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SAMMANFATTNING 

Barn skrivs in på sjukhus när deras behandling och omvårdnad inte längre kan tillgodoses i 
hemmet. För barn innebär sjukhusvistelse stora förändringar i deras fysiska och 
emotionella liv. Barns begränsade förmåga till kognitivt tänkande kan göra förändringarna 
svåra att hantera. När barn har svårt att förstå och tolka vad som sker under en 
sjukhusvistelse kan det leda till lidande som kvarstår lång tid efter upplevelsen. En 
vårdmiljö som ser till barnets behov kan minska lidande under och efter en sjukhusvistelse. 
En bra planerad vårdmiljö tar hänsyn till barns utvecklingsmässiga, fysiska, sociala, 
psykiska och emotionella behov. 
 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö under en 
sjukhusvistelse.  
 
En litteraturbaserad studie valdes för att besvara föreliggande studies syfte. Artikelsökning 
genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Totalt ingår 17 vetenskapliga artiklar i 
föreliggande studie.  
 
I resultatet framkom fyra huvudteman som påverkar barns upplevelse av vårdmiljö; miljö, 
omvårdnad, separation och begränsningar. Faktorer i miljön som påverkade barns 
upplevelser utgick från den fysiska och sociala miljön. Den fysiska miljön inkluderade 
maten, sängarna, ljus, ljud, lukter, temperatur, och rummens utformning. Faktorerna hade 
betydelse för barns känsla av bekvämlighet, välbefinnande, trygghet och säkerhet. Barn 
visade behov av social kontakt med andra barn och vuxna i en miljö som var anpassad för 
lek och aktivitet. Möjligheten till aktivitet gjorde att barn fick en känsla av trygghet och 
säkerhet under sjukhusvistelsen. Barn hade behov av att känna tillförlitlighet i 
omvårdnadsmötet och viktiga egenskaper hos sjuksköterskan var bland annat professionell 
kompetens och kommunikativa färdigheter. Tillförlitligheten gjorde att barn blev tryggare 
under sjukhusvistelsen. Sjukhusvistelsen orsakade separation från familj, vänner och skola 
och störde vardagliga rutiner. Barn hade behov av att vara nära sin familj under 
sjukhusvistelse eftersom de hade en viktig roll i att tillhandhålla en känsla av trygghet. 
Under sjukhusvistelse upplevde barn en förlust av självbestämmande. De beskrev förlorad 
kontroll över bland annat personliga behov och rutiner.  
 
Sammanfattningsvis framkom att betydande faktorer för barns upplevelse av vårdmiljö var 
miljö, sjuksköterskan, separation och förlust av självbestämmande. Faktorerna förorsakade 
både negativa och positiva upplevelser under sjukhusvistelsen. Att tillgodose barns behov 
av aktivitet, information, delaktighet, tillit, närhet och integritet kunde urskiljas som 
betydande aspekter för upplevelsen av vårdmiljö.  
 
Nyckelord: barn, sjukhusvistelse, vårdmiljö, upplevelser, sjuksköterska. 
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BAKGRUND 

Barnsjukvårdens historik 

Barnsjukvården började utvecklas under början av 1900-talet. Innan barnsjukvårdens 
utveckling tillgodosågs barns medicinska omvårdnadsbehov främst av familj, vänner och 
barnmorskor. Orsaken till barnsjukvårdens framväxt var att barnadödligheten steg när 
modersmjölkersättning introducerades på marknaden. När barnadödligheten steg ökade 
läkarnas intresse för barns medicinska problem (Mahnke, 2000). 
 
Världens första barnsjukhus öppnades i Paris år 1802 (Mahnke, 2000). Miljön på sjukhuset 
var hemlik. Mödrar hade tillåtelse att stanna hos sina barn på sjukhuset och medverkade i 
omvårdnaden. I slutet av 1800-talet tilläts inte föräldrarna längre vara med sina barn på 
sjukhuset eftersom det fanns en stark övertygelse om att barn skulle behandlas på ett 
mekaniskt sätt. Det nya sjukhussystem som växte fram byggde på renlighet och fasta rutiner, 
utan hänsyn till barns behov (Hallström, 2009). Enligt Ygge (2009) har sjukhusmiljön 
traditionellt sett beaktats utifrån hygieniskt perspektiv, medan andra miljöaspekter har 
förbisetts. Resultatet har varit kliniskt och opersonliga vårdmiljöer. 
 
Under 1940-talet uppmärksammade Världshälsoorganisationen (WHO) att det rådande 
sjukhussystemet kunde vara skadligt för barn. WHO gav den engelske psykiatern Bowlby i 
uppdrag att studera vilken betydelse separationen mellan barn och föräldrar hade för barns 
hälsa (Enskär & Månsson, 2008). I Bowlbys rapport framkom att barn som separerades från 
sina föräldrar hade problem med separationer senare i livet, svårt att ingå ansvarsfulla 
relationer samt led av ångest och otrygghet (Bowlby, 1952; enligt Bowlby, 2010; Enskär & 
Månsson, 2008; Wood, 2008). Som en efterverkan av Bowlbys rapport tillsattes en kommitté, 
Platt- kommittén, som år 1959 gav ut rekommendationer om hur barn ska vårdas på sjukhus. 
På barnkliniker i Sverige ledde rekommendationerna till förändringar i den fysiska och 
psykosociala miljön (Enskär & Månsson, 2008). 
 
Lagar och riktlinjer  

Riktlinjer som rör vård av barn syftar till att tillvarata barns behov och rättigheter (Enskär & 
Månsson, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (Svensk författningssamling, 1982:763) 
styr vården i Sverige. Lagen omfattat vård av barn och vuxna. I HSL framkommer att vård 
ska utföras med god kvalitet samt tillgodose patientens behov av trygghet. År 1975 kom 
Socialstyrelsen (SOU 1975:87) ut med en föreskrift om vård av barn på sjukhus. Samtidigt 
introducerades föräldraförsäkringen som möjliggjorde att en förälder kunde stanna hemma 
från arbetet om ett barn blir sjukt (Enskär & Månsson, 2008).  
 
Förenta Nationernas (FN) konvention om barns rättigheter (1989) består av ett antal artiklar 
som handlar om det enskilda barnets rättigheter. I FN:s barnkonvention avses med barn varje 
människa under 18 år. Sedan år 1990 har det funnits en gemensam Nordisk standard för barn 
och ungdomar på sjukhus (Nordisk förening för sjuka barns behov [NOBAB], 2005). 
Riktlinjerna som finns i standarden är utarbetade i enlighet med FN:s barnkonvention (1989). 
Många barnkliniker i Sverige arbetar utifrån riktlinjerna i standarden där det anges att barn 
endast ska vårdas på sjukhus om behandling och omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet 
(NOBAB, 2005).  
 



 

2 
 

Vid vård på sjukhus har barn rätt till en närvarande förälder och att vårdas av kvalificerad 
personal. Information som barn och föräldrar får ska understödja deras medbestämmande. 
Riktlinjerna betonar att miljön barn vårdas i ska vara utformad och utrustad för att gynna 
möjligheten till lek och skolundervisning. Omvårdnaden ska vara organiserad på ett sätt som 
ger kontinuitet i vården. Barn ska bemötas med förståelse och på ett integritetsbevarande sätt 
(NOBAB, 2005). 
 
Vårdmiljö 

Enligt Lamb, Connor och Ossmann (2007), Stichler (2007) samt Vavili (2000) har 
sjukhusmiljön betydelse för att uppnå mål som är relaterade till vården, men enligt Lamb et al. 
(2007) och Vavili (2000) är sambandet mellan variablerna underskattad. Vid utformning av 
miljön på sjukhus måste sambandet uppmärksammas i högre grad (Lamb et al. 2007). 
Vårdmiljö som gynnar patientens behov av psykisk stödjande miljö, känsla av kontroll, socialt 
stöd och förströelse (Lorenz, 2007) kräver i utformningsstadiet kunskaper och förståelse för 
det kliniska arbetet (Lamb et al., 2007). Enligt Ygge (2009) kan beaktande av estetik, 
färgsättning och materialval göra det möjligt att kombinera behoven av hygieniskt 
funktionella lokaler med en mer hemlik miljö. 
 
Dijkstra, Pieterse och Prudyn (2006) delar in den fysiska vårdmiljön i tre olika kategorier; 
arkitektur, interiör och omgivning. Med arkitektur menas sjukhuset utformning, storlek på 
rummen och fönsterplacering. Interiör definieras som mindre permanenta aspekter såsom 
möbler, färger, konst samt möjlighet till underhållning. Omgivande faktorer omfattat ljus, 
ljudnivå, lukt och temperatur. En väl planerad vårdmiljö påstås ha gynnsamma effekter på en 
rad olika hälsoindikatorer, till exempel ångest, puls, blodtryck, användning av smärtstillande 
läkemedel och vistelsetid på sjukhus. Med förståelse om hur fysisk stimuli från omgivningen 
påverkar patienter är det möjligt att utforma vårdmiljöer som genererar positiva hälsoeffekter. 
Enligt Vavili (2000) berör den psykiska vårdmiljön barnens behov av säkerhet, sociala 
kontakter, personligt utrymme, aktivitet, komfort och självständighet.  
 
En vårdmiljö ska garantera patientsäkerhet, det vill säga ingen patient ska till följd av 
institutionella aspekter behöva utsättas för risker som ger konsekvenser för liv och hälsa 
(Schatkoski, Wegner, Algeri & Pedro, 2009). Viktiga aspekter för patientsäkerhet är; 
ledarskap, avvikelserapportering (Schatkoski et al., 2009; Stratton, Blegen, Pepper &Vaughn, 
2004), information samt ökad familje- och patient medverkan (Schatkoski et al., 2009). 
Speciellt för barn är det viktigt att miljön på sjukhus fokuserar på barns utvecklingsmässiga, 
fysiska, sociala, emotionella och psykologiska behov. Miljön ska även erbjuda rum för 
familjens behov (Stichler, 2007; Vavili, 2000). Vårdpersonal ska se vårdmiljön ur ett barns 
perspektiv eftersom den är en betydelsefull resurs i omvårdnaden (Adams, Theodore, 
Goldenberg, McLaren & McKeever, 2010). 
 
Barns behov i vårdmiljö 

Syftet med att vårda barn på sjukhus är att diagnostisera olika symtom och ge behandling för 
att återställa barns hälsa (Vavili, 2000). Det är svårare att tillgodose barns behov i vårdmiljö 
och därför ska barn endast vårdas på sjukhus när omvårdnaden inte längre kan tillgodoses i 
hemmet (NOBAB, 2005; Vavili, 2000).  
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Cirka 30 procent av alla barn som skrivs in på sjukhus vårdas på en vuxenavdelning. Orsaker 
kan vara avståndet till närmaste barnklinik eller att specialistvård krävs. Eftersom barn har 
andra behov än vuxna är det lättare att tillgodose barns behov om de vårdas på en barnklinik 
(Enskär & Månsson, 2008). Barn som vårdas på sjukhus behöver få följande behov 
tillfredsställda; fysiska behov (Enskär & Månsson, 2008), föräldrar nära som medverkar i 
vården, aktivitet/förströelse i en barnanpassad miljö, förberedande information anpassad efter 
ålder och erfarenhet, vara delaktig i vården, sin integritet respekterad och bevarad, kompetent 
personal omkring sig, stöd, (Enskär & Månsson, 2008; Runeson, Hallström, Elander, 
Hermerén, 2002a), beröm, erkännande, kontroll samt trygghet från det som är bekant 
(Runeson et al., 2002a). 
 
Eftersom föräldrarnas närhet är betydelsefull för barn är det viktigt att göra dem delaktiga i 
omvårdnaden (Hallström, 2009). Föräldrarna besitter kunskaper om sitt barns vardagliga 
behov som har betydelse för omvårdnaden (Enskär & Månsson, 2008). Det ligger i 
vårdpersonalens ansvar att kommunicera med föräldrar och göra dem delaktiga i 
omvårdnaden (Corlett & Twycross, 2006). En bra planerad vårdmiljö tar hänsyn till hela 
familjen samt barnets utvecklingsmässiga, fysiska, sociala, psykiska och emotionella behov 
(Vavili, 2000). 
 
När omvårdnaden inte längre kan tillgodoses i hemmet är det viktigt att barn och ungdomar i 
möjligaste mån får leva sitt vanliga liv med bibehållna vardagliga rutiner. För att det ska vara 
möjligt måste personalen tillmötesgå varje enskilt barns behov och önskemål (Enskär & 
Månsson, 2008).  
 
Barns förmåga att tolka sin omgivning  

Hur ett barn upplever och reagerar på olika företeelser under sjukhusvistelse beror på barnets; 
diagnos, ålder, kön, temperament, tidigare erfarenheter av medicinska sammanhang, förmåga 
att hantera situationen, den givna informationen och föräldrarnas reaktioner (McCarthy, 
2006). Enligt Brewer (2006) uppvisar yngre barn (fem till sju år) mer ångest inför 
sjukhusvistelse än äldre barn (åtta till 11 år). Orsaken är skillnader i den kognitiva 
utvecklingen. 
 
Enligt Ygge (2009) är barn människor under utveckling och de genomgår olika 
utvecklingsfaser, vilket gör att deras förmåga att förstå och tolka omgivningen varierar med 
mognadsgrad. De yngsta barnen (ett till tre år) förstår inte varför de är på sjukhus och har 
separationsångest över att bli lämnad av föräldrarna. Förskolebarn (fyra till sex år) är rädda 
för kränkning av deras personlighet och kroppsintegritet. Förskolebarn är också känsligt för 
förändringar. Skolbarn (sju till 12 år) har en känsla av skuld inför sin sjukdom och kan 
uppleva vistelsen på sjukhus som ett straff. Skolbarn vill ha kontroll över sin kropp. 
Tonåringar (13-18 år) är rädda för att förlora kontrollen över sig själva.  
 
För sjuksköterskan inom barnsjukvården är barnkompetens en förutsättning för att kunna 
bedöma och möta barns behov. Barnkompetens inbegriper kunskaper om barns 
utvecklingsfaser, bemötande av barn och kommunikation med barn (Ygge, 2009). 
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Barns förmåga till coping 

Barns erfarenheter av sjukhusvistelse är förknippat med stress, sömn- och ätstörning, 
tillbakadragande (Board, 2005), rädslor, regression, sorg, separationsångest, aggressivt 
beteende (Board, 2005; Haiat, Bar-Mor & Shochat, 2003), beroende, apati, negativism och en 
försenad utveckling (Haiat et al., 2003). Erfarenheterna från sjukvården kan, enligt Breiner 
(2009), ha en djupgående inverkan på barns psykiska välbefinnande och förmåga att hantera 
framtida möten med vården. För att hantera erfarenheter av sjukhusvistelse använder sig barn 
av olika copingstrategier (Board, 2005; Haiat et al., 2003; Runeson, Hallström, Elander & 
Hermerén, 2002b; Yeh, 2001). 
 
Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping:  
 
”Konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika 
yttre eller inre krav som bedöms överstiga personens förmåga”(s. 141). 
 
Föreliggande studie utgår från Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping.  
 
På grund av begränsad livserfarenhet och förmåga till kognitivt tänkande har barn få 
copingstrategier att tillgå när de står inför en ny potentiellt skrämmande situation. Sättet som 
barn hanterar olika situationer står därför i relation till deras livserfarenhet och förmåga till 
kognitivt tänkande. Barn yngre än 11 år har svårt att uttrycka sina känslor och reagerar på 
medicinska behandlingar genom att gråta, skrika, kämpa emot, dra bort kroppsdelar från 
smärtstimuli, klaga på smärta efter behandling (Yeh, 2001) eller vända bort huvudet från 
situationen (Runeson et al., 2002b). Barn mellan 11 till 12 år är otåliga, frågar när 
behandlingen är slut, blir arg om det blir någon ändring i behandlingsplanering eller 
instruktioner och visar rädsla. Tretton till 17 åringar förtrycker ilska, ger passivt godkännande, 
gör som läkarna säger och medger rädsla inför behandlingar. Gemensamt för alla barn är att 
de kan agera likgiltiga inför behandling (Yeh, 2001). I studien av Board (2005) var de mest 
vanliga copingstrategierna att; sova, prata med någon, försöka slappna av, titta på TV, lyssna 
på musik, äta, dricka eller tänka på händelsen. 
 
Enligt Haiat et al. (2003) ger lek barn en känslomässig balans under de första åren. Barn som 
leker har roligt, utvecklar mod, fantasi, uppfinningsrikedom, och en förmåga att hantera 
krävande situationer. Lek är ett av de mest effektiva sätten till att minska den spänning, ilska, 
frustration och ångest som åtföljs av förlusten av kontroll och självkänsla. När barn leker får 
de genom sin fantasi möjlighet att bearbeta obehagliga erfarenheter och återfå känslan av 
kontroll samt självkänsla. Leken gör att barn lättare finner sig till rätta i sjukhusmiljö och 
minimerar den negativa psykiska påfrestningen. 
 
Teoretisk referensram 

Watson (1988) har en humanistisk människosyn och ser på människan ur ett helhetsperspektiv 
där både fysiologiska och psykologiska behov måste tillgodoses för upplevd hälsa. Enligt 
Watson står människans hälsa/ohälsa och miljö i förbindelse med varandra och en estetisk 
miljö är av betydelse. Watson utgår från tio karativa faktorer, interventioner, som bygger på 
en mellanmänsklig omsorgsprocess mellan sjuksköterska och patient.  
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Det är främst tre av Watsons (1988) karativa faktorer som är inriktade mot miljö och behov, 
”mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit” (s. 75), ”stödjande, skyddande 
miljö och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö” (s. 75) samt 
”tillgodoseende av mänskliga behov” (s. 75).  
 
Enligt Watson (1988) är en av sjuksköterskans uppgifter att skapa stödjande miljöer för både 
den fysiska och psykiska hälsan. Patienten ska känna sig trygg i vårdmiljön som ska vara fri 
från stress. I sjuksköterskans uppgifter ingår att skapa en miljö som är estetiskt tilltalande och 
som främjar patientens hälsa. Människor har fysiska, psykologiska, psykosociala och andliga 
behov som måste tillgodoses. För upplevd hälsa måste behoven ses som en helhet. 
Omvårdnad utifrån de karativa faktorerna kräver kunskaper om omsorgshandlingar och dess 
konsekvenser samt interaktioner mellan miljö och individ. Det innefattar även självkännedom, 
värderingar samt en vilja och ett engagemang att ge omsorg. Omvårdnad är att visa omsorg 
och inte detsamma som behandling, vidare ska omvårdnad främja människors hälsa och 
förebygga sjukdom. 
 
Genom sin teori vill Watson (1988) bidra till en ökad hälsa både hos dem som ger och dem 
som tar emot omvårdnad. Omsorg utgör kärnan i omvårdnad och är den mest centrala och 
förenande punkten i praktisk omvårdnad. Mänsklig omsorg kräver kunskap om mänskligt 
beteende och reaktioner på olika hälsoproblem, förståelse för individuella behov och hur 
dessa besvaras, kunskap om den egna och den andras styrka och begränsningar samt veta vem 
den andra är och vad situationen betyder för honom/henne. Det krävs även en förmåga att 
kunna trösta, visa medkänsla och empati. Genom mellanmänskliga omsorgsprocesser ska 
sjuksköterskan hjälpa individen att finna mening i ohälsa, lidande och tillvaron. För 
sjuksköterskan innebär mänsklig omsorg och omvårdnad ett personligt, socialt, moraliskt, 
andligt engagemang och ansvar. 
 
Den teoretiska referensramen kommer att användas som utgångspunkt i delen för diskussion i 
föreliggande arbete.  
 
Problemformulering 

Barn har en begränsad förmåga till att förstå och tolka sin omgivning (Ygge, 2009) och är 
känsliga för förändringar (Enskär & Månsson, 2008; Vavili, 2000). För att inte orsaka barn 
lidande eller skada under sjukhusvistelse (Bowlby, 2010; Enskär & Månsson, 2008; Wood, 
2008) är det viktigt att ta hänsyn till deras specifika behov (Enskär & Månsson, 2008; 
Stichler, 2007; Vavili, 2000). För att tillgodose barns behov finns det föreskrifter och 
riktlinjer för hur miljön inom sjukvården ska vara utformad (Enskär & Månsson, 2008).  
 
Det är en brist på studier vars syfte är att fastställa hur barn skulle vilja utforma vårdmiljö 
eller hur de påverkas av vårdmiljö (Adams et al., 2010). Barns upplevelser av vårdmiljö är 
ofta granskat ur föräldrarnas perspektiv och det finns ett behov av att erhålla barns egna 
upplevelser (Runeson et al., 2002a; Pelander et al., 2009). Därför anses behovet av att 
genomföra föreliggande studie motiverad. 
 
SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö under en 
sjukhusvistelse 
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METOD 

Val av metod 

För att besvara föreliggande studies syfte valdes, i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2008), en litteraturbaserad studie. Metoden innebär att systematisk söka, kritisk granska och 
sammanställa aktuell forskning inom det valda problemområdet. Förutsättningarna för att 
genomföra en litteraturbaserad studie är att det finns tillräckligt med studier av hög kvalitet 
som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser. 
 
Urval 

Urvalsprocessen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Först 
identifierades intresseområdet och sedan definierades sökord för att finna vetenskapliga 
artiklar som är relevanta för föreliggande studies syfte. Inklusions- och exklusionskriterier har 
använts för att begränsa sökningen efter vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar som var 
peer reviewed, skrivna på svenska eller engelska, publicerade de senaste tio åren 
inkluderades. Föreliggande studie inkluderar kvantitativa och kvalitativa studier på barn 
mellan noll och 18 år. För att erhålla aktuell forskning exkluderades vetenskapliga artiklar 
äldre än tio år. Vetenskapliga studier där föräldrarna beskrev barns upplevelser exkluderades. 
Inklusions- och exklusions kriterierna baseras på de språk som författaren till studien 
behärskar och att det var barnens upplevelser som var studieobjekt.  
 
Datainsamling och databassökning 

Vetenskapliga artiklar rörande omvårdnadsforskning och medicin återfinns främst i 
databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed är en databas som täcker områdena 
medicin och omvårdnad. Cinahl är en databas som täcker områdena omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO är en databas som innehåller psykologisk 
forskning inom medicin och omvårdnad. I PubMed benämns sökorden Medical Subject 
Headings (MeSH-termer) och i Cinahl, Cinahl headings (Forsberg & Wengström, 2008). 
Databassökningarna till föreliggande studie har genomförts i PubMed, Cinahl och PsycINFO 
under perioden 2011-02-14 till och med 2011-04-19. Sökningen i PsycINFO gav inget 
resultat. Sökorden som användes var; child, hospitalized, health facility environment, 
experience och nurse-patient relations. Sökorden användes var för sig och i kombination 
(tabell I). I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) användes i PubMed MeSH-termer 
och i Cinahl användes Cinahl headings. Den booleska operatorn ”AND” användes för att 
kombinera sökorden och för att få ett snävare resultat.  
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Tabell I. Sökkombinationer och sökresultat i PubMed och Cinahl. Avgränsningar; engelska, svenska, tio senaste 
åren, barn 0-18 år, peer reviewed. ([mh] står för MeSH- termer). 
 
Datum/ 
Databas 

Sökord Antal  
träffar 

Granskade  
abstract 

Granskade  
artiklar 

Inkluderade  
artiklar 

2011-02-14 
PubMed 

Child, hospitalized [mh] 
”AND”  
experience 

117 47 9 3 

2011-02-17 
PubMed 

Child, hospitalized [mh] 
”AND”  
nurse-patient relations [mh] 

47 12 6 4 

2011-02-17 
PubMed 

Child, hospitalized [mh] 
”AND 
health facility environment 
[mh] 

38 9 3 1 

2011-02-17 
PubMed 

Health facility environment 
[mh]  
”AND” 
child experience 

21 5 2 0 

2011-02-17 
PubMed 

Child experience  
”AND” 
Nurse-patient relations [mh] 

87 11 2 0 

2011-04-04 
Cinahl 

Child, hospitalized [Cinahl 
heading] 
”AND”  
experience 

95 23 8 4 

2011-04-04 
Cinahl 

Child, hospitalized [Cinahl 
heading] 
”AND”  
nurse-patient relations 
[Cinahl heading] 

44 10 1 1 

2011-04-04 
Cinahl 

Child, hospitalized [Cinahl 
heading] ”AND 
health facility environment 
[Cinahl heading] 

14 2 1 1 

 Totalt: 463 119 32 14 
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Manuell sökning 
 
I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har en manuell sökning av vetenskapliga 
artiklar genomförts genom att studera andra vetenskapliga artiklars referenslistor. Genom den 
manuella sökningen hittades sju vetenskapliga artiklar varav tre inkluderades i föreliggande 
studie. Totalt ingår 17 vetenskapliga artiklar.  
 
Databearbetning och dataanalys 

I föreliggande studie genomfördes först en grov sortering av funna vetenskapliga artiklar 
genom att granska artiklarnas titel, för att sedan studera och läsa artiklarnas 
sammanfattningar. Vetenskapliga artiklarna som bedömdes relevanta för föreliggande studies 
syfte blev föremål för fortsatt granskning och studerades i sin helhet. 
 
I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har inkluderade vetenskapliga artiklar 
studerats flera gånger för att få en djupare förståelse för deras innebörd och inte utelämna 
viktigt innehåll. Avsnitt som bedömdes besvara föreliggande studies syfte markerades först 
med överstrykningspenna, därefter lyftes de meningsbärande delarna ut och skrevs in ett 
dokument avsett för resultat. Vetenskapliga artiklar som efter bearbetning inte bedömdes 
besvara föreliggande studies syfte exkluderades. Vetenskapliga artiklarna som bedömdes vara 
relevanta för föreliggande studies syfte har sammanställts och analyserats utifrån 
gemensamma teman som framkom i de meningsbärande delarna. När de meningsbärande 
delarna kategoriserades in efter likheter framkom fyra teman; miljö, omvårdnad, separation 
och begränsningar. Temat miljö delades in i underteman fysisk- och social miljö. Temat 
omvårdnad delades in underteman behandling och undersökning samt information. 
 
Inkluderade vetenskapliga artiklar klassificerades och kvalitetsbedömdes utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) modifierade 
bedömningsunderlag (bilaga I). Matrisen för redovisning av sortering, granskning och 
kvalitetsbedömning förenklade vidare arbete med att analysera innehållet i de vetenskapliga 
artiklarna och att besvara föreliggande studies syfte (bilaga II). 
 
Tillförlitlighet 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) är värdet av en litteraturbaserad studie beroende av 
vilka vetenskapliga artiklar som har inkluderats. Inkluderade vetenskapliga artiklar var peer- 
reviewed och originalartiklar. I Cinahl avgränsades sökningarna till peer-reviwed och 
sökresultaten från PubMed granskades i databasen Ulrich.  
 
Inkluderade vetenskapliga artiklar har därför klassificerats och kvalitetsbedömts enligt Berg et 
al. (1999) samt Willman et al. (2006) modifierade bedömningsunderlag (bilaga I). I 
föreliggande studie har endast vetenskapliga artiklar av hög kvalitet inkluderats (bilaga II). 
För att undvika språkliga missförstånd har i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) ett 
engelsk-svensk lexikon (Wiman, 2010) använts vid bearbetning och tolkning av de 
vetenskapliga artiklarna. 
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Forskningstiska överväganden 

I enlighet med Helgesson (2006) hade författaren till föreliggande studie som målsättning att 
presentera resultat från inkluderade vetenskapliga artiklar utan att systematiskt undanhålla 
fakta, förvanska innehållet eller vara partisk. De vetenskapliga artiklarna har redovisats och 
analyserats på ett sådant sätt att det inte finns risk för att innehållet förvrängs eller återgivits 
felaktigt. Genom att endast inkludera vetenskapliga artiklar som genomgått granskning av 
etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden genomförts förutsätter författaren till 
föreliggande studie att endast vetenskapliga studier av god forskningsetisk kvalitet är 
inkluderade.  
 
I enlighet med Hermérens (1996) hederlighetsregel och sanningsprincip var författarens mål 
med föreliggande studie att redovisa, analysera och tolka de vetenskapliga artiklarna utan risk 
för att innehållet förvrängs eller återges felaktigt. Urvalet av vetenskapliga artiklar har 
genomförts utan hänsyn till författarens egna åsikter. 
 
RESULTAT 

Resultatet redovisas genom fyra teman som belyser barns upplevelser av vårdmiljö under 
sjukhusvistelse, enligt följande; miljö, omvårdnad, separation och begränsningar. Temat miljö 
är indelat i underteman fysisk- och social miljö. Temat omvårdnad är indelat i underteman 
behandling och undersökning samt information.  
 
Miljö 

För barn upplevs miljön på sjukhus främmande och orsakar känslor av oro och ångest (Coyne, 
2006a). Berríos-Rivera, Rivero-Vergne och Romero (2008) samt Carney et al. (2003) beskrev 
att barn upplever sjukhusmiljön som en skrämmande plats där människor är sjuka och dör. 
Tidigare erfarenheter av sjukhusvistelse behövde inte nödvändigtvis eliminera eller minska 
barns reaktion på sjukhusvistelse (Coyne, 2006a). För barn mellan sju och 11 år var faktorer 
relaterade till miljön de svåraste upplevelserna under sjukhusvistelse (Pelander & Leino-Kilpi, 
2010). 
 
Fysisk miljö 
 
Ett sjukhus fysiska miljö har betydelse för barns känsla av bekvämlighet, välbefinnande 
(Horstman och Bradding, 2002), trygghet och säkerhet (Berríos-Rivera et al., 2008). Enligt 
Carney et al. (2003) hade den fysiska miljön betydelse för hur barn upplever sin 
sjukhusvistelse. Den fysiska miljön inkluderade maten (Carney et al., 2003; Battrick & 
Glasper, 2004), sängarna, ljud, lukter och temperatur (Carney et al., 2003). Barns upplevelse 
av maten på sjukhus var generellt positiv (Batterick & Glasper, 2004). Det som upprörde och 
gjorde barn oroliga var om de hade matrestriktioner (Pelander & Leino-Kilpi, 2010) eller om 
de fick vänta på maten (Coyne, 2006a). 
 
I en studie av Pelander och Leino-Kilpi (2004) önskade barnen att avdelningarna på sjukhuset 
skulle vara mysigare och mer bekväma. Väl inredda rum (Berríos-Rivera et al., 2008), fönster, 
ljus, sol och behov av att se den yttre världen var viktigt (Horstman och Bradding, 2002).  
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Möjlighet till privatliv var något som barn förväntade sig (Pelander & Leino-Kilpi, 2004) men 
många upplevde inskränkt privatliv när andra barn störde på rummet (Pelander & Leino-Kilpi, 
2010). Enligt Battrick och Glasper (2004) är möjligheten till privatliv av stor betydelse för 
barn mellan 11 och 16 år.  
 
En del barn hade svårt att sova på grund av ljud (Coyne, 2006a; Battrick & Glasper, 2004), 
dålig ventilation, belysning, sjuksköterskor som pratar och andra barn som gråter (Coyne, 
2006a). Barnen upplevde att de med tiden blev vana med de negativa aspekterna (Coyne, 
2006a). I Hinds et al. (2007) framkom att nattsömnen påverkas negativt av sjukvårdpersonal 
och föräldrar som går ut och in på salen. Antalet nattliga uppvaknande kunde vara upp till 40 
stycken per natt. Nattliga uppvaknanden orsakade trötthet och ökat sömnbehov. 
 
Social miljö 
 
Oberoende av ålder eller svårhetsgrad på sjukdom uttryckte barn behov av lek och aktivitet. 
Barn ville utforska världen och ha social kontakt med andra barn och vuxna. En del barn 
använde leken för att hantera och bearbeta undersökningar och behandlingar (Björk, 
Nordström & Hallström, 2006). Enligt Pelander och Leino-Kilpi (2010) var möjligheten till 
lek och underhållning den bästa erfarenheten under sjukhusvistelsen. I en studie av Horstman 
och Bradding (2002) framkom att barn som har begränsad aktivitet till följd av sjukdom 
känner sorg och frustration. 
 
Barn uppskattade spel och aktiviteter på sjukhuset (Carney et al., 2003; Pelander & Leino-
Kilpi, 2004). I Berríos-Rivera et al. (2008) framkom att barn upplevde sin sjukhusvistelse som 
trivsam när sjukhuset erbjöd aktivitet och underhållning. Barnen beskrev besök från vänner, 
familj, sjukhusclown och kända personer som positiva upplevelser under sjukhusvistelsen. 
Aktiviteter och underhållning ledde till att barnen fick en känsla av trygghet och säkerhet i 
sjukhusmiljön. 
 
I Battrick och Glasper (2004) studie tyckte barnen att både utbudet och kvaliteten på 
aktivteter under sjukhusvistelsen var tillfredsställande. Omtyckta aktiviteter under 
sjukhusvistelse var dataspel, lyssna på musik och video (Horstman & Bradding, 2002). I 
Ångström-Brännström et al. (2008) framkom liknande fynd. Barnen uppskattade även att 
spela spel, läsa en bok och rita. Även barnen i Berríos-Rivero et al. (2008) tyckte om att rita. 
Barnen i studien uppskattade att träffa nya vänner under sin sjukhusvistelse och titta på TV. I 
Pelander och Leino-Kilpi (2004) framkom att TV och lek var omtyckta aktiviteter. En del 
barn önskade att det fanns djur på sjukhuset, till exempel fiskar och hundar. Aktiviteterna 
utfördes gärna i sällskap av sjukhuspersonal, föräldrar (Pelander & Leino-Kilpi, 2004; 
Ångström-Brännström et al., 2008) eller vänner (Horstman & Bradding, 2002). 
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Omvårdnad 

Barn hade behov av att känna tillförlitlighet i omvårdnadsmötet (Berríos-Rivera et al., 2008; 
Ångström-Brännström et al., 2008). Av barn som har vårdats på sjukhus uppfattas 
sjuksköterskan som hänsynsfull (Ångström-Brännström et al., 2008), trevlig (Berríos-Rivera 
et al., 2008), hjälpsam (Carney et al., 2003; Coyne, 2006b; Flecher et al., 2011), vänlig, 
(Carney et al., 2003; Coyne, 2006b; Flecher et al., 2011; Horstman & Bradding, 2002; 
Ångström-Brännström et al., 2008), glad och omtänksam (Flecher et al., 2011; Horstman & 
Bradding, 2002). I Carney et al. (2003) framkom att barn kunde uppleva sjuksköterskan som 
kontrollerande.  
 
Sjuksköterskan förväntades tillhandahålla aktiviteter som omfattade patientundervisning, 
omsorg, fysisk omvårdnad och behandling (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Vid utförande av 
aktiviteter värdesatte barn sjuksköterskans grundläggande kliniska kompetens och 
kommunikativa färdigheter. Den professionella kompetensen innefattade att kunna utföra 
vissa färdigheter skickligt, säkert och snabbt utan att orsaka barnen skada. Smärtfrihet var 
viktigt för barnen (Brady, 2009; Flecher et al., 2011).  
 
Enligt Brady (2009) var det viktigt för barn mellan sju och 12 år att behandlingar och 
undersökningar utfördes på ett säkert sätt för att inte överföra smitta. Barnen var kritiska till 
sjuksköterskor som inte tvättade händerna, använde handskar eller förkläde. Vidare i studien 
framkom att barnen var känsliga för det sätt sjuksköterskan pratade med dem och vilket 
kroppsspråk som användes. En bra sjuksköterska skrek inte och använde en behaglig ton. 
Sjuksköterskan skulle spendera tid med barnen (Brady, 2009), vara villig att lyssna och visa 
respekt (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Den elake sjuksköterskan beskrevs som argsint, 
butter, dominerande, klagande och skrikig person som inte lyssnade på barnen. Tålamod och 
artighet var viktiga egenskaper hos sjuksköterskan (Brady, 2009).  
 
Det professionella utseendet förväntades identifiera sjuksköterskan som sjukhusanställd. 
Uniformen som sjuksköterskan förväntades bära skulle vara snygg, ren, traditionellt vit 
(Brady, 2009) eller färgglad (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Sjuksköterskan skulle vara en 
förebild för god hälsa och för mycket kosmetika ansågs ohygieniskt. Barn ansåg att 
sjuksköterskans dygder var; pålitlig, artig (Brady, 2009), ärlig, trevlig, hjälpsam, vänlig, snäll, 
lugn, underhållande och glad (Brady, 2009; Pelander & Leino-Kilpi, 2004).  
 
I Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chaipetta och Sandrik (2007) identifierade barn mellan 
fem och 18 år olika beteenden hos sjuksköterskan som har betydelse för upplevelsen av 
sjukhusvistelse. Sju teman identifierades; positiv attityd, fysisk komfort, basbehov, 
underhållning/humor, säkerhet/trygghet, erkännande och uppmuntran/tröst. Under varje tema 
framkom händelser som kunde vara positiva eller negativa för barns upplevelse av 
sjukhusvistelse. Omvårdnadsåtgärder som dämpade smärta, erbjöd åldersanpassad aktivitet, 
information, ärliga svar, respekterade privatliv, beröring och möjligheten till småprat ansågs 
som positiva medan handlingar relaterade till undersökning och behandling hade negativ 
inverkan på upplevelsen av sjukhusvistelse. Barn uppskattade beteenden hos sjuksköterskan 
som visade på kompetens om, och omsorg för, hur omvårdnadsåtgärder påverkade barnen.  
 
En bra relation till sjukvårdspersonal var viktigt för barn (Björk et al., 2006). Enligt Flecher et 
al. (2011) är social kompetens en egenskap som barn värderade högt. Barn tyckte om när 
sjuksköterskan satt ner och småpratade med dem (Björk et al., 2006; Coyne, 2006b).  
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En del barn pratade med sjuksköterskan som om de var en vän och visade intresse av att lära 
känna sjuksköterskan som människor snarare än professionella (Coyne, 2006b). 
Sjuksköterskan förväntades ta sig tid att lära känna barnen som en individ. En viktig egenskap 
hos sjuksköterskan var förmågan att ge tröst och förutse barns behov (Horstman och 
Bradding, 2002). 
 
I Ångström-Brännström et al. (2008) berättade barn mellan fyra och tio år om sin rädsla för att 
bli lämnad ensam på sjukhuset. De värdesatte att sjuksköterskan tog sig tid och förklarade 
saker, spelade spel och höll dem sällskap under dagen och natten när anhöriga var 
frånvarande. Barnen kände att sjuksköterskan alltid hade tid för dem genom fysisk och 
psykisk närvaro. Barnen litade på att sjuksköterskan tog god hand om dem och gav dem rätt 
behandling. Tillförlitligheten gjorde att barnen underkastades sig undersökningar och 
behandlingar, trots att de orsakade dem smärta och obehag. Enligt Flecher et al. (2011) har 
sjuksköterskor som är vänliga, pratar och aktivt lyssnar på barnen, ger lugnande förklaringar 
innan behandlingar och undersökningar en viktig position för att stödja barn och deras 
familjer under sjukhusvistelse.  
 
Behandling och undersökning 
 
Barn kommer ihåg sjukhus i egenskap av en institution som orsakar smärta (Horstman & 
Bradding, 2002). Trots att barnen hade en positiv erfarenhet av sin sjukhusvistelse hade alla 
smärtsamma upplevelser från behandling och undersökningar (Berríos-Rivera et al., 2008). 
Barnen identifierade en rad av farhågor med undersökning och behandling i förhållande till 
möjligheten av skada, stympning, smärta och eventuell död. Barnen uttryckte oro över 
eventuella biverkningar av behandlingen såsom; ändrad kroppsuppfattning, begränsad 
rörlighet, beroende av andra för hjälp och förlorad kontroll. Barnen upplevde väntan på 
mediciner, smärtlindring samt undersökningar och behandlingar som oroande (Coyne, 2006a) 
och bland de värsta upplevelserna under sjukhusvistelsen (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). 
 
Behandlingar och undersökningar skapade rädsla (Crnkovic´, Divcic, Rotim, Coric´, 2009). I 
Carney et al. (2003) var behandling, undersökning och smärta de teman som var bland de 
mest frekvent återkommande. Behandlingar som inkluderade nålar nämndes av barn som mest 
oroväckande och smärtsamma (Coyne, 2006a; Horstman & Bradding, 2002; Schmidt et al., 
2007; Wise, 2002). I Pelander och Leino-Kilpi (2010) tyckte barnen att nålar, otäcka 
undersökningar, operationer och mediciner var bland de värsta upplevelserna under 
sjukhusvistelsen. Efter behandlingar och undersökningar visade barn behov av erkännande 
och uppmuntran. Det kunde vara verbalt beröm eller en belöning i form av ett plåster eller 
klistermärke (Björk et al., 2006). 
 
Information 
 
Enligt Björk et al. (2006) och Coyne (2006b) ville de flesta barn, oberoende av ålder, bli 
konsulterade och involverade i beslut om sin behandling. Barnen uppvisade ett 
informationsbehov så de kunde förstå sin sjukdom, vara involverade i vården, förbereda sig 
inför behandlingar och undersökningar samt fokusera på att bli friska.  
 
I Horstman och Bradding (2002) framkom att barn mellan sex och tio år vill ha korrekt, ärlig 
information om sin diagnos, behandling och prognos. Obehagliga konsekvenser av 
behandling och sjukdom ansågs vara lättare att hantera om sjuksköterskan gav korrekt och 
ärlig information även om den kan vara oroande.  
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Barnen ansåg att föräldrarna (Horstman & Bradding, 2002) och sjuksköterskan hade en 
nyckelroll i att förmedla informationen (Horstman & Bradding, 2002; Pelander & Leino-
Kilpi, 2004). 
 
Informationssökning var ett sätt för barn att hantera sin sjukhusvistelse (Björk et al., 2006; 
Coyne, 2006b). Barnen använde flera strategier för att erhålla information; ställa frågor, 
stanna på rummet när information gavs (Björk et al., 2006; Coyne, 2006b), observera och 
prata med andra barn på avdelningen, låna böcker från bibliotek, jämföra erfarenheter från 
TV-program och tidigare erfarenheter (Coyne, 2006b). I Crnkovic´ et al. (2009) framkom att 
barn upplevde informationen de erhöll på sjukhus som; råd eller information relaterad till 
sjukdom, tröst, uppmuntran, underhållning, order och tillrättavisningar. 
 
Barn ville vara delaktiga i diskussioner om sin vård och känna sig respekterade för sin åsikt 
angående vård och behandling. En del sjuksköterskor och läkare eftersträvade att få höra 
barnens åsikt men frågade sedan även föräldrarna. För barnen indikerade det att deras åsikt 
inte var värderad lika högt. När de kände sig ignorerade beskrev de känslor av upprördhet, 
ilska och depression. När barnen fick information och vården skedde i samråd kände de sig 
glada, lugna och som en person med rättigheter. Barnen blev mer förberedda och kände 
mindre oro inför undersökningar och behandlingar (Coyne, 2006b). I Björk et al. (2006) 
framkom liknande fynd. Barn som kunde uttrycka sig verbalt ville vara delaktiga i beslut om 
sin vård och behandling och deltog i omvårdnaden. När barnen medverkade i vård och 
behandling underlättade de förfarandet genom att samarbeta och hjälpa till. Ett annat sätt att 
delta var att protestera. När barnen utsattes för något i vård eller behandling som de inte ville 
vara delaktiga i protesterade barnen genom att gråta, gnälla, skrika, skaka på huvudet eller 
försöka fly från situationen. 
 
Barn kan inneha olika positioner i kommunikationsprocessen (Lambert, Glacken & 
McCarron, 2008). När kommunikationen inte skedde direkt med barnen utan med föräldrarna 
hamnade barnen i bakgrunden. Det resulterar i att barnen känner sig varken sedda eller hörda, 
vilket skapar oro och ångest (Coyne, 2006b; Lambert et al., 2008). Diskussioner som fortlöpte 
utan att göra barnen delaktiga visade tydligt vem som hade kontroll och vems åsikt som 
betydde något. Barnen upplevde informationen de fick förvirrande eftersom språket som 
användes var i medicinska termer (Coyne, 2006b). Enligt Battrick och Glasper (2004) är det 
viktigt att äldre barn får möjlighet att prata om sin sjukdom med vårdpersonal som har 
kompetensen att kommunicera med barn.  
 
Enligt Coyne (2006b) kan prat över huvudet på barn eller använda ett allt för svårt språk vara 
ett sätt att utöva makt. När kommunikationen istället skedde direkt med barnen alternativt 
både med barn och föräldrar får de möjlighet att ventilera sin oro och ställa frågor. När barn 
fick information och saker förklarade kände de sig sedda och respekterade. Enligt Lambert et 
al. (2008) blir barn mer delaktiga i sin behandling om de involveras i 
kommunikationsprocessen.  
 
Separation 

Sjukhusvistelse orsakade separation från familj, vänner, skola (Coyne, 2006a; Crnkovic´ et 
al., 2009) samt störningar i vardagsaktiviteter och rutiner (Coyne, 2006a; Wise, 2002). I 
studien av Wise (2002) framkom att obehag under sjukhusvistelse ofta fokuserade på avbrott i 
vardagliga rutiner.  
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Separation och avsaknad av vardagliga rutiner orsakade hemlängtan och tankar på livet 
hemma (Carney et al., 2003; Ångström-Brännström et al., 2008). Barn saknade vardagliga 
ting så som sociala kontakter, fritidsaktiviteter och skola. En del uttryckte oro över att missa 
skolan och komma efter i skolarbetet. Andra saknade kontakten med skolkamrater. En del 
barn hanterade avbrottet i den sociala kontakten med att träffa vänner på avdelningen där de 
var inskrivna. Barn utryckte oro över att separeras från sina föräldrar, syskon, hemmiljö och 
vänner. De rapporterade att de saknade flera bekvämligheter från sitt hem; atmosfären, 
sängen, sitt rum, mammas mat, musik och djur (Coyne, 2006a).  
 
I Björk et al. (2006) samt Ångström-Brännström et al. (2008) framkom att barn hade behov av 
att vara nära sin familj under sjukhusvistelse, både fysiskt och emotionellt. Föräldrarna 
spelade en viktig roll i att lindra negativa aspekter av sjukhusvistelse (Coyne, 2006a) och 
tillhandshålla en känsla av trygghet (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). Enligt Björk et al. (2006) 
slappnade barn av och uttryckte välbehag när föräldrarna var nära och missnöje när de inte var 
i närheten. Föräldrar kunde underlätta situationer för barnen genom att läsa av deras behov. I 
studien av Ångström-Brännström et al. (2008) framkom att det var speciellt viktigt att 
mamma var närvarande eftersom hon var den viktigaste personen att ge tröst. Enligt Horstman 
och Bradding (2002) leder separationen från familj, vänner och ibland djur till känslor av 
frustration och sorg.  
 
Begränsningar 

Flera studier beskriver barns upplevelse av förlorat självbestämmande under sjukhusvistelse 
(Batterick & Glasper, 2004; Coyne, 2006a; Coyne 2006b; Pelander & Leino-Kilpi, 2010). De 
beskrev förlorad kontroll över mattider (Pelander & Leino-Kilpi, 2010), vakentid, sovande tid, 
personliga behov, hygien behov, behandlings- och undersökningstider samt utnyttjandet av 
olika faciliteter på avdelningen (Coyne, 2006a; Pelander & Leino-Kilpi, 2010).  
 
I Coyne (2006a) beskrev barnen behov av tillåtelse för att kliva ur sängen, klä på sig, få mat, 
använda toaletten, ta med sig personliga tillhörigheter till sjukhuset, ställa frågor eller att 
lämna avdelningen. Barnens tillgång till mat var begränsad eftersom de inte fick ta mat direkt 
från matvagnen eller hade tillträde till köket. På grund av sjukhusrutiner var det små men 
enkla saker som var utanför deras kontroll. I studierna av Coyne (2006a; 2006b) framkom att 
barn ofta anpassar sig till avdelningens rutiner fastän de hade föredragit en viss kontroll över 
sina dagliga aktiviteter under sjukhusvistelsen.  
 
Barnen upplevde även brist på kontroll över sängtilldelning vilket resulterade i begränsad 
möjlighet till att träffa vänner (Coyne, 2006a). Enligt Coyne (2006b) ledde bristen på samråd 
till att barnen kände sig bortglömda och avpersonifierade. Trots förlusten av 
självbestämmande pratade barn om sina vårdare (sjuksköterskor) i positiva termer (Coyne, 
2006a) och relaterade bristen på samråd till sjuksköterskornas arbetsbelastning (Coyne, 
2006b). 
 
I flera studier uttryckte barn behov av att få sina fysiska och emotionella behov tillfredsställda 
(Batterick & Glasper, 2004; Berríos-Rivera et al., 2008; Björk et al., 2006; Coyne, 2006; 
Fletcher et al., 2011; Ångström-Brännström et al., 2008). Barn visade behov av vila, 
elimination, nutrition, hjälp med fysiska behov och praktiska saker. Fysisk omvårdnad och 
hjälp med praktiska saker fick barnen ofta av sina föräldrar (Björk et al., 2006).  
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Barn visade även behov av att känna sig trygga (Berríos-Rivera et al., 2008; Björk et al., 
2008; Ångström-Brännström et. al., 2008) och säkra (Berríos-Rivera et al., 2008; Björk et al., 
2008; Fletcher et al., 2011; Ångström-Brännström et al., 2008). En del i att känna sig trygg 
och säker var den fysiska vårdmiljön och möjlighet till aktivitet och lek (Berríos-Rivera et al., 
2008). Personliga tillhörigheter så som leksaker, filtar (Björk et al., 2006; Ångström-
Brännström et al., 2008), kläder (Ångström-Brännström et al., 2008) eller den egna 
barnvagnen (Björk et al., 2006) tillförde en känsla av trygghet under sjukhusvistelse.  
 
Möjlighet till att uttrycka sin egen vilja och känslor var andra aspekter av den fysiska och 
känslomässiga tillfredsställelsen. När saker inte blev som barnen förväntat sig eller när de 
tappade kontrollen blev de ledsna och arga. Barnen ville känna sig omhändertagna och 
uttryckte tillfredsställelse när de fick sin filt, en dusch eller blev omstoppade i sängen (Björk 
et al., 2006).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa faktorer som påverkar barns upplevelser av 
vårdmiljö under en sjukhusvistelse. Litteraturbaserad studie valdes eftersom det bedömdes 
vara en lämplig metod för att studera området samt för att författaren till föreliggande studie 
hade för avsikt att undersöka vad som tidigare är studerat inom området. Enligt Forsberg och 
Wengström (2008) är litteraturbaserad studie en lämplig metod för att få en översikt av 
aktuellt kunskapsläge inom ett område. En intervjustudie hade varit svår att genomföra med 
urvalet barn mellan noll och 18 år eftersom de yngre barnen saknar verbal förmåga. 
Kvalitativa studier på yngre barn som saknar verbal förmåga kräver kompetens som 
författaren till föreliggande studie saknar. Styrkan med vald metod är att den genererar en 
generaliserad bild av faktorer som påverkar barns upplevelse av sjukhusvistelse.  
 
Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Databaserna 
innehåller olika tidsskrifter som berör omvårdnad. I enlighet med Forsberg och Wengström 
(2008) genomsöktes flera databaser för att öka möjligheten att hitta vetenskapliga artiklar som 
besvarade föreliggande studies syfte. Sökningen i PsycINFO tillförde inget nytt material.  
Sökorden som användes var; child, hospitalized, health facility environment, experience och 
nurse-patient relations. För att begränsa antalet träffar och precisera sökningarna användes 
sökorden i kombinationer (tabell 1). Vidare sökningar genererade en allt för stor och 
irrelevant mängd data. Ett första urval av artiklar genomfördes genom att studera de 
vetenskapliga artiklarnas titel. Urval efter titel kan ha lett till att artiklar som är relevanta för 
studiens syfte exkluderats. Inom givna tidsramar hade det emellertid inte varit möjligt att 
studera samtliga vetenskapliga artiklar som databassökningarna genererade. 
Databassökningarna genererade i 14 inkluderade vetenskapliga artiklar. En manuell sökning 
tillförde ytterligare tre vetenskapliga artiklar. Antal vetenskapliga artiklar som bedömdes 
besvara föreliggande studies syfte blev 17 stycken totalt. Av inkluderade vetenskapliga 
artiklar är 13 kvalitativa och fyra kvantitativa.  
 
Studien av Crnkovic´et al. (2009) inkluderar barn mellan sju till 19 år och i studien av Coyne 
(2006b) framgår inte tydliga inklusionskriterier för ålder. Den studerade populationen i Coyne 
(2006b) benämns istället ”barn” och ”tonåringar”.  
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Resultaten som framkommer i studierna av Crnkovic´et al. (2009) och Coyne (2006b) anses 
tillföra viktig information om hur barn upplever vårdmiljö och är därför inkluderade i 
föreliggande studie. Urvalsprocessen och inkluderade vetenskapliga artiklar anses kunna ligga 
till grund för bedömningar och slutsatser. 
 
Vetenskapliga studier där föräldrar beskrev barns upplevelser exkluderades eftersom det var 
barnens perspektiv som var studieobjekt. Föreliggande studie inkluderar vetenskapliga studier 
genomförda på barn mellan noll och 18 år. Författaren är medveten om att en svaghet i 
studien är urvalet barn mellan noll och 18 år eftersom yngsta barnen saknar verbal förmåga. 
Inkluderade vetenskapliga studier genomförda på barn som saknade verbal förmåga använde 
observationsstudier eller rita och skriv tekniken. Rita och skriv tekniken innebär att barnen 
ritar en bild som svar på ett visst tema. Tekniken genererar kvalitativa data som kan användas 
i sin ursprungliga form för att ge omedelbar information och analyser av ett tema (Bradding & 
Horstman, 1999). Endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska har inkluderats i 
föreliggande studie eftersom sökningarna inte genererade i några artiklar på svenska. 
Eftersom engelska inte är författaren till föreliggande studies första språk kan feltolkningar 
uppstått vid översättning av inkluderade vetenskapliga artiklar. För att undvika feltolkningar i 
översättning från engelska till svenska har ett engelsk-svenskt lexikon (Wiman, 2010) 
använts, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Detta kan anses höja studiens 
trovärdighet.  
 
I enlighet med Helgesson (2006) hade samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar tillstånd av 
etisk kommitté eller etiska överväganden genomförts innan studien påbörjades, vilket höjer 
föreliggande studies trovärdighet. Inkluderade vetenskapliga artiklar har sammanställts, 
redovisats och analyserats på ett sådant sätt att det inte finns risk för att innehållet har 
förvrängs eller återgivits felaktigt (bilaga II). Inkluderade vetenskapliga artiklar har 
kvalitetsgranskats och klassificerats utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2006) 
modifierade bedömningsunderlag. Elva vetenskapliga artiklar klassificerades besitta hög 
kvalitet (I) och sex klassificerades besitta medel kvalitet (II). Majoriteten av artiklarna som är 
inkluderade i föreliggande studie bedömdes besitta hög kvalitet och det anses höja 
föreliggande studies trovärdighet.  
 
Syftet med etiska övervägande och kvalitetsgranskningen var att endast vetenskapliga studier 
av tillräckligt hög kvalitet inkluderas. Eftersom författaren till föreliggande studier saknar 
erfarenhet av att kvalitetsbedöma artiklar upplevdes det som svårt. Kvalitetsbedömningen 
genomfördes efter bästa förmåga och kunskapsbristen bedöms inte påverka föreliggande 
studies resultat. Genomförda etiska övervägande och kvalitetsbedömning anses öka 
föreliggande studies tillförlitlighet. Metoden som använts i föreliggande studie kan anses göra 
studien reproducerbar. 
 
Den valda metoden resulterade i vetenskapliga artiklar från flertalet länder, varav England och 
USA var mest förekommande (bilaga II). För representerade länder anses föreliggande studie 
ge en generaliserad bild av faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö. 
 
Resultatdiskussion 

Av resultatet har det framkommit faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö under 
en sjukhusvistelse. Barns upplevelser av vårdmiljö under sjukhusvistelse kan variera bland 
annat beroende på ålder (McCarthy, 2006) och mognadsgrad (Ygge, 2009).  
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För att ge en mer generaliserad bild och för att fokusera på sjuksköterskans roll jämförs inte 
barns upplevelser av vårdmiljö beroende på deras ålder och mognadsgrad.  
 
Föreliggande studie utgår från tre av Watsons (1988) karativa faktorer; ”mänsklig 
omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit” (s. 75), ”tillhandahållande av en stödjande, 
skyddande miljö och/eller främjande av en psykisk, fysisk, social och andlig miljö” (s. 75) 
samt ”bistå med att tillgodose de mänskliga behoven” (s. 75). Intentionen med att utgå från tre 
av Watsons (1988) karativa faktorer var att analysera hur sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar påverkar barnens upplevelse av vårdmiljö. 
 
Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit 
 
Enligt Watson (1988) fodrar mänsklig omsorg hjälpande handlingar som gör det möjligt för 
någon annan att lösa problem, utvecklas och överskrida sin förmåga. Mänsklig omsorg 
inkluderar kunskap om vem den andre är och vad situationen betyder för patienten. 
Kunskapen om vad situationer betyder för patienten genereras utifrån sjuksköterskans 
trovärdighet, empati, värme och sätt att kommunicera.  
 
Resultatet i föreliggande studie visade att barn hade behov av att känna tillförlitlighet i 
omvårdnadsmötet (Berríos-Rivera et al., 2008; Ångström-Brännström et al., 2008). 
Sjuksköterskans beteende har betydelse för barns upplevelse av sjukhusvistelsen (Schmidt et 
al., 2007). Barnen uppskattade att sjuksköterskan besatt egenskaper så som; pålitlig (Brady, 
2009), hjälpsam (Brady, 2009; Carney et al., 2003; Coyne, 2006b; Fletcher et al., 2011) 
omtänksam (Fletcher et al., 2011) och kommunikativa färdigheter (Brady, 2009; Flecher et 
al., 2011).  
 
Barns kommunikativa färdigheter samt förmåga att förstå och tolka omgivningen varierar med 
mognadsgrad. För sjuksköterskan inom barnsjukvården anses barnkompetens vara en 
förutsättning för att kunna bemöta barn på sjukhus. Barnkompetens inbegriper bland annat 
kunskaper om barns utvecklingsfaser, bemötande av barn och kommunikation med barn 
(Ygge, 2009). Sjuksköterskan som uppvisade kompetens ingav ett ökat förtroende och vunnen 
tillit hos barnen (Brady, 2009; Flecher et al., 2011; Ångström-Brännström, 2008).  
 
Enligt Brady (2009) hade både de verbala orden och kroppsspråket betydelse under 
kommunikationsprocessen och sjuksköterskan bör därför besitta självkännedom om sitt eget 
sätt att kommunicera. Resultatet i föreliggande studie visade på att barn ofta känner sig 
förbisedda i kommunikationsprocessen, till följd av att språket var för svårt eller att någon 
annan var mottagare av informationen. Detta tolkades, enligt Coyne (2006b), som ett sätt att 
utöva makt. En annan tolkning kan vara att sjuksköterskan inte besitter kompetensen att 
kommunicera med barn.  
 
Enligt Björk et al. (2006) är en bra relation till sjukvårdspersonal viktigt för barn. Barn visade 
intresse av att lära känna sjuksköterskan som individ (Coyne, 2006b) och sjuksköterskan 
förväntades ta sig tid och lära känna barnen (Horstman & Bradding, 2002). Barns öppenhet 
anses vara något sjuksköterskan bör ta tillvara på för att lära känna barnen och deras behov. 
Öppenhet kan även tolkas som en strävan efter att känna trygghet i den mellanmänskliga 
omsorgsrelationen.  
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Vidare värdesatte barnen i Ångström-Brännström et al. (2008) studie att sjuksköterskan tog 
sig tid och förklarade saker, spelade spel, höll dem sällskap när anhöriga var frånvarande. 
Sjuksköterskans fysiska och psykiska närvaro ledde till att barnen fick förtroende för 
sjuksköterskan. Tillförlitligheten till sjuksköterskan gjorde att barnen underkastade sig 
undersökningar och behandlingar trots att de orsakade smärta och obehag. Sjuksköterskans 
förmåga att kommunicera och vara lyhördhet inför barns behov anses vara ett sätt att öka 
tillförlitligheten i den mellanmänskliga omsorgsrelationen. 
 
Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av en psykisk, fysisk, social och andlig miljö 
 
Speciellt för barn är det viktigt att miljön på sjukhus fokuserar på barns utvecklingsmässiga, 
fysiska, emotionella och psykologiska behov (Stichler, 2007; Vavili, 2000). Enligt Watson 
(1988) ska sjuksköterskan tillhandahålla en behaglig miljö som främjar hälsa och minskar 
lidande. Sjuksköterskans avsikt och vilja ska vara att bekräfta patientens egen subjektiva 
betydelse av situationen.  
 
Barn upplevde sjukhusmiljön skrämmande (Berríos-Rivera et al., 2008; Carney et al., 2003) 
som orsakade känslor av oro, ångest (Coyne, 2006a) och smärta (Horstman & Bradding, 
2002). Behandlingar och undersökningar skapade rädsla (Crnkovic´, Divcic, Rotim, Coric´, 
2009) och barnen identifierade en rad farhågor och oro med undersökningar och behandlingar 
(Coyne, 2006a). För att sjuksköterskan ska kunna bekräfta barnen i sin subjektiva betydelse 
av situationen (Watson, 1988) måste hon/han se vårdmiljön ur deras perspektiv (Adams et al., 
2010). Vidare måste sjuksköterskan bekräfta de känslor som situationen uppbringar hos 
barnen (Runesson et al., 2002). Enligt Björk et al. (2006) är verbalt beröm eller belöning olika 
sätt att ge barn erkännande. 
 
Den fysiska miljön, möjligheten till lek och aktivitet hade betydelse för barns känsla av 
säkerhet och trygghet under sjukhusvistelse (Berríos-Rivera et al., 2008). Möjlighet till lek 
och underhållning nämndes som den bästa erfarenheten under en sjukhusvistelse (Pelander & 
Leino-Kilpi, 2010). Oberoende av ålder eller svårhetsgrad på sjukdom uttryckte barn behov 
av att leka. Barn ville utforska världen och ha social kontakt med andra barn och vuxna. En 
del barn använde leken för att hantera och bearbeta undersökningar och behandlingar (Björk 
et al., 2006; Haiat et al., 2003).  
 
Enligt Haiat et al. (2003) bidrar leken med att barn återfår en känsla av kontroll och 
självkänsla. Leken gör att barn utvecklar en förmåga till att hantera krävande situationer, de 
finner sig lättare tillrätta i sjukhusmiljön och minimerar den negativa påfrestningen. Enligt 
riktlinjerna i NOBAB (2005) ska miljön som barn vårdas i vara utformad och utrustad för att 
gynna möjligheten till lek och skolundervisning. För att kunna erbjuda åldersanpassad 
aktivitet (Schmidt, 2007) måste, enligt Horstman och Bradding (2002), sjuksköterskan ta sig 
tid och lära känna barnen och deras behov. Vidare i studien av Horstman & Bradding (2002) 
framkom betydelsen av att erbjuda anpassade aktiviteter till barn med begränsad förmåga till 
aktivitet. 
 
Sjukhusvistelse orsakar separation från familj, vänner, skola (Coyne, 2006a; Crnkovic´ et al., 
2009) samt störningar i vardagsaktiviteter och rutiner (Coyne, 2006a; Wise, 2002). För sin 
känsla av trygghet (Pelander & Leino-Kilpi, 2010) har barn behov av att vara nära sin familj 
under sjukhusvistelse (Björk et al., 2006; Ångström-Brännström et al., 2008). För 
sjuksköterskan innebär det att erbjuda rum för familjen (Stichler, 2007; Vavili, 2000) och göra 
föräldrarna delaktiga i omvårdnaden kring barnet (Hallström, 2009).  
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Tillgodoseende av mänskliga behov 
 
Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att tillgodose fysiska, psykologiska, psykosociala och 
andliga behov (Watson, 1988). För att kunna besvara barns behov behöver sjuksköterskan 
kunskap och förståelse för deras individuella behov. Sjuksköterskan behöver även kunskaper 
om hur barns behov tillgodoses. Insikt av barns behov kan ske genom handlingar, ord, 
beteenden, varseblivning, kroppsspråk, känslor, tankar, intuition och de fem sinnena (Watson, 
1988).  
 
Enligt Watson (1988) behöver sjuksköterskan kunskap om patientens styrka och 
begränsningar. Barns utvecklingsfaser (Ygge, 2009) och begränsade förmåga till kognitivt 
tänkande (Brewer, 2006) är faktorer som sjuksköterskan bör inneha kunskaper om för att 
kunna besvara barns behov. I flera studier uttryckte barn behov av att få sina fysiska och 
emotionella behov tillfredsställda (Batterick & Glasper, 2004; Berríos-Rivera et al., 2008; 
Björk et al., 2006; Coyne, 2006; Fletcher et al., 2011; Ångström-Brännström et al., 2008). 
Enligt Horstman och Bradding (2002) värdesatte barnen om sjuksköterskan hade en förmåga 
att förutse deras behov. 
 
Enligt studierna av Björk et al. (2006) samt Coyne (2006b) hade barn behov av att bli 
konsulterade och involverade i beslut om sin behandling. Enligt NOBAB (2005) är 
information som understödjer medbestämmande en rättighet under sjukhusvistelse. För att 
information som tillhandahålls under sjukhusvistelse ska gynna barns medbestämmande 
måste den vara anpassad efter ålder och erfarenhet (Enskär & Månsson, 2008; Runeson et al., 
2002a). Enligt McCarthy (2006) har informationen betydelse för hur ett barn upplever och 
reagerar på olika företeelser under sjukhusvistelse. Information underlättare barnens möjlighet 
att förstå sin sjukdom (Björk et al., 2006; Coyne, 2006b), vara delaktig i vården (Coyne, 
2006b; Lambert et al., 2008) och förbereda sig inför undersökningar och behandlingar (Björk 
et al., 2006; Coyne, 2006b).  
 
När barn blev delaktiga i kommunikationen fick de möjlighet att ventilera sin oro och ställa 
frågor. Resultatet blev att barnen kände sig sedda, respekterade och upplevde mindre ångest 
under sjukhusvistelsen (Lambert et al., 2008). Även obehagliga konsekvenser av behandling 
och sjukdom ansågs vara lättare att hantera om sjuksköterskan gav korrekt och ärlig 
information (Horstman & Bradding, 2002).  
 
Barn som vårdas på sjukhus har behov av att få sin integritet respekterad och bevarad (Enskär 
& Månsson, 2008). Enligt NOBAB (2005) ska barn bemötas med förståelse och på ett 
integritetsbevarande sätt. Enligt Watson (1988) finns det ett moraliskt ansvar inom 
omvårdnad att bevara mänsklig värdighet och integritet hos individen. Resultatet visade att 
möjligheten till privatliv (Battrick & Glasper, 2004) och självbestämmande (Coyne, 2006a) 
hade betydelse för barns upplevelse av sjukhusvistelsen.  
 
Barnen upplevde brist på samråd och förlorad kontroll över vardagliga rutiner (Coyne, 2006a; 
Pelander & Leino-Kilpi; 2010). Det bidrog till att barnen kände sig bortglömda och 
avpersonifierade (Coyne, 2006b). Enligt Enskär och Månsson (2008) ska barn som vårdas på 
sjukhus i möjligaste mån få leva sitt vanliga liv med bibehållna vardagliga rutiner. För det ska 
vara möjligt måste sjuksköterskan tillmötesgå varje enskilt barns behov och önskemål. Miljön 
på sjukhus skiljer sig från den som barn är vana vid (Coyne, 2006a) och det kan anses vara en 
utmaning för sjuksköterskan att tillmötesgå varje enskilt barns behov under en 
sjukhusvistelse.  
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I studien av Coyne (2006b) visade det sig att när barn fick information och vården skedde i 
samråd kände de sig glada, lugna och som en person med rättigheter. Vård i samråd och 
information kan anses förbättra barns känsla av självbestämmande och integritet. 
 
Slutsats 

Slutsatsen är att sjukdom och sjukhusrutiner skulle kunna vara möjliga aspekter som 
inskränker på barns privatliv, självbestämmande och vardagliga rutiner. Barns vårdbehov kan 
påverka sov- och mattider när behandling och undersökning kräver det. Sjukhusets rutiner kan 
vara till för att underlätta verksamheten men det är av vikt att barns behov i möjligaste mån 
kommer i första hand.  
 
Barns egenberättade upplevelser av vårdmiljö kan leda till bättre förståelse för hur de 
påverkas av sjukhusvistelse. Betydande faktorer för barns upplevelse av vårdmiljö var miljö, 
sjuksköterskan, separation och förlust av självbestämmande. Faktorerna föranledde både 
negativa och positiva upplevelser under sjukhusvistelsen. Att tillgodose barns behov av 
aktivitet, information, delaktighet, tillit, närhet och integritet kunde urskiljas som betydande 
aspekter för upplevelsen av vårdmiljö. Sjuksköterskor som arbetar med barn bör vara lyhörda 
för deras behov eftersom det ökar tillförlitligheten i omvårdnadsmötet och minskar 
upplevelsen av negativa aspekter under sjukhusvistelsen. 
 
Förslag på vidare studier 
 
Barns upplevelser av vårdmiljö är ofta granskat ur föräldrarnas perspektiv. Orsaken är etiska 
aspekter samt tilltron till barns kognitiva förmåga att ge tillförlitliga resultat. Av föreliggande 
studie har det framkommit faktorer som påverkar barns upplevelse av vårdmiljö. Under 
studiens gång har det uppmärksammats att det är en brist på studier om hur den fysiska 
vårdmiljön på sjukhus påverkar barn och hur barn skulle vilja utforma vårdmiljöer. Det skulle 
även vara intressant att studera om barns upplevelser av vårdmiljö skiljer sig utifrån diagnos, 
kultur, ålder eller längd på sjukhusvistelse. Fler studier som syftar till att höra barnens egna 
upplevelser av vårdmiljö kan leda till vidare utveckling av barnsjukvården.  
 
Studier har visat att det finns ett samband mellan vårdmiljö och individens tillfrisknande 
(Lamb et al., 2007; Stichler, 2007; Vavili, 2000). Mer kunskaper om vad som förbättrar barns 
vårdmiljö skulle kunna leda till både individuella och samhälleliga besparingar till följd av 
minskat lidande och minskad vårdtid.  
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           BILAGA I (1/1) 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Skärsäter  
 (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 
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    BILAGA II (1/4) 
Författare 
År 
Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 
 

Battrick, C. 
Glasper, E. A. 
2004 
England 

The views of children 
and their families on 
being in hospital 

Ta reda på vilka synpunkter 
familjer hade på vården de 
fick under en vistelse på 
akutsjukhus. 

Kvantitativ enkätstudie  
n=50 

 
(80) 

 

Barnen hade synpunkter på information,  
kommunikation, privatliv, aktivitet, fysisk miljö, 
vårdpersonal. 

II 
CCT 

 

Berríos-Rivera, 
R. Rivero-
Vergne, A., 
Romero, I.  
2008  
PuertoRico 

The Pediatric Cancer 
Hospitalization 
Experience: Reality 
Co-constructed 

Skildra hur barn med cancer 
upplever sjukhusvistelse. 

Kvalitativa djupintervjuer  
n=18 

 
(0) 

Fyra teman framkommer av resultatet; sjukhus 
som en fristad, hantera smärta, att ta kontrollen, 
och välmående i motgång. 
 

I 
K 
 

Björk, M. 
Nordström, B. 
Hallström, I. 
2006 
Sverige 
 

Needs of Young 
Children With Cancer 
During Their Initial 
Hospitalization: An 
Observational Study 

Beskriva behov hos barn med 
cancer . 

Observation av barnen på 
avdelningen, i lekterapi, 
röntgen, under 
strålbehandling, hos 
tandläkaren och promenader 
utanför sjukhuset.  

 
n=12 

 
(0) 

Utifrån barnens beteende, kroppsspråk och  
verbala uttryck identifierades fem tema som 
beskriver barns behov på sjukhus; behovet av att  
ha föräldrarna nära, behov av lek och att känna  
glädje, behov av delaktighet i vård och behandling   
av en bra relation till vårdpersonal och behov av  
fysisk och emotionell tillfredsställelse. 

I 
K 
 

Brady, M. 
2009 
England 
 
 
 
 

Hospitalized 
Children´s views of the 
Good Nurse 

Genom att tillfråga barn som 
har varit på sjukhus 
identifiera egenskaper hos en 
bra sjuksköterska. 
 

Barnen ombads göra 
teckningar av vad de tyckte 
karaktäriserar en bra 
respektive dålig 
sjuksköterska. Barnets 
teckningar användes som 
grund för individuella 
intervjufrågor. 

 
n=22 

 
(0) 

I analysen framkom fem teman som rör barns 
syn på en bra sjuksköterska; kommunikation, 
yrkesmässig kompetens, säkerhet, professionellt 
bemötande och dygder. 

I 
K 
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Carney, T. 
Murphy, S. 
McClure, J. 
Bishop, E.  
Kerr, C.  
Parker, J.  
Scott, F.  
Shields, C. 
Wilson, L. 
2003 
England 

Children´s Views of 
Hospitalization: An 
Exploratory Study of 
Data Collection 

Identifiera barns erfarenheter 
av sjukhusvistelse och 
bestämma det mest effektiva 
sättet att få informationen. 

Kvalitativa intervjuer genom 
en anpassad teknik där 
barnen fick rita och berätta. 
 

 
n=213 

 
(16) 

Barnens upplevelser av sjukhusvistelsen var 
generellt positiva. Åsikterna var huvudsakligen 
relaterade till den fysiska miljön. Andra teman 
som framkom var undersökningar och 
behandlingar, vårdpersonal, känslor, information 
och separation. 

I 
K 
 

Coyne, I. 
2006a 
England 

Children´s experiences 
of Hospitalization 

Undersöka barns upplevelser 
av att vårdas på sjukhus. 

Halvstrukturerade kvalitativa 
djupintervjuer. 

 
n=11 

 
(0) 

Barnen identifierade en rad olika faktorer som 
förde med sig oro och rädsla under 
sjukhusvistelse. De delades in i fyra kategorier; 
separation från föräldrar och familj, okänd miljö, 
undersökningar och behandlingar och förlust av 
självbestämmande. 

II 
K 
 

Coyne, I.  
2006b 
England 
 

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

Att utforska barns, föräldrars 
och sjuksköterskors syn på 
delaktighet i sjukvården. 

Kvalitativa djupintervjuer, 
observationer och teckningar. 

 
n=11 

 
(0) 

Barnen uttryckte behov av samråd  
och information så de kunde förstå sin  
sjukdom, vara delaktiga i vården och  
kunna förbereda sig för undersökningar 
och behandlingar. 

II 
K 
 

Crnkovic´, M. 
Divcic´, B. 
Rotim, Z- 
Coric´, J. 
2009 
Kroatien 
 

Emotions and 
experiences of 
hospitalized school age 
patient 

Genom att bedöma hur barn 
och ungdomar upplever 
sjukhusvistelse och 
separation från föräldrar, sitt 
hem och sina dagliga 
aktiviteter förbättra den 
psykosociala kvaliteten för 
sjukhusvård. 

Kvantitativ intervjustudie. 
n=190 

(0) 

Majoriteten av alla barn som vårdas på sjukhus  
tänker på sitt hem, föräldrar, skola och sina 
vänner. Att ge barn och ungdomar känslomässigt 
stöd, information som de kan förstå och aktivitet  
kan öka deras positiva upplevelse av sjukdom  
och sjukhusvistelse.  

I 
RCT 

Fletcher, T. 
Glasper, A. 
Prudhoe, C. 
Coles, L. 
Weaver, K. 
Ireland, L. 
2011 
England 

Building the future: 
children´s views on 
nurses and hospital 
care 

Att fastställa vilka 
färdigheter, kunskaper, och 
attityder framtidens 
barnsjuksköterska behöver 
för att ta hand om sjuka barn 
och deras föräldrar. Ta reda 
på vad barn tänker på innan 
och under en sjukhusvistelse. 

”Draw and write” tekniken. 
n=5 

(0) 

Sjuksköterskan bör vara skickliga på verbal och 
icke verbal kommunikation samt inneha  
grundläggande klinik kompetens. Barn som ska 
läggas in på sjukhus var rädda och oroliga för  
det okända. Oro efter ankomsten till sjukhus var  
relaterad till vårdmiljö, sociala behov samt  
individuella behov och krav.   

II 
K 
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Hinds, P. S. 
Hockenberry, M.  
Rai, S. N. 
Razzouk, B. I. 
McCarthy, K. 
Cremer, L. 
Rodriguez-
Galindo, C. 
2007 
USA 

Noctural Awakenings, 
Sleep Environment 
Interruptions, and 
Fatigue in Hospitalized 
Children With Cancer 

Beskriva barns upplevelser 
av störningar i sovmiljö och 
nattliga uppvaknanden under 
sjukhusvistelse. För att sedan 
relatera detta till sovtid och 
trötthet. 

Actigraph (instrument för att 
mäta trötthet) 
Sömn dagbok 
Checklistor för antal rums in- 
och utgångar 
Blodprover 

 
n=7 

 
(0) 

Patienterna upplevde att antalet nattliga  
uppvaknande var relaterat till trötthet och ökat 
sömnbehov. 

II 
K 
 

Horstman, M. 
Bradding, A. 
2002 
England 

Helping children speak 
up in the health service 

Undersöka barns 
uppfattningar om 
sjukvårdspersonal, 
sjukhusmiljö och 
informationsbehov. 

”Draw and write” tekniken 
och halvstrukturerade 
intervjuer 

 
n=99 

 
(0) 

Barnen vill ha information om sin behandling  
och prognos. Sjukvårdspersonal förväntades  
tillhandahålla med informationen.  
Sjuksköterskan uppfattades som vänlig, snäll och 
omsorgsgivande person. Barnen vill ha en miljö  
som är ljus, luftig, säker, personlig och erbjuda  
vy över världen utanför. Tristess och frustration  
kunde minimeras genom aktivitet.  

I 
CCT 

 

Lambert, V. 
Glacken, M.  
McCarron, M. 
2008 
Irland 

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

Tydliggöra i vilken grad barn 
vill eller görs delaktiga i 
kommunikationsprocessen 
och i vilken utsträckning 
barns agenda 
uppmärksammas. 
 

”Draw and write” tekniken 
Observationer 
Ostrukturerade intervjuer 
”Stick a star” quiz 

 
n=49 

 
(0) 

Två poler identifierades; att överskuggas eller  
vara i framkant i kommunikationsprocessen. 
Barn som överskuggas i 
kommunikationsprocessen känner oro och 
ångest. Barn som är i framkant under 
kommunikationsprocessen känner sig delaktig 
och sedd.  

II 
K 
 

Pelander, T.  
Leino-Kilpi, H. 
2004 
Finland 

Quality in pediatric 
nursing care: children´s 
expectations 

Undersöka vilka 
förväntningar barn har om 
kvalitén på barnsjukvård. 
 

Kvalitativ intervjustudie.  
 

 
n=20 

(4-6 år) 
 

(0) 
 

n=20 
(7-11 år) 

 
(0) 

Barns förväntningar på barnsjukvården var 
relaterade till sjuksköterskan, sjuksköterskans 
omvårdnad och miljö.  

I 
K 
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Pelander, T.  
Leino-Kilpi, H. 
2010 
Finland 

Children´s best and 
worst experiences 
during hospitalization 

Beskriva barns bästa och 
värsta erfarenheter under 
sjukhusvistelse.  

Kvantitativ enkätstudie där 
barnen fick avluta meningar.  

 
n=388 

 
(62) 

Barns bästa erfarenheter var relaterade till 
människor och deras egenskaper, aktivitet, 
miljö. Barns värsta upplevelser var relaterade till 
människor, känslor, aktivitet och behandling, 
miljö. 

I 
P 
 

Schmidt, C. 
Bernaix, L. 
Koski, A.  
Weese, J. 
Chiapetta, M. 
Sandrik, K. 
2007 
USA 

Hospitalized 
Children´s perceptions 
of nurses and nurse 
behaviours 

Bidra med kunskap om barns 
uppfattning av sjuksköterskor 
och sjuksköterskors 
beteenden. 
 

Kvalitativ intervjustudie. En 
halvstrukturerad 
intervjuguide användes.  

 
n=65 

 
(0) 

Sju teman framkom utifrån barnens svar; 
positive attityd, fysisk komfort, 
underhållning/humor, säkerhet, fysiska behov, 
bekräftelse, trygghet. 

I 
K 
 

Wise, B. 
2002 
USA 
 

In their own words: 
The Lived Experience 
of Pediatric Liver 
Transplantation 

Barns erfarenheter av 
levertransplantation; tiden 
före transplantation, genom 
kirurgi och därefter.  

Kvalitativa djupintervjuer.  
n=9 

 
(0) 

Miljön på sjukhus är fylld med okända  
människor och rutiner som är annorlunda och  
oförutsedda. Familjens stöd var viktigt för en  
positiv upplevelse av sjukhusvistelsen. Obehag  
under sjukhusvistelsen var relaterat till avbrott i  
vardagliga rutiner. 

I 
K 
 

Ångström-
Brännström, C. 
Norberg, A. 
Jansson, L. 
2008 
Sverige 

Narratives of Children 
With Chronic Illnedd 
About Being 
Comforted 

Undersöka hur kroniskt sjuka 
barn beskriver sin upplevelse 
av att bli tröstad på sjukhus. 
 

Kvalitativa intervjustudie. 
Barnen fick även  rita en 
teckning om att bli tröstad. 

 
n=7 

 
(0) 

Faktorer som har betydelse för barnens  
upplevelser var; fysisk närhet till familj, 
känna sig säker och trygg samt att 
personalen finns där för barnet. 

I 
K 
 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg. 
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