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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
 

I barndomen sker ofta den första kontakten med sjukvården. Ett professionellt bemötande 

är bland det viktigaste arbetsredskapet i mötet med barn. Hur ett barn upplever olika 

företeelser under en sjukhusvistelse beror bl.a. på barnets ålder, tidigare erfarenheter av 

medicinska sammanhang, förmåga till coping samt föräldrarnas reaktioner. Provtagningar 

och behandlingar kan vålla både rädsla och smärta. Sjukvårdsrädsla kan innebära att vara 

rädd för smärta eller för att bli skadad. Det kan också handla om rädsla för att bli tvingad 

till något, rädsla för den medicinska miljön eller att känna sig orättvist behandlad.  
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förhindra uppkomst av 

sjukvårdsrädsla hos barn som vårdas på sjukhus.  
 

Metod 
 

För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad studie. Utifrån valda sökord och 

urvalsbegränsningar genomfördes artikelsökningar i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Även manuella sökningar utfördes. Under databearbetningsfasen valdes 39 

artiklar ut eftersom dessa preliminärt bedömdes vara relevanta för studiens syfte. Dessa 

artiklar granskades i sin helhet och enskilt av båda författarna. Därefter fördes en 

gemensam diskussion, varpå de artiklar som bedömdes vara mest relevanta valdes ut. 

Totalt inkluderades 17 artiklar i studien. Samtliga vetenskapliga artiklar var peer reviewed 

och kvalitetsgranskades av författarna utifrån ett modifierat bedömningsunderlag.  

Resultat 
 

Av resultatet framkom sex huvudteman som belyser vilka omvårdnadsåtgärder som 

vårdpersonal kan använda sig av för att förhindra uppkomst av sjukvårdsrädsla hos barn 

som vårdas på sjukhus. Dessa teman var: Bemötande, Kommunikation, Copingstrategier 

hos barn, Smärtupplevelser, Föräldrarnas närvaro samt Distraktion genom lek. Att 

vårdpersonal bemötte barnen på ett vänligt sätt lindrade barnens oro. Barn hade ett behov 

av att få information och av att få vara med i beslutsfattandet kring sin egen vård, eftersom 

detta lindrade deras rädsla. Genom att få information som var individ- och åldersanpassad 

kunde barnen bättre förstå okända sjukhusrutiner, vilket minskade deras oro. Viktiga 

copingstrategier hos barnen var att få leka och att få samtala om sin rädsla med 

vårdpersonalen. Omvårdnadsåtgärder som eliminerade smärta hjälpte barnen att hantera sin 

rädsla. Föräldrarnas närvaro medförde en känsla av trygghet hos barnen. Genom att 

integrera lek och humor i omvårdnadsarbetet kunde barnen distraheras från vad som skulle 

hända dem på sjukhuset.  
 

Slutsats 
 

I föreliggande studie har konstaterats att vårdpersonal kan lindra barns rädsla och oro 

under en sjukhusvistelse genom flera olika omvårdnadsåtgärder. Att ge barn möjlighet till 

att ha sina föräldrar närvarande leder till en ökad trygghet hos barnet. Distraktionsmetoder 

som inkluderar lek kan avleda barn från skrämmande och smärtsamma procedurer. Rädsla 

och oro kan minskas genom ett förtroendeingivande bemötande, en god kommunikation 

och genom att låta barnen vara med i beslutsfattandet kring sin egen vård.  
 

Nyckelord: Barn, sjukvårdsrädsla, bemötande, kommunikation, omvårdnad. 
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INLEDNING 
 

I vår framtida yrkeskarriär som sjuksköterskor kommer vi att möta barn inom sjukvården i 

många olika sammanhang. Sjukhusmiljön är en unik miljö som av barn kan upplevas som 

både rolig och hotfull (Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2010). I barndomen sker ofta 

den första kontakten med sjukvården. I sådana situationer är barnet mer eller mindre 

ängsligt. I vissa fall upplever barn en rädsla som kan vara så kraftig att barnet hindras från 

att genomföra undersökningen (Tamm, 2003). Rädsla och smärta i samband med sjukvård 

kan av barn upplevas som det mest problematiska, oavsett vilken sjukdom barnet har 

(Forsner, 2006). I syfte att undvika att barnets första möte i vården blir en negativ 

upplevelse är det av största vikt att sjuksköterskan kan bemöta barnet på ett sätt som inger 

trygghet och förtroende.  

 

Författarna till föreliggande studie har ett gemensamt intresse för barn och har som 

ambition att i framtiden arbeta inom barnsjukvården. En av författarna har, i egenskap av 

förälder, ett flertal gånger reflekterat över hur ett barn på bästa sätt kan förberedas inför 

besök på sjukhus. Med denna litteraturstudie vill vi beskriva omvårdnadsåtgärder som 

syftar till att förhindra uppkomst av sjukvårdsrädsla hos barn som vårdas på sjukhus.  

 

I föreliggande litteraturstudie används begreppet vårdpersonal för såväl sjuksköterska som 

annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

BAKGRUND 

 

Barn på sjukhus 

 

I Sverige vårdas varje år drygt 95 000 barn på sjukhus, varav den största gruppen utgörs av 

barn i åldern noll till fyra år. Dessa barn kan mycket förenklat delas in i två grupper. Den 

ena gruppen består av barn som är i behov av tillfällig sjukhusvård, medan den andra 

gruppen består av barn som är diagnostiserade med kroniska eller långvariga 

sjukdomstillstånd. För den senare gruppen är kontakten med sjukvården långvarig och 

pågår ibland under hela barnets uppväxttid (Ygge, 2009).  

 

Enligt Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

avses med begreppet barn varje människa under 18 år (FN, 1989). Denna definition 

används fortsättningsvis i föreliggande studie.   

 

Lagar och riktlinjer       

 

Det finns ett antal riktlinjer som rör vård av barn i syfte att säkerställa att barns rättigheter 

och behov tillvaratas och att vårdtiden blir så bra som möjligt (Edwinson Månsson & 

Enskär, 2008).  

 

FN:s barnkonvention tar upp barns rättigheter och består av 41 artiklar som bygger på 

följande fyra principer: att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad, att 

barnet har rätt till likvärdiga villkor, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att 

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (Fossum, 2007). I artikel 12 i konventionen anges 

bl.a. att barn ska få uttrycka sig fritt i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (FN, 1989).  
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European Association for Children in Hospital (EACH) beskriver i tio artiklar barns 

rättigheter på sjukhus. Riktlinjerna är utarbetade i enlighet med FN:s barnkonvention. 

Dessa anger att både barn och föräldrar ska informeras på ett sådant sätt att de kan vara 

delaktiga i beslut om vård och behandling. Vidare anges att barn har rätt att ha sina 

föräldrar eller annan närstående hos sig samt att barn endast ska läggas in på sjukhus när 

nödvändig behandling och omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet eller inom den öppna 

vården (EACH, 2006-2012).  

 

Omvårdnad av barn på sjukhus  

 

Begreppet omvårdnad kan beskrivas som att hjälpa patienten genom perioder av sjukdom 

samt att tillgodose patientens grundläggande behov och stärka dennes resurser (Almås, 

Bolinder-Palmér & Toverud, 2011).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

omvårdnaden bygga på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Detta innebär 

exempelvis att vara medveten om patientens upplevelse vid sjukdom samt att lindra 

patientens lidande genom olika omvårdnadsåtgärder. Vidare anges att sjuksköterskan ska 

”ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt” (Socialstyrelsen, 2005, s.11).  

 

För barn som vårdas på sjukhus är det viktigt att i möjligaste mån leva på samma sätt som 

de har gjort hemma. Personalen måste tillmötesgå det enskilda barnets önskemål och 

behov för att möjliggöra detta. Gemensamt är att barnen behöver få följande behov 

tillfredsställda: fysiska behov, närhet till sina föräldrar, tillgång till aktivitet, information, 

delaktighet och integritet. Det är även viktigt med stödjande personal som bemöter barnen 

med kompetens (Edwinson Månson & Enskär, 2008). 

 

I dagens sjukvård är det vanligt att någon av föräldrarna vistas tillsammans med sitt barn 

på sjukhuset dygnet runt (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Omvårdnad av barn har 

därför alltmer inriktats mot s.k. familjefokuserad omvårdnad, vilket innebär att även 

familjens hälsa omfattas av omvårdnaden. I vården av ett sjukt barn spelar barnets föräldrar 

en viktig roll eftersom dessa känner sitt barn bättre än någon annan. Föräldrar kan uppleva 

barnets sjukhusvistelse som stressfylld och är känsliga för förändringar i sitt barns tillstånd. 

Därför bör vårdpersonalen stödja föräldrarna, då detta underlättar för dem att hjälpa sitt 

barn (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Enligt Wright och Leahey (1990) är det viktigt 

att ytterligare förankra familjefokuserad omvårdnad i såväl den akademiska världen som i 

den kliniska miljön. Detta kan ske genom att vårdpersonal visar hur de arbetar med 

familjefokuserad omvårdnad inför studenter och kollegor samt genom diskussioner på 

fakultetsmöten och akademiska konferenser.  

 

Barns upplevelse av en sjukhusvistelse 

 

Hur ett barn upplever och reagerar på olika företeelser under en sjukhusvistelse beror på 

barnets ålder, diagnos, kön, temperament, tidigare erfarenheter av medicinska 

sammanhang, förmåga till coping, oro samt föräldrarnas reaktioner (McCarty, 2006). 

Under en sjukhusvistelse är rädsla för det okända stor, särskilt för små barn (Edwinson 

Månsson, 2008). Barnets utvecklingsnivå sätter begränsningar på dess förmåga att tolka 

och handskas med situationer som framstår som hotfulla. Barn saknar de vuxnas 
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intellektuella och emotionella förmåga att minimera de traumatiska följder som kan 

orsakas av stress (Betz, 1982; Rennick et al., 2004).  

 

Ett barns upplevelse av en sjukhusvistelse skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Hos barn 

i åldern ett till tre år är rädslan för separation från föräldrarna stor. I åldersgruppen fyra till 

sex år är många barn rädda för att vårdpersonalen ska inkräkta på deras personlighet. I 

denna ålder är även kroppens integritet viktig. Barn i åldern sju till 12 år kan känna skuld 

inför sin sjukdom och kan uppleva sjukhusinläggning som ett straff. Tonåringars rädsla är 

ofta koncentrerad till risken att förlora kontrollen över sig själva, t.ex. i samband med 

narkos eller rädsla för att deras utseende ska förändras (Edwisson Månsson & Enskär, 

2008). Barn och tonåringar i åldern 11 till 18 år är medvetna om att en operation kan 

misslyckas och att sjukdomen kan påverka deras framtid (Forsner, Jansoon & Soerlie, 

2005).  
 

Barns förmåga till coping 

 

En medicinsk procedur kan vara obehaglig och smärtsam och ett barn behöver kunna 

hantera situationen genom att vara förberedd samt kunna bemästra den under ingreppet och 

efteråt. Denna förmåga har benämningen coping (Tamm, 2003).  

 

Copingstrategierna kan vara problemorienterade, emotionellt orienterade eller 

undvikandeorienterade (Endler & Parker, 1990). En problemorienterad copingstrategi kan 

exempelvis innebära att barnet försöker ta reda på mer om situationen eller försöker lösa 

svårigheterna på ett eller annat sätt. En emotionellt inriktad strategi kan innebära att barnet 

försöker distansera sig från situationen, förbereda sig på det värsta eller ge uttryck för sina 

omedelbara känslor. Barns copingstrategier är ofta mer emotionella än vuxnas, och mer 

emotionella ju yngre barnet är (Tamm, 2003).  

 

Enligt Tamm (2003) är uppmärksamhet en aspekt som sammanhänger med coping. Dessa 

faktorer samverkar, exempelvis är det uppmärksamheten som först orienterar ett barn mot 

en stressfylld händelse. Efter att händelsen uppmärksammats av barnet använder det 

lämpliga copingstrategier för att hantera den. Enligt en studie av Moore och Russ (2006) är 

lek en annan viktig aspekt som sammanhänger med coping, då de flesta barnen i studien 

uppgav lek som deras viktigaste copingstrategi.  

 

Bemötande och kommunikation med barn och föräldrar  

 

Kommunikation med barn 

 

Inom dagens vård är målsättningen att ha ett patientcentrerat förhållningssätt, i vilket 

vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. Ett professionellt bemötande, med rätt 

valda ord och god kunskap i hur man kommunicerar, är bland det viktigaste 

arbetsredskapet i mötet med barn. Bemötandet har stor betydelse i samband med 

genomförandet av omvårdnadsåtgärder. Brister i kommunikationen kan leda till att 

vårdpersonalen får de svar som barnet tror att den vuxne söker, eftersom barn gärna vill 

vara till lags. I samtalet är barnet underordnat både sina föräldrar och vårdpersonalen 

(Fossum, 2007). Personalen fokuserar ofta mest på föräldern i stället för att lyssna till 

barnets upplevelser, vilket kan leda till att barnets roll negligeras. Vuxet språk används i 

hög grad inom barnsjukvården och ofta tar föräldern över samtalet, trots att vårdgivaren 

har vänt sig till barnet (Tates & Meeuwesen, 2001).  
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Barn är skickliga på att läsa av kroppsspråk (Fossum, 2007; Salmela, Aronen & Salanterä, 

2010b), därför är ord bara en del av kommunikationen (Fossum, 2007). Vuxnas 

kroppsspråk kan medföra att rädda barn drar felaktiga slutsatser, t.ex. att de vuxna inte 

längre bryr sig om dem, avsiktligt gör dem illa eller inte lyssnar till deras önskemål 

(Salmela, 2010b).  

 

Inför ett möte med barn i vården behöver vårdpersonalen ha s.k. ”barnkompetens”, dvs. 

kunskap om barns och ungas särskilda förutsättningar under barnets utvecklingsfaser. Det 

är stor skillnad på att samtala med barn i olika åldrar. Vårdpersonalen ska kunna ge 

åldersadekvat information och kommunikationen ska alltid anpassas till barnets 

mognadsgrad. Då kan barnet förstå och ta till sig budskapet och därmed få möjlighet att 

delta i beslut som rör deras egen behandling (Fossum, 2007). 

 

Kommunikation med föräldrar 

 

Vid möten med barn och föräldrar i vården behöver vårdpersonalen ha en särskild 

kompetens. Detta beror på att barnet nästan alltid kommer med en eller båda sina föräldrar, 

antalet inblandade är därmed flera. Vårdpersonalen bör reflektera över föräldrarnas 

situation då de söker vård för sitt barn och vara medveten om att föräldrarna är mycket 

känsliga för hur de själva blir bemötta. Föräldrarna är även känsliga för hur barnet blir 

bemött och för hur kommunikationen med barnet sker. Då ett barn är sjukt befinner sig 

föräldrarna i en påfrestande situation och ett gott bemötande, som leder till att föräldrarna 

känner sig trygga, medför även ett tryggt barn (Fossum, 2007). Oro hos föräldrarna leder 

till oro hos barnen (Fortier, Del Rosario, Martin & Kain, 2010). Oroliga föräldrar har 

sämre förmåga att svara på barns behov och signaler på ökat obehag (Kain, Mayes, 

Weisman & Hofstadter, 2000).  

 

Det är viktigt att personalen tillvaratar föräldrarnas kunskaper om barnets individuella 

egenskaper. Vårdpersonalen bör även vara medveten om att föräldrarna behöver kunskap 

och vägledning för att kunna vårda sitt barn. Denna kunskap är dessutom viktig för att 

föräldrarna ska kunna hantera barnets känslor och reaktioner. Hos föräldrarna finns ett 

önskemål om tydlig och ärlig kommunikation med vårdpersonalen (Edwinson Månsson & 

Enskär, 2008).  
 

Lek som kommunikationsmedel 

 

Innan barnet har ett fullt utvecklat språk att kommunicera med använder det leken som ett 

kommunikationssätt. Leken är en viktig del av barnets utveckling, som hjälper barnet att 

upptäcka världen och sin egen kapacitet. Att vårdpersonal använder lek eller leksaker i 

omvårdnaden har visat sig fördelaktigt för barn, huvudsakligen för att detta medför en 

närmare relation mellan barnet och personalen (Edwinson Månsson, 2008). EACH anger i 

artikel sju att barn ska ges möjlighet till lek, rekreation och utbildning som är anpassad till 

deras ålder och tillstånd (EACH, 2006-2012).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ”ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten” (Socialstyrelsen, 2005, s. 

11). Ett sätt att tillvarata det friska hos barn som vårdas på sjukhus kan vara att ge dem 

möjlighet till lek, exempelvis genom att låta clowner delta i ronder. Syftet med clowner är 

att roa, avleda och överraska (Edwinson Månsson, 2008). 
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Att förbereda barn för olika medicinska procedurer med hjälp av lek underlättar för barn att 

förstå sin sjukdom och de nödvändiga åtgärderna för att behandla sjukdomen. Terapeutisk 

lek (TP) är strukturerad lek för barn och kan användas då barn upplever svårigheter att 

förstå och hantera situationer som kan uppstå under en sjukhusvistelse. TP kan även 

underlätta vårdpersonalens förståelse för hur obehagliga situationer kan upplevas av barn, 

vilket medför en vänligare och mer empatisk relation till barnet (Maia, Ribeiro & Borba, 

2011). 

 

Rädsla hos barn 

 

Rädsla kan definieras som en starkt negativ känsla som uppkommer i hotfulla situationer. 

Detta är kroppens sätt att förutse och undvika fara och förekommer i alla åldrar, även om 

föremålet för rädslan varierar mellan barn och vuxna. Vid upplevd fara reagerar kroppen 

med en primitiv reaktion i form av bleknande hud, svettning och bultande hjärta. En vanlig 

reaktion på rädsla är antingen en s.k. ”flykt- eller kampreaktion”, dvs. antingen förbereder 

sig kroppen på att fly eller på att attackera det som skapar rädslan. Under de första 

levnadsmånaderna upplever barn genetiskt betingade rädslor, såsom rädsla för höjder, 

snabba och hastiga rörelser samt starka ljud. Senare, under barnets första år, uppstår rädsla 

för främlingar och separationsångest, vilket innebär en rädsla för att bli övergiven. Dessa 

två rädslor följer sedan barnet under hela barndomen (Tamm, 2003).  

 

Sjukvårdsrädsla hos barn 

 

Begreppet sjukvårdsrädsla 

 

I begreppet sjukvårdsrädsla ryms många dimensioner. Sjukvårdrädsla kan innebära att vara 

rädd för smärta, för att bli skadad, för att känna sig orättvist behandlad, känsla av att bli 

förbisedd, att bli tvingad samt rädsla för den medicinska miljön. När ett barn blir rädd i 

samband med undersökningar eller behandlingar inom sjukvården, kan tilliten till andra 

människor skadas. Sjukvårdsrädslan kan upplevas ”förhäxande”, med övermäktiga känslor 

och rädsla för att tappa kontrollen. I sådana situationer söker barnen medkänsla och tröst i 

relationer där det är möjligt att kommunicera rädslan (Forsner, 2006).  

 

I denna studie utgår författarna ifrån Forsners ovan nämnda definition av begreppet 

sjukvårdsrädsla. I detta begrepp inkluderas samtliga rädslor som är förknippade med en 

sjukhusvistelse, däribland barns rädsla för separation från sina föräldrar.  

 

Orsaker till sjukvårdsrädsla  

 

Att bli inlagd på sjukhus, och därmed uppleva en okänd miljö, kan hos barnet orsaka stress 

(Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens & Vacik, 2006; Crnkovic´, Divcic´, Rotim & Coric´, 

2009), rädsla samt ge svåra och smärtsamma upplevelser (Betz, 1984; Edwinson Månsson 

& Enskär, 2008; Salmela et al., 2010b). De främsta sjukvårdsrädslorna är relaterade till 

smärta, separation från föräldrarna, att bli lämnad ensam, brist på information samt rädsla 

för medicinska instrument (Salmela et al., 2010b). Särskilt i situationer som barn måste 

möta ensamma kan separation från föräldrarna leda till rädsla (Brewer et al., 2006). Om 

barnet lämnas ensamt kan det känna sig övergivet och sjukhusvistelsen kan bli mer 

traumatisk än nödvändigt (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Enligt Forsner (2006) 

framstår rädsla och smärta som det mest problematiska i samband med sjukvård, oavsett 

vilken sjukdom barnet lider av. Enligt Foster och Park (2012) är känslor av oro och rädsla 



6 

 

en betydande faktor för uppkomst av smärta. I en studie av Kain, Wang, Mayers, Caramico 

och Hofstadter (1999) framkom att anestesiinduktion inför kirurgi är den mest stressfyllda 

upplevelsen under en sjukhusvistelse, eftersom upp till 50 procent av barnen uppvisade ett 

märkbart obehag under denna procedur.  

 

Upplevelser under en sjukhusvistelse kan påverka hur barn upplever oro och smärta i 

framtiden (Crnkovic´ et al., 2009) och deras sätt att hantera framtida sjukhusbesök 

(Crnkovic´ et al., 2009; Tamm, 2003). Om ett barn tvingas genomgå en procedur mot sin 

vilja kan denna upplevas som kränkande, våldsam (Salmela et al., 2010b) och traumatisk 

(Tamm, 2003). Detta kan medföra att barnet i framtiden får ett minskat förtroende för 

sjukvården (Salmela et al., 2010b).  

 

Barns uttryck för sjukvårdsrädsla 

 

Rädsla kan uttryckas i barns beteende som generell oro, ökat motstånd och flyktförsök. Det 

är vanligt att rädda barn försöker gömma sig eller vägrar att genomgå en procedur. Rädsla 

hos barn kan även ta sig uttryck i hjälplöshet och förnekelse. Hjälplöshet kan innebära att 

barn upplever en förlust av självkontroll. Förnekelse kan visa sig genom att barn uttrycker 

rädsla på ett motsägelsefullt sätt, vill byta samtalsämne eller förnekar rädslan genom ett 

lekfullt beteende. Barn uttrycker sina känslor verbalt eller genom sina handlingar och 

beskriver ofta föremålet för sin rädsla med ord som ”ond”, ”elak” eller ”stygg”. Vissa barn 

bagatelliserar sina rädslor genom att skämta, agera barnsligt eller genom att överdriva eller 

ljuga om sina känslor (Salmela et al., 2010b).  

 

Enligt Wennström och Berg (2008) kan yngre barn i åldern tre till sex år ha svårt att i ord 

uttrycka och skilja på vilka symptom som är mest besvärande. Barns oförmåga att 

verbalisera symptom av smärta leder till icke verbala uttryck, som exempelvis gråt och 

skrik. Tystnad hos barn kan vara ett uttryck för både behag och obehag. 

 

Problemformulering  

 

I forskning om kommunikation mellan vårdpersonal och barn har det framkommit att det 

oftast är de vuxnas åsikter som efterfrågas och barnets roll har negligerats (Tates & 

Meeuwesen, 2001). En studie av Battrick och Glasper (2004) visar att de vuxnas åsikter 

om den vård deras barn har fått inte alltid korrekt representerar barnens åsikter. Det finns 

gott om litteratur som beskriver familjens upplevelse av sjukhusvård, men förhållandevis 

lite har skrivits om barnens egna föreställningar om att vara patient inom sjukvården. 

 

Varje dag genomgår många barn olika provtagningar och behandlingar trots att dessa vållar 

både rädsla och smärta (Tamm, 2003). Att uppleva rädsla i samband med sjukdom och 

sjukvård är, enligt Forsner (2006), en stor del av upplevelsen. Upplevelsen av 

sjukvårdsrädsla kan vara så traumatisk att denna påverkar barnets naturliga utveckling 

(Aley, 2002). Ett olämpligt bemötande av vårdpersonalen kan ha en avgörande betydelse 

för barnets emotionella utveckling (Crnkovic´ et al., 2009). För vårt framtida yrkesval är 

det således betydelsefullt att vi som sjuksköterskor förstår vilka omvårdnadsåtgärder som 

kan lindra barns sjukvårdsrädsla. Därför föreligger ett behov av en sammanställning av 

rådande forskning inom ämnet, med fokus på barnens eget perspektiv.  
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förhindra uppkomst av 

sjukvårdsrädsla hos barn som vårdas på sjukhus.  

 

Frågeställning 

 

Hur kan vårdpersonal genom sitt bemötande stödja barn som vårdas på sjukhus, i syfte att 

förhindra uppkomst av sjukvårdsrädsla? 

METOD 

 

Val av metod 

 

För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad studie i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013). Metoden innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur och syftar till att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Vid 

en litteraturstudie föreligger ett krav på att forskarna hanterar materialet på ett metodiskt 

sätt. En förutsättning för att en litteraturstudie kan göras är att det finns ett tillräckligt antal 

studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg 

& Wengström, 2013). Eftersom föreliggande studies problemområde har belysts i flertalet 

tidigare studier bedömdes förutsättningarna för att göra en litteraturstudie som uppfyllda.  

 

Urval 

 

Urvalsprocessen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013).  Syftet var 

att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förhindra uppkomst av sjukvårdsrädsla hos barn 

som vårdas på sjukhus. Lämpliga sökord formulerades utifrån detta syfte. Därefter valdes 

vilka databaser sökningarna skulle utföras i, samt vilka begränsningar som skulle göras. 

Såväl kvalitativa som kvantitativa studier inkluderades i sökningarna. Inklusionskriterier 

var artiklar som var publicerade mellan 2003 och 2013, som avsåg barn i åldern noll till 18 

år och vårdades på sjukhus samt artiklar som var skrivna på svenska eller engelska, 

eftersom författarna behärskar dessa språk. Anledningen till varför artiklar äldre än tio år 

exkluderades var p.g.a. att forskning betraktas som en färskvara (Forsberg & Wengström, 

2013). I de databaser där begränsningen var möjlig exkluderades artiklar som inte var peer 

reviewed. I syfte att avgränsa problemområdet exkluderades studier som avser barn inom 

primärvården samt studier som avser barn med specifika diagnoser.  

 

Fokus i urvalsprocessen låg på att hitta artiklar som var skrivna utifrån barns eget 

perspektiv, i syfte att belysa det som barn själva anser som centralt för en bra 

sjukhusvistelse.  

 

Datainsamling och databassökning 

 

Databassökningarna till denna studie genomfördes i PubMed, Cinahl och PsycINFO under 

perioden 2013-02-28 till och med 2013-03-20. Genomförandet av dessa sökningar 

redovisas i tabell 1. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är PubMed en bred databas 

som bl.a. 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 bl.a. medicin och omvårdnad. Eftersom författarna 

var obekanta med struktur och indexeringssätt i Cinahl och PsycINFO söktes hjälp av en 
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kunnig bibliotekarie på biblioteket på Sophiahemmet Högskola inför sökningarna i dessa 

databaser.  

 

I syfte att erhålla relevanta träffar valdes sökord ut genom Medical Subject Headings  

 (MeSH-termer, [mh]) i PubMed, Cinahl headings i Cinahl samt Subject Headings i 

PsycINFO. Dessutom utfördes tre fritextsökningar i PubMed med termerna Hospital 

related fear, Medical Fear och Therapeutic play eftersom dessa begrepp är centrala i 

studiens frågeställning. Övriga sökord som användes var: Child, hospitalized, Children, 

Child, Fear, Pediatric Nursing, Nursing, Anxiety, Hospital, Hospitalization samt 

Communication. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) användes dessa sökord 

var för sig och i kombination. I syfte att begränsa sökningens resultat användes den 

booelska operatorn ”AND”. I databasen PsycINFO användes även den booelska operatorn 

”OR” för att utvidga sökresultatet.  Sökningen på orden ”Medical Fear AND Child” 

resulterade inte i några inkluderade artiklar. 

 

Tabell 1. Sökkombinationer och sökresultat i PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

 

 
Datum/Databas Sökord         Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2013-02-28 

PubMed 

Child, hospitalized [mh] 

”AND” Anxiety [mh] 

88 18 6 2 

2013-02-28 

PubMed 

 

Pediatric nursing [mh] 

”AND” Communication 

[mh] ”AND” Fear [mh] 

15 5 5 1 

2013-02-28  

PubMed 

 

Child, hospitalized [mh] 

”AND” Fear [mh] 

31 18 7 4 

2013-03-04 

PubMed 

Child hospitalized [mh] 

“AND” Communication 

[mh] 

118 18 4 3 

2013-03-04 

PubMed 

 

Hospital related fear “AND” 

Child [mh] “AND” Nursing 

[mh] 

22 

 

7 3 1 

2013-03-11  

PubMed 

Pediatric Nursing [mh] 

“AND” Anxiety [mh] 

77 13 4 1 

2013-03-20  

PubMed 

Therapeutic play “AND” 

Pediatric Nursing [mh] 

50 7 3 1 

2013-03-12 

Cinahl 

 

 

Pediatric Nursing [Cinahl 

heading] “AND” Anxiety 

[Cinahl heading] 

21 4 2 1 

2013-03-12 

PsycINFO 

Child ”OR” Children 

“AND” Fear “OR” Anxiety 

“AND” Hospital “OR” 

Hospitalization 

25 4 2 1 

Totalt:  453 97 39 15 

 

Manuell sökning 

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) genomfördes manuella sökningar av 

vetenskapliga artiklar genom att studera andra vetenskapliga artiklars referenslistor. 

Genom den manuella sökningen hittades fem artiklar, varav två inkluderades i denna 

studie.  
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Databearbetning och dataanalys 

 

Sökningarna i databaserna resulterade i totalt 453 träffar, vilka inledningsvis sorterades 

individuellt utifrån huruvida artikelns titel ansågs relevant för studiens syfte. Denna 

sortering resulterade i 97 artiklar vars sammanfattningar (abstracts) lästes av författarna var 

för sig. Under denna process exkluderades artiklar som inte ansågs besvara studiens syfte 

samt artiklar som var reviews. Därefter valdes 39 artiklar ut eftersom dessa preliminärt 

bedömdes relevanta för studiens syfte och frågeställning. Dessa artiklar granskades i sin 

helhet av båda författarna, oberoende av varandra. Under denna process exkluderades 

artiklar med metodologiska svagheter, artiklar som inte var relevanta för studiens syfte 

samt artiklar som inte var peer reviewed. Till studiens resultat inkluderades slutligen 17 

artiklar, vilka presenteras i en matris (bilaga II).  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) studerades inkluderade vetenskapliga 

artiklar flera gånger i syfte att få en djupare förståelse för innehållet. Under denna process 

markerade båda författarna avsnitt som bedömdes relevanta för föreliggande studie med 

överstrykningspenna och förde minnesanteckningar. Därefter fördes en diskussion 

författarna emellan. Vid diskussionen konstaterades att varje artikel representerade en eller 

flera omvårdnadsåtgärder i samband med sjukvårdsrädsla och slutligen framträdde sex 

teman, vilka presenterades i resultatet med tillhörande underrubriker. De teman som 

framkom var: Bemötande, Kommunikation, Copingstrategier hos barn, Smärtupplevelser, 

Föräldrarnas närvaro samt Distraktion genom lek. De underrubriker som utkristalliserades 

var Bemötande och tillit, Vårdpersonalens klädsel, Kommunikationens betydelse, 

Information och delaktighet samt Kommunikation genom lek.  

 

Kvalitetsbedömning och klassificering 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är värdet av en litteraturstudie beroende av hur väl 

inkluderade artiklar identifieras och värderas. För att säkerställa artiklarnas kvalitet 

avgränsades sökningarna i databasen Cinahl till peer reviewed. Sökresultaten från Pubmed 

och PsycINFO granskades i Ulrich´s periodical directory, vilket är en databas som 

innehåller information om en tidskrift är granskad av en grupp oberoende sakkunniga. 

Samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar var originalartiklar.  

 

I föreliggande studie har endast artiklar av hög eller medelhög kvalitet inkluderats. Vid 

granskningen av de vetenskapliga artiklarna värderades studiernas syfte, design 

(uppläggning), urval, deltagarantal, bortfall, mätinstrument samt analys och tolkning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  Kvaliteten av artiklarna granskades och klassificerades 

även utifrån det bedömningsunderlag för redovisning av sortering, granskning och 

kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Mallen för granskning bifogas (bilaga I). Granskningen redovisas i en 

matris (bilaga II).  

 

Reliabilitet och validitet 

 

Begreppet reliabilitet avser en studies tillförlitlighet. Detta innebär att en studies resultat 

inte ska ha tillkommit av en tillfällighet, dvs. upprepade försök ska ge likartade resultat. 

Reliabiliteten påverkas även av mätinstrumentets pålitlighet samt metoder för 

datainsamling. Begreppet validitet avser en studies giltighet, dvs. att studien undersöker det 

som avses att undersöka. En studies validitet avgörs av bl.a. frågeställningens precision, 
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kvaliteten på insamlade data, givna förklaringar samt avsaknad av felaktiga tolkningar 

(Helgesson, 2006).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vid ämnesval, datainsamling och bearbetning av resultat gällande föreliggande studie har 

etiska överväganden gjorts. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) presenterades 

samtliga resultat som svarade på föreliggande studies syfte och inte enbart de som 

överensstämde med författarnas åsikter.  

  

I studien eftersträvades ett neutralt förhållningssätt där resultatet inte avsiktligt har 

förvrängts. Enligt Helgesson (2006) är objektivitet i vetenskapen en förutsättning för bra 

forskning. I enlighet med detta eftersträvade författarna till denna studie att förhålla sig 

objektiva och opartiska i förhållande till de data som bearbetades. I samband med 

utformningen av studiens frågeställning var författarna aktsamma med att inte styra denna 

mot ett förväntat resultat.   

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det etiskt korrekt att välja artiklar som har 

genomgått granskning av en etisk kommitté. Genom att endast inkludera vetenskapliga 

artiklar som uppfyllt detta har kravet på att endast använda vetenskapliga studier av god 

forskningsetisk kvalitet uppnåtts. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas som sex teman. Dessa teman belyser vilka omvårdnadsåtgärder som 

vårdpersonal kan använda sig av för att förhindra uppkomst av sjukvårdsrädsla hos barn 

som vårdas på sjukhus. De har insorterats under rubrikerna: Bemötande, Kommunikation, 

Copingstrategier hos barn, Smärtupplevelser, Föräldrarnas närvaro samt Distraktion 

genom lek. Temat bemötande är indelat under rubrikerna Bemötande och tillit och 

Vårdpersonalens klädsel. Temat kommunikation är indelat under rubrikerna 

Kommunikationens betydelse, Information och delaktighet samt Kommunikation genom 

lek.  

 

Bemötande 

 

Bemötande och tillit 

 

I Carney et al. (2003) beskrev barnen positiva möten i de fall där vårdpersonalen varit 

vänlig, lugnande och hjälpsam. I Flecher et al. (2011) framkom att barn var rädda och 

oroliga för det okända inför en sjukhusvistelse. Barnen i studien ansåg att personalen bör 

vara skickliga på både verbal och icke-verbal kommunikation samt inneha grundläggande 

klinisk kompetens. Vidare ansåg barnen att vårdpersonal bör vara vänlig, ha lätt för att le, 

kunna lyssna aktivt samt ge lugnande förklaringar inför medicinska procedurer, då detta 

utgjorde ett viktigt stöd under sjukhusvistelsen. Ett leende är ett internationellt, icke 

verbalt, sätt att kommunicera och spelar en särskilt stor roll för rädda barn (Fletcher et al., 

2011).  

 

I en studie av Brady (2009) framkom att trovärdighet var en högt värderad egenskap hos 

sjuksköterskan, vilket bl.a. innebar att vara ärlig angående förestående otrevliga 

medicinska behandlingar. Tilltron till personalen var viktig. Barnen var känsliga för om 
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sjuksköterskan gillade dem eller inte och de uppskattade ömhetsbetygelser, vilket fick dem 

att känna sig speciella. Barnen uppskattade även att få beröm för sitt mod under otrevliga 

behandlingar eller när de behövde ta osmakliga mediciner. Barnen var känsliga för 

sjuksköterskans tonläge och kroppsspråk och enligt barnen skulle en bra sjuksköterska 

använda en lugn, avslappnad och snäll ton (Brady, 2009). I Ångström-Brännström, 

Norberg och Jansson (2008) framkom följande faktorer av betydelse för barns upplevelse 

av en sjukhusvistelse: fysisk närhet till familj, att känna sig säker och trygg samt att 

personalen finns tillgänglig. Vidare uppskattade barnen fysisk kontakt med personalen, 

exempelvis att få sitta i vårdpersonalens knä eller att få en kram. I Salmela et al. (2010a) 

uttryckte barnen uppskattning för all extra uppmärksamhet de fick från de vuxna på 

sjukhuset.  

 

Enligt Noreña och Cibanal (2011) bör vårdpersonal sträva efter att skapa vänskapsband 

mellan sig och barn, eftersom barnen i studien därmed upplevde att deras närvaro på 

sjukhuset värdesattes. Komplimanger från vårdpersonalen stärkte barnens självförtroende 

och medförde en känsla av trygghet.  

 

I studien av Ångström-Brännström et al. (2008) framkom att barnen kände att de kunde lita 

på att vårdpersonalen tog god hand om dem och gav dem rätt behandling. Tilliten 

medförde att barnen motvilligt gick med på undersökningar och behandlingar, trots att 

dessa orsakade obehag och smärta. Enligt Noreña och Cibanal (2011) var det betydelsefullt 

för ett lyckat vårdresultat att vårdpersonalen bemötte barns oro och rädsla samt hjälpte dem 

att uttrycka sina känslor.  

 

Vårdpersonalens klädsel 

 

Roohafza et al. (2008) genomförde en studie vars syfte var att undersöka orosnivån hos två 

grupper av barn som antingen fick träffa vårdpersonal klädd i traditionell vit 

sjukhusklädsel (kontrollgruppen) eller vårdpersonal med flerfärgad klädsel 

(experimentgruppen). Det framkom att orosnivån hos barnen i kontrollgruppen var tre 

gånger så hög, jämfört med orosnivån hos barnen i experimentgruppen. I en liknande 

studie av Festini et al. (2008) framkom att den rädsla som vårdpersonalen framkallade hos 

barnen minskade genom användning av flerfärgade kläder, dock inte på ett statistiskt 

signifikant sätt. Således visades inget bevis för att användning av flerfärgad klädsel 

medförde någon minskad rädsla hos barnen. Studien visade dock att barnen föredrog denna 

klädsel, då den medförde en mer vänskaplig atmosfär och därigenom minskade misstron 

mot sjukvårdspersonalen (Festini et al., 2008). Även i studien av Roohafza et al. (2008) 

beskrivs en förbättrad relation mellan vårdpersonal och barn, vilket minskade de 

obehagliga upplevelser som förknippades med en sjukhusvistelse. I denna studie framkom 

även att ju yngre barnet är, desto mer rädsla visar de för vårdpersonal. Oro beskrivs som en 

psykologisk parameter som försenar förbättring.  

 

Kommunikation 

 

Kommunikationens betydelse 

 

I två studier framkom att god kommunikation mellan vårdpersonal och barn utgör en 

grundläggande faktor för att barn ska förstå sina upplevelser (Coyne, 2006a; Noreña & 

Cibanal, 2011). Detta ledde i sin tur till minskad stress för barnen och lade en bra grund för 

effektiv behandling (Coyne, 2006a). I Li och Lopez (2008) framkom att barn inom vården 



12 

 

är sårbara eftersom de saknar kunskap om medicinska åtgärder och det finns en brist på 

förklaringar anpassade till barns språk. I Noreña och Cibanal (2011) kunde barnet skilja på 

då vårdpersonalen samtalade med familjen eller med barnen själva. Vad som däremot 

ibland var oklart för barnen var vilken roll de spelade i interaktionen, dvs. om de var 

åhörare, deltagare eller betraktare. I Brady (2009) framkom att barnen ansåg att god 

kommunikation var viktigt. Barnen läste in kroppsspråk, såsom handposition, 

kroppshållning och sättet att gå i kommunikationen. I Coyne (2006b) beskrivs att då 

kommunikation skedde direkt med barnen, eller alternativt med både barn och förälder, 

underlättade detta för barnet att ventilera sin oro och ställa frågor. Då barnen varken kände 

sig sedda eller hörda medförde detta både oro och ångest.  

 

Information och delaktighet 

 

I studien av Coyne (2006b) framkom att det hos barn finns ett behov av att få information 

och av att konsulteras eftersom detta underlättar för barn att förstå sin sjukdom, känna sig 

involverad i sin vård samt att förbereda sig inför olika behandlingar. Barn som 

involverades i sin vård var mer villiga att samarbeta vid behandling, utstå smärtfulla 

behandlingar och blev snabbare friska. Pelander och Leino-Kilpi (2010) beskriver i sin 

studie att fokus bör ligga på att förbereda barn och deras familjer inför sjukhusvistelsen i 

syfte att minska oro och negativa upplevelser hos barnet. I en studie av Salmela et al. 

(2010a) uppgav barnen att möjligheten att få vara med i beslutsfattandet kring sin egen 

vård hjälpte dem att hantera och lindra sin rädsla. En förutsättning för detta var att barnen 

fick uttrycka sina egna önskningar och åsikter.  

 

I Coyne (2006a) framkom att, oavsett hur liten en medicinsk procedur kunde uppfattas av 

vuxna, behövde den bli förklarad i förväg för barnen. I Coyne (2006b) framkom att barnen 

upplevde att den information de fick var förvirrande, eftersom medicinska termer 

användes. I Carney et al. (2003) framkom att information som var individ- och 

åldersanpassad, hjälpte barnen att förstå okända sjukhusrutiner och därmed minskade deras 

oro. Enligt Noreña och Cibanal (2011) värdesatte barnen att bli bemötta med respekt, 

vilket visades genom att personalen tog sig tid att förklara medicinska diagnoser. Detta 

lindrade även barnens oro.  

 

I Coyne (2006a) framkom att barnen blev mindre negativt påverkade av sjukhusvistelsen 

om deras åsikt blev lyssnad till och de fick möjlighet att delta i sin vård. Genom att 

vårdpersonal framförde barnens önskemål gällande sin egen vård upplevde de en ökad 

kontroll över vad som hände dem på sjukhuset och därmed minskad rädsla och oro. 

 

I Pelander och Leino-Kilpi (2010) beskrivs att god kommunikation mellan vårdpersonal, 

barn och deras familjer medförde en ökad förståelse av behandling och sjukdom hos 

barnet. Artikelförfattarna fastslår att barns åsikter bör efterfrågas oftare eftersom barnen i 

studien visade sig bli mindre stressade om deras åsikter togs i beaktande och om de tilläts 

att delta i sin vård. Enligt Pelander, Leino-Kilpi och Katajisto (2006) är det viktigt att ge 

barn som vårdas på sjukhus individuellt anpassad och åldersadekvat information. Av 

studien framkom att barnen var missnöjda med den information de fått. De äldre barnen, 

som var elva år, var mer nöjda med given information, jämfört med de yngre barnen, som 

var sju år. Barnen uppgav att endast en tredjedel (27 procent) av vårdpersonalen beaktade 

deras åsikt.  
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Kommunikation genom lek 

 

Enligt Noreña och Cibanal (2011) var en viktig omvårdnadsåtgärd för att förbättra barns 

hälsa och utveckling att vårdpersonalen stimulerade till skratt och glädje. Skämt från 

personalen under medicinska procedurer minskade barnets spänning och oro. Humor och 

skratt uppfattades av barnen som ett sätt att visa empati, vilket fungerade som en effektiv 

distraktionsmetod. Att vårdpersonalen berättade historier visade sig underlätta barns 

förståelse för olika omvårdnadsåtgärder och hur de skulle hantera dessa. I Pelander et al. 

(2006) framkom att vårdpersonal bör använda sig av strategier och aktiviteter som 

involverar underhållning i syfte att lindra barns oro och negativa upplevelser. I Brady 

(2009) framkom att barnen såg den ”bra sjuksköterskan” som rolig och som lekte eller 

spenderade tid med dem. Därigenom distraherades barnen från vad som skulle hända dem 

på sjukhuset.  

 

I Wikström (2005) framkom att barn vid besök på en lekterapiavdelning, genom 

uttrycksfull konst i form av lera, målning och tyger, fick möjlighet att kommunicera sina 

tankar och känslor om att vara inlagd på sjukhus. I studien framkom ett samband mellan 

barnens känslor, såsom rädsla, maktlöshet och längtan, och sjukhusvistelsen. Genom 

konstaktiviteterna kunde barnen uttrycka dessa känslor, som därigenom lindrades. En 

slutsats från studien var att konst är ett medium för kommunikation som bör användas som 

ett redskap för att hjälpa barn att uttrycka sig under tiden de vårdas på sjukhus.  

 

Copingstrategier hos barn 

 

I Pelander et al. (2006) framkom att sökandet efter information var en vanlig 

copingsstrategi hos barnen. En slutsats från studien var att vårdpersonal kan underlätta för 

barn att använda sig av denna strategi genom att förklara medicinska procedurer och i 

förväg berätta vad de har att vänta sig.  

 

I en studie av Salmela et al. (2010a) framkom att barn i förskoleåldern behövde 

uppmuntras att uttrycka sin rädsla och vilja samt stärkas i tron på given vård och sin egen 

copingförmåga. Att samtala om rädsla och be om hjälp var barns sätt att hantera rädsla 

(Salmela et al., 2010a; Salmela, Salanterä, Routsalainen & Aronen, 2010c). I Coyne 

(2006a) framkom att vårdpersonal kunde minska barns stress genom att hjälpa dem att 

hantera sin rädsla under sjukhusvistelsen. En slutsats från studien var att interventioner för 

att minska barnens oro under sjukhusvistelsen inte enbart minskade deras oro under 

vårdtiden, utan även påverkade hur framtida upplevelser av sjukvård bedömdes och 

hanterades av barnen.  

 

I Salmela et al. (2010a) var det viktigt att de vuxna lyssnade på barnen och uppmuntrade 

samt stöttade dem i sina copingstrategier. I studien konstaterades att vårdpersonal och 

föräldrar kan lära barn att använda sig av andra strategier, liknande barns egna, och därmed 

hjälpa dem att öka sina möjligheter att hantera rädsla (Salmela et al., 2010a). Andra viktiga 

copingstrategier var möjligheten att få hjälp och omvårdnad av vårdpersonal samt att få 

uppleva närhet och ömhet, vilket både föräldrar och personal kunde ge barnen (Salmela et 

al., 2010a; Salmela et al., 2010c; Ångström-Brännström et al., 2008).  

 

I två studier uppgav de flesta barnen att möjligheten till lek gav dem glädje, vilket hjälpte 

dem att hantera sin rädsla (Salmela et al., 2010a, Brady, 2009). I Salmela et al. (2010a), 
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Salmela et al. (2010c) och i Ångström-Brännström et al. (2008) beskrev barnen att tillgång 

till sina egna leksaker medförde en känsla av trygghet.  

 

Smärtupplevelser 

 

I en studie av Pelander och Leino-Kilpi (2010) framkom att vårdas på sjukhus, medicinska 

procedurer och behandlingar var en uppenbar källa till stress hos barnen. Barnen ansåg att 

de värsta upplevelserna under en sjukhusvistelse var nålar, obehagliga undersökningar och 

behandlingar, smärta, sjukdomssymtom, operationer och medicinering. Även separation 

från föräldrar, vänner, hemmet och skolan, samt att vistas i en okänd miljö, ansågs 

otrevligt. I Coyne (2006a) påvisas betydelsen av tillräcklig förberedelse, åldersadekvata 

förklaringar och användning av avslappningsövningar före invasiva ingrepp.  

 

I en studie av Pelander et al. (2006) framkom att barnen var mest rädda för smärta och 

injektioner. Dock ansåg majoriteten av barnen att smärtlindringen alltid varit tillräcklig och 

17 procent av barnen hade inte känt någon smärta alls under sin vårdtid. En slutsats från 

studien var att det är viktigt att vårdpersonal är medveten om vilka rädslor som barn har i 

samband med en sjukhusvistelse, för att bättre kunna lindra eller eliminera dessa.  

 

Salmela (2010a) beskriver att barnen lade stor vikt vid omvårdnadsåtgärder som 

eliminerade deras smärta eller lindrade andra symtom, eftersom dessa åtgärder hjälpte dem 

att hantera sin rädsla. I Brady (2009) ansåg barnen att en ”bra sjuksköterska” ska kunna 

utföra medicintekniska åtgärder utan att göra barnen illa samt att anstränga sig för att 

minska obehag.  

 

Föräldrarnas närvaro 

 

Föräldrar spelar en viktig roll vid omvårdnaden av barn, då de har förmåga att lindra de 

negativa aspekter en sjukhusvistelse kan medföra (Coyne, 2006a) och för barnets känsla av 

trygghet (Ångström-Brännström et al., 2008). Barn och deras familjer är en integrerad del 

av ett vårdteam som leds av barnets sjuksköterska (Brady, 2009). I två studier beskrev 

barnen att det var viktigt för dem att ha sin familj nära, eftersom de upplevde föräldrarnas 

närvaro som ett viktigt stöd (Salmela et al. 2010a; Ångström-Brännström et al., 2008). 

Salmela et al. (2010a) belyste behovet av närvarande vuxna som beaktade barns åsikter och 

känslor, som exempelvis hjälp med att hantera sina rädslor.  

 

I Salmela et al. (2010a) uttryckte de flesta barnen närvaro av föräldrar som sin viktigaste 

copingstrategi. Pelander och Leino-Kilpi (2010) fastslår i sin studie att, eftersom föräldrar 

spelar en så betydelsefull roll då deras barn vårdas på sjukhus, bör vårdpersonal förse 

föräldrarna med lämplig information. På så vis kan vårdpersonalen underlätta för 

föräldrarna att lindra sina barns negativa upplevelser av sjukhusvård.  

 

I Ångström-Brännström et al. (2008) berättade barnen om sin rädsla för att lämnas 

ensamma på sjukhuset. Barnen beskrev ett konstant behov av att få vara nära sina föräldrar 

och av att få behålla kontakten med andra nära familjemedlemmar. Det var viktigt för 

barnen att känna sig som hemma och att känna sig trygga genom att lita på 

vårdpersonalens kunskap. I Noreña och Cibanal (2011) påverkades barnen positivt av att 

vårdpersonalen skapade en vänskaplig relation med föräldrarna. I Ångström-Brännström et 

al. (2008) beskrivs att denna relation påverkade barns uppfattning om kvaliteten på vården. 
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Distraktion genom lek 

 

Att ges möjlighet till lek är en viktig del i livet för alla barn och de bör därför ges möjlighet 

till att leka även under vårdtiden (Li & Lopez, 2008; Pelander, Leino-Kilpi & Katajisto, 

2006; Salmela et al., 2010a). Då barn vårdas på sjukhus förlorar de lite av sin vanliga frihet 

och lever i en okänd miljö. Tre studier (Carney et al. 2005; Pelander & Leino-Kilpi, 2010; 

Ångström-Brännström et al. 2008) belyser vikten av att anpassa vårdmiljön i syfte att ge 

barn möjlighet till lek, antingen ensam, med föräldrar, vänner eller vårdpersonal. Det som 

barnen främst uppskattade under sin vårdtid var möjligheten att få delta i roliga aktiviteter, 

spela spel och se på tv eller film. I Salmela et al. (2010a) beskrev barnen att de uppskattade 

fri lek, exempelvis att leka tillsammans med andra barn eller att besöka sjukhusets lekrum. 

I studien av Brady (2009) framkom att barnen tyckte det var viktigt med åldersanpassade 

leksaker och aktiviteter samt distraktionstekniker.  Genom att vårdpersonalen integrerade 

lek i omvårdnadsarbetet och spenderade tid med barnen kunde barnen distraheras från vad 

som skulle hända dem på sjukhuset. I Pelander och Leino-Kilpi (2010) uppgav barnen att 

två tredjedelar av vårdpersonalen aldrig lekte med dem. Även i Pelander et al. (2006) var 

barnen kritiska till att vårdpersonalen inte tog sig tid till att leka med dem. Enligt Pelander 

och Leino-Kilpi (2010) är förmågan att leka med barn som vårdas på sjukhus en viktig del 

av vårdpersonalens kompetens eftersom detta skapar en varm och tillitsfull relation, vilket 

inger barnet en känsla av trygghet.  

 

En studie av Li och Lopez (2008) visade att barnens oro inför kirurgi minskade signifikant 

genom förberedelse i form av TP. Barnen förbereddes inför en kommande operation 

genom att besöka operationsrummet, där de fick se en anestesiinduktion utföras på en 

docka. Därmed fick barnen möjlighet att bli bekanta med miljön på ett icke hotfull sätt, 

vilket medförde en känsla av kontroll över situationen. Oron minskade både preoperativt 

och postoperativt. Även föräldrarnas oro minskade av att barnen gavs möjlighet att 

använda sig av TP. 

 

Costa Fernandes och Arriaga (2010) och Vagnoli, Caprilli, Robiglio och Messeri (2005) 

visar i sina studier att närvaro av en clown var en effektiv åtgärd för att minska barns och 

föräldrars oro inför kirurgi. Resultatet från studien av Vagnoli et al. (2005) visade att oron 

hos barn som hade haft en clown närvarande under anestesiinduktionen var märkbart lägre, 

jämfört med en kontrollgrupp som inte hade givits denna möjlighet. Studien uppmätte 

inget betydande samband mellan barnets orosnivå och ålder eller mellan barnets och 

föräldrarnas orosnivå. Costa Fernandes och Arriaga (2010) fann att barnen i den grupp som 

hade fått träffa clowner innan operationen (experimentgruppen), kände sig mindre oroliga 

beträffande sjukhusvistelse, medicinska behandlingar samt för sjukdomen och dess 

negativa konsekvenser, jämfört med barnen i kontrollgruppen. Barnen i 

experimentgruppen kände sig också gladare och lugnare jämfört med barnen i 

kontrollgruppen. Även föräldrarna till barnen i experimentgruppen kände sig mindre 

oroliga, jämfört med kontrollgruppens föräldrar. Vidare framkom att oro hos en förälder 

ledde till högre nivå av oro hos barnet inför en operation.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod och formulering av begrepp 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förhindra 

uppkomst av sjukvårdsrädsla hos barn som vårdas på sjukhus. Eftersom författarna hade 

för avsikt att undersöka vad som tidigare har studerats inom området valdes en 

litteraturbaserad studie. En litteraturbaserad studie är en lämplig metod för att få en 

översikt över kunskapsläget inom ett område (Forsberg & Wengström, 2013). Valet av 

metod visade sig vara lämpligt eftersom det fanns ett tillräckligt antal studier av god 

kvalitet som kunde ligga till grund för bedömningar och slutsatser, och således besvara 

studiens syfte. Huruvida en kvalitativ metod hade kunnat användas för det valda 

problemområdet har diskuterats. I stället för en litteraturstudie hade en intervjubaserad 

studie med barn som lider av sjukvårdsrädsla kunnat utföras. Om denna metod hade 

använts hade resultatet sannolikt blivit av djupare karaktär, då barnens individuella tankar 

och känslor hade givits mer utrymme. En svårighet hade dock varit att bemöta dessa barn 

korrekt, eftersom författarna till föreliggande studie saknade kunskap om hur samtal med 

barnen kunde ske på ett professionellt sätt. Då barn är en sårbar och utsatt grupp hade 

dessutom ett etiskt tillstånd krävts, vilket inte var att föredra vid uppsatsskrivning på 

kandidatnivå.  

 

Författarna till föreliggande studie valde att översätta det engelska ordet ”nurse” med 

”vårdpersonal” eftersom ”nurse” kan översättas med såväl ”sjuksköterska” som 

”sköterska”. ”Nurse” kan således anses omfatta även undersköterskor samt annan 

vårdpersonal. Dessutom beaktades den omständigheten att barn kan ha svårt att skilja på en 

sjuksköterska och en undersköterska. Det är inte heller relevant för bedömningen av 

barnets upplevelse av vården vilket yrke vårdgivaren har, eftersom barnet sannolikt 

upplever bemötande likadant, oavsett personalens utbildning. I en av de inkluderade 

artiklarna framgår dock tydligt, enligt författarnas mening, att det som avses är leg. 

sjuksköterskor, varför begreppet ”sjuksköterska” används gällande denna artikel.  

 

Datainsamling och urval 

 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Sökträffarna redovisades i tabell 1. Studiens författare ansåg det vara lätt att hitta relevanta 

artiklar. Totalt inkluderades 17 artiklar som omfattade det problemområde som valts.  

 

Under urvalsprocessen hade författarna en ambition att hitta vetenskapliga artiklar skrivna 

utifrån barns eget perspektiv. Av de 17 inkluderade artiklarna var 11 av kvalitativ metod, 

medan resterande var kvantitativa. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan resultaten 

av kvalitativ forskning anses gå mer på djupet och innefattar en förmedling av deltagarens 

röst. Kvalitativ forskning möjliggör därmed att forskaren får en fördjupad kunskap om 

deltagarens livsvärld (Forsberg och Wengström, 2013). Eftersom kvalitativa studier 

således ger en djupare insikt i ämnet, bedömde författarna att dessa var lämpliga utifrån 

föreliggande studies syfte. Även inkluderade artiklar av kvantitativ metod ansågs dock 

relevanta, eftersom barnen genom frågeformulär gavs möjlighet att ge sin syn på rädsla 

som de förknippade med en sjukhusvistelse. Fördelen med kvantitativa artiklar är, enligt 

Forsberg och Wengström (2013), att dessa, förutsatt att de har god validitet och reliabilitet, 
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skapar ett mer generaliserbart resultat. Då föreliggande studie inkluderar artiklar av såväl 

kvalitativ som kvantitativ metod bidrar detta till dels ett djup, dels till en helhetsbild av hur 

barn upplever sjukhusvård, vilket får anses som en styrka med studien.  

 

Studien omfattar artiklar som avser barn i åldern noll till 18 år, vilket innebär ett relativt 

brett ålderspann. En svårighet vid urvalet var att finna artiklar som avser barn yngre än fyra 

år, vilket kan anses som en svaghet med vår studie. Att barn i denna ålder har exkluderats 

från artiklarna beror på den omständigheten att yngre barn inte har en fullt utvecklad verbal 

kommunikation, vilket majoriteten av artikelförfattarna har påpekat vid motivering av 

urvalet av deltagare. Endast två av artiklarna innefattar barn i åldern 15 och 16 år, de 

övriga artiklarna har fokus på barn inom ålderspannet fyra till 14 år. De 

omvårdnadsåtgärder som författarna har presenterat i resultatet är därför i huvudsak 

anpassade till barns i denna ålderskategoris mognadsgrad.   

 

Smärta är en vanlig orsak till varför sjukvårdsrädsla uppkommer hos barn (Salmela et al., 

2010b). Under urvalsprocessen hittades ett flertal artiklar som handlade om 

distraktionsmetoder som ett sätt att avleda barns uppmärksamhet under smärtsamma 

undersökningar och behandlingar. Dock exkluderades flera av dessa artiklar då deltagarna i 

studierna inte vårdades på sjukhus, vilket var ett av inklusionskriterierna för föreliggande 

studie. Denna exkludering av artiklar har därmed till viss del påverkat resultatet i vår 

studie, eftersom omvårdnadsåtgärder som syftar till att distrahera barn vid smärtsamma 

undersökningar har givits relativt lite utrymme.  

 

Databearbetning och analys  

 

Bearbetningen av funna vetenskapliga artiklar genomfördes genom att artiklarna lästes av 

författarna var och en för sig, varefter likheter och olikheter i fynden diskuterades. 

Författarna resonerade sig fram till ett gemensamt beslut beträffande vad som kunde anses 

vara resultatets sex huvudteman. Genom att författarna först läste artiklarna enskilt, och 

därmed gjorde egna bedömningar och drog egna slutsatser, för att sedan jämföra dessa med 

varandra anser författarna till denna studie att denna omständighet stärker studiens 

reliabilitet. För att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten har klassificering av de 

vetenskapliga artiklarna skett utifrån det bedömningsunderlag för redovisning av sortering, 

granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga I. Granskningen redovisas i en matris (bilaga II).  

 

Syftet med kvalitetsgranskningen var att endast inkludera vetenskapliga studier av 

medelhög eller hög kvalitet. Eftersom författarna till föreliggande studie saknade 

erfarenhet av kvalitetsbedömning upplevdes detta moment stundtals som svårt. 

Bedömningen utfördes dock efter bästa förmåga och kunskapsbristen bedöms inte påverka 

studiens resultat. Eftersom endast vetenskapliga studier av medelhög eller hög kvalitet 

inkluderades anser författarna till denna studie att tillförlitligheten av studien ökade.  

 

Av Coyne (2006b) och Fletcher et al. (2011) framgår inte tydliga inklusionskriterier för 

ålder. Coyne benämner i stället deltagarna i studien ”barn” och ”äldre barn” (i åldern nio 

till 15 år). Författarna till föreliggande studie bedömde dock att de resultat som framkom i 

studierna tillförde viktig information om hur barn upplever en sjukhusvistelse. Därför 

inkluderades dessa artiklar i föreliggande studie och anses kunna ligga till grund för 

bedömningar och slutsatser.  
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Artiklar från England, Spanien, Finland, Italien, Portugal, Iran, Sverige samt Kina 

inkluderades i studien. Ett brett urval återspeglar populationen, vilket gör studien mer 

generaliserbar (Forsberg & Wengström, 2013). En svaghet i studien är att inte alla 

kontinenter är representerade. För representerade länder anses emellertid denna studie ge 

en generaliserad bild av omvårdnadsåtgärder som kan förhindra uppkomst av ett barns 

sjukvårdsrädsla. Eftersom tyngdpunkt vid sökning av artiklar lades på studiernas innehåll, 

valdes inte artiklar utifrån vilket land dessa var genomförda. Genom att vi använde oss av 

studier av hög kvalitet, där en rik beskrivning av urvalsgrupp fanns, ökade vår studies 

generaliserbarhet.  

  

Resultatdiskussion 

 

Av resultatet framkom att barnens oro minskade genom att vårdpersonalen var vänlig, lugn 

och snäll i sitt bemötande (Carney et al., 2003; Fletcher et al., 2011) och genom ett lugnt 

och snällt tonläge (Brady, 2009). Barn hade behov av att få individ- och åldersanpassad 

information (Carney et al., 2003; Coyne, 2006b; Noreña och Cibanal, 2011; Pelander et al., 

2006) och av att kommunikationen skedde direkt med dem (Coyne, 2006b). Genom att låta 

barnen vara med i beslutsfattandet kring sin egen vård minskade deras oro och rädsla 

(Coyne 2006a; Coyne, 2006b; Salmela et al., 2010a). Möjligheten att få vara nära sina 

föräldrar medförde en känsla av trygghet hos barnen (Salmela et al., 2010a; Ångström-

Brännström et al., 2008). Distraktionsmetoder som involverade lek medförde att barnen 

kunde distraheras från vad som skulle hända dem på sjukhuset (Brady, 2009; Costa 

Fernandes & Arriaga, 2010; Li & Lopez, 2008; Salmela et al., 2010a; Vagnoli et al., 2005). 

Viktiga copingstrategier hos barnen var sökande efter information (Pelander et al., 2006) 

och att samtala om sin rädsla (Salmela et al., 2010a). Omvårdnadsåtgärder som 

eliminerade smärta hjälpte barnen att hantera sin rädsla (Brady, 2009; Salmela 2010a).  

 

Bemötande 

 

Enligt Fossum (2007) har bemötandet stor betydelse vid genomförandet av 

omvårdnadsåtgärder. Barn är skickliga på att läsa av kroppsspråk (Fossum, 2007; Salmela 

et al. 2006b), därför är ord bara en del av kommunikationen (Fossum, 2007). Vuxnas 

kroppsspråk kan medföra att rädda barn drar felaktiga slutsatser, t.ex. att de vuxna inte 

längre bryr sig om dem, avsiktligt gör dem illa eller inte lyssnar på deras önskemål 

(Salmela, 2006b). Att barn är känsliga för vårdpersonalens kroppsspråk framkom även i 

studien av Brady (2009). Där framkom att barnen dessutom var känsliga för 

sjuksköterskans tonläge, som skulle vara lugnt, avslappnat och snällt. I Carney et al. (2003) 

och Fletcher et al. (2011) ansåg barnen att vårdpersonalen bör vara vänlig och snäll. 

Förmågan att vara lugn värdesattes hos barnen i Carney et al. (2003). I Fletcher et al. 

(2011) framkom att vårdpersonalen bör kunna ge lugnande förklaringar inför medicinska 

procedurer, då detta utgjorde ett viktigt stöd under sjukhusvistelsen.  

 

Vårdpersonalens klädsel och dess inverkan på barns oro beskrivs i studierna av Roohafza 

et al. (2008) och Festini et al. (2008). I Roohafza et al. framkom att orosnivån hos de barn 

som fick träffa vårdpersonal som klädde sig i traditionell, vit uniform var tre gånger så 

hög, jämfört med orosnivån hos de barn som fick träffa vårdpersonal med flerfärgade 

kläder. I en liknande studie av Festini et al. beskrivs att de känslor av rädsla som 

vårdpersonalen framkallade hos barnen minskade vid användning av flerfärgad klädsel, 

dock inte på ett statistiskt signifikant sätt. I båda studierna framkom dock att flerfärgad 

klädsel ledde till en förbättrad relation mellan vårdpersonal och barn (Roohafza et al., 
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2008, Festini et al., 2008). Författarna till föreliggande studie drar därmed slutsatsen att det 

inte kan anses helt klarlagt att användning av flerfärgad klädsel hos vårdpersonal minskar 

rädsla hos barn som vårdas på sjukhus. Vid en sammanvägning av resultaten från studierna 

kan det dock anses sannolikt att så är fallet, om än inte statistiskt signifikant.  

 

Enligt Noreña och Cibanal (2011) bör vårdpersonal sträva efter att skapa ett vänskapsband 

mellan sig och barnet. Brady (2009) visar i sin studie att barnen uppskattade att 

sjuksköterskan använde ömhetsbetygelser och gav beröm under otrevliga procedurer. 

Trovärdighet var en annan högt värderad egenskap hos vårdpersonalen. I Noreña och 

Cibanal (2011) framkom att komplimanger från vårdpersonalen stärkte barnens 

självförtroende, vilket också medförde en känsla av trygghet. I Ångström-Brännström et al. 

(2008) framkom att barnen hade ett behov av att känna tillförlitlighet i omvårdnadsmötet, 

vilket medförde att de motvilligt gick med på undersökningar och behandlingar, trots att 

dessa orsakade obehag och smärta. Även i Brady (2009) beskrivs att tilltron till personalen 

var viktig.  

Resultatet från föreliggande studie visar att vårdpersonalen kan bidra till att stärka barns 

tro på sig själv genom att bemöta och bekräfta varje barn i det särskilda tillstånd som det 

befinner sig i. Vårdpersonalen bör bemöta barn på ett sätt som inger trygghet och 

förtroende samt vara lyhörd, då detta kan öka tillförlitligheten i mötet med barn på sjukhus. 

Genom att sträva efter att skapa en vänskaplig relation till barnet kan känslan av trygghet 

upprätthållas. Därigenom kan barnet även känna tillit till att vårdpersonalen alltid gör sitt 

bästa för att barnet ska må bra.  

Kommunikation 

 

Enligt Fossum (2007) är ett professionellt bemötande bland det viktigaste arbetsredskapet i 

mötet med barn. Kommunikation med barn kräver kunskap om barns utvecklingsfaser. Det 

är stor skillnad på att samtala med barn i olika åldrar och vårdpersonalen ska därför kunna 

ge åldersadekvat information. Vikten av individuell och åldersadekvat information, i syfte 

att minska barns oro under en sjukhusvistelse, lyfts fram i studierna av Carney et al. 

(2003), Coyne (2006b) samt Pelander et al. (2006). Enligt Carney et al. (2003) kan sådan 

information hjälpa barn att förstå okända sjukhusrutiner och därmed minska deras oro. Att 

vårdpersonal inte alltid uppfyller kravet på åldersadekvat information framkom i Coyne 

(2006b), där barnen upplevde att den information de fick var förvirrande, eftersom 

medicinska termer användes i språket. Li och Lopez (2008) menar att barn inom vården är 

sårbara eftersom det finns en brist på förklaringar anpassade till barn. 

Mot bakgrund av ovan nämnda studier kan konstateras att barnkompetens hos 

vårdpersonalen utgör en viktig del av kompetensen samt att åldersadekvat och 

individanpassad information till barn på sjukhus bör eftersträvas, eftersom detta kan 

minska deras oro.  

I samtalet är barnet ofta underordnat både sina föräldrar och vårdpersonalen (Fossum, 

2007). Enligt Tates och Meeuwesen (2000) fokuserar personalen mest på föräldern i stället 

för på barnet och vuxet språk används i hög grad. Ofta tar föräldern över samtalet, trots att 

vårdgivaren har vänt sig till barnet. Coyne (2006b) fann att då kommunikation skedde 

direkt med barnen, alternativt med både barn och förälder, underlättade detta för barnen att 

ventilera sin oro och ställa frågor. Då de varken kände sig sedda eller lyssnade till skapade 

detta oro och ångest. I Pelander och Leino-Kilpi (2010) beskrivs att en god kommunikation 

mellan vårdpersonal, barn och deras familjer medförde en ökad förståelse av behandling 
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och sjukdom hos barnet. Resultatet av dessa studier betonar således vikten av att 

vårdpersonalen inte negligerar barnets roll i samtalet samt att vuxet språk bör undvikas, 

eftersom detta kan skapa oro och ångest hos barn.  

Information och delaktighet 

Av FN:s barnkonvention (1989) och EACH (2006-2012) framgår att barn har rätt att få 

sina åsikter beaktade och att få delta i beslut gällande sin egen vård. Pelander et al. (2006) 

menar att eftersom barn ska ses som individer med egna rättigheter, är det viktigt att låta 

dem delta i diskussioner gällande sin egen vård. I studien av Pelander et al. framgår dock 

att FN:s och EACH:s riktlinjer inte alltid efterföljs i praktiken, eftersom barnen uppgav att 

endast en tredjedel av vårdpersonalen beaktade deras åsikt.  

I två studier av Coyne (2006a) och (2006b) framkom att det hos barn finns ett behov av att 

få information och av att bli tillfrågade. Vidare framkom att barn blev mindre negativt 

påverkade av sjukhusvistelsen om deras åsikt blev beaktad och om de gavs möjlighet att 

delta i beslut rörande sin egen vård. Enligt Coyne (2006a) bör det därför vara obligatoriskt 

att låta barnen vara involverade i planeringen av sin egen vård, eftersom detta lindrar deras 

rädsla och oro. Även i en studie av Salmela et al. (2010a) uppgav barnen att möjligheten att 

få vara med i beslutsfattandet kring sin egen vård hjälpte dem att hantera och lindra sin 

rädsla. En förutsättning för detta var att barnen fick uttrycka sina egna önskningar och 

åsikter. Att barn har behov av att få information beskrivs även i Noreña och Cibanal (2011) 

där barnens oro lindrades av att personalen tog sig tid att förklara medicinska diagnoser för 

dem.  

Kommunikation genom lek 

Innan barnet har ett fullt utvecklat språk använder det leken som kommunikationssätt. 

Leken är en viktig del av barnets utveckling (Edwinson Månsson, 2008). Att lek utgör ett 

viktigt kommunikationsmedel hos barn framkom i studien av Wikström (2005), där det 

visades att lekmaterial i form av lera, målning och tyger utgör ett sätt för barn att 

kommunicera känslor, såsom rädsla och maktlöshet. Eftersom barn befinner sig i en utsatt 

situation på sjukhus är det av största vikt att hjälpa dem att beskriva sina känslor och 

rädslor. Författarna till föreliggande studie anser, i likhet med Wikström, att uttrycksfull 

konst bör användas som ett redskap för att hjälpa barn att uttrycka sig under vårdtiden.  

Enligt EACH (2006-2012) ska barn ges möjlighet till lek som är anpassad till deras ålder 

och tillstånd. Maia et al., (2011) beskriver i sin studie att användning av lek kan underlätta 

kommunikationen mellan barn och vårdpersonal och medföra en närmare relation.  

Att humor, som ett inslag i kommunikationen mellan vårdpersonal och barn, kan användas 

för att minska barns oro framkom i Noreña och Cibanal (2011). I studien beskrivs att skämt 

från vårdpersonalen minskade barnens spänning och oro under medicinska procedurer. 

Enligt Noreña och Cibanal var en viktig omvårdnadsåtgärd för att förbättra barns hälsa och 

utveckling att vårdpersonalen stimulerade till skatt och glädje. Även i Pelander och Leino-

Kilpi (2006) framkom att barns oro och negativa upplevelser kunde lindras genom att 

vårdpersonalen använde sig av strategier och aktiviteter som involverade underhållning.  

Copingstrategier hos barn  

 

Enligt Tamm (2003) består ett barns copingförmåga under obehagliga och smärtsamma 

medicinska procedurer av en förmåga att kunna hantera situationen genom att vara 
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förberedd samt kunna bemästra den under ingreppet och efteråt. Copingstrategierna kan 

vara exempelvis problemorienterade eller emotionellt orienterade (Endler & Parker, 1990). 

Ett exempel på en problemorienterad copingstrategi är då barnet försöker ta reda på mer 

om situationen (Tamm, 2003).  

Att barn använder sig av problemorienterade copingstrategier beskrivs i Pelander et al. 

(2006), där sökandet efter information var en vanlig copingstrategi hos barnen. En slutsats 

från studien var att vårdpersonal kan underlätta för barn att använda sig av denna strategi 

genom att förklara medicinska procedurer och i förväg berätta vad de har att vänta sig. I 

Salmela et al. (2010a) framkom att barnen behövde uppmuntran att uttrycka sin rädsla och 

vilja och att det var viktigt att de vuxna lyssnade till barnen samt stöttade dem i sina 

copingstrategier. I Salmela et al. (2010a), Salmela et al. (2010c) och Ångström-Brännström 

et al. (2008) visades att andra viktiga copingstrategier var möjligheten att få hjälp och 

omvårdnad av vårdpersonal samt att få uppleva närhet och ömhet från de vuxna.  

Enligt Moore och Russ (2006) är lek en av barns viktigaste copingstrategier. Lekens 

betydelse för barns förmåga till coping framkom även i studierna av Salmela et al. (2010a) 

och Brady (2009), där de flesta barnen uppgav att möjligheten till lek gav dem glädje och 

hjälpte dem att hantera sin rädsla. I Salmela et al. (2010a), Salmela et al. (2010c) och 

Ångström-Brännström et al. (2008) framkom även att det var viktigt för barnen att ha sina 

egna leksaker, då detta medförde en känsla av trygghet.  

Som vårdpersonal är det således viktigt att stötta barnets egen copingförmåga genom 

omvårdnadsåtgärder som inkluderar förklaring av medicinska procedurer, uppmuntran till 

barnet att uttrycka sin rädsla, ge barnet ömhet och närhet samt ge möjlighet till lek under 

sjukhusvistelsen.  

Smärtupplevelser 

 

Varje dag genomgår många barn olika provtagningar och behandlingar, trots att dessa 

vållar både rädsla och smärta (Tamm, 2003). Rädsla och smärta är starkt sammankopplade 

och dessa båda känslor i samband med sjukvård kan av barn upplevas som det mest 

problematiska, oavsett vilken sjukdom barnet har (Forsner, 2006). I Coyne (2006a) och 

Pelander et al. (2006) framkom att barnens största rädslor i samband med en 

sjukhusvistelse var rädsla för nålar, obehagliga undersökningar och smärta. Enligt Salmela 

(2010a) lade barnen stor vikt vid omvårdnadsåtgärder som eliminerade deras smärta eller 

lindrade andra symtom. Dessa åtgärder hjälpte dem att hantera sin rädsla. Brady (2009) 

visar att barn tycker att en ”bra sjuksköterska” ska kunna utföra medicintekniska åtgärder 

utan att göra dem illa samt anstränga sig för att minska obehag. I Pelander och Leino-Kilpi 

(2010) beskrivs att medicinska procedurer och behandlingar var en uppenbar källa till 

stress hos barnen. Li och Lopez (2008) beskriver att barn inom sjukvården är sårbara 

eftersom de har svårigheter med att hantera smärta. Wennström och Berg (2008) beskriver 

i sin studie att barns oförmåga att verbalisera symptom av smärta leder till icke verbala 

uttryck, som exempelvis gråt och skrik samt att tystnad hos barn kan vara uttryck för både 

behag och obehag.  

 

Författarna till föreliggande studie anser att omvårdnadsåtgärder som syftar till att lindra 

smärta hos barn är en av de viktigaste, eftersom smärta är en vanlig anledning till varför 

barn utvecklar en rädsla för sjukvården. Vårdpersonalen bör även lägga stor vikt vid att ge 

barnen tid till att uttrycka sig samt att avläsa barnens reaktioner på smärta. 

Omvårdnadsåtgärder som kan minska de obehagsupplevelser som smärta framkallar hos ett 
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barn kan exempelvis vara att barnet förbereds på vad som ska ske, gärna på ett pedagogiskt 

och lekfullt sätt, samt att detta sker i en lugn miljö. Detta skapar bättre förutsättningar för 

att barnet kan känna sig lugnt och tryggt, och därigenom lättare kan hantera sin smärta.  

 

Föräldrarnas närvaro 

 

Barn som vårdas på sjukhus har rätt att ha sina föräldrar eller annan närstående hos sig 

under vistelsen (EACH, 2006-2012). I vården av ett sjukt barn spelar barnets familj en 

viktig roll och omvårdnaden har därför alltmer kommit att även omfatta hela familjen 

(Edwinson Månson & Enskär, 2008). Brady (2009) menar att barn och deras familjer utgör 

en integrerad del av ett vårdteam, som leds av barnets sjuksköterska. För barn som vårdas 

på sjukhus är det viktigt att i möjligaste mån leva på samma sätt som de har gjort hemma, 

vilket underlättas av att någon av föräldrarna vistas tillsammans med sitt barn på sjukhuset 

dygnet runt (Edwinson Månson & Enskär, 2008).  

 

I Salmela et al. (2010b) och Brewer (2006) beskrev barnen att en av de främsta 

sjukvårdsrädslorna var relaterad till separation från föräldrarna och att bli lämnad ensam på 

sjukhuset. Att barn som vårdas på sjukhus är rädda för att bli lämnade ensamma bekräftas i 

studien av Ångström-Brännström et al. (2008). I Salmela et al. (2010a) belystes även barns 

behov av närvarande vuxna som hjälp med att hantera sina rädslor. Resultatet av 

föreliggande studie visar således att barnets oro minskar genom att vårdpersonalen 

tillmötesgår barnets behov av att få vara nära sin familj. Genom att fokusera på hela 

familjens hälsa och genom att låta föräldrarna vara delaktiga i barnens vård, skapas en god 

förutsättning för att barnen ska vara så trygga som möjligt, i en för dem okänd miljö.  

 

Då ett barn är sjukt befinner sig också föräldrarna i en påfrestande situation. Ett gott 

bemötande från vårdpersonalen leder till att föräldrarna känner sig trygga, vilket i sin tur 

medför ett tryggt barn (Fossum, 2007). Oroliga föräldrar har sämre förmåga att utgöra ett 

bra stöd för sina barn (Kain et al., 2000). Att föräldrarnas oro även påverkar barnet 

beskrivs i Costa Fernandes och Arriaga (2010), där det framkom att oro hos en förälder 

ledde till en högre orosnivå hos barnet inför en operation. Vagnoli et al. (2005) kom 

emellertid fram till motsatt resultat, då inget betydande samband mellan barnets och 

föräldrarnas orosnivå kunde uppmätas i studien. I Pelander och Leino-Kilpi (2010) 

framkom att då vårdpersonalen försåg föräldrarna med lämplig information, underlättade 

detta för föräldrarna att lindra sina barns negativa upplevelser under sjukhusvistelsen. 

Författarna till föreliggande studie konstaterar att genom att informera föräldrarna och ge 

dem ett gott stöd skapas en tryggare förälder, som därmed kan utgöra ett bättre stöd för sitt 

barn. En viktig omvårdnadsåtgärd är således att ge väl anpassad information till både barn 

och deras föräldrar, vilket kan minska oro och rädsla hos hela familjen. 

 

Distraktion genom lek   

 

Enligt Edwinson Månsson (2008) kan förberedelse i form av lek inför olika medicinska 

procedurer underlätta för barn att förstå sin sjukdom och de nödvändiga åtgärderna för att 

behandla sjukdomen. I studierna av Salmela et al. (2010a) och Brady (2009) framkom att 

lek kan vara ett sätt för barn att bearbeta obehagliga situationer och att få kontroll över sin 

rädsla. Enligt Pelander et al. (2010) utgörs en grundläggande del av vårdpersonalens 

kompetens av förmågan att leka med barn, vilket skapar en tillitsfull relation som inger 

barnet en känsla av trygghet. I likhet med Pelander et al. anser författarna till föreliggande 

studie att det är väsentligt att möjlighet till lek ges under vårdtiden och att detta bör beaktas 
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av vårdpersonalen. I flera av de granskade studierna har det framkommit att barnen var 

kritiska till att vårdpersonalen inte hade tid till lek, vilket får anses vara en brist inom 

dagens pediatriska vård. 

Enligt Maia et al. (2011) kan TP användas i situationer där barn upplever svårigheter att 

förstå och hantera händelser som kan uppstå under en sjukhusvistelse. Att TP kan användas 

som förberedelse inför kirurgi beskrivs i en studie av Li och Lopez (2008). Studien visade 

att barnens oro minskade signifikant genom förberedelse i form av TP. Hos barnen skapade 

detta en känsla av kontroll över situationen.  

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ”tillvarata det friska hos patienten” (2005, s. 11). Enligt Edwinson Månsson 

(2008) kan fokus på det friska läggas genom att använda clowner i vården av barn. Costa 

Fernandes och Arriaga (2010) och Vagnoli et al. (2005) visade i sina studier att närvaro av 

en clown var en effektiv åtgärd för att minska barns och föräldrars oro inför kirurgi. 

Vagnoli et al. (2005) visade att närvaro av en clown inför operationen märkbart minskade 

barns oro. Liknande resultat påträffade Costa Fernandes och Arriaga (2010), dvs. att 

närvaro av clowner minskade barns oro inför sjukhusvistelsen, medicinska behandlingar 

och för sjukdomen i sig. 

Slutsats 

 

Resultatet av föreliggande studie visar att sjukvårdsrädsla är en vanligt förekommande 

känsla hos barn som vårdas på sjukhus. Sammanfattningsvis framkom att de vanligaste 

rädslorna var rädsla för separation från föräldrar, en okänd miljö, medicinska instrument 

och procedurer samt smärta.  

 

Det finns flera omvårdnadsåtgärder som kan lindra barns obehagliga upplevelser under en 

sjukhusvistelse. Att barn ges möjlighet till att ha sina föräldrar närvarande är en primär 

omvårdnadsåtgärd som leder till ett tryggare barn. Genom att använda olika 

distraktionsmetoder genom lek kan barn avledas från skrämmande och ibland smärtsamma 

medicinska procedurer. Trygghet kan skapas genom ett lugnt, trevligt och 

förtroendeingivande bemötande samt genom att låta barnen vara delaktiga i sin egen vård. 

Med en helhetssyn, där varje barns individuella behov tillmötesgås, skapas bästa möjliga 

förutsättningar för att barnets sjukhusvistelse ska bli en bra erfarenhet.    

 

Genom att lyssna på barns egna berättelser om hur de upplever sin vårdtid och om den oro 

och de rädslor som ofta förknippas med sjukhusvård, kan en bättre förståelse skapas för 

hur barn påverkas av sjukhusvistelse. När vårdpersonalen är medveten om vilka rädslor 

som barn har kan de lättare lindra eller eliminera dessa.  

 

Fortsatta studier 

 

Barns upplevelser av sjukvårdsrädsla bör studeras ytterligare genom att lyssna till barns 

egna berättelser om hur de vill bli bemötta för att lindra sin oro och rädsla i samband med 

kontakter med sjukvården. Eftersom föreliggande studie har fokuserat på barns upplevelser 

under en sjukhusvistelse har detta medfört att studier som avser primärvården har 

exkluderats från resultatet. Detta har inneburit att omvårdnadsåtgärder som syftar till att 

minska rädsla hos barn som exempelvis besöker en barnavårdscentral inte har berörts. 

Eftersom många barns första kontakt med sjukvården sker inom primärvården skulle det 

vara extra intressant att studera barns rädslor och lämpliga omvårdnadsåtgärder i detta 
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sammanhang. Det vore även intressant att i en studie begränsa urvalsgruppen till enbart 

barn med kroniska och långvariga sjukdomstillstånd, då dessa barn ofta tillbringar en stor 

del av sin barndom på sjukhus.  
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      Bilaga I 

    

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



1 

 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brady, M.  

2009  

England  
 

Hospitalized 

Children´s views of 

the Good Nurse 

Att identifiera egenskaper 

hos en bra sjuksköterska 

genom att tillfråga barn i 

åldern sju till 12 som 

vårdas på sjukhus. 
 

Tjugotvå inneliggande barn 

ombads rita teckningar av 

vad de tyckte karaktäriserar 

en bra, respektive en dålig 

sjuksköterska.  Dessa 

användes sedan som grund 

vid en intervju.   
 

n=22 

(0) 

Barnen var känsliga för sjuksköterskans 

tonläge och kroppsspråk. Trovärdighet och 

ärlighet var viktiga egenskaper, vilket bl.a. 

innebar att vara ärlig angående förestående 

otrevliga medicinska behandlingar. Vidare 

ansåg barnen att förmåga till kommunikation, 

skicklighet samt humor var viktiga 

egenskaper.  

I 

K 

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  

Att identifiera ett brett 

område av skolbarns 

erfarenheter och 

upplevelser av 

sjukhusvistelse på en 

pediatrisk avdelning samt 

att hitta det mest effektiva 

sättet att ge information till 

barnen. 

Kvalitativa intervjuer med 

fyra frågeformulär som var 

både verbala och visuella. 

Barnen fick rita och berätta.  

n=213 

(16) 

Barnen beskrev positiva möten i de fall där 

vårdpersonalen varit vänlig, lugnande och 

hjälpsam. Information som var individ- och 

åldersanpassad kunde hjälpa barnen att förstå 

okända sjukhusrutiner och på så sätt minska 

barns oro.  

I 

K, P 

 

 

 

Costa Fernandes, S. 

Arriaga, P. 

2010 

Portugal 

The effects of 

clown intervention 

on worries and 

emotional 

responses in 

children undergoing 

surgery 

Att undersöka huruvida 

närvaro av clowner inför 

kirurgi kan minska oro och 

känslomässiga svar hos 

barn i åldern fem till 12 år. 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär. 

n=70 

(0) 

Barnen i den grupp som hade fått träffa 

clowner innan operationen 

(experimentgruppen), kände sig mindre 

oroliga beträffande sjukhusvistelse, 

medicinska behandlingar, för sjukdomen samt 

dess negativa konsekvenser, jämfört med 

barnen i kontrollgruppen. Även föräldrarna till 

barnen i experimentgruppen kände sig mindre 

oroliga, jämfört med kontrollgruppens 

föräldrar.  

 

I 

CCT 
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Coyne, I.  

2006a  

England 
 

 

 

Children´s 

experiences of 

Hospitalization 

Undersöka barns i åldern 

sju till 14 år upplevelser av 

att vårdas på sjukhus.  

Kvalitativa djupintervjuer 

med barn från fyra olika 

pediatriska avdelningar.  

n=11 

(0) 

Barnen identifierade olika faktorer som 

medförde oro och rädsla. Dessa kunde delas in 

i fyra kategorier; separation från föräldrar och 

familj, okänd miljö, undersökningar och 

behandlingar samt förlust av 

självbestämmande.  

I 

K 

Coyne, I.  

2006b  

England  

Consultation with 

children in hospital: 

children, parents 

and nurses´ 

perspectives  

Att utforska barns, 

föräldrars och 

vårdpersonals syn på 

delaktighet i sjukvården.  

Kvalitativa djupintervjuer, 

frågeformulär och 

observationer. 

n=33 

(0) 

Barnen uttryckte behov av samråd och 

information så de kunde förstå sin sjukdom, 

vara delaktiga i vården och  

kunna förbereda sig inför undersökningar  

och behandlingar.  Även föräldrarna önskade 

att deras barn skulle vara mer delaktiga i sin 

vård.   
 

 

II 

K 

Festini, F.  

Occhipinti, V.  

Cocco, M. 

Biermann, K. 

Neri, S. 

Giannini, C. 

Galici, V. 

De Martino, M.  

Caprilli, S. 

2008 

Italien 

Use of non-

conventional 

nurses´ attire in a 

paediatric hospital: 

a quasi-

experimental study 

Utvärdera effekten av att 

vårdpersonal använder 

flerfärgade kläder på två 

pediatriska 

sjukhusavdelningar med 

barn i åldern sex till 16 år. 

Kvalitativa intervjuer med 

frivilliga barn i åldern 6 till 

16 år och med den ena av 

barnets förälder. Ett 

frågeformulär användes. 

n=112 

(0) 

De känslor av rädsla som vårdpersonalen 

framkallade hos barnen minskade genom 

användningen av flerfärgade kläder, dock inte 

på ett statistiskt signifikant sätt. Bevis saknas 

därmed för att användning av flerfärgade 

uniformer minskar rädsla hos barn på sjukhus. 

I 

K, P 
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Fletcher, T. 

Glasper, A.  

Prudhoe, G.  

Battric, C. 

Coles, L.  

Weaver, K. 

Ireland, L.  

2011  

England 

 

Building the future: 

children´s views on 

nurses and hospital 

care 

Att fastställa barns 

uppfattning om vilka 

färdigheter, kunskaper och 

attityder som framtidens 

barnsjuksköterska behöver 

för att ta hand om sjuka 

barn och deras föräldrar. 

Undersöka barns tankar 

inför och under en 

sjukhusvistelse.  

Kvalitativa intervjuer med 

“Rita och skriv tekniken”, 

som innebar att barnen fick 

rita en bild som svar på ett 

visst tema.  

n=61 

(0) 

Barn som ska läggas in på sjukhus var rädda 

och oroliga för det okända. Barnen i studien 

ansåg att vårdpersonal bör vara skicklig på 

både verbal och icke-verbal kommunikation, 

vara vänlig, ha lätt för att le, lyssna aktivt samt 

kunna ge lugnande förklaringar inför 

medicinska procedurer.  

II 

K 

 

Li, H.C.W. 

Lopez, V.  

2008 

Kina 

Effectiveness and 

Appropriateness of 

Therapeutic Play 

Intervention in 

Preparing Children 

for Surgery: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Study 

Undersöka vilken effekt 

terapeutisk lek har som 

förberedelse inför kirurgi 

på barn i åldern sju till 12 

år och deras föräldrar.  

Randomiserad kontrollerad 

studie. Barnens och 

föräldrarnas oro inför och 

efter kirurgi uppmättes 

genom frågeformulär. 

n=203 

(28) 

Såväl barnens som föräldrarnas oro minskade 

signifikant genom förberedelse i form av 

terapeutisk lek inför kirurgi.  Oron minskade 

både preoperativt och postoperativt. 

Förberedelsen medförde även en högre tilltro 

hos föräldrarna, både avseende personalens 

kompetens och till kvaliteten på given vård.  

I 

RCT 

Noreña, A.-L. 

Cibanal, L. 

2011 

Spanien 

 

 

 

The experience of 

hospitalized 

children regarding 

their interactions 

with nursing 

professionals 

Beskriva barns i åldern åtta 

till 14 år upplevelser vid 

möte med 

omvårdnadspersonal under 

en sjukhusvistelse.  

Kvalitativ studie genom 

observationer och semi-

strukturerade intervjuer. 

n=30 

(0) 

Kommunikation med barn spelar en viktig roll 

för att dessa ska förstå sina upplevelser under 

en sjukhusvistelse.  Komplimanger från 

vårdpersonalen stärkte barns självförtroende 

och medförde en känsla av trygghet.  För ett 

lyckat vårdresultat var det betydelsefullt att 

vårdpersonalen bemötte barns oro och rädsla 

samt hjälpte dem att uttrycka sina känslor. 

 

I 

K 
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Pelander, T. 

Leino-Kilpi, H. 

Katajisto, J. 

2006 

Finland 

Quality of Pediatric 

Nursing Care in 

Finland 

Att bedöma kvaliteten på 

pediatrisk omvårdnad ur 

barns perspektiv i åldrarna 

sju till 11 år.  
 

Kvantitativa frågeformulär. n=388 

(62) 
 

Det är viktigt att ge barn som vårdas på 

sjukhus individuellt anpassad och 

åldersadekvat information. Barnen i studien 

var missnöjda med den information de erhöll. 

Vårdpersonal bör använda sig av aktiviteter 

som involverar underhållning i syfte att lindra 

barns oro och negativa upplevelser. 

I 

P 

Pelander, T. 

Leino-Kilpi, H.  

2010 

Finland 

Children´s best and 

worst experiences 

during 

hospitalization 

Beskriva barns i åldern sju 

till11år bästa och värsta 

erfarenheter under sin 

sjukhusvistelse på en 

pediatrisk och en kirurgisk 

avdelning.  

Kvantitativ enkätstudie där 

barnen fick avsluta 

meningar. 

n= 388 

(62) 
 

Barns värsta upplevelser var relaterade till 

sjukdomssymtom, separation från föräldrar 

och smärtsamma procedurer.  God 

kommunikation mellan vårdpersonal, barn och 

deras familjer medförde en ökad förståelse av 

behandling och sjukdom hos barnet.  

I 

P 

Roohafza, H. 

Pirnia, A.  

Sadeghi, M.  

Toghianifar, N.  

Talaei, M. 

Ashrafi, M. 

2008 

Iran 

Impact of nurses 

clothing on anxiety 

of hospitalized 

children 

 

Undersöka och jämföra 

orosnivån hos två grupper 

av barn i åldern sju till 15 

år. Experimentgruppen 

tilldelades vårdpersonal 

med flerfärgad klädsel 

medan kontrollgruppen 

tilldelades vårdpersonal 

med traditionell, vit 

klädsel. 

 

Kvantitativa frågeformulär 

användes för att mäta 

barnens oro. 

n=92 

(0) 

Orosnivån hos de barn som fick träffa 

vårdpersonal som klädde sig i traditionell, vit 

uniform var tre gånger så hög, jämfört med 

orosnivån hos de barn som fick träffa 

vårdpersonal med flerfärgade kläder. 

I 

CCT 

Salmela, M.  

Salanterä, S.  

Aronen, E.T. 

2010a 

Finland 

Coping with 

hospital-related 

fears: experiences 

of pre-school-aged 

children 

Beskriva hur barn i åldern 

fyra till sex år hanterar sina 

rädslor associerade med 

sjukhusvistelse samt hur 

de beskriver sina 

upplevelser. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med frivilliga barn 

som vårdas på sjukhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 89 

(0) 

Möjligheten att få vara med i beslutsfattandet 

kring sin egen vård hjälpte barnen att hantera 

och lindra sin rädsla. En förutsättning för detta 

var att barnen fick uttrycka sina egna 

önskningar och åsikter. 

I 

K 
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Salmela, M.  

Salanterä, S. 

Ruotsalainen, T. 

Aronen, E-T 

2010c 

Finland 

Coping strategies 

for hospital-related 

fears in pre-school-

aged children 

Beskriva barnens egna 

rapporterade 

copingstrategier för att 

hantera sjukvårdsrädsla 

hos barn i åldern fyra till 

sex år.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer med frivilliga barn 

som vårdas på sjukhus.  

n = 82 

(0) 

Viktiga copingstrategier var möjligheten att få 

hjälp och omvårdnad av vårdpersonal samt att 

få uppleva närhet och ömhet, vilket både 

föräldrar och personal kan ge barnen.  

I 

K 

Vagnoli, L. 

Caprilli, S.  

Robiglio, A.  

Messeri, A. 

2005 

Italien 

Clown Doctors as a 

Treatment for 

Preoperative 

Anxiety in 

Children: A 

Randomized, 

Prospective Study 

Utvärdera effekten av att 

ha en clown närvarande 

under anestestinduktion i 

syfte att lindra barns, i 

åldern fem till 12 år, och 

medföljande förälders 

preoperativa oro.  

 

Observation av barns oro 

enligt skala. Frågeformulär 

till vårdpersonalen. 

 

 

n= 40 

(0) 

Möjligheten att få träffa en clown i det 

preoperativa rummet och under 

anestesiinduktion visade sig minska barnens 

oro, jämfört med oron i kontrollgruppen.  

I 

RCT 

Wikström, B.-M. 

2005 

Sverige 

 

 

Communicating via 

Expressive Arts: 

The Natural 

Medium of Self-

Expression for 

Hospitalized 

Children 

Undersöka hur uttrycksfull 

konst, i form av lera, 

målning och tyger kan 

hjälpa barn i åldern sex till 

nio år att kommunicera 

sina tankar och känslor om 

att vara inlagd på sjukhus. 

 

Kvalitativa intervjuer och 

observationer. Barnen 

berättade om den mening de 

lade i sina verk för 

lekterapeuter. 

n=22 

(0) 

I studien framkom ett samband mellan 

barnens känslor, såsom rädsla, maktlöshet och 

längtan och sjukhusvistelsen. Genom 

konstaktiviteterna kunde barnen uttrycka 

dessa negativa känslor, som därigenom 

lindrades. 

I 

K 

Ångström 

Brännström, C.  

Norberg, A.  

Jansson, L.  

2008  

Sverige  

 

 

 

Narratives of 

Children With 

Chronic Illness 

About Being 

Comforted  

 

Undersöka hur kroniskt 

sjuka barn i åldern fyra till 

tio år beskriver sin 

upplevelse av att bli 

tröstad på sjukhus. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Barnen fick även rita en 

teckning om att bli tröstad.  

 

n=7 

(0) 

Faktorer som hade betydelse för barnens  

upplevelse av en sjukhusvistelse var; fysisk 

närhet till familj, att känna sig säker och trygg 

samt att personalen fanns där för barnet.  
Barnen hade behov av att få vara nära sina 

föräldrar eftersom detta ingav en känsla av 

trygghet.  Barnens beskrev även att få ha sina 

egna leksaker skapade en trygghet. Tillit till 

vårdpersonalen medförde att barnen gick med 

på undersökningar och behandlingar, trots att 

dessa orsakade obehag och smärta. 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 


