genom att visa intresse för hur hon/han 
upplever situationen samt att göra patienten delaktig i denna. Från tidigare studier framgår 
att barn ofta upplever att vuxna inte lyssnar på vad de har att säga. Mer än vartannat barn 
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tycker att de inte blir respekterade av de vuxna på vårdcentraler (Söderbäck, 2010). I en 
studie av Carter (2002) upplevde barnen att de blev tystade eller ignorerade av 
vårdpersonalen. De måste kunna hålla tillbaka vad de anser vara rätt för att istället fokusera 
på vad barnen själva känner angående sin smärta (a.a.). 
 
 
Känslan av trygghet är viktig och är relaterad till känslan av lidande och välbefinnande 
(Dahlberg et al, 2003). Enligt Socialstyrelsen (2010) ska en god hälso- och sjukvård vara 
av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet (a.a.). Numera skickas de flesta 
barn, unga och deras föräldrar till primärvården vid behov av vårdinsatser vilket innebär att 
även vårdpersonal inom primärvård behöver barncentrerad kompetens för att kunna 
kommunicera med dem utifrån barnets rättigheter. 
De som är verksamma inom hälso- och sjukvård: läkare, sjuksköterskor, kuratorer, 
undersköterskor, sjukgymnaster och laboratoriepersonal, behöver ställa sig följande frågor: 

• Vilka konsekvenser får konventionen om barns rättigheter och NOBAB:s standard för 
mina strategier, val av metoder i bemötande av ett barn i denna specifika 
vårdsituation? 
• Hur uppmärksammar jag barnets perspektiv? 
 • Hur gör jag för att göra barn delaktiga i vårdsituationen?  
• Hur gör jag för att göra deras föräldrar/närstående delaktiga i vårdsituationen? 

(Söderbäck, 2010). 
 
 

Trygghet 
 
Enligt Egidius (2008) definieras trygghet som en känsla av säkerhet och tillit vilken 
baseras på en uppfattning om att det inte finns några hot. Därför kan människor uppleva 
situationer som trygga trots att de egentligen är otrygga, de upplever en "falsk trygghet" 
och vågar inte se de hot som faktiskt finns. Inom utvecklingspsykologin har begreppet 
trygghet fått en stor betydelse, småbarns upplevelse av trygghet har visat sig vara 
avgörande för deras psykiska hälsa. I den existentialistiska psykologin betonas hur 
trygghet och otrygghet i individens dagliga tillvaro är grundläggande för den psykiska 
hälsan. Enligt Fossum (2007) kan trygghet vara en positivt upplevd barndom, tillitsfulla 
relationer, och att ha det bra materiellt. När något hotar individens tillvaro, såsom 
exempelvis sjukdom, upplever individen det som otrygghet och önskar eliminera hotet för 
att kunna känna trygghet igen. Tryggheten kan även öka med vissheten om vad det är för 
sjukdom och genom att förstå vårdgivarnas agerande samt den behandling som ges. 
Forskning om trygghet är relativt sällsynt förekommande vilket enligt Fossum, (2007) kan 
antas bero på att ordet inte har någon direkt motsvarighet på engelska. Redan vid första 
anblicken kan patienten undra vem sjuksköterskan är, vilken kompetens hon/han har och 
om hon/han kan känna sig trygg med sjuksköterskan. Tydlighet i mötet med både 
kroppsspråk och presentation av namn och titel kan främja trygghet. Med hjälp av aktivt 
lyssnande kan sjuksköterskan även ställa frågor som kan öka den ömsesidiga förståelsen av 
problemet samt fördjupa relationen till patienten (a.a.). Upplevelsen av otrygghet kan 
relateras till vårdlidande (Dahlberg et al, 2003), vilket exempelvis kan uppstå till följd av 
bristande information och om patienten inte förstår vårdgivarens agerande. Barn har inte 
uppnått den psykologiska mognad som krävs för att förstå på samma sätt som vuxna. Blir 
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barn då bemötta på samma sätt som vuxna ökar risken för att barnen inte förstår vilket i sin 
tur kan leda till otrygghet 
 
 
Allmänsjuksköterskor möter i sitt arbete ibland barn i olika åldrar. Barn som blir sjuka och 
tvingas söka vård hamnar i en främmande och otrygg miljö. För att kunna ge omvårdnad 
och främja trygghet hos barn har kommunikationen stor betydelse. 

PROBLEMFORMULERING 

 
Bristande kommunikation kan leda till en onödigt smärtsam procedur och upplevelse för 
barnet, i en situation som redan upplevs som främmande, otrygg och skrämmande. 
Sjuksköterskans kommunikativa förmåga blir därför viktig för att omvårdnaden ska kunna 
upplevas som så positiv som möjligt. Dessvärre visar studier att brister finns bland 
sjuksköterskor i omvårdnaden. Då lagen om fritt vårdval har lett till omorganiseringar 
inom primärvården ställs numera större krav på att, utifrån barnens rättigheter, kunna 
kommunicera med barn. I Barnombudsmannens årsrapport (2006) framkommer att endast 
hälften av de barn som träffat personal på vårdcentral upplevde att personalen hade lyssnat 
på dem. De som möter barn och unga inom hälso-och sjukvården påverkar dem 
oundvikligen. Mer än vartannat barn tycker att de inte blir respekterade av de vuxna på 
vårdcentraler (Söderbäck, 2010). En allmänsjuksköterska har ingen specifik utbildning 
eller kompetens i omvårdnad av barn. En allmänsjuksköterska kan dock möta barn i arbetet 
och därför behöva någon kunskap om hur hon/han kan kommunicera med dem utifrån 
deras utvecklingsnivå. Målet med denna studie är därför att beskriva hur sjuksköterskor 
kommunicerar trygghet med barn i omvårdnaden. 
 
 

SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur sjuksköterskan kommunicerar 
trygghet i omvårdnaden av barn. 
 

Frågeställningar 

Vad beskrivs som kommunikativ trygghet? 
Hur ges trygghet till barn genom kommunikation? 
Vilken betydelse har sammanhanget i kommunikationen med barn för att skapa trygghet? 
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METOD 

Willman, Stoltz och Bahtesvani (2006), definierar evidens som både ett förhållningssätt 
och en process där bästa tillgängliga vetenskapliga bevis sammanställs, kvalitetsgranskas, 
värderas och tolkas för att användas som ett underlag för vårdbeslut (a a). Föreliggande 
arbete är en litteraturstudie där kvalitativa artiklar analyseras. Kort kan 
forskningsprocessen beskrivas enligt Friberg (2006):   
I steg ett gjordes en problemformulering för studien.  
I steg två gjordes insamling och kvalitetsgranskning av	  datamaterialet.  
I steg tre gjordes urvalet utifrån inklusions- och exklusionskriterier 
I steg fyra analyserades datamaterialet utifrån frågeställningarna och  
i steg fem sammanställdes resultatredovisningen i teman.	   I följande text	   beskrivs	  denna	  
process	  närmare. 
 

Urval 

I urvalsprocessen valdes artiklar ut med avsikt att besvara studiens syfte. Val av 
datamaterial gick systematiskt tillväga genom att abstract och resultat lästes igenom. Ett 
inklusionskriterie som valdes ut var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade 
mellan år 2000-2010. Anledningen till detta var att endast aktuell forskning är intressant 
för att det ska kunna relateras till den vård som bedrivs idag. Ett annat inklusionskriterie 
var att resultatet skulle vara ur antingen sjuksköterske- barn- eller föräldraperspektiv. 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2010) är barn en människa som inte 
fyllt 18 år. I de studier jag valt definieras alltså barn som individer mellan 0-18 år. 
 
En kvalitetsbedömning av artiklarna genomfördes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006 s 156 -157) (se Bilaga 1). Varje artikel fick ett antal poäng vilka räknades om till ett 
procenttal. Kvalitetsbedömningen består utav 14 frågor som ställs till artikeln. Frågor som 
besvarades med ja, fick ett poäng och frågor som besvarades med nej eller vet inte fick noll 
poäng. Den graderingsskala som användes har tre grader: grad ett (bra): 80 -100 %, grad 
två (medel): 70 – 79 % och grad tre (låg): 60 -69 %.  
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Tabell 1- Studiens inklusions- och exklusionskriterier (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & 
Tossavainen, 2008.) 
INKLUSIONSKRITERIER EXKLUSIONSKRITERIER 

• Artiklar publicerade mellan 2000-2010 
 

 

• Artiklar skrivna på engelska 
 

 

• Artiklar skrivna ur sjuksköterske- förldra- 
eller barnperspektiv 
 

• Artiklar skrivna ur läkares perspektiv 

• Vetenskapliga och granskade (peer-
reviewed) artiklar 
 

• Icke vetenskapliga och granskade (peer-
reviewed) artiklar 

• Artiklar som handlar om kommunikation 
med barn 

• Artiklar som handlar om kommunikation 
med neuropsykiatriskt funktionshindrade, 
hörsel- och synskadade barn 

• Artiklar	  som	  enligt	  kvalitetsgranskningen	  
hamnat	  mellan	  70	  %	  -‐	  100	  %. 

• Artiklar	   som	   enligt	  
kvalitetsgranskningen	  ligger	  under	  70	  %.	  	  
	  

 
 
 

Datainsamling 
 
Datainsamling genomfördes med hjälp av sökning i databasen CINAHL (tabell 1). 
Följande sökord användes: nurse*, child* communicat*, trust, children, pediatric, nursing, 
patient education, participation, safety och care. Syftet med trunkeringarna som gjordes 
var att bredda sökresultatet (Östlundh i Vester, Runesson & Torstensson, 2011.). 
Artiklarna årtalsbegränsades (2000-2010).  
 
Sökningen gick till på följande sätt: Titlarna som sökorden resulterade i lästes. Om titlarna 
verkade relevanta för studien, lästes informationsrutan. Om ämnet tycktes	  stämma överens 
med syftet, lästes även abstract och artikelns resultat. Då sökorden resulterade i ett stort 
antal träffar ändrades de för att ge mindre antal träffar. 
 
Referenslistan i en artikel ledde till tre manuella sökningar, alltså tre osystematiska 
sökningar. Enligt Östlundh (2006) kan denna typ av sökning användas för att komplettera 
en systematisk sökning. I Tabell 2 redovisas antalet databasträffar för respektive sökord, 
samt hur många artiklar som valts ut till datamaterialet.  
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Tabell 2- Söktabell för sökning av artiklar i databaser 
	  
Informationskälla Sökord Avgränsning Antal träffar Använda 

artiklar 
communicat*	  
AND	   child*	  
AND	   nurse*	  
AND	  
participat*	  	  

2000-‐2010	   874	  
	  
	  
108	  

	  
	  
	  
2	  

child*	   AND	  
nurse*	   AND	  
trust	  

2000-‐2010	   160	   1	  

children	   AND	  
pediatric	   AND	  
nursing	   AND	  
patient	  
education	  

2000-‐2010	   133	   2	  

children	   AND	  
pediatric	   AND	  
nursing	   AND	  
participat*	  

2000-‐2010	   209	   2	  

children	   AND	  
nursing	   AND	  
safety	  

2000-‐2010	   276	   1	  

communicat*	  
AND	   child*	  
AND	   nurse*	  
AND	  care*	  

2000-‐2010	   585	   1	  

CINAHL 

	   	   	   	  
Manuell	  sökning	   	   	   	   3	  
	   	   	   	   	  
 
 

Dataanalys 
 
Datamaterialet redovisas och presenteras utifrån Willman, Stoltz och Bahtesvanis (2006) 
schema. Schemat består av sju kategorier: författare/år/land, titel, syfte, metod, 
deltagare/bortfall, resultat, kvalitet/typ (a a). (Bilaga 2). När de olika artiklarna 
(datamaterialet), analyserades, lästes först allt material igenom för att få en förståelse för 
innehållet. Data som svarade mot studiens syfte och frågeställningar markerades. Dessa 
sammanställdes till en schematisk tabell (Tabell 3, s. 14). Resultat med liknande innehåll 
sammanfördes sedan och bildade teman. Därefter bearbetades datamaterialet och skapade 
en beskrivande metasyntes (Forsberg & Wengström, 2010) det vill säga ny kunskap 
producerades utifrån artiklarna.  
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Etiska aspekter 

Denna studie har genomförts utifrån följande principer: Det är viktigt att datamaterialet är 
tillförlitligt och att källorna redovisas på ett tydligt och rätt sätt. Det är inte tillåtet att 
plagiera, fabricera eller förvränga datamaterialet. Forskaren bär ansvaret för att resultaten 
är riktiga. Allt av intresse för studiens syfte ska redovisas. Även om det inte skulle visa sig 
stämma överrens med den information som önskas och den förförståelse författaren har. 
Författaren har även en skyldighet att ta hänsyn till de grundläggande etiska riktlinjerna; 
autonomiprincipen, vilken innebär att visa respekt för andras självbestämmande och 
integritet, godhetsprincipen, vilken innebär att göra gott, icke-skada principen, vilken 
innebär att inte orsaka skada samt rättviseprincipen, vilken innebär att behandla alla 
människor lika	   (Medicinska Forskningsrådet, 2003). Alla forskningsresultat måste kunna 
kontrolleras och upprepas av andra forskare och måste därför redovisas. Endast då kan 
forskningen bedömas som vetenskapligt godkänd (Vetenskapsrådet, 2010). 
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att analysera och beskriva hur sjuksköterskan kommunicerar 
trygghet i omvårdnaden av barn. Denna studies datamaterial baseras på de upplevelser som 
sjuksköterskor, föräldrar och barn delgett i tidigare studier. Studiens resultat kan inte 
generaliseras till alla sjuksköterskor, föräldrar och barns upplevelser men gäller för den här 
studien 
	  
Analysen visar följande teman utifrån frågeställningarna om hur sjuksköterskan skapar 
trygghet i kommunikationen: (i) genom lyhördhet, (ii) genom att skapa relation (iii) att 
individanpassa kommunikationen. (iv) genom samtal och (v) genom symbolspråk. Vilken 
betydelse har sammanhanget i kommunikationen med barn? Tiden har betydelse: hur gott 
om tid vårdpersonalen anser sig ha, eller om de tar sig tid till att låta barnen förberedas 
inför en procedur. Betydelsen av sammanhanget har jag valt att koppla till temat lyhördhet 
eftersom analysen påvisar att lyhördhet är av betydelse för att uppfatta barnets behov av 
tid. 
 
 
Tabell 3- Översikt av funna teman i datamaterialet och i vilka artiklar respektive tema 
funnits 
 

 
Temat lyhördhet handlar om att visa närvaro för barnen både fysiskt och mentalt, att vara 
lyhörd för varje barn med dennes unika erfarenheter, upplevelser och behov, att lyssna på 
barnen för att göra dem delaktiga i samtal i omvårdnaden samt att ge dem tid till detta. I 
temat att skapa relation menas att försöka lära känna barnen, att försöka vinna deras 
förtroende genom att visa glädje, humor, leka, prata om saker ur barnets liv och tidigare 
vårderfarenheter, att kunna erbjuda en kontinuitet bland de som vårdar, att en 
familjecentrerad vård bedrivs och att samspela i omvårdnaden. Temat individanpassa 
kommunikationen omfattar att ge barnen individualiserad information, att anpassa 
kommunikationen till barnens utvecklingsnivå, tidigare vårderfarenheter och utifrån vad de 
själva uttrycker ge barnen alternativ anpassat till den nivå de behärskar. Med temat samtal 
menas den verbala kommunikationen. Sjuksköterskan kan samtala om det 
omvårdnadsmaterial hon/han ska använda i omvårdnaden av barnet och under proceduren 
exempelvis distrahera barnet genom att prata om vardagliga saker. Temat symbolspråk 
innebär att bland annat använda sig av dockor och bilder, den icke verbala 

Artikel 

Teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lyhördhet x x  x x x x x x   x 
Skapa relation x x  x x x x x x x  x 
Individanpassa  x x  x x  x   x x 
Samtal x x x x  x   x x x x 
Symbolspråk x  x   x       
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kommunikationen och att visa det omvårdnadsmaterial som sjuksköterskan behöver 
använda i omvårdnaden av barnet. 
 

Lyhördhet 
 
En viktig uppgift för en sjuksköterska som analysen visar är att vara lyhörd och öppen i 
varje möte med barn och deras föräldrar. Genom att ställa frågor och känna in barnen och 
föräldrarnas respons kan sjuksköterskan få en uppfattning om deras tidigare erfarenheter av 
vården, deras upplevelse och behov för att på så sätt agera där efter. Analysen visar att 
sjuksköterskan med hjälp av lyhördhet kan bekräfta personen som hon/han har framför sig 
och att bekräftelsen kan ge en känsla av trygghet. Även de barn som är tysta och uppfattas 
som lugna kan uppleva smärta, vara lika rädda som de som skriker och vilja bli 
informerade. Det är därför viktigt att vara medveten om det i mötet med barnet och under 
omvårdnadsproceduren och att kommunicera med barnet även om det är tyst istället för att 
endast kommunicera med föräldern. Genom att försöka läsa av barnet och rikta sig till 
barnet för att få information om dennes tillstånd visar sjuksköterskan att hans/hennes 
känslor och upplevelser har betydelse och att hon/han bekräftas, respekteras och får 
inkluderas i sin vård, vilket följande citat belyser:  

 
..the staff have an obligation to enquire about the individual children’s 
opinions, wishes and values, all according to convention, so that all 
children, even those who are quiet and shy, are given the opportunity to 
express their opinions and participate in discussions and decisions 
(Runeson, Hallström, Elander & Hermeren, 2002, s.597) 

 
På så sätt kan barnet känna kontroll i den situation som annars kan upplevas som okänd, 
skrämmande och därför göra barnet oroligt. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
vissa barn vill informeras om allt medan andra inte vill veta fullt lika mycket, det är därför 
av stor betydelse att vara lyhörd för vad barnet förmedlar såväl verbalt som icke verbalt. 
Resultatet visar barnens behov av tid och skillnaden som tiden sjuksköterskan tar sig gör. 
Sjuksköterskan behöver därför visa lyhördhet för barnens behov av tid. Det är 
sjuksköterskans uppgift att vara barnets advokat vilket bland annat innebär att se till att 
barnen får möjlighet att delta och medverka i beslut som rör dem, men att samtidigt inte 
tvinga dem som uttrycker att de inte vill eller, av olika omständigheter inte kan vilket 
följande citat beskriver: 
 

..nurses, as children’s advocates, must play a key role in ensuring that all 
children are encouraged and facilitated to be active partners in decisions 
about their health and care. This does not mean that all sick children, 
irrespective of circumstances should be pressurized to get involved in 
decisions about their care. (Coyne, 2006, s.69). 

 
Vi måste förstå och vara lyhörda för att barn är kapabla att uttrycka vad de själva tycker 
om sin vård. I vissa fall kan föräldrarna ta över och inte låta barnet komma till tals, det är 
då viktigt att sjuksköterskan vågar uppmuntra barnet att säga sin åsikt i situationen. Likaså 
i situationer där föräldern tystar ner barnet och håller med sjuksköterskan istället för att 
uppmuntra barnet till att delta i den beslutsfattande processen. Om föräldern inte verkar stå 
på barnets sida har sjuksköterskan en viktig roll i att agera barnets advokat. Föräldern 
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kanske tror att det behandlingsalternativ sjuksköterskan pratar om är det enda rätta och 
därför tystar ner barnet när det protesterar. Då måste sjuksköterskan vara lyhörd för barnet 
och låta henne/honom få säga sitt. Även om barnet inte skulle protestera är det viktigt att 
ändå vända sig till barnet och fråga vad hon/han tycker om förslaget. Att barnet känner sig 
lyssnad på och inkluderad kan främja en känsla av kontroll, säkerhet och trygghet. 
Analysen visar att de allra flesta barnen i studierna ville bli tillfrågade och delaktiga i 
beslut rörande deras vård, de ville förstå vad som händer med deras kropp. Vårdpersonalen 
kan stärka barnens självkänsla och få dem att våga vara delaktiga i sin vård när de 
diskuterar sjukdomen och behandlingen med dem, bara de ger dem utrymme.  
 
Genom att vara lyhörd och närvarande i mötet med barnet kan sjuksköterskan få en inblick 
i vem barnet är för att på så sätt lära känna barnet och hans/hennes behov vilket är oerhört 
viktigt för att kunna ge en individanpassad vård.  
 

Individanpassad kommunikation 
 
Att individualisera omvårdnaden, att anpassa omvårdnaden till det barn sjuksköterskan har 
framför sig är en god förutsättning för att barnet ska få en positiv upplevelse av vården. 
Analysen visar att om det finns olika behandlingsalternativ är det viktigt att låta barnet få 
veta det och själv välja vad det föredrar. Om barnet exempelvis inte vill ha ett stolpiller 
kan sjuksköterskan fråga om barnet hellre vill ha medicinen i flytande form. När barnet får 
ta del av den beslutsfattande processen angående sin egen vård kan de känna att de har 
någon form av kontroll vilket kan underlätta smärtsamma procedurer och få dem att känna 
att de fått medverka i beslut som rör omvårdnaden. På så sätt kan sjuksköterskan främja 
barnets upplevelse av trygghet i omvårdnadssituationen. Följande citat ger exempel på 
individanpassade faktorer för sjuksköterskan att ta hänsyn till: 
 

When information is more individualized.. ..when factors of age, learning 
disabilities, and ethnic beliefs are taken into account.. ..it is likely to be 
more helpful to all children. (Månsson & Dykes, 2004, s.187).  
 

Vårdpersonal bör se varje barn som en individ och anpassa sin kommunikationsstrategi 
och information till barnets utvecklingsnivå, tidigare vårderfarenheter och utifrån vad de 
själva uttrycker ge barnet alternativ, uppmuntra och stötta barnet. Ett sådant bemötande 
kan hjälpa barnet att hantera situationen. Att ignorera barnet i tron om att det inte förstår 
istället för att anpassa informationen till barnets nivå kan öka rädslan och förvirringen i 
den främmande situationen. Analysen visar att de allra flesta barn kan medverka på något 
sätt, om inte angående någon vårdprocedur så i alla fall angående vardagliga saker såsom 
hur de vill fördriva tiden, vad de vill äta och dricka eller vad de vill ha för sorts plåster. Att 
låta barnet ta in det som händer och bekanta sig med det i sin egen takt är också ett 
exempel på individanpassad kommunikation som framkommer genom analysen vilket 
följande citat belyser:  
 

Let him decide. Let him play with the mask and the inhalator. Give him 
something to drink and ice cream. He becomes happy. The last inhalation 
goes much better. Plays peek-a-boo with the mask. (Runeson, Enskär, 
Elander & Hermeren, 2001, s.74). 
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En del av sjukhusen genomförde kontroller för att få kunskap om på vilken nivå av 
förståelse och deltagande barnen befann sig. Andra studier visade dock att vårdpersonalen 
inte tog sig den tiden att prata med barnen för att åtminstone låta dem ställa egna frågor, 
vilket lämnade barnen i ovisshet. Barn har rätt till, och måste därför få information 
anpassad till sin åldersnivå angående den behandling de ska delta i. 

Skapa relation 
 
För att kunna skapa trygghet för barn visar analysen betydelsen av att skapa en relation till 
barnet, och även till föräldrarna. Det är en viktig del för att vårdsituationen ska upplevas 
som bra. Det framgår av de barn och föräldrar som medverkat i studierna och även av de 
sjuksköterskor som medverkat, även om de inte alltid ansett sig ha tid nog att etablera 
relationen på önsvärt sätt. Föräldrarnas närvaro och att en familjecentrerad vård bedrivs har 
visat sig betyda mycket för att vården ska upplevas av god kvalitet av både barnen och 
föräldrarna. Analysen visar att en närvarande familj är trygghet och därmed påverkar 
barnet och dess upplevelse av omvårdnadssituationen. Familjen måste inkluderas i 
omvårdnaden. Sjuksköterskan har därför en skyldighet att försöka skapa en relation även 
till föräldrarna och eventuella syskon för det sjuka barnets skull men också för att de 
anhöriga ska förstå vad som händer med deras familjemedlem. Analysen visar även att när 
vårdpersonalen endast pratade med föräldern kände barnet sig orolig och förstod inte vad 
som sades eller vad som skulle hända. Det skapade otrygghet för barnet. Då 
vårdpersonalen istället pratade direkt med barnet och förklarade vad som hände och vad de 
skulle göra, använde sig av humor och gav barnet möjlighet att ställa frågor skapades en 
relation mellan barnet och sjuksköterskan vilket ledde till känslor av bekräftelse som i sin 
tur möjliggjorde för barnet att känna trygghet. 
 
En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna etablera en relation med barnet och 
dennes familj är att de känner tillit och förtroende för sjuksköterskan. Faktorer som 
främjade tillit var: 
Vänlig personal som pratade på ett behagligt sätt och verkade bry sig och var vårdande på 
så sätt att de tog hand om, gav fysisk omvårdnad, lyssnade, ställde personliga frågor om 
barnet, tog sig tid att förklara information, var lugna samt att de kunde erbjuda en 
kontinuitet bland personalen som vårdade barnet.  En tillitsfull relation till föräldrarna kan 
även ha en positiv inverkan på barnet och hans/hennes tillfrisknande. Kontinuerlig 
information om barnets tillstånd, återkommande personal liksom att lära känna något om 
sjuksköterskan som människa var faktorer som genom studier visade sig främja tillit. 
Följande citat är ett exempel på vad sjuksköterskans kommunikation med barnet kan göra: 
 

When staff took the time they needed to create a secure relationship with a 
child and gave them time to consider, the child's possibility of participating 
in decision making increased. (Runeson, Enskär, Elander & Hermeren, 
2001, s.76). 

 
Att känna till vilka förväntningar föräldrarna har på vården under sjukhusvistelsen kan 
också vara till hjälp för att förstå dem och kunna bemöta de realistiska och orealistiska 
förväntningarna med förklaringar. Att barnen får vara delaktiga i sin undersökning, känner 
sig uppmuntrade att lita på, interagera med och bygga upp en relation till sjuksköterskan 
främjar att de kan hantera sina omständigheter, vilket innebär att hålla sig stabil och trygg 
under informationsutbytet i omvårdnaden. Andra betydelsefulla faktorer som framgår av 
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analysen och som främjar trygghet hos barnen är att prata om tidigare vårderfarenheter, 
använda humor, prata om saker i barnets liv såsom skolan samt att de i kommunikationen, 
bortsett från ålder- och utbildningsmässigt befinner sig på samma nivå som barnet. En 
sådan form av relationsskapande pratstund är ett sätt för sjuksköterskor att skapa en god 
stämning och kan även hjälpa till att öppna upp för barnen och deras föräldrar att prata om 
sådant de inte hade känt sig bekväma att prata om annars vilket följande citat belyser: 
 

Relationship-creating chat can even be used to invite the participants to 
communicate about sensitive issues. (Mårtenson & Fägerskiöld, 2009, 
s.187) 

 

Samtal 
 
Analysen visar att en sjuksköterska som kan prata på ett behagligt sätt och skämta med 
barnet kan skapa en relation med barnet. En sådan sjuksköterska kan även distrahera barnet 
från den obehagliga proceduren och skapa en bra stämning. Barn förväntar sig att 
sjuksköterskorna ska ge information om materialet som hon/han ska använda i 
omvårdnaden och även prata om möjliga behandlingsalternativ. Det framkom genom 
analysen att flera av barnen inte själva tog initiativ till samtal men att både barn och 
föräldrar önskade att sjuksköterskan skulle samtala med dem både innan och efter 
undersökning och behandling samt ge dem utrymme att ställa frågor. Barn behöver 
information så att de kan förstå sin sjukdom och vad som händer med dem, vara delaktiga i 
sin vård, känna sig förberedda för procedurer och få känna sig delaktiga så att de kan förstå 
situationen, får hjälp att skapa mening i den som hjälper dem att kunna fokusera på att bli 
friska igen. Följande citat visar betydelsen av att sjuksköterskan kommunicerar vad som 
händer: 
 

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, s.146). 

 
Förutom att berätta om vad sjuksköterskan ska göra behöver hon/han även berätta om 
varför omvårdnadsåtgärden är viktig. På så sätt kan barnet lättare ta till sig och förstå, om 
det blir informerat om vad omvårdnaden har för syfte. Att samtala med barn leder ofta till 
att barnen känner sig förberedda i omvårdnadssituationen. När information ges till barn 
minskas deras oro och deras återhämtning tar inte lika lång tid som för de som inte 
informeras. Baserat på den respons sjuksköterskorna får i samtalet kan de förstå vilka 
specifika behov barnet har för att på så sätt kunna förse det med den information som 
barnet behöver. En sjuksköterska som samtalar med barnet, uppmärksammar och 
intresserar sig för barnets upplevelse kan främja tillit och trygghet. En sjuksköterska nedan 
uppmärksammar barnet och frågar detta: 
 

Hey, come here and sit down, what is the problem? Have you had bad 
experiences earlier? Now we are going to talk a little at first. What has 
happened, have you had a needie earlier? Girl: 'Yes, and that was tough. 
(Mårtenson & Fägerskiöld, 2007, s.42) 
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En sjuksköterska som uppmärksammar barnets sinnesstämning och visar att hon/han bryr 
sig om kan på så sätt nå barnet och få det att våga samtala om sin upplevelse av 
situationen. När sjuksköterskan samtalar med barnet kan hon/han ge barnet den bekräftelse 
som det behöver vilket kan främja barnets känsla av trygghet. När sjuksköterskan 
förbereder ett barn för en undersökning kan de använda sig av distraktion genom att fråga 
barnet om hans/hennes åsikt och diskutera för att eventuellt kompromissa med dem om det 
skulle behövas. En sådan samtalsteknik hjälper barnen att hantera sin situation. Att ge 
informationen på ett lekfullt sätt kan även det underlätta situationen. Det är viktigt för 
sjuksköterskor att vara medvetna om lekens betydelse och att använda den i samband med 
att de ger instruktioner eller information om barnens kommande behandling. Information i 
enlighet med deras utvecklingsnivå kan minska barnens rädsla och även leda till att deras 
känsla av tillit till sjuksköterskorna tilltar samt känsla av delaktighet och kontroll över 
situationen vilket kan leda till att de känner sig stärkta och främja känsla av trygghet. 
Följande citat visar exempel på att sjuksköterskor kan stärka barn och främja deras 
delaktighet om de diskuterar med dem. 
 

Staff empower children to take part when they discuss the disease, 
medication, training and diet with them (Mårtenson & Fägerskiöld, 2007, 
s.41) 

 
 

Symbolspråk 
 
Analysen visar att de sjuksköterskor som förbereder barn med hjälp av symbolspråk ofta 
använder sig av dockor, fotoalbum, leksaker och det material som sjuksköterskan använder 
i omvårdnaden. Att använda symbolspråk i omvårdnaden kan tydliggöra vad som ska 
hända för barnet och på så sätt främja barnets förståelse och delaktighet och därmed även 
tryggheten. En sådan visuell teknik kan med fördel kombineras med samtal i omvårdnaden 
av barn.  Ett exempel på symbolspråk framgår av citatet nedan: 
 

The children were mostly informed by showing them the medical equipment 
that was to be used for the operation/procedure and demonstrating it on 
dolls. Other means were looking at photos of a child who had previously 
gone through the operat ion/procedure (Månsson & Dykes, 2004, s.184) 

 
Beroeende av barnens ålder och utvecklingsnivå används olika tekniker. Småbarn i två till 
treårsåldern informeras tillsammans med sina föräldrar genom att använda dockor och 
leksaker. Förskolebarn i fyra till fem-årsåldern och deras föräldrar får enligt vissa studier 
ibland skrivna instruktoner, men barnen informeras mestadels genom att få titta på 
materialet som skall användas i deras omvårdnadsprocedur och genom att sjuksköterskan 
instruerar på dockor. Barnen kan även få se bilder av barn som gått igenom samma 
procedur. Skolbarn i åldern 6-12 år informeras mestadels även de med hjälp av bilder på 
barn som tidigare genomgått samma procedur, de kan även få information skriftligt eller få 
titta i anatomiböcker. De kan få informationen såväl själva eller med föräldrarna 
närvarande. Tonåringar informeras främst genom att få se materialet som ska användas 
under proceduren, bilder och broschyrer för att sedan diskutera situationen. Tonåringarna 
känner sig ofta mer bekväma om deras föräldrar inte är närvarande under tiden de blir 
informerade. Vårdpersonalen använder sig även av informationsmaterial som de kan låta 
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barnet och dennes familj få med sig hem så de kan ta del av informationen vid senare 
tillfälle också. 
 
Analysen påvisar att graden av tydlighet kring vad som kommer att hända kan ha stor 
betydelse för barnets förmåga att hantera sitautionen. Att informera barnen på deras nivå 
med diverse symbolspråk tar inte längre tid, vilket en del vårdgivare i studierna skyller på, 
och det ger barnet en möjlighet att skapa sig en bild av vad som ska hända vilket därmed 
kan lugna barnet, göra det annars så främmande mer begripligt, gör barnet mer 
samarbetsvilligt vilket sparar sjuksköterskans tid och framför allt besparar barnen en oviss 
och obehaglig upplevelse.  
 

Sammanfattning 
 
I de studier jag har analyserat har jag funnit att dessa teman visar sig vara betydelsefulla 
för att kunna kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn. Som sjuksköterska är det 
viktigt att känna till att barnens förmåga att förstå är beroende av ålder, utvecklingsnivå 
samt tidigare vårderfarenheter och att anpassa kommunikationen därefter. Det är 
sjuksköterskans uppgift att kommunicera med barnet, att inbjuda till samtal för att försöka 
skapa en relation, förtroende och trygghet samt få honom eller henne att känna sig sedd, 
delaktig och lyssnad på. Det är viktigt att belysa att sjuksköterskor behöver kunna 
kommunicera med barn på deras nivå både med hjälp av samtal och symbolspråk för att 
minimera rädslor och få dem att känna sig sedda och delaktiga i undersökningar och 
behandlingar. 
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DISKUSSION 

I det följande kommer jag att diskutera metoden, resultatet och avsluta med att ge förslag 
på implikationer för omvårdnad angående att skapa trygghet i kommunikationen i 
omvårdnad av barn 
 

Metoddiskussion 
 
För att uppnå syftet med detta arbete ansågs en litteraturstudie vara den mest relevanta 
metoden. Syftet med studien var att analysera och beskriva hur sjuksköterskor kan 
kommunicera trygghet i omvårdnaden, därför är den kvalitativa aspekten viktigare än den 
kvantitativa eftersom syftet är att beskriva upplevelser av något. Strävan är att få en 
djupare förståelse av sjuksköterskors sätt att kommunicera trygghet.I jämförelse med 
intervjustudier har litteraturstudier fördelen att materialet är mer lättillgängligt då studierna 
redan är gjorda och finns att läsa i olika databaser. Att genomföra intervjustudier är mer 
tidskrävande då det kräver att få tag på respondenter att intervjua, även om det samtidigt 
kan ge en djupare förståelse på ett annat sätt då möjlighet till att ställa följdfrågor finns 
vilket det inte ges möjlighet att göra i samband med litteraturstudier. Inom den tidsram 
som finns för det här examensarbetet gjordes dock bedömningen att en litteraturstudie är 
rimligare. Att analysera kvalitativa studier ur ett sjuksköterskeperspektiv men även ta del 
av barn och föräldrars perspektiv av hur sjuksköterskor kommunicerar trygghet upplevs 
relevant. På så sätt ges sjuksköterskors uppfattning av hur de kommunicerar idag men 
också patienterna och deras anhörigas upplevelse av situationen.  
Eftersom det upplevs relevant att få både barns, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser 
av hur och om sjuksköterskor kommunicerar trygghet i omvårdnaden idag valdes 
kvalitativa studier. Sökningen genomfördes med hjälp av valda sökord vilka visade sig ge 
bäst träffar i databasen Cinahl. Sökning gjordes även i PubMed utan att hitta något 
intressant. Tre artiklar hittades även manuellt genom att söka i andra artiklars 
referenslistor.  
 
Studiens validitet kan säkerställas genom att författaren har gått systematiskt tillväga, 
redovisat allting öppet så att läsaren kan följa processen och själv göra om den, och 
resultatet har förstärkts med hjälp av exempelvis citat. Det finns risker och styrkor med alla 
metoder. En egen tolkning och översättning från engelska till svenska har gjorts och däri 
finns risken att människor tolkar annorlunda. Den tolkning som gjorts har dock redovisats 
och kan relateras till citaten. Med hjälp av vald metod har syftet och frågeställningarna 
besvarats. Enligt Forsberg och Wengström (2008) anses det högsta bevisvärdet bland 
studier bland annat fås genom systematiska litteraturstudier med metaanalyser för att sedan 
kunna utvärdera effekter av vård och behandling.  
 
För att arbeta systematiskt valdes utifrån Friberg (2006) modellen för studiens 
genomförande enligt fem steg. För att kvalitetsgranska artiklarna användes modellen från 
Willman, Stoltz och Bahtesvani (2006) vilken finns i Bilaga 1. Det är relevant att kunna 
granska att artiklarna håller hög kvalitet vilket ökar studiens validitet. Med hjälp av deras 
enkla system för kvalitetsgranskning kunde de insamlade poängen omvandlas till procent. 
Artiklar som inte kom upp till mer än 69 % valdes därefter bort. Fribergs (2006) modell för 
kvalitetsgranskning saknade ett sådant enkelt system för att kunna räkna ut procenttal och 
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därför kändes modellen av Willman, Stoltz och Bahtsevani lättare att ta till sig och 
använda. Hänsyn har tagits till att valda studier måste vara etiskt godkända. Ett av 
inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2010, vilket 
gav tillgång till den senaste forskningen. Ur denna forskning skapades en metasyntes 
såsom den beskrivs av Forsberg och Wengström, (2010), vilket ledde till att ny kunskap 
har producerats. De artiklar som använts som datamaterial tar upp betydelsefulla faktorer i 
omvårdnaden av barn och de brister som finns. Denna studie kan därför bidra med relevant 
kunskap som framkommit och analyserats ur tidigare studier. 
	  

Resultatdiskussion 
En	  anledning	  till	  att	  valet	  av	  ämne	  blev	  kommunikation	  med	  barn	  	  var	  för	  att	  barn	  är	  
underlägsna	  både	  sina	  föräldrar	  och	  sjukvårdspersonalen	  som	  besitter	  kunskap	  som	  
de	   själva	   inte	   har	   vilket	   gör	   barnen	   till	   en	   utsatt	   grupp.	   En	   annan	   anledning	   är	   att	  
även	  allmänsjuksköterskor	  kan	  möta	  barn	  i	  sitt	  arbete	  exempelvis	  på	  vårdcentral,	  och	  
att	  det	  därför	  kan	  vara	  betydelsefullt	  att	  ha	  någon	  kunskap	  om	  vad	  som	  är	  viktigt	   i	  
mötet	  med	   och	   i	   omvårdnaden	   av	   barn.	   Om	   sjuksköterskan	   inte	   inkluderar	   barnet	  
eller	  anpassar	  informationen	  till	  henne/honom	  och	  kanske	  tror	  att	  barnet	  ändå	  inte	  
förstår	   kan	   det	   leda	   till	   att	   barnet	   inte	   känner	   sig	   delaktigt	   vilket	   kan	   leda	   till	  
otrygghet	  och	  att	  det	  får	  en	  negativ	  upplevelse	  av	  omvårdnaden.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  
att	  belysa	  vad	  som	  kan	  främja	  en	  positiv	  vårdupplevelse	  för	  barnet	  med	  förhoppning	  
att	  göra	  sjuksköterskor	  medvetna	  om	  det.	  	  
	  
Studiens	   resultat	   diskuteras här	   och	   relateras	   till	   den	   kunskap	   som	   finns	   sedan	  
tidigare.	  
	  

Lyhördhet 
 
Bearbetningen av datamaterialet påvisade att lyhördhet var en av de mest framträdande 
förmågorna av betydelse för att lyckas kommunicera trygghet. För att kunna kommunicera 
med barnet behöver sjuksköterskan kunna känna in och lyssna på och därmed vara lyhörd 
för de behov barnet uttrycker. Ett annat område som sjuksköterskan bör ha goda kunskaper 
i är hur känsliga samtal kan hanteras då ämnet eller situationen kan kännas pinsam för 
patienten. En tonåring exempelvis, kanske söker vård för en förkylning, när problemet 
egentligen är något annat som upplevs som för pinsamt för att prata om. Det är därför 
viktigt att vara lyhörd för barnets uttryck, både de verbala och icke-verbala. Analysen visar 
att det har stor betydelse att alltid fråga barnet vad det tycker om exempelvis valt 
tillvägagångssätt eller behandlingsmetod för att få information om hur de upplever 
situationen. De barn som är tystlåtna, blyga eller rädda och därför inte vågar göra sin röst 
hörd ska inte behöva lida för att sjuksköterskan inte bjudit in barnet i samtalet, vilket är 
sjuksköterskans ansvar. Barnet kanske inte uttrycker sig då heller men då vet barnet i alla 
fall att hon/han får prata och säga sin åsikt i situationen. Barnet behöver få känna sig sedd, 
lyssnad på och tagen på allvar. Det främjar tillit och trygghet i omvårdnassituationen vilket 
också bekräftas av Tveiten, (2000). Enligt Unicef (1989) artikel 12 i barnkonventionen 
(1989) ska de vuxna lyssna på barnen och låta dem få säga hur de vill ha det. 
Sjuksköterskan ska agera barnets advokat genom att känna till de rättigheter barnen har 
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och samtidigt ta reda på vad barnet uppfattar som viktigt och se till att hon/han får sina 
behov tillgodosedda, något även Doyle och Maslin-Prothero (1999) belyser. Lyhördhet 
uppfattas därför som en viktig egenskap för att en sjuksköterska ska kunna kommunicera 
trygghet i omvårdnaden.  
 
En del barn vill inte alls stå i fokus i sin omvårdnad, medan vissa vill det ibland, ibland 
inte och andra alltid vill vara i fokus och bli informerade om allt. Det går därför inte att 
förutse eller generalisera, varken till att barnet tillhör en viss åldersgrupp, har tidigare 
erfarenheter av vårdsammanhang eller att det vid ett tidigare tillfälle ville vara i 
bakgrunden respektive i fokus. Detta visar på vikten av att individanpassa omvårdnaden 
och kommunikationen till barnet sjuksköterskan har framför sig och att vara lyhörd för 
barnets dagsform genom att prata med och lyssna på barnet för att se vilken respons det 
ger. Ett tydligt resultat i analysen är att sjuksköterskorna inte anser sig ha tid till att 
förebereda barnen inför en undersökning exempelvis. Beroende på om sjuksköterskan tar 
sig tid att förbereda barnet får stor betydelse för hur vårdsituationen blir. Tidsbrist används 
ofta som en ursäkt för att inte ha hunnit förbereda barnet inför en procedur. Det finns dock 
inga garantier att en utebliven förberedelse innan undersökning skulle spara tid, utan 
studier har snarare visat motsatsen. Ett barn som föreberetts kan ha fått syftet med 
behandlingen förklarat av sjuksköterskan och därför inte längre känna sig rädd vilket kan 
leda till att barnet är mer samarbetsvilligt. Olika barn behöver dock olika mycket tid för att 
känna sig förberedda och det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd inför barnens 
behov av tid. 
 

Individanpassad kommunikation 
För att kunna kommunicera med barnet behöver sjuksköterskan ha kunskaper om var 
barnet befinner sig i sin utveckling (Tveiten, 2000). Detta, då det är skillnad på att 
kommunicera med ett barn i förskoleåldern, en 10-åring eller en tonåring (Fossum, 2007). 
Barn i förskoleåldern uppfattar ord konkret och bokstavligt. Det är därför viktigt att vara 
tydlig i sin kommunikation vilket jag även tyder utifrån analysen. Även om det är viktigt 
att kunna anpassa kommunikationen och det som sägs till barnets utvecklingsnivå går det 
ändå inte att förlita sig på att exempelvis alla 4-åringar befinner sig på samma nivå och att 
därför anta att patienten som är 4 år ska kunna förstå på samma sätt som en annan 4-åring. 
Även om utvecklingsfaserna som barn går igenom är de samma kan de ske vid olika 
tidpunkter, såsom att barn lär sig gå och prata vid olika tidpunkter. Alderson (1993) 
belyser att barns deltagande i beslutsfattande är ett steg i barnets utveckling. Då barnet 
uppnått tillräcklig mognad kan det antingen tillsammans med föräldrarna eller självständigt 
medverka i beslut angående sin egen behandling. Mognad är dock något som varierar 
mellan barn och utvecklas successivt. I 10 artiklar har European Association for Children 
in Hospital (EACH) formulerat barnens rättigheter på sjukhus och framhäver barns rätt till 
information och att delta i förhållande till sin ålder och mognad vilket stämmer överrens 
med följande lag i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763) (Socialstyrelsen, 2010). 
Analysen påvisar att de barn som får sina rättigheter respekterade känner sig väl 
behandlade av sjuksköterskorna och därmed kan antas känna sig tryggare än de barn som 
inte blir behandlade enligt sina rättigheter. 
 
Barnen själva ansåg i en studie av Coyne, Hayes, Gallagher och Regan (2006) att barn är 
tillräckligt mogna för att aktivt delta i beslut kring sin egen vård då de är allt ifrån 9 till 18 
år. Några av barnen menade dock att åldern spelade mindre roll och att det istället borde 
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bedömas individuellt (a.a.). En god omvårdnad tillvaratar barnets behov och innebär att 
barnet och familjen upplever stöd, tillit och trygghet. Enligt Travelbee (1977) är en god 
omvårdnad anpassad till individen, tar hänsyn till och baseras på barnets och familjens 
upplevelse. Ett av omvårdnadens mål är att finna en mening med situationen (a.a.). Enligt 
Antonovsky (2005) påverkas en människas hälsa av hennes resurser vilket innebär förmåga 
att hantera stress, uppleva känsla av sammanhang och mening. Att människor 
kommunicerar med barnet har betydelse för barnets upplevelse av sammanhang och 
mening (a.a.). Liksom Travelbee (1977) menar att barnet och dennes familj måste ses som 
en helhet eftersom föräldrarna har en viktig roll i att hjälpa barnet att finna mening har 
även författaren funnit i resultatet. Då barnen själva ännu inte har tillräckliga resurser för 
att kunna finna mening är de i behov av sina föräldrar, i vilken omfattning är dock 
beroende av barnets ålder och utvecklingsnivå, det är därför av stor vikt att anpassa 
omvårdnaden efter individens behov. Genom att kommunicera med barnet kan förståelse 
fås för hans/hennes situation och individuella behov. 
 

Skapa relation 
Travelbee (1977) menar att sjuksköterskan, genom vårdandet ska hjälpa patienten att finna 
mening, men för att kunna göra detta krävs det att en mellanmänsklig relation är etablerad 
mellan sjuksköterskan och patienten där även föräldrarna är inkluderade i omvårdnaden av 
barn (Travelbee, 2006). Analysen visar att det är sjuksköterskans skyldighet och ansvar att 
upprätta en relation med barnet samt skapa förutsättningar för henne/honom att uttrycka 
sig.  
 
Att skapa en trygg relation till barnet och ge det utrymme att tänka efter i 
omvårdnadssituationen har visat sig leda till att barnets förmåga att delta i beslut ökar. 
Sjuksköterskor möter dock fler än bara patienten (barnet) i omvårdnaden eftersom 
föräldrarna oftast också är med. Enligt Fossum (2007) måste en sjuksköterska även kunna 
kommunicera med och inkludera föräldrarna i omvårdnaden. Föräldrarnas betydelse och 
delaktighet i omvårdnaden är viktig eftersom de är dem som barnet känner bäst och är 
trygg med. Det kan dock finnas en risk att sjuksköterskan endast vänder sig till föräldrarna 
i tron att barnet inte förstår att ta till sig informationen, vilket gör att barnet därmed kan 
känna sig åsidosatt. Ett barn som inte inkluderas i sin omvårdnad kan inte känna 
delaktighet och relation till sjuksköterskan vilket gör att inte heller någon tillit eller 
trygghet i omvårdnaden kommer att kunna skapas. 
 

Samtal 
Att främja barns rättigheter är enligt Hallström och Elander (2004) en av de viktigaste 
rollerna en sjuksköterska har. Genom samtal kan en av de rättigheterna tillgodoses då 
sjuksköterskan låter barnet få sin röst hörd. Det har inte endast betydelse att samtal 
genomförs i omvårdnaden utan även hur de genomförs. Samtalet kan skapa en stämning 
och, förutom att informera både sjuksköterskan om patientens (barnets) tillstånd och barnet 
om kommande procedur även leda till att barnet distraheras från det onda, får kunskap som 
minskar rädslan och främjar en känsla av trygghet. Samtalen i de funna studierna upplever 
jag informativa, lättsamma, skämtsamma, lekfulla, lugna, inkluderande och bekräftande 
men också obefintliga, exkluderande, skrämmande och obegripliga sedda ur barnens, men 
även föräldrarnas ögon. Det var tydligt att de allra flesta barn och föräldrar önskade att 
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sjuksköterskorna skulle samtala med dem både innan och efter undersökning eller procedur 
genomförts. 
 
Det framkom av analysen att barnen sällan själva tar initiativ till samtal, det är därför 
viktigt att sjuksköterskan bjuder in dem till samtal för att göra barnen delaktiga. 
Kommunikationen med barnen syftade till att etablera en positiv relation till dem genom 
att visa respekt och tillit, vilket uttrycktes verbalt men även icke verbalt. 
 

Symbolspråk 

Det icke verbala språket kan tolkas vara av stor betydelse i omvårdnaden av barn. Då barn 
lättare tar till sig det som inte sägs med ord (Tveiten, 2000) är det viktigt att vara medveten 
om vad som uttrycks med kroppsspråket. Analysen tyder även på att barn lättare uppfattar 
det som sägs om de samtidigt får se en bild av den procedur de ska gå igenom eller det 
omvårdnadsmaterial som sjuksköterskan ska använda, bland annat. Kommunikation med 
hjälp av symbolspråk har visat sig förmedla information på ett tydligare sätt än vad enbart 
ord kan göra. Det tyder därför på att en kombination av både samtal och symbolspråk är att 
föredra för att skapa trygghet i omvårdnaden av barn. Sjuksköterskor behöver förstå det 
icke verbala språkets betydelse i omvårdnaden för att bli medvetna om hur de uttrycker sig 
med kroppsspråket för att minimera eventuella obehag som skulle kunna uppstå om barnet 
skulle uppleva sjuksköterskans kroppsspråk skrämmande. Sjuksköterskan behöver även 
förstå betydelsen av att använda symbolspråk eftersom den tydlighet som det medför kan 
leda till en visshet och förståelse hos barnet. På så sätt kan barnet känna sig väl förberett 
vilket i sin tur kan leda till minskad rädsla och ökad känsla av kontroll. Enligt Kolk, van 
Hoof och Fiedeldij Dop (2000) visar förberedda barn betydligt mindre oro både före och 
under blodprovtagning Detta visar att även allmänsjuksköterskor behöver kunna 
kommunicera trygghet med barn i sitt arbete samt betydelsen av att förbereda dem inför 
exempelvis blodprovtagning. 
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Slutsats 
 
Analysen av studierna visar på olika strategier för sjuksköterskor att kommunicera trygghet 
i omvårdnaden av barn. Författaren anser att det är av intresse att belysa detta även för 
allmänsjuksköterskor eftersom de också kan möta barn i sitt arbete. Därför bör även de få 
en inblick i vad barn behöver och hur sjuksköterskor kan skapa förutsättningar för att barn 
ska få känna trygghet i omvårdnaden. Barn som inte blir bemötta med respekt och tilltalade 
personligen kan känna sig exkluderade vilket kan medföra att de inte förstår vad som ska 
hända med dem och därför skapar oro och otrygghet hos dem. Delaktighet kan underlätta 
en situation som upplevs som smärtsam, och för att känna sig delaktig behöver barnet 
tillgång till information om vad som ska hända. Att förklara något för ett barn kan 
upplevas som tidskrävande eftersom en sjuksköterska kan behöva använda olika redskap 
för att barnet ska kunna förstå, men den tiden som sjuksköterskan lägger på att förbereda 
barnet inför proceduren det ska gå igenom har hon/han igen då barnet av vissheten kan 
känna sig lugnare och tryggare. Därmed kan barnet känna tillit och vara mer 
samarbetsvilligt vilket minskar risken för att barnet ska protestera och känna lidande och 
främjar barnets möjlighet att känna någon form av kontroll och autonomi i 
omvårdnadssituationen. Med hjälp av lyhördhet, individanpassad kommunikation, att ta 
initiativ till att skapa relation, samtala och använda sig av symbolspråk kan sjuksköterskan 
ha goda förutsättningar att kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn. 
 
 

Implikationer  
Denna studie kan uppmärksamma och visa sjuksköterskor hur betydelsefullt det är: 

• Att sjuksköterskan ger barnen tid och förbereder dem inför/efter procedur eller 
behandling.  

• Att sjuksköterskan har ansvaret att bjuda in barnen till samtal och skapa relation 
• Att även försöka bjuda in, informera, inkludera och förbereda de barn som verkar 

blyga och tystlåtna, de kanske också vill vara delaktiga men inte vågar. 
• Att sjuksköterskan har till uppgift att agera barnens advokat  
• Ta del av NOBAB:s standard och använda sig av den i omvårdnaden av barn 
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BILAGA 1 

	  

Bilaga H ur Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering        Ja Nej  Vet ej 

Patientkarakteristiska              Antal………………………. 

 Ålder………………………. 

 Man/Kvinna………………..              

  

                                                                          

                                                                          

Är kontexten presenterad?          Ja Nej Vet ej                      

Etiskt resonemang?            Ja Nej Vet ej      

Urval 

- Relevant?    Ja Nej Vet ej                                                     

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej                                                 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    Ja Nej Vet ej            

- Datainsamling tydligt beskriven?     Ja Nej Vet ej              

- Analys tydligt beskriven?        Ja Nej Vet ej                       

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej                  

- Råder datamättnad?                 Ja Nej Vet ej                        
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-Råder analysmättnad?   Ja  Nej Vet ej                                    

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?         Ja  Nej Vet ej

             

- Redovisas resultatet i förhållande till             

 En teoretisk referensram?                              Ja  Nej Vet ej

          

Genereras teori?                                             Ja   Nej Vet ej                                          

 

Huvudfynd   

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra                    Medel                  Dålig 

 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Granskare (sign)……………………………… 
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Bilaga 2- Presentation av datamaterialet 

Titel Årtal/Tidskrift Författare Syfte Metod/Urval Kvalitet 
1. Information 
exchange in 
paediatric 
settings: an 
observational 
study 

2007  
 
Paediatric 
Nursing.  
 

Mårtenson EK. 
& Fagerskiöld. 
AM. 

Att identifiera och 
beskriva begrepp 
angående 
informationsutbytet 
mellan barn och 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
 
N=28 
 

Bra 
 
93 % 

2. Quality in 
pediatric 
nursing care: 
children’s 
expectations 

2004 
 
Issues in 
Comprehensive 
Pediatric 
Nursing 

Pelander T. & 
Leino-Kilpi H. 

Att studera barns 
förväntningar 
gällande 
barnsjukvårdens 
kvalitet 

Kvalitativ 
 
N=40 
 
12 flickor 
28 pojkar 

Medel 
 
78,5 % 

3. 
Professionals’ 
perceptions of 
children’s 
participation in 
decision 
making in 
healthcare 

2001 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Runeson I.; 
Enskar K.; 
Elander G.; 
Hermeren G 

Att med hjälp av 
berättelser från 
sjuksköterskor 
identifiera faktorer 
som påverkar barns 
deltagande i 
beslutsfattande 

Kvalitativ 
 
N=140 
 
 

Medel 
 
78,5 % 

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

2002 
 
Nursing Ethics 

Runeson I; 
Hallstrom I; 
Elander G; 
Hermeren G 

I vilken 
utsträckning 
interagerar barn, 
föräldrar och 
sjuksköterskor i en 
beslutsfattande 
process 

Kvalitativ 
 
N=24 
 
2 flickor 
22 pojkar 

Medel 
 
78,5 % 

5. Psychosocial 
care needs of 
children with 
recent-onset 
asthma 

2007 
 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric 
Nursing 

McNelis, AM.; 
Musick B.; 
Austin, JK.; 
Larson, P.& 
Dunn, DW 

Att studera 
psykosociala 
vårdbehov bland 
barn med astma 

Kvalitativ 
 
N=63 

Bra 
 
86 % 

6. Practices for 
preparing 
children for 
clinical 
examinations 
and procedures 
in Swedish 
pediatric wards 

2004 
 
Pediatric 
Nursing 

Mansson, ME. 
& Dykes, A. 

Informeras barn 
och deras föräldrar 
om undersökningar 
och procedurer 

Kvalitativ 
 
N=58 

Medel 
 
78,5 % 

7. The 
development of 
trust in parents 
of hospitalized 
children 

2003 
 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric 
Nursing 
 

Thompson, 
VL.; Hupcey, 
JE. & Clark, 
MB 

Att studera 
utvecklingen av 
tillit bland föräldrar 
till barn inlagda på 
sjukhus 

Kvalitativ 
 
N=15 
 
13 kvinnor 
2 män 

Bra 
 
86 % 

8. Consultation 
with children in 
hospital: 
children, 
parents’ and 
nurses’ 

2006 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Coyne, I. Att studera barns, 
föräldrars och 
sjuksköterskors syn 
på deltagande i 
omvårdnaden 

Kvalitativ 
 
 

Medel 
 
78,5 % 
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perspectives 
9. Use of 
perioperative 
dialogues with 
children 
undergoing day 
surgery 

2008 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Wennström, 
B.; Hallberg, 
LR. & Bergh, I. 

Att utforska vad 
det innebär för 
barn att vistas på 
sjukhus 

Kvalitativ 
 
N=20 
 
15 pojkar 
5 flickor 
 
 

Bra 
 
86 % 

10. 
Observations of 
health-care 
professionals 
sharing and 
contributing 
responsibility 
in paediatric 
caring 
situations 

2009 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 

Mårtenson, 
EK.; 
Fagerskiöld, 
AM. & 
Bertero, CM. 

Att identifiera, 
beskriva och 
utveckla begrepp 
angående 
sjuksköterskors 
informationsutbyte 
med minderåriga 
och/eller deras 
föräldrar i 
barnsjukvården 

Kvalitativ 
 
N=15 
 
12 kvinnor 
3 män 

Bra 
 
93 % 

11. Decision 
making about 
pre-medication 
to children 

2008 
 
Child: Care, 
Health & 
Development 

Proczkowska-
Björklund, M.; 
Runeson, I.; 
Gustafsson, PA 
& Svedin, CG 

Att studera 
sjuksköterskans 
beslutsfattande och 
kommunikation 
angående 
medicinering före 
öron, näsa, hals-
operation 

Kvalitativ 
 
N=102 

Bra 
 
86 % 

12. ”Visible-
ness”: the 
nature of 
communication 
for children 
admitted to a 
specialist 
children’s 
hospital in the 
Republic of 
Ireland 

2008 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Lambert, V.; 
Glacken, M. 
&MMcCarron, 
M. 

Att utforska vad 
kommunikation är 
för barn på 
barnsjukhus 

Kvalitativ 
 
N=49 

Bra 
 
86 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


