
   
 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATION MELLAN BARN OCH SJUKSKÖTERSKOR 

En litteraturöversikt  

COMMUNICATION BETWEEN CHILDREN AND NURSES 

A literature review 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Examinationsdatum: 2015-05-25 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Kurs: Självständigt arbete, 15 hp 

Författare: Filippa Bruto Handledare: Agnes Botond 

Författare: Simon Prieto Examinator: Sissel Andreassen Gleissman



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

När en människa söker vård hamnar vederbörande i ett beroendeläge och på så sätt även i 

ett underläge gentemot sjuksköterskan. Ett barn som söker vård hamnar i ett dubbelt 

underläge till sjuksköterskan då denne både är en vuxen människa och har en profession 

som barnet är i beroendeställning till. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska står det att hon behöver kunna anpassa sin kommunikation till 

patienten så att denne kan förstå det som kommuniceras. Barn har ett behov av anpassad 

kommunikation och sjuksköterskan behöver således veta vad som krävs för att barnet ska 

förstå henne.  

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva kommunikationen mellan barn och sjuksköterska utifrån barnens 

perspektiv. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt med en systematisk litteraturstudies struktur gjordes. Totalt 

inkluderades 15 artiklar som kvalitativt undersökt barns upplevelser av kommunikation 

med sjuksköterskan.  

 

Resultat 
 

Det framkom att varje barn har en unik preferens för hur de föredrar att sjuksköterskan 

anpassar sin kommunikation. Vissa barn ville att sjuksköterskan kommunicerade direkt till 

dem medan andra barn föredrog att sjuksköterskan kommunicerade med deras 

vårdnadshavare. En del barn kände sig inte redo eller för sjuka för att ta beslut rörande sin 

vård och ansåg att det var bättre om dessa beslut togs av vårdnadshavaren. Majoriteten av 

de barn som ville vara med och ta beslut kände sig exkluderade från beslutstagandet och 

kommunikationen.  

 

Slutsats 
 

För att uppnå en optimal kommunikation mellan barn och sjuksköterska krävs det att 

sjuksköterskan anpassar kommunikationen utefter varje specifikt barn.  

 

Nyckelord: barn, tonåringar, kommunikation, sjuksköterska, sjukhusvistelse 
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BAKGRUND 

Barn finns i stora delar av vården, både som patienter och närstående, och sjuksköterskan 

kommer på så sätt i kontakt med dessa i stor utsträckning. Sjuksköterskan behöver kunna 

anpassa sin kommunikation för att bemöta barnet optimalt (Söderbäck, 2014). Ett sätt att 

anpassa bemötandet och kommunikationen till barnet är att utgå från dess ålder och 

kognitiva förmåga, dock är det stora skillnader i hur mycket information barn efterfrågar 

och vill ha om sitt hälsotillstånd. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har förmåga att 

individanpassa kommunikationen efter varje enskilt barn (Young, Dixon-Woods, 

Windridge & Heney, 2003). 

 

Varje barn har rätt att forma och fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem själva. 

Det är viktigt att dessa åsikter, i relation till barnets ålder, tas hänsyn till vid beslut rörande 

exempelvis barnets vård (UNICEF, u.å.). Trots detta uttrycker barn att deras åsikter inte 

efterfrågas eller läggs någon vikt vid i möten med sjuksköterskor (Coyne, 2006). 

 

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad beskrivs som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan finns 

till hjälp för en människa eller familj för att hantera upplevelsen av sjukdom och lidande. 

Sjuksköterskan kan även hjälpa att finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971).  

Omvårdnad innebär att öka patientens välmående och på så sätt minska dennes lidande 

som en konsekvens av ohälsa. Omvårdnad handlar även om att hjälpa patienten till 

självhjälp och att hantera sina symptom (Meleis, 2012). Ett sätt att öka patientens 

tillfredställelse i vården är genom att föra en kommunikation med patienten om hur denne 

tror att sjukdomen har uppstått. För att öka patientens följsamhet i vården krävs det att 

sjuksköterskan och patienten förstår varandra i kommunikationen dem emellan (Fossum, 

2013).  

 

Sjuksköterska 

Det som urskiljer sjuksköterskan som människa är den specificerade kunskap och förmåga 

hon besitter för att hjälpa andra människor att förebygga ohälsa, återfå hälsa, upprätthålla 

den högsta möjliga graden av hälsa samt finna mening i en upplevd ohälsa. En 

omvårdnadsorienterad utbildning och kunskap förändrar sjuksköterskan som människa, 

precis som att exponering av sjukdom, lidande och död har en förändrande påverkan på 

människan (Travelbee, 1971).  

 

Sveriges hälso- och sjukvård och dess personal står under skydd och bevakning från 

Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att godkänna och återkalla 

legitimation från hälso- och sjukvårdspersonal (SFS, 1998:531, kap. 6, 1 §). Sjuksköterska 

är en skyddad yrkestitel och ett flertal kriterier måste uppfyllas för att få arbeta under 

denna titel. Först avläggs en sjuksköterskeexamen, därefter görs en ansökan om 

sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen och när denna ansökan är godkänd får 

yrkestiteln sjuksköterska användas (SFS, 1998:531, kap. 3, 2 §). Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska behöver hon inneha en förmåga att 

bemöta, informera och undervisa varje patient och dess närstående. Genom att föra en 

kommunikation som grundar i respekt, lyhördhet och empati möjliggör sjuksköterskan 

detta (Socialstyrelsen, 2005). 
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Patient 

Begreppet patient används generellt för att beskriva en människa som genomgår vård eller 

behandling av vårdpersonal, exempelvis en sjuksköterska, oavsett vistelse på sjukhus eller 

ej. Begreppet har en tendens att kategorisera människor och leder på så sätt till att 

sjuksköterskan agerar mot en stereotyp snarare än mot en unik människa. Trots denna 

kategorisering finns det inom hälso- och sjukvården praktiska skäl att använda just 

begreppet patient för att beskriva denna grupp av människor (Travelbee, 1971). En patient 

är, förtydligat, en person som erhåller hälso- och sjukvård eller är inskriven i hälso- och 

sjukvårdens register för att erhålla hälso- och sjukvård (SOSFS, 2008:14).  

 

Kommunikation 

Kommunikation äger rum vid varje möte mellan sjuksköterska och patient och kan 

beskrivas som en process av tankar och känslor som delas mellan parterna. Det är ett 

verktyg för sjuksköterskan i det informativa arbetet med patienten, både för att ge och ta 

emot information. Kommunikation är likaså ett redskap sjuksköterskan kan använda för att 

motivera patienten, visa empati och ger möjlighet att framhäva individualitet hos patienten. 

Travelbees mål för sjuksköterskan att sträva efter i kommunikationen är: att lära känna 

patienten; förvissa sig om de omvårdnadsbehov patienten har; samt uppnå omvårdnadens 

syfte. Travelbee fortsätter med att förklara att trots en medvetenhet kring varför och hur 

kommunikationen sker samt vilka krav som initierar den, kan det kommunikativa arbetet 

misslyckas. Bristande förståelse för vad som kommuniceras mellan sjuksköterska och 

patient kan försvåra det kommunikativa arbetet. Oavsett vad som förmedlas i en 

kommunikativ interaktion är det per definition först en kommunikation när det som önskas 

överföras tolkas korrekt (Travelbee, 1971). 

 

Begreppet kommunikation beskrivs som en leverans av något. Inom sjukvården innebär 

denna leverans främst information. Ett närliggande begrepp till kommunikation är samtal. 

Ordet samtal kan definieras som en symmetrisk relation, vilket betyder att två eller flera 

parter är involverade i samtalet. En människa kan tala asymmetriskt, vilket innebär att den 

talar utan att involvera en annan människa. På detta sätt går det att skilja på att samtala och 

att tala. Vanligt är att ett samtal inleds för att en eller båda parterna har en förhoppning att 

få ett kunskapsutbyte med den andra parten. För att öka chansen till ett kunskapsutbyte 

mellan båda parterna är det i regel nödvändigt att ett verbalt utbyte sker och detta på ett 

språk som samtliga parter i samtalet förstår (Fossum, 2013). 

 

Välfungerande samarbete är en väsentlig del i vården, inte minst för en fungerande 

kommunikation. När patienten är ett barn är detta samarbete särskilt viktigt, vilket samtliga 

yrkesgrupper som är delaktiga i barnets vård måste vara överens om. Genom samarbete 

kan motsägande information från olika yrkesgrupper undvikas och den kommunicerade 

informationen blir då tydligare. Tydlighet är särskilt viktig när informationen 

kommuniceras till ett barn eftersom dennes kommunikationsförmåga inte är lika utvecklad 

som hos en vuxen patient (Levetown, 2008). 

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Verbal kommunikation är det som framförs i ord genom tal eller text (Travelbee, 1971). 

Det verbala uttrycket är därmed dels det verbala men även det som sägs med symboler 

(Fossum, 2013). Den icke-verbala kommunikationen kan framföras på olika sätt. Den 

innefattar exempelvis kroppsspråk och det som uppfattas av känslor och sinnen. Denna typ 

av kommunikation fortgår i varje möte som förs ansikte mot ansikte och är beroende av 
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graden av finkänslighet och tolkningsförmåga hos båda parter. Avsikter och graden av 

meningsfullhet i vad som uttrycks och tolkas in i samtalet kan likaså vara exempel på icke-

verbal kommunikation (Travelbee, 1971). 

 

Bemötande, som berör hur samtalet genomförs, kan ersättas med ord som mottagande och 

uppträdande. Det är viktigt att det finns en medvetenhet kring hur kroppsspråk kan vara 

avgörande för hur bemötandet uppfattas. Sjuksköterskans sätt att hälsa på patienten, 

artighet, hjälpsamhet, hur ögonkontakt etableras och hennes människosyn är exempel på 

saker som kan påverka hur bemötandet uppfattas. För en optimalt fungerande vård är ett 

gott bemötande och bra kommunikation essentiellt. Det är därför av stor betydelse att 

anpassa kommunikationen och bemötandet till varje människa som söker vård (Fossum, 

2013). 

 

Kommunikation med barn 

En betydelsefull kunskap att ta med sig in i kommunikationsutbytet med barn är deras goda 

förmåga att läsa av kroppsspråk och genomskåda oärlighet. För att vinna förtroende hos ett 

barn är det viktigt att alltid vara ärlig och medveten om sitt kroppsspråk genom hela 

vårdprocessen. Möten med ett barn involverar vanligtvis fler människor än bara barnet 

eftersom dennes vårdnadshavare kan vara närvarande. Det innebär att sjuksköterskan 

behöver anpassa sin information till både barnet och vårdnadshavaren (Johansson, 2013). 

En vårdnadshavare är en förälder eller annan juridiskt utsedd person som har rätt att utöva 

vårdnaden av ett barn (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Alla människor som söker vård hamnar i ett underordnat läge gentemot sjuksköterskan. 

För ett barn som söker vård blir detta underläge dubbelt så stort eftersom sjuksköterskan 

blir överordnad både som vuxen och i sin profession. Vanligtvis är minst en av barnets 

vårdnadshavare närvarande vid mötet med vården och då är även denna överordnad barnet 

juridiskt. Barnet har även ett emotionellt band till vårdnadshavaren som leder till att 

vårdnadshavaren har ännu ett överläge gentemot barnet (Johansson, 2013). I relation till 

barnets underordnade läge ökar risken att barnet upplever ovilja och tvång till medicinering 

om vårdnadshavaren står för majoriteten av kommunikationen med barnet. Risken finns att 

detta försvårar sjuksköterskans möjlighet att upprätthålla en relation med barnet 

(Proczkowska-Björklund, Runeson, Gustafsson & Svedin, 2008). 

 

Användandet av barnets vårdnadshavare som ett kommunikationsmedium mellan barn och 

sjuksköterska är talande för samtliga medverkande i en intervjustudie. Ett problem som 

studien belyser med denna form av kommunikation är att svårigheter kan uppstå när 

barnens egna behov av information rörande deras vård krockar med vårdnadshavarnas vilja 

att begränsa densamma. Barnen som föredrar kommunikation genom sina vårdnadshavare 

menar på att de upplever att de inte får adekvat information när de själva försöker 

interagera med sjuksköterskan. Många av barnen upplever att kommunikationen rörande 

deras vård förs mellan vårdnadshavaren och sjuksköterskan och att den egna positionen är 

marginell i jämförelse med vårdnadshavaren (Young et al., 2003). 

 

Barn granskar kommunikationen med vårdpersonal mycket kritiskt och belyser märkbara 

skillnader i status och sätt att arbeta, utifrån vilken profession som praktiseras. Generellt 

visar barn mer tillit till sjuksköterskor än till läkare då ett flertal av barnen anser att det är 

sjuksköterskornas uppgift att arbeta med den känslomässiga vården. Barn uttrycker därför 

mer tillit till att kommunicera med sjuksköterskor (Young et al., 2003).  
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Barns rättighet till information 

Enligt FN:s barnkonvention ska både barn och deras vårdnadshavare garanteras tillgång till 

väsentlig information om barnets hälso- och sjukvård (UNICEF, u.å.). God kommunikation 

är viktigt för att kunna säkerställa till vilken grad patienten vill upprätthålla sin autonomi 

och vara med som beslutstagare i sin vård. Trots vikten av detta framkommer det att barn 

upplever att sjuksköterskan inte lyssnar på dem eller frågar efter deras åsikt under den 

pågående behandlingen. På detta sätt understryks vikten av att barns rättighet till anpassad 

kommunikation respekteras (Coyne, 2006). Vuxna måste se barn som individer och 

använda sitt inflytande utifrån barns uttryckta behov och önskan vid varje enskild situation 

(Coyne & Harder, 2011). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen fastställs att det är en vårdgivares skyldighet att ge en patient 

anpassad information om dennes hälsotillstånd. Om det inte är möjligt att lämna 

informationen till patienten lämnas den istället till en närstående (SFS 1982:763, 2b §). 

Varje patient har rätt att få information om sitt hälsotillstånd; vilka undersöknings- och 

behandlingsalternativ som finns att erbjuda; samt möjliga biverkningar och komplikationer 

till de olika behandlingsalternativen (SFS 2014:821, kap. 3, 1 §). Patienten har även rätt att 

bli informerad om vad som kan förebygga eller motverka sjukdom och skada. Vidare 

stadgas det att om patienten är ett barn har både barnet och dess vårdnadshavare rätt att ta 

del av denna information (SFS 2014:821, kap. 3, 3 §). 

 

Föräldrabalken klargör att till den dag barnet fyller 18 år är det vårdnadshavarens rätt och 

skyldighet att bestämma över barnets angelägenheter (SFS 1949:381, kap. 6, 2 §). Det 

understryks dock att vårdnadshavaren måste ta hänsyn till barnets åsikter i beslutstagandet 

i takt med att denne åldras (SFS 1949:381, kap. 6, 2a §). 

 

Barns kognitiva utveckling 

Barns kognitiva utveckling påverkar på olika sätt deras sätt att kommunicera. Det finns ett 

flertal teoretiker inom ämnet kognitiv utveckling, en av dem är Jean Piaget. Hans teori 

delas upp i fyra stadier: den sensorimotoriska perioden; den preoperationella perioden; 

konkreta operationer; och formella operationer (Piaget, 1977, refererat i Heimann, Tjus & 

Nordqvist, 2012).  

 

Det första stadiet ”den sensorimotoriska perioden” sker under barnets två första år. Den 

första delen av detta stadie utgörs av en förändring i barnets förståelse för existens. Barnet 

börjar vid åtta månaders ålder förstå att om något lämnar dess synfält fortsätter det ändå att 

existera, så kallad objektpermanens. Mot slutet av stadiet sker en utveckling rörande 

barnets förmåga att koordinera information. Barnet börjar nu få en symbolförståelse och 

kan även i viss mån illustrera tankar i bilder. Den tidigare nämnda objektpermanensen blir 

fulländad i slutet av den sensorimotoriska perioden (Piaget, 1977, refererat i Heimann, 

Tjus & Nordqvist, 2012). 

 

Nästa stadie berör barn mellan två till sju år och kallas ”den preoperationella perioden”. 

Stadiet utgörs till stor del av utveckling av de kognitiva förmågorna: språk; lek; fantasi; 

och symbolfunktioner. Initialt sker barnets tankegångar utifrån ett egocentriskt perspektiv, 

först mot slutet av perioden kan barnet börja växla till andra perspektiv än det 

självcentrerade (Piaget, 1977, refererat i Heimann, Tjus & Nordqvist, 2012).  
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Det tredje stadiet som av Piaget kallas ”konkreta operationer” berör barn i åldern sju till 12 

år. I denna period styrs barnets tänkande till stor del av logik och enklare slutsatser. 

Förmågan att resonera kring konkreta problem ökar medan svårigheter att lösa abstrakta 

utmaningar kvarstår (Piaget, 1977, refererat i Heimann, Tjus & Nordqvist, 2012). 

 

Från 12 år upp till vuxen ålder befinner barnet sig i Piagets sista stadie ”formella 

operationer”. Tankeförmågans flexibilitet ökar och det logiska tänkandet innefattar nu även 

abstrakta problem – barnet kan dra slutsatser på rena hypoteser, utan att fysiskt behöva se 

problemet framför sig. Vidare börjar barnet använda sig av ett metaperspektiv, det vill säga 

förmågan att forma tankar om sina egna tankar (Piaget, 1977, refererat i Heimann, Tjus & 

Nordqvist, 2012). 

 

Barns kommunikativa utveckling 

Redan vid födseln inleder barnet sin kommunikativa utveckling. Det nyfödda barnet visar, 

bara dagar gammalt, en preferens för stimuli av det verbala språket jämfört med icke-

verbal stimuli (Vouloumanos & Werker, 2007). Fram till ett års ålder utvecklar barnet en 

uppfattning av det verbala talet och en förmåga att bearbeta, uppfatta betydelsen och 

använda sig av ljuden denne hör (Vivona, 2012). Vid ett års ålder kan barnet börja urskilja 

en icke-verbal antydan som en känsla i det verbala talet (Vouloumanos, Onishi & Pogue, 

2012). Ordförrådets utveckling ökar exponentiellt vid 16-18 månaders ålder och när barnet 

når tre års ålder innehåller ordförrådet upp till flera hundra ord (Rose, Feldman & 

Jankowski, 2009). 

 

Mellan tre och fyra års ålder utvecklar barnet en förmåga att dra mer relevanta slutsatser av 

det verbala språket, även när det som uttrycks i ord skiljer sig från den underliggande 

betydelsen. För att en slutsats ska kunna finnas relevant i sammanhanget antydas en 

koppling till barnets kunskap rörande kontexten av samtalet (Schulze, Grassmann & 

Tomasello, 2013).  Upp till fem års ålder har barnet ett större behov av att få iaktta och 

reflektera kring det verbala talet för att kunna ge en respons (Sandberg & Söderbäck, 

2014). Redan vid förskoleåldern kan en majoritet av barn kommunicera sin egen anamnes 

till sjuksköterskan och andelen ökar i takt med att barnet blir äldre (Mendelsohn, Quinn & 

McNabb, 1999). 

 

Från fyra års ålder ökar barnets hastighet i talet, en utveckling som fortgår fram till det att 

barnet når 13 års ålder då utvecklingen avtar något. Den ökade hastigheten i talet relateras 

till en anatomisk utveckling samt en fortsatt större förståelse för det talade språket (Nip & 

Green, 2013). En betydande faktor för barnets kommunikativa utveckling är att barnet får 

använda sig av sin befintliga kunskap om kommunikation och utveckla ny språklig 

erfarenhet. Genom reflektion och diskussion samt påverkande media i den miljö barnet 

befinner sig i kan barnets kommunikativa utveckling fortlöpa (Sandberg & Söderbäck, 

2014). Barnets kommunikativa förmåga och språkutveckling är således influerad av den 

kommunikativa utvecklingen samt miljön barnet befinner sig i (Nip & Green, 2013; 

Sandberg & Söderbäck, 2014). 

 

Kommunikationsanpassning 

För att uppnå Travelbees mål för kommunikation måste sjuksköterskan besitta 

grundläggande förståelse för hur kommunikationen ska kunna utvecklas. Interaktioner kan 

likna varandra men ändå arta sig unikt för varje enskilt tillfälle. Relaterat till denna unika 

kommunikativa process förklarar Travelbee att det ej går att kommunicera utefter strikta 

regler eller tillvägagångssätt (Travelbee, 1971). För att öka patientens upplevelse att kunna 
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förändra sin livssituation och inse sin förmåga till egenvård måste sjuksköterskans 

kommunikation främja patientens deltagande. Genom en individuellt anpassad dialog med 

patienten, där kunskap och förtroende för patientens egna förmågor har en central roll kan 

detta främjas (Klang Söderkvist, 2013). 

 

För att optimera kommunikationen med barnet krävs en social skicklighet hos 

sjuksköterskan som syftar på hur sjuksköterskan kan samtala med barnet och dess 

närstående i det aktuella förhållandet. Om sjuksköterskan har kännedom om barnets 

livsvillkor och situation i hemmet skapas en bättre förutsättning för att upprätta en god 

relation och bra kommunikation i vården. Det är även viktigt att sjuksköterskan besitter 

den pedagogiska skicklighet som krävs för att förbereda och genomföra åtgärder och 

framföra information utefter barnets mognad och kompetens samt önskan om skydd och 

delaktighet (Söderbäck, 2014).  

 

Det krävs en viss kompetens hos sjuksköterskan för att kunna anpassa informationen till 

barnet eftersom mötet mellan ett barn och en sjuksköterska skiljer sig från hur hon bemöter 

en vuxen patient. Det är stor skillnad på att prata med ett barn i förskoleåldern och ett barn 

i tonåren, men det är även skillnader på barn i samma ålder. Samtalets syfte och barnets 

ålder kan variera och kräver därför utvecklingsinriktad kunskap för att kunna tolka barnets 

förmåga att kommunicera och förstå sjuksköterskan (Johansson, 2013). Vidare 

framkommer att sjuksköterskan många gånger anpassar hur och om de kommunicerar med 

barnet beroende på dennes kognitiva förmåga, ålder och sjukdomstillstånd (Coyne, 2006). 

 

Sjuksköterskan betonar skillnaden på att kommunicera med vuxna och med barn. Ju äldre 

barnet är desto mer förlitar sig sjuksköterskan på verbal kommunikation. Antal frågor och 

variationen av frågorna som sjuksköterskan ställer till barnet ökar successivt med att det 

blir äldre. Sjuksköterskan upplever sig kunna hålla ett mer djupgående samtal med barn 

som uppnått tonåren. Ett tydligt samband kan ses mellan åldern på barnet och 

sjuksköterskans strategi för att trösta och lugna genom kommunikation (Mendelsohn et al., 

1999). 

 

Vikten av en individuellt anpassad kommunikation bekräftas i en intervjustudie gjord på 

barn mellan åtta och 17 år med långvarig sjukdom. I studien framkommer det att relationen 

mellan barnens ålder och deras kommunikationsteknik inte går att konkretisera då vissa 

yngre barn vill ha utförlig information rörande sin sjukdom medan vissa äldre barn vill ha 

begränsad information (Young et al., 2003). 

 

Problemformulering 

Det underordnade läge patienter hamnar i när de söker vård drabbar barn i större 

utsträckning än vuxna patienter. En återkommande konsekvens för barn är bristen på 

kommunikation (Proczkowska-Björklund et al., 2008). Barn beskriver en upplevelse av att 

sjuksköterskans kommunikation främst förs i samarbete med närvarande vårdnadshavare 

(Coyne, 2006). 

 

Föräldrabalken belyser att vårdnadshavaren har rätt att ta juridiska beslut gällande barnet 

dock med hänsyn till barnets åsikter, det är därför av vikt att barnets åsikter 

uppmärksammas (SFS, 1949:381). Sjuksköterskan måste ta hänsyn till barnets åsikter och 

försäkra sig om att barnet får den information som behövs för att göra ett informerat val 

(UNICEF, u.å.). För att möjliggöra detta är det viktigt att sjuksköterskan kan anpassa 
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kommunikationen efter varje individuellt barn då den kommunikativa preferensen ej går att 

grunda i barnets ålder (Young et al., 2003).  

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ställer krav på att 

sjuksköterskan kommunicerar med patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt. Det 

ställs även krav på sjuksköterskan att hon ska kunna undervisa och informera patienter på 

ett individuellt sätt och förvissa sig om att patienten förstår den information som ges. 

Sjuksköterskan måste möjliggöra för patientens delaktighet i sin vård och uppmärksamma 

de patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Barn 

är en patientgrupp som har ett behov av anpassad kommunikation. Med hänsyn till 

ovanstående finns ett intresse i att undersöka kommunikationen mellan barn och 

sjuksköterska.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva kommunikationen mellan barn och sjuksköterska utifrån barnens 

perspektiv. 

 

METOD 

Val av metod 

Vi såg ett behov av en sammanställning av tidigare forskning kring barns upplevelse av 

kommunikation med sjuksköterskan. I enlighet med Kristensson (2014) valde vi att göra en 

icke-systematisk litteraturöversikt med en induktiv ansats, vilket innebar frånvaro av 

förutfattade meningar om resultatets utkomst. Den icke-systematiska litteraturstudien 

valdes då de krav som ställdes på en systematisk litteraturstudie inte kunde uppnås relaterat 

till den korta arbetstiden. En systematisk struktur följdes, vilket innebar att de krav som 

ställdes på en systematisk litteraturstudie och som var möjliga att uppnå inom tidsramen 

uppfylldes.  

 

Utifrån Henricson och Billhult (2012) valdes ett holistiskt perspektiv, vilket innebar att 

redovisa för en grupp människors levda erfarenheter. För att kunna redovisa för detta 

skrevs arbetet utifrån artiklar som undersökt barns erfarenheter och upplevelser om 

kommunikation med sjuksköterskor. 

 

Urval 

Inkluderingar 

Artiklarna som inkluderades handlade om barn i åldern 1-18 år och som var eller hade varit 

patienter i hälso- och sjukvården. Enligt FN:s barnkonvention definierades barn som en 

människa under 18 år (UNICEF, u.å.) vilket gjorde att vi ansåg 18 år som en lämplig övre 

gräns för vår valda åldersgrupp. För att få en så jämn könsfördelning som möjligt valdes 

endast artiklar som inkluderade båda de biologiska könen. För att de olika artiklarna skulle 

vara så jämförbara som möjligt valde vi att begränsa oss till länder med så lika 

levnadsförhållanden som möjligt. Ett inklusionskriterium blev därmed artiklar utförda i 

industriländer [I-länder] (UNDP, 2013). Det var även ett krav att artiklarna var publicerade 

tidigast år 2005 och att de var skrivna på engelska, svenska eller norska. Artiklar som 

inkluderades skulle endast vara av kvalitativ design och beskrivande ur barnens perspektiv. 

Vi ville säkerställa att artiklarna hade hög vetenskaplig kvalitet, därför valdes endast 

artiklar som var peer-reviewed och som uppfyllde kraven för poäng I i Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering av artiklar, se bilaga A. 

Bedömningsunderlaget var modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De artiklar som uppnådde poäng II kunde 

användas förutsatt att inga lågkvalitetskriterier uppfylldes. För de artiklar som 

klassificerades med poäng II gjordes en helhetsbedömning, där motiveringar till metodval 

och urvalskriterier togs i beaktning. 

 

Exkluderingar 

Artiklar som berörde barn med dövhet; autism; cochlearimplantat; Downs syndrom och 

Williams syndrom exkluderades. Skribenterna tog detta beslut då dessa faktorer ansågs 

kunna göra att barnen hade speciella behov för kommunikation. Artiklar som berörde 
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tandläkarvård exkluderades även då syftet var att undersöka barns kommunikation med 

sjuksköterskor, inte sjukvårdspersonal överlag. 

 

Genomförande 

Databassökning genomfördes för att hitta relevanta artiklar i de databaser som valdes för 

sökning av data, PubMed och CINAHL. Ämnesordlistor, MeSH-termer för PubMed, 

subject headings för CINAHL användes, allt i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013). 

 

Sökresultaten sammanställdes i en tabell, se Tabell 1, där datum för sökning; sökväg; antal 

träffar; granskade abstrakt; granskade artiklar och inkluderade artiklar redovisades. Totalt 

inkluderades 15 artiklar.  

 

Dataanalys 

Första delen av dataanalysen skedde genom en granskning av funna titlar. De titlar som var 

relevanta kopplat till arbetets syfte valdes ut för granskning av dess abstrakt. Totalt antal 

träffar för de datasökningar som gjordes var 273 stycken. Vid första granskningen av 

abstrakt skedde en bedömning av artiklarnas relevans kopplat till detta arbetes syfte, 

individuellt oss emellan, följt av en gemensam exkludering eller inkludering. De artiklar 

som ansågs vara relevanta lästes sedan i fulltext följt av ytterligare en gallring. Med hjälp 

av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag gjordes den slutgiltiga inkluderingen 

för vilka artiklar som skulle medverka i resultatet. I enlighet med Kristensson (2014) 

skrevs de artiklar som användes in i en matris där artikelns författare; publikationsår; land; 

titel; syfte; metod; antal deltagare; resultat och kvalitet beskrevs. Se bilaga B. 
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Tabell 1. Databassökning 

 

 

Databearbetning 

Vid bearbetning av insamlad data lästes artiklarnas resultat var för sig. Meningar som 

ansågs kunna kopplas till detta arbetes syfte ströks under för att sedan sammanfattas till 24 

ämnen. I nästa steg omgrupperades dessa ämnen genom diskussion till åtta kategorier. Vid 

den slutgiltiga delen av dataanalysen sammanfördes dessa åtta kategorier till fyra 

huvudkategorier. Huvudkategorierna representerades sedan genom underrubriker i 

resultatet. 

Datum & 

Databas 

Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 
2015-03-31 

Pubmed 

("inpatients"[MeSH Terms] OR "child, 

hospitalized"[MeSH Terms]) AND 

"communication"[MeSH Terms] AND 

("2005/04/03"[PDat] : "2015/03/31"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms] AND (English[lang] OR 

Swedish[lang]) AND ("child, preschool"[MeSH 

Terms] OR "child"[MeSH Terms:noexp] OR 

"adolescent"[MeSH Terms])) 

 

130 12 4 2 

2015-03-31 

Pubmed 

"nurse-patient relations"[MeSH Terms] AND 

"child, hospitalized"[MeSH Terms] AND 

("2005/04/03"[PDat] : "2015/03/31"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms] AND (English[lang] OR 

Swedish[lang]) AND ("child, preschool"[MeSH 

Terms] OR "child"[MeSH Terms:noexp] OR 

"adolescent"[MeSH Terms])) 

45 10 8 5 

2015-03-31 

CINAHL 

Communication AND (Hospitals, Pediatric OR 

Pediatric Nursing OR Child, Hospitalized) AND 

Patient Attitudes  

 

Limiters: Published Date 20050301-20150331; 

Peer-Reviewed; Language: English, Norwegian, 

Swedish; Age: Child, Preschool: 2-5 years, Child: 

6-12 years, Adolescent: 13-18years 

8 4 4 3 

2015-03-31 

CINAHL 

Communication AND (Nursing Role OR Nurse-

Patient Relations) AND (Child, Hospitalized OR 

Pediatric Nursing)  

 

Limiters: Published Date 20050301-20150331; 

Peer-Reviewed; Language: English, Norwegian, 

Swedish; Age: Child, Preschool: 2-5 years, Child: 

6-12 years, Adolescent: 13-18years 

47 6 2 2 

2015-04-07 

CINAHL 

Patient Attitudes AND nurse-patient relations 

 

Limiters: Published Date 20050401-20150431; 

Peer-Reviewed; Language: English, Swedish; 

Age Groups: Child, Preschool: 2-5 years, Child: 

6-12 years, Adolescent: 13-18years 

43 5 4 3 

Totalt  273 37 22 15 
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Forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att artiklarna som användes i detta arbete hade ett korrekt etiskt 

förhållningssätt samt var av vetenskaplig grund valdes, i enlighet med Polit och Beck 

(2012), endast artiklar som var peer-reviewed. När peer-review kunde bekräftas valde vi 

även att vända oss till artikelns innehåll för att se om ett etiskt förhållningssätt eller en 

forskningsetisk reflektion framkom vartefter bedömning gjordes baserat på eventuell 

förekomst. Om inga forskningsetiska överväganden fanns såg vi till artikelns beskrivna 

metod och genomförande. I enlighet med Helgesson (2006) gjordes då en forskningsetisk 

bedömning av artikelns beskrivna metod och genomförande för att säkerställa ett etiskt 

förhållningssätt. 

 

För att eftersträva hög tillförlitlighet valde skribenterna i enlighet med Polit och Beck 

(2012)  att upprätthålla objektivitet under arbetet med datainsamling och dataanalys. För 

att denna objektivitet skulle kunna säkerställas ville skribenterna, genom diskussion, göra 

sig medvetna om sina förutfattade meningar rörande ämnet för att dessa ej skulle påverka 

resultatets utkomst. De förutfattade meningarna kunde ha sin grund från tidigare arbete och 

relation med barn och sjuksköterskor, utbildning och vårderfarenheter som unga. Relaterat 

till denna medvetenhet påverkades varken datainsamling eller resultat av skribenternas 

egna förväntningar. Förhållningssättet var vad Helgesson (2006) valde att kalla för 

induktiv ansats och den ansats skribenterna förhållit sig till genom arbetet.  
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RESULTAT 

Artiklarnas resultat presenteras i löpande text med fyra huvudkategorier och i tabellform 

där en kort sammanfattning samt kvalitetsbedömning redovisas. Huvudkategorierna är: 

barns behov och förmågor i kommunikationsutbytet; riktad och anpassad kommunikation; 

icke-verbal kommunikation; samt kommunikationens påverkan på sjukhusvistelsen.  

 

Barns behov och förmågor i kommunikationsutbytet 

I en intervjustudie, på barn mellan 8-14 år, av Noreña Peña och Rojas (2014) uttryckte 

vissa av barnen en vilja att få information. Björk, Nordström och Hallström (2006) 

beskrev, i sin observationsstudie på barn under sju år med cancerdiagnos, att viljan att få 

information manifesterades genom att barnen verbalt frågade efter den eller att de strävade 

efter att befinna sig i rum där informationen förmedlades. Barnen i denna studie visade 

även på en förmåga att ställa frågor när de upplevde osäkerhet. I studien av Noreña Peña 

och Rojas (2014) framkom det att barnen kunde uttrycka när de upplevde att de inte 

förstod vad som skulle hända i en situation. Resultatet från Coyne och Kirwans (2012) 

studie på barn i åldern 7-17 år visade hur barnens förmåga att uttrycka sina behov av 

information inför behandling även berörde deras vilja att bli inkluderade i 

kommunikationen. De upplevde ett behov av att förstå deras vård under sjukhusvistelsen 

och drog kopplingar mellan god information och bättre beslutsförmåga. Noreña Peña och 

Rojas (2014), visade på hur information lätt kvarstannade hos barnen och att det därför var 

av vikt att sjuksköterskan var medveten om vad hon förmedlade till dem. Clift, Dampier 

och Timmons (2007) menade på att barnen, 11-15 år, betonade en vilja att bli lyssnade på, 

bli tagna på allvar och bli sedda som individer. I Livesley och Longs (2013) studie på barn 

i åldern 5-15 år uppmärksammades att barnen utstrålade självständighet och en känsla för 

deras individualitet.  

 

Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) fann i en studie på barn i åldern 8-14 år att barnen 

hade förmågan att tolka sjuksköterskans empati och att denna empati manifesterades när 

sjuksköterskan förde en kommunikation med barnen. Denna kommunikation innefattade 

frågor rörande barnens välmående. Vidare beskrevs att barnen upplevde flödet av frågor 

från sjuksköterskan som stödjande och uppskattande. Barnen såg sjuksköterskan som mer 

sympatisk när de fick information rörande deras vård av henne. Denna information ledde 

till att de upplevde mindre oro. Barnen i denna studie visade på en genomgående förmåga 

att bedöma sjuksköterskans beteende genom att se utifrån hennes bemötande och 

kommunikation med dem. 

 

En bristande mängd information rörande barnens sjukhusvistelse uttrycktes i Koller, 

Nicholas, Gearing och Kalfas (2010) studie vilket ledde till ökad oro, rädsla och förvirring 

hos barnen. Att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på och besvara barnens frågor minskar 

dessa känslor av oro och förvirring. Barnen i denna studie var i åldersspannet 5-19 år och 

var inskrivna på en pediatrisk avdelning under ett SARS-utbrott. I Noreña Peña och Rojas 

(2014) studie framkom en förmåga hos barnen att koppla sina känslor till informationen 

sjuksköterskan kommunicerade. När barnen fick höra från sjuksköterskan att de 

exempelvis skulle undvika vissa rörelser eller aktiviteter tolkade de denna information som 

negativ då de ej fick en förklaring till varför detta skulle undvikas. Beskrivningar rörande 

hur kommunikationen hade uteblivit under vissa medicintekniska åtgärder kopplades i 

Kelsey, Abelson-Mitchell och Skirtons (2007) studie till känslor av ilska. Barnen, 12-16 år, 



 16 

visade på en förmåga att uppmärksamma när kommunikationen uteslöt dem och de 

reflekterade över hur detta påverkade dem. I Noreña Peña och Rojas (2014) studie 

skildrades hur barnen exkluderats i kommunikationen under utförandet av olika 

medicintekniska moment genom att sjuksköterskan höll informationen rörande momenten 

mellan sig och sina kollegor. Vidare beskrevs det hur brister i kommunikationen 

uppfattades av barnen när de ej förstod informationen som sjuksköterskan förmedlade. 

Svårighet att förstå kunde bero på att barnen inte begrep de ord sjuksköterskan använde sig 

av om hon exempelvis uttryckte sig genom fackspråkliga termer. Det kunde även bero på 

att det kom för mycket eller för snabb information, vilket följdes av att sjuksköterskan ej 

bekräftade att barnet förstått informationen. 

 

Kelsey et al. (2007) beskrev att vissa barn uppfattade att de ej kunde delta i beslut rörande 

sin vård då de ej hade tillräcklig information. Barnen menade att de lättare hade kunnat ta 

dessa beslut om sjuksköterskan hade fört en kommunikation med dem. De barn som kunde 

uttrycka sig verbalt i Björk et al.:s (2006) studie visade en vilja att bli inkluderade i beslut 

rörande sin vård. I Clift et al.:s (2007) studie belystes en kompetens hos barnen att 

kommunicera sin egen hälsa, få information och delta i beslut kring deras egen vård.  

 

Lambert, Glacken och McCarron (2011) beskrev i sin studie på barn i åldern 6-16 år att 

vissa barn föredrog att inta en passiv, mer mottagande roll i kommunikationsutbytet med 

sjuksköterskan istället för en aktiv roll. Coyne och Kirwan (2012) presenterade att en 

preferens till att barnen ej ville ta egna beslut rörande vården förekom. Barnen motiverade 

oviljan med att de ej kände sig redo att fatta dessa beslut. I Noreña Peña och Rojas (2014) 

studie uttryckte vissa barn att de ej ville ha information rörande deras vård då de upplevde 

att de mådde bättre utan den. 

 

Mårtenson och Fägerskiöld (2007) belyste i sin studie på barn mellan 10-17 år att barnens 

interaktion under behandling och undersökningar indikerade hur barnen upplevde sig redo 

för att fortsätta sagda behandling. Genom att uttrycka sina tankar rörande sjukdomen som 

drabbat dem menade barnen på att de tog kontroll över sig själva som individer. Schmidt et 

al.:s (2007) intervjustudie på barn i åldern 5-18 år visade att en egenskap barnen 

uppskattade hos sjuksköterskan var hennes förmåga att uppmärksamma varje barn 

individuellt. Fortsatt framkom det att barnen uppfattade detta genom att sjuksköterskan 

kommunicerade med dem, ställde frågor till dem och visade ett intresse för barnen genom 

kommunikationen. Ett behov av att få stöd och bekräftelse berördes av barnen, detta stöd 

kopplades till en tröstande känsla från sjuksköterskan. De sjuksköterskor som gav detta 

stöd använde sig av bekräftande och tröstande ord i kommunikationen. I Chappuis et al.: 

(2011) studie på barn mellan 6-12 år drogs slutsatsen att barn klassade tröst och 

information som viktiga faktorer vid god omvårdnad. De äldre barnen beskrev att de 

upplevde sig bekräftade av detta. Bradys (2009) studie på barn i åldern 7-12 år pekade på 

att barnen uttryckte en uppskattning rörande sjuksköterskans beröm och kopplade detta 

beteende till empati hos sjuksköterskan. I Fletcher et al.:s (2011) studie, på barn från 

förskoleåldern upp till 18 år, uttalades en önskan om att sjuksköterskan skulle vara en 

person barnen kunde kommunicera med samt att hon skulle bemästra förmågan att lyssna 

och stödja dem. 
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Riktad och anpassad kommunikation 

Schmidt et al. (2007) och Noreña Peña och Rojas (2014) såg att barnen uppskattade att få 

informationen i en direkt kommunikation med sjuksköterskan. Fletcher et al. (2011) 

belyste hur sjuksköterskor som talade till, samt lyssnade på barnen uppskattades av barnen. 

Schmidt et al. (2007) förklarade att den direkta kommunikationen utövades när 

sjuksköterskan riktade sig till barnet under samtalets gång. En majoritet av interaktionerna 

i en studie på barn i åldern 5-6 år av Shin och White-Traut (2005) skedde mellan 

sjuksköterskan och barnen, med vårdnadshavare närvarande. När barnen initierade 

kommunikation med sjuksköterskan ökade barnens uppmärksamhet mot henne.  I 

Chappuis et al.:s (2011) studie sågs att sjuksköterskan bekräftade barnens behov av att bli 

sedda och hörda genom att hon förde en kommunikation direkt till dem, där hon lyssnade 

på vad barnen hade att säga. Barnen föredrog den sjuksköterska som förde en konversation 

med dem, vilket framkom i Noreña Peña och Cibanal Juans (2011) studie.  

 

Studien av Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) visade att barn hade en förmåga att 

uppfatta när sjuksköterskan kommunicerade med deras vårdnadshavare och i vilken 

utsträckning de blev involverade i denna kommunikation. Noreña Peña och Rojas (2014) 

visade på att barnen gjorde kopplingar mellan upplevelsen att de inte förstod vad som 

hände i vissa situationer med att de exkluderades från kommunikationen. Barnen hade en 

förmåga att veta när sjuksköterskan undvek att ge dem viss information och att deras 

vårdnadshavare ofta satt på mer information rörande deras vård än de själva gjorde. Kelsey 

et al.:s (2007) studie visade på att en del barn upplevde att kommunikation som riktades till 

vårdnadshavaren istället för till dem själva kunde leda till en känsla av oro. Barnen 

rapporterade, i studien av Coyne och Kirwan (2012), känslor av missnöje när de uppfattade 

att sjuksköterskan ej lyssnade på eller kommunicerade till dem. Vid de tillfällen 

sjuksköterskan valde att kommunicera med barnens vårdnadshavare i enrum beskrev 

barnen en känsla av rädsla och kopplade sjuksköterskans handling till att dåliga nyheter 

väntade. 

 

Det visade sig i Lambert et al.:s (2011) studie att barnen hade förmågan att urskilja hur 

mycket av sjuksköterskans kommunikation de blev involverade i. Om sjuksköterskan valde 

att rikta sin kommunikation direkt till en vårdnadshavare istället för till barnen ledde detta 

till att de antog en passiv och observerande roll. Om sjuksköterskan istället riktade sin 

kommunikation direkt till barnen och lyssnade på dem visade det sig att barnen antog en 

aktiv roll även vid närvaro av vårdnadshavare. Barnens beteende visade att preferensen för 

att upprätta en mer passiv alternativt aktiv roll i kommunikationen med sjuksköterskan 

kunde skilja sig från olika barn samt samma barn i olika situationer. Den mer passiva 

rollen värdesatte oftare vårdnadshavarens roll i kommunikationen med sjuksköterskan 

högre. Samtidigt visade Noreña Peña och Cibanal Juans (2011) studie på att barnen hade 

svårigheter att identifiera sin roll i interaktionen med sjuksköterskan – om de skulle vara 

lyssnande, deltagande eller observerade. 

 

Vissa av barnen i Kelsey et al.:s (2007) studie upplevde det som positivt när 

sjuksköterskan förde en dialog enbart med vårdnadshavaren då barnen upplevde sig för 

sjuka för att själva föra kommunikation med sjuksköterskan. Ett fåtal barn i en studie av 

Coyne och Kirwan (2012) rapporterade att de föredrog att sjuksköterskan endast 

kommunicerade med deras vårdnadshavare. Noreña Peña och Rojas (2014) studie beskrev 

hur vissa barn hade en preferens i att dialogen ej sköttes direkt mellan dem och 

sjuksköterskan, utan genom deras vårdnadshavare. Ett av dessa barn, en flicka på 12 år, 
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uttryckte att hon uppskattade när kommunikationen sköttes mellan hennes mamma och 

sjuksköterskan då hon inte förstod vad som sades.  

 

Mårtenson och Fägerskiöld (2007) betonade vikten av att kommunikationen mellan de 

deltagande parterna uträttas på en likvärdig nivå trots skillnader i medicinsk kunskap och 

ålder. Barnen i Koller et al.:s (2010) studie upplevde att kommunikationen kunde förbättras 

om den innefattade ett språk som anpassats efter deras ålder utan att utelämna viktig 

information. I Fletcher et al.:s (2011) studie uppmärksammade barnen ett behov av vad de 

kallade en åldersanpassad nivå på kommunikationen. I Coyne och Kirwans (2012) studie 

beskrev barnen att de önskade ett barnvänligt språk från sjuksköterskan. Det barnvänliga 

språket skulle inkludera kortare meningar och frånvaro av komplicerade medicinska 

termer. Vidare ansåg barnen i denna studie att deras medverkan i kommunikationen och 

delaktighet i beslut kring sin vård ej skulle grundas i sjuksköterskans åsikter rörande 

barnens mognad eller ålder. Barnen i Noreña Peña och Rojas (2014) studie påpekade hur 

språket från sjuksköterskan i kommunikationen mellan dem ej var på en passande nivå för 

dem att förstå. 

 

Icke-verbal kommunikation 

Barnens uppskattning rörande en god relation med sjuksköterskan framkom i Björk et al.:s 

(2006) studie där barnen visade detta genom sitt kroppsspråk i form av leenden, kramar 

och pussar till sjuksköterskan. De manifesterade även sitt missnöje i att delta i vissa 

moment i vården med sitt kroppsspråk. En skakning på huvudet eller att kroppsligt streta 

emot i situationer var exempel på denna icke-verbala protest. Barnen visade sig även 

påverkas av sjuksköterskans kroppsspråk i Bradys (2009) studie där det uppmärksammades 

att de skapade en uppfattning av sjuksköterskan genom att kombinera det verbala språket 

med hennes utseende och kroppsspråk. Sjuksköterskans kroppsspråk kunde ha en negativ 

påverkan på barnens känslor, exempelvis om sjuksköterskan hade bestämda steg vilket 

skapade känslor av rädsla hos barnen. Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) fann att 

barnens bedömning av en sjuksköterskas bemötande, stöd och tröst görs genom att se till 

dennes icke-verbala språk, exempelvis sittställningar eller ansiktsrörelser. Koller et al. 

(2010) visade på att om sjuksköterskan bär en mask på grund av smittorisk försvåras såldes 

kommunikationen mellan barn och sjuksköterska eftersom barnen då inte kan se och läsa 

av sjuksköterskans ansiktsrörelser.  

 

Enligt Mårtenson och Fägerskiölds (2007) studie kunde sjuksköterskan bekräfta barnens 

åsikter och integritet genom sitt kroppsspråk. Exempelvis gjorde hon detta genom att sitta 

nära barnen, luta sig mot dem när hon talade till dem och krama barnen hej då. Kelsey et 

al. (2007) såg i sin studie att bristande ögonkontakt från sjuksköterskan gjorde att barnen 

kände sig exkluderade från kommunikationen med sjuksköterskan. I Bradys (2009) studie 

uttryckte barnen önskemål om att sjuksköterskan skulle sätta sig ner och möta barnen i 

dess ögonhöjd. Barnen kopplade begrepp som tillit till att sjuksköterskan hade sina händer 

synliga och ej hade dem i fickorna eller bakom ryggen. 

 

Interaktionen mellan sjuksköterskan och barnen i Shin och White-Trauts (2005) studie 

visade på större grad av upplevd vänlighet hos bägge parterna till skillnad från när 

interaktionen involverade en vårdnadshavare. Ett gott bemötande och vänlighet från 

sjuksköterskan var något barnen i Schmidt et al.:s (2007) studie uttryckte som 

betydelsefullt. Vikten av denna egenskap ökade parallellt med att barnens ålder ökade. 

Sjuksköterskans bemötande och beteende hade en påverkan på barnen och 
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omvårdnadsåtgärderna sjuksköterskan utförde under sjukhusvistelsen. Verbal och icke-

verbal tröst från sjuksköterskan i jobbiga situationer kunde leda till en förbättrad 

upplevelse för barnen i situationen. Brady (2009) belyste barnens önskemål om att 

sjuksköterskans bemötande skulle vara av behaglig karaktär. Fletcher et al.:s (2011) studie 

beskrev barnens uppskattning över en sjuksköterska som log mot dem.  

 

Kommunikationens påverkan på sjukhusvistelsen 

Mårtenson och Fägerskiölds (2007) studie visade på hur sjuksköterskan genom att föra en 

trevlig ton i samtalet med barnen, samt använda sig av humor kunde skapa en god atmosfär 

för barnen under deras sjukhusvistelse. Barnen i Bradys (2009) studie visade sig uppskatta 

ärlighet och en sjuksköterska som var artig och hade humor, varpå det senare 

karaktärsdraget återkom som relevant för flera barn. Karaktärsdragen kopplades till vad 

barnen beskrev som en bra sjuksköterska. Sjuksköterskans humor underlättade och hjälpte 

barnen hantera den annars negativa påverkan på barnens frihet och verklighet som 

sjukhusmiljön ledde till. Det framkom i Clift et al.:s (2007) resultat att barnens upplevelser 

av sjukhusvistelsen kunde förbättras om deras rädslor blev bemötta och diskuterade med 

sjuksköterskan. När kommunikationen brast hos sjuksköterskan ledde det till att barnen 

upplevde sin sjukhusvistelse som negativ. En direkt kommunikation mellan sjuksköterska 

och barn minskade känslor av avskildhet hos barnen. Barnen upplevde då att de hade 

någon att prata med, vilket hade en direkt positiv påverkan på deras sjukhusvistelse. En del 

av barnen föredrog att kommunikationen riktades direkt till deras vårdnadshavare istället 

för till dem, vilket kopplades till en mindre stressfylld sjukhusvistelse i Noreña Peña och 

Rojas (2014) studie. 

 

Kelsey et al. (2007)  såg att bristande kommunikation hade en negativ effekt på 

sjukhusvistelsen. När barnen inte inkluderades i kommunikationen ledde detta till att de 

inte vågade ställa frågor rörande sin vård, vilket i sin tur bidrog till att barnen upplevde oro 

rörande sin vistelse på sjukhuset. Barnen visade på en förmåga att kunna förstå kopplingen 

mellan kommunikation, information och ökat välmående under sin vårdtid. Barnen i Koller 

et al.:s (2010) studie beskrev att de ej ville att någon skulle ljuga för dem och att bristande 

kommunikation kunde leda till ökad känsla av rädsla och frustration. De barn som 

upplevde att de ej blev lyssnade på i Livesley och Longs (2013) studie kände ledsamhet 

och gjorde kopplingar till dålig omvårdnad. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I den litteratur som studerats i detta arbete framkom det att barnen inte alltid föredrog en 

direkt kommunikation med sjuksköterskan. En del barn ville ej föra en kommunikation 

med sjuksköterskan eller erhålla någon information rörande sin vård, en del ville ha 

begränsad information och andra ville ha så mycket information som möjligt (Koller et al., 

2010; Lambert et al., 2011; Noreña Peña & Rojas, 2014). Något som tydligt framkom var 

vikten av att varje barn ses som en unik individ och att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och barn anpassas individuellt efter varje barn och situation, vilket även 

framkom i tidigare forskning (Coyne & Harder, 2011; Young et al., 2003). Även 

Johansson (2013) betonade vikten av anpassad kommunikation mellan sjuksköterska och 

barn. Travelbee (1971) menade på att de kommunikativa interaktionerna mellan 

sjuksköterska och patient, trots sina likheter, är unikt för varje tillfälle. Klang Söderkvist 

(2013) betonade vikten av en individuellt anpassad kommunikation med patienten där 

dennes egna förmågor har en central roll. Vikten av att sjuksköterskan har förmågan att 

anpassa kommunikationen till varje individuellt barn framkommer som ett huvudsakligt 

fynd för detta arbetes resultat, utifrån de mångsidiga åsikter barnen uttrycker i de 

inkluderade studierna. 

 

I Noreña Peña och Rojas (2014) studie framkom det att barnen upplevde att den 

information de erhöll från sjuksköterskan ej var anpassad efter deras nivå att förstå. Barnen 

beskrev att sjuksköterskan använde sig av begrepp de inte förstod och att hon efter att ha 

levererat informationen ej bekräftade om barnen förstått det som förmedlats. 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ställer ett krav på 

sjuksköterskan att föra en anpassad kommunikation och patientundervisning utefter varje 

individ (Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär att sjuksköterskan måste vara medveten om 

vad som krävs av henne för att ge patienten möjlighet att förstå det som kommuniceras, 

vilket denna studie visade en brist på i ett flertal artiklar.  

 

Det framkom ett behov av individuellt anpassad kommunikation, uttryckt av barnen eller 

observerat av forskare, i flera artiklar (Coyne & Kirwan, 2012; Fletcher et al., 2011; Koller 

et al., 2010; Noreña Peña & Rojas, 2014). Travelbee (1971) nämnde att det fanns en risk i 

att använda sig av begreppet patient, gällande personer som söker sjukvård, då detta kunde 

leda till att sjuksköterskan agerade mot den stereotyp hon refererar till detta begrepp 

istället för att agera mot en unik individ. På samma sätt kan reflektioner göras, i ljuset av 

detta arbetes framlagda huvudfynd, kring risken att sjuksköterskan ser barn som en 

specifik patientgrupp och agerar mot vad hon applicerar på denna patientgrupp istället för 

mot varje unikt barn. Behovet av den individuellt anpassade kommunikationen gentemot 

barn speglar på så sätt vikten av att detta appliceras av sjuksköterskan i hennes omvårdnad.  

 

I en av studierna nämnde barnen att det var viktigt att kommunikationen anpassades efter 

deras nivå att förstå men att det då var viktigt att denna anpassning inte ledde till att 

väsentlig information uteslöts (Koller et al., 2010). En patient ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och Patientlagen garanteras väsentlig information rörande sin vård (SFS 

1982:763; SFS 2014:821). Barnen förklarade i Noreña Peña och Rojas (2014) studie att de 

upplevde att sjuksköterskan höll viss information mellan sig och sina kollegor och att 

barnen på så sätt inte fick all väsentlig information. FN:s barnkonvention betonade att varje 
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barn ska garanteras tillgång till väsentlig information rörande deras vård samt att barn har 

rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem (UNICEF, u.å.). 

 

Proczkowska-Björklund et al. (2008) beskrev i sin studie om medicinering inför 

operationer, att det fanns en risk att barnen mottog denna medicin mot sin vilja om 

vårdnadshavaren var den part som stod för majoriteten av kommunikationen. Det 

framkommer dock ingen tydlig koppling mellan vårdnadshavarens roll i kommunikationen 

och att detta leder till att barnen upplever sig genomgå vård mot sin vilja. Däremot 

framkom det att vissa barn upplevde det som negativt när vårdnadshavaren stod för 

kommunikationen med sjuksköterskan. Detta då de upplevde att de inte hade möjlighet att 

ställa frågor till sjuksköterskan eller hade tillräcklig information rörande vården, vilket 

ledde till att de kände sig oroliga (Kelsey et al., 2007). Vissa barn tyckte däremot att det 

var positivt att låta vårdnadshavaren kommunicera med sjuksköterskan då de ansåg att de 

inte var redo mognadsmässigt att ta beslut rörande deras vård (Coyne & Kirwan, 2012). En 

positiv syn på att kommunicera via vårdnadshavaren framgick även i Noreña Peña och 

Rojas (2014) samt Kelsey et al.:s (2007) studier där en motivering var att barnen kände sig 

för sjuka för att orka kommunicera.  

 

Noreña Peña och Rojas (2014) samt Kelsey et al. (2007) nämnde båda hur otillräcklig 

information kopplades till en bristande kommunikation. Travelbee (1971) beskrev hur en 

ofullständig förståelse för vad som kommuniceras kunde leda till att kommunikationen 

brast. Vikten av information betonades av Fossum (2013) genom att han beskrev 

kommunikation som en leverans av information. 

 

Barns förmåga att läsa av, använda sig utav och uppmärksamma kroppsspråk var 

återkommande i ett flertal studier (Björk et al., 2006; Brady, 2009; Noreña Peña & Cibanal 

Juan, 2011). Johansson (2013) nämnde att barn var bra på att läsa av kroppsspråk och att 

om sjuksköterskan hade en medvetenhet kring sitt kroppsspråk ökade barnets förtroende 

för henne. Förtroende kunde enligt Johansson även utvinnas genom att sjuksköterskan var 

ärlig mot barnet genom hela vårdprocessen. Ärlighet framkom även vara en egenskap 

barnen uppskattade hos sjuksköterskan (Brady, 2009). 

 

Barnen berörde faktorer som artighet och ögonkontakt i sina uppfattningar av 

sjuksköterskans kommunikation och bemötande (Brady, 2009; Kelsey et al., 2007).  

Fossum (2013) nämnde i sin beskrivning av kommunikation, begreppet bemötande och hur 

påverkande faktorer bland annat var sjuksköterskans artighet och förmåga att etablera en 

ögonkontakt. 

 

I studien av Kelsey et al. (2007) framkom det att barnen kunde göra kopplingar mellan 

kommunikation och ökat välmående under vårdtiden. Den förda kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och barnen visade sig kunna ha en direkt inverkan på sjukhusvistelsen där 

barnens uppfattning av god kommunikation kunde kopplas till en mer positiv syn på 

sjukhusvistelsen. Det barnen upplevde vara en bristande kommunikation samt negativt 

bemötande från sjuksköterskan kunde kopplas till att de fick en negativ syn på 

sjukhusvistelsen. Clift et al. (2007) och Noreña Peña och Rojas (2014) bekräftade i sina 

studier att kommunikationen hade en inverkan på patientens upplevelse av 

sjukhusvistelsen. Travelbee (1971) betonade att omvårdnad innebar att hjälpa patienten 

hantera upplevelser av sjukdom och lidande. Meleis (2012) betonade att omvårdnad kan 

innebära att öka patientens välmående. En hypotes kan vara att en god kommunikation 
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därmed indirekt hjälper barnen hantera, inte bara sin sjukhusvistelse, utan även sin 

sjukdom och vård. 

 

I Bradys (2009) studie visade det sig att sjuksköterskans kommunikation även hjälpte 

barnen hantera sjukhusmiljöns påverkan på dem. Härmed kan frågan ställas till vilken grad 

sjukhusmiljön påverkar barnets kommunikation och kommunikationsutveckling.  

 

Barnens kommunikativa utveckling påverkades dels av hjärnans utveckling men det fanns 

även en viss miljöpåverkan (Nip & Green, 2013; Sandberg & Söderberg, 2014). Vi ställer 

oss därför frågan till vilken grad miljön barnen befinner sig i påverkar dess kommunikativa 

utveckling. Då det framkom att barn i samma ålder hade olika preferenser ser vi detta som 

en relevant reflektion. 

 

Barnens kommunikativa preferenser, förmågor och behov beskrevs utan att nämna den 

kognitiva utvecklingen i någon av de inkluderade artiklarna. Kognitiva utvecklingsteorier 

uteblev även vilket får oss att reflektera över hur barnens kommunikation ej kopplats till 

dess kognitiva förmåga och hur detta kan ha haft en påverkan på artiklarnas resultat. 

Reflektionerna grundas i det faktum att flera stadier i Piagets kognitiva utvecklingsteori 

kan kopplas till barnets kommunikationsförmåga. Barnets utvecklade förståelse för 

existens, att koordinera information samt när barnets språk- och 

symbolförståelseutveckling sker är exempel på dessa kopplingar (Piaget, 1977, refererat i 

Heimann, Tjus & Nordqvist, 2012). 

 

Trots en strävan efter att finna en allmän beskrivning av kommunikation mellan barn och 

sjuksköterska, kan reflektioner göras kring hur olika sjukdomar ger skilda behov av 

kommunikation. Det faktum att en majoritet av artiklarna ej specificerade vilka former av 

diagnoser och sjukdomar barnen behandlades för måste tas i beaktning då det kan ha 

påverkat detta arbetes resultat. 

 

Forskningen visar entydigt att barn är i behov av anpassad kommunikation. Däremot 

hittades ingen gemensam nämnare för hur denna kommunikationsanpassning lämpligast 

sker. En möjlig hypotes till denna svårighet kan vara att detta arbete inkluderar artiklar 

med en åldersmässigt heterogen grupp där barnens åldrar varierade i mellan studierna. De 

inkluderade studierna berör barns uppfattning, behov, åsikter och önskemål uttryckta 

verbalt eller genom kroppsspråk och lät utforma detta arbetes resultat, därmed anses syftet 

besvarat. 

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet uppnås enligt Polit och Beck (2012) genom objektivitet vilket lades stor vikt 

vid. För att säkerställa att objektivitet hölls genom hela arbetet gjorde vi oss, genom 

diskussion, medvetna om vilka förutfattade meningar vi hade inom ämnet. Det visade sig 

att båda skribenterna trodde att det fanns en brist i sjuksköterskors kunskap av att 

kommunicera med barn bland annat relaterat till egna erfarenheter av att som barn vårdas 

på sjukhus. För att få en så stor reliabilitet som möjligt hade den systematiska 

litteraturstudien varit idealet för detta arbete. Även om tidsbegränsningen för denna 

litteraturstudie gjorde att det inte var möjligt att göra en fullt systematisk litteraturstudie 

har en systematisk struktur eftersträvats. Trots att en medvetenhet kring eventuella 

förutfattade meningar gjordes för att undvika bias under arbetets gång, kan detta omedvetet 
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ha färgat valet av inkluderade artiklar i databearbetningsprocessen och på så sätt även 

resultatet. 

 

Anledningen till att vi ville göra oss observanta på våra förutfattade meningar var för att 

kunna ha dem i åtanke och inte låta dem färga dataanalysen och resultatet. För att 

ytterligare upprätthålla objektivitet under dataanalysen valde vi att enskilt läsa varje artikel 

innan dess resultat diskuterades. Vi ansåg att eftersom vi har olika tolkningsförmågor 

skulle detta ge en mer rättvis tydning av studierna än om artiklarna delats upp mellan oss 

och endast en hade läst och tolkat varje artikel.  

 

Ett trovärdigt och applicerbart resultat på barn i verkliga situationer eftersträvades och 

därför valdes, i enlighet med Henricson och Billhult (2012), ett arbetssätt där barns 

upplevelser och erfarenheter stod i fokus – ett så kallat holistiskt perspektiv. Relaterat till 

detta hade intervjustudie kunnat lämpa sig bättre som metod, dock ansågs det då föreligga 

en risk i att barnets autonomi skulle kränkas. Detta då vårdnadshavare, enligt Kjellström 

(2012), måste ha gett sitt godkännande till att ett barn, under 15 års ålder, deltar i en studie. 

Det är möjligt att vårdnadshavaren skulle ta detta beslut utifrån vad denne själv ansåg bäst 

utan att ta hänsyn till barnets autonomi och bestämmanderätt. Relaterat till detta och den 

begränsade tidsramen för detta arbete ansåg vi att en litteraturöversikt var den bäst 

lämpade metoden. 

 

En möjlig hypotes skulle kunna vara att de vårdnadshavare som tenderar att undanhålla 

information från sina barn i vårdsammanhang även skulle tacka nej till att deras barn 

deltog i en intervjustudie rörande kommunikation inom vården. På så sätt skulle resultatet 

av en sådan intervjustudie endast representera de barn vars vårdnadshavare låter dem delta 

i kommunikationen och beslutstagandet vid ett möte med vården, resultatet skulle således 

inte vara tillförlitligt. Enligt utfallet i vår studie är just de barn som undanhålls information 

en viktig grupp att belysa eftersom de kan ha en särskilt utsatt situation. Då endast 

kvalitativa studier där barn intervjuats eller observerats inkluderades i detta arbete kan 

tillförlitligheten därmed, i linje med ovan hypotes, ifrågasättas.  

 

Det är möjligt att resultatet hade varit av samma utkomst om intervjustudie hade valts som 

metod, då ett holistiskt perspektiv fortfarande hade kunnat vara utgångspunkten. En sådan 

studie hade dock endast representerat barn i Sverige samt på ett litet antal. På så sätt var 

litteraturöversikt en bra metod för att besvara syftet och få ett resultat som hade stor global 

bredd. Relaterat till det holistiska perspektivet valdes enbart artiklar som använt sig av 

kvalitativ metod i form av intervjustudier samt observationsstudier. Vi ville objektivt 

undersöka barnens upplevelser av kommunikation med sjuksköterskan och lade därför 

ingen värdering i om studierna visade på positiva eller negativa erfarenheter vid urval av 

artiklar. Observationsstudier ansågs relevanta att inkludera då den valda definitionen av 

begreppet kommunikation även innefattade icke-verbal kommunikation i form av bland 

annat kroppsspråk (Mårtenson & Fägerskiöld, 2007; Noreña Peña & Cibanal Juan, 2011).  

 

De studier som användes för att redovisa resultatet i denna studie var genomförda i flera 

delar av världen. En stark majoritet av de inkluderade artiklarna, 12 stycken, var från 

Europa: Storbritannien; Sverige; Irland; Spanien och Schweiz. Två av artiklarna var från 

USA varav en var utförd i Sydkorea och en artikel var från Kanada. Alla dessa länder 

räknades som I-länder, vilket innebar att uppväxt och levnadsförhållandena i dessa länder 

var relativt lika (UNDP, 2013). Initialt var ett eftersträvat kriterium att samtliga 

inkluderade artiklar skulle vara från Europa. Under databearbetningen framkom 
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svårigheter på grund av ett begränsat antal artiklar möjliga att inkludera och denna strävan 

utökades således till att även inkludera artiklar från I-länder utanför Europa. Anledningen 

till att endast artiklar från I-länder valdes var för att vi ansåg att deras resultat var 

jämförbara. Inga tydliga samband mellan det land studien utförts i och vad som framkom i 

studien kunde ses och valet av länder tycks på så sätt ej ha påverkat resultatet i detta arbete. 

Åldersgruppen 1-18 år valdes för att få en stor bredd på resultatet åldersmässigt. Dessa två 

val gör att resultatet i stort sett kan appliceras på barn inom åldersgruppen i alla världens I-

länder. Koller et al.:s (2010) studie hade deltagare som var 19 år och därmed överskred vår 

valda åldersgrupp. Det kom genom diskussion, oss emellan, fram att detta med hög 

sannolikhet inte påverkade artikelns resultat utan att det troligtvis hade sett likadant ut även 

om alla deltagare varit 18 år eller yngre. Med detta som grund valde vi därmed att 

inkludera denna artikel. Det är möjligt att barn i övre tonåren har mer vuxenansvar i vissa 

länder, trots detta valde vi att gå efter FN:s barnkonventions definition av barn.  

 

När urvalet av data genomfördes försökte vi hålla en jämn fördelning mellan de två 

biologiska könen och artiklar där forskning gjorts på enbart det ena biologiska könet 

exkluderades. Då vi ville nå ett resultat som var överförbart på både pojkar och flickor för 

att göra detta arbete mer applicerbart.  

 

Till en början genomfördes ett flertal fritextsökningar med enbart sökord som: 

communication, child och nurse. Sökningarna med dessa sökord resulterade i ett flertal 

artiklar som inriktat sig på barn med speciella behov rörande kommunikation. Artiklarna 

kunde exempelvis handla om barn med autism, olika grader av hörselnedsättningar och 

barn med Downs syndrom. För att vi skulle få ett resultat som representerade barn i så bred 

utsträckning som möjligt och inte ett resultat för barn med speciella kommunikationsbehov 

gjordes ett medvetet val att studier med dessa faktorer skulle exkluderas. De barn som 

berörs i dessa artiklar är således inte representerade i detta arbete. Sjuksköterskor kan på så 

sätt inte använda denna studie som grund för kommunikation med just dessa barn. 

Möjligheten fanns att resultatet hade varit detsamma om vi valt att inkludera dessa studier 

eller om vi valt att enbart undersöka barn med ett specifikt kommunikationsbehov.   

 

Slutsats 

Utifrån de inkluderade studierna framkom det att det ej fanns ett specifikt sätt barn 

föredrog att sjuksköterskan kommunicerade med dem. Vårt resultat visade således på att 

kommunikationsanpassningen inte gick att genomföra enbart utifrån barnets ålder då inga 

gemensamma nämnare framkom utifrån barnens svar relaterat till deras ålder. Det som 

däremot framkom var att varje barn hade olika preferenser gällande ett 

kommunikationsutbyte. Det gäller därför för sjuksköterskan att lära känna det barn hon 

kommunicerar med och försöka möta det specifika barnets önskemål rörande 

kommunikation.  

 

Fortsatta studier 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt kom från stora delar av världen. Trots 

detta framkom det ingen tydlig linje mellan vad barnen hade för preferenser och vart i 

världen de levde. Det fanns tidigare forskning som visade på att barns kommunikativa 

utveckling påverkades både av den kognitiva utvecklingen och miljön barnet befann sig i. 

För fortsatta studier skulle ett fokus kunna vara att undersöka till vilken grad miljön 

inverkat på barnens kommunikativa utveckling exempelvis genom att jämföra två länder 

med olika uppväxtvillkor. Relaterat till detta arbetes inklusionskriterium rörande barnens 



 25 

åldrar kan framtida forskning rörande barns kommunikation och kognitiva utveckling ge 

mer djup om en smalare åldersgrupp berörs. 

 

En bredare översikt om det studerade ämnet skulle kunna uppnås via en kvantitativ 

enkätstudie där barnen får svara på frågor rörande hur sjuksköterskan kommunicerar med 

dem. För att uppnå en hög kvalitet i en sådan typ av studie krävs en stor deltagargrupp. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Stora delar av de som jobbar inom vården möter barn, antingen som patienter eller som 

närstående. Barn är en grupp människor som behöver bemötas och kommuniceras med på 

ett särskilt sätt. De kan exempelvis inte förstå de medicinska termer som ofta används i 

vården och därmed förstår de inte heller alltid vad som sägs. Sjuksköterskan har en 

utbildning och kompetens inom omvårdnad där kommunikation har en stor del. De 

sjuksköterskor som möter barn relativt ofta behöver därför kunna anpassa sin 

kommunikation efter det barn hon har framför sig.  
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 I 

BILAGA A 

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 erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Brady, M. 

 

2009 

 

Storbritannien 

Hospitalized 

children’s 

views of the 

good nurse 

Syftet var att fylla ett glapp i 

litteraturen; identifiera olika 

karaktäristiska drag hos en 

bra sjuksköterska, från 

barnens perspektiv på 

sjukhuset och att informera 

om principen av barnens 

omvårdnad, vilket underlättar 

att den vård som ges 

tillgodoser behoven. 

Kvalitativ metod med 

grundteorin som ansats där 

barnen fick inleda intervjun 

med att rita vad de upplevde 

karaktäriserade en bra 

respektive dålig 

sjuksköterska. Anpassade 

frågor följde detta av mer 

stängd eller öppen karaktär. 

Fältanteckningar gjordes för 

att beskriva barnens icke-

verbala kommunikation. 

n=22 

(0) 

Fem huvudkategorier framkom: 

kommunikation; kompetens; säkerhet; 

professionellt utseende; förmågor hos 

sjuksköterskan. 

K 

I 

Björk, M., 

Nordenström, 

B., & 

Hallström, I. 

 

2006 

 

Sverige 

Needs of young 

children with 

cancer during 

their initial 

hospitalization: 

an 

observational 

study 

Syftet var att beskriva behov 

hos barn under sju år med 

cancer, uttryckta i 

uppförande; kroppsspråk; och 

verbal kommunikation, 

genom observationer under 

deras sjukhusvistelse.  

Observationsstudie där 

observatören följde barnen 

under olika aktiviteter under 

deras sjukhusvistelse.   

n=12 

(0) 

Fem huvudkategorier identifierades 

varav två berörde barnens 

kommunikation med sjuksköterskan.  

K 

I 



 III 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Chappuis, M., 

Vannay-

Bouchiche, 

C., 

Flückiger, M., 

Monnier, M., 

Cathieni, F., 

Terra, R., & 

Piot-Ziegler, 

C. 

 

2011 

 

Schweiz 

Children's 

experience 

regarding the 

quality of their 

hospital stay: 

the 

development of 

an assessment 

questionnaire 

for children 

Syftet var att undersöka barn, 

i åldern 6-12 års uppfattning 

av deras vård, förstå deras 

prioriteringar och behov, för 

att förbättra vårdkvalitet och 

utbildning. Att skapa ett nytt 

allmänt instrument för att 

mäta barns tillfredställelse på 

sjukhus. 

Kvalitativ intervjustudie 

gjord utifrån ett framtaget 

intervjuinstrument. 

n=136 

(0) 

En majoritet av barnen uttryckte en 

positiv inställning till sin 

sjukhusvistelse. Resultatet delades upp 

i fem underrubriker där 

kommunikation berördes vid en av 

dessa. 

K 

II 

Clift, L., 

Dampier, S., 

&  

Timmons, S. 

 

2007 

 

Storbritannien 

Adolescents’ 

experiences of 

emergency 

admission to 

children’s 

wards 

Syftet var att undersöka 

ungdomars erfarenheter av 

akut inläggning på en 

barnavdelning.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

och fältanteckningar 

användes. 

n=7 

(1) 

Resultatet delades upp i sex kategorier 

varav kommunikation berördes i ett 

flertal av dem.  

K 

II 



 IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Coyne, I., & 

Kirwan, L.  

 

2012 

 

Irland 

Ascertaining 

children’s 

wishes and 

feelings about 

hospital life 

Syftet var att beskriva barns 

önskemål och syn på sjukhus 

och sjukvårdspersonal.  

Kvalitativ, deskriptiv metod 

med intervjuer.  

n=38 

(0) 

Resultatet delades upp i fem kategorier 

varav kommunikationen med 

sjuksköterskan berördes i ett flertal av 

dem.  

K 

I 

Fletcher, T., 

Glasper, A., 

Prudhoe, G., 

Battrick, C., 

Coles, L., 

Weaver, K., 

& Ireland, L. 

 

2011 

 

Storbritannien 

Building the 

future: 

children’s 

views on nurses 

and hospital 

care 

Syftet var att beskriva barns 

syn på vilka kunskaper och 

förmågor som framtida 

sjuksköterskor kommer 

behöva vid vård av sjuka barn 

och deras familjer samt att ta 

reda på barns tankar inför att 

bli inlagda på sjukhus samt 

att vara inneliggande. 

Kvalitativa intervjuer där 

rit- och skrivteknik låg som 

grund i två etapper. 

n=61 

(0) 

Tjugo kategorier framkom under de 

två etapperna varav framtida 

sjuksköterskors goda förmåga till 

verbal och icke-verbal kommunikation 

betonades. I etapp två framkom barns 

rädsla inför vistelsen på sjukhus.  

K 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Kelsey, J., 

Abelson-

Mitchell, N., 

& Skirton, H. 

 

2007 

 

Storbritannien 

Perceptions of 

young people 

about decision 

making in the 

acute 

healthcare 

environment 

Syftet var att utforska unga 

människor upplevelse av 

deras medverkan inom 

besluttagande rörande deras 

vård. 

Utifrån en fenomenologisk 

ansats utfördes 

fokusintervjuer på barn som 

patienter. 

n=10 

(0) 

Tre huvudkategorier framkom: graden 

av medverkan i beslutstagande; 

kommunikation; psykisk påverkan av 

medverkan i beslutstagande. 

 

K 

II 

Koller, D., 

Nicholas, D., 

Gearing, R., 

& Kalfa, O. 

 

2010 

 

Kanada 

Paediatric 

pandemic 

planning: 

children’s 

perspectives 

and 

recommendatio

ns  

Syftet var att fastställa hur 

barn, deras föräldrar och 

sjukvårdspersonal upplever 

ett infektionsutbrott. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

samt undersökning av 

journaler. 

n=21 

(0) 

Resultatet delades in i fyra 

huvudkategorier varav 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska, patient och familj samt 

barnens psykosociala behov berördes i 

två av dem.  

K 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Lambert, V., 

Glacken, M., 

&  

McCarron, M. 

 

2011 

 

Irland 

Communication 

between 

children and 

health 

professionals in 

a child hospital 

setting: a Child 

Transitional 

Communication 

Model 

Syftet var att utforska 

kommunikationens karaktär 

mellan barn och 

sjukvårdspersonal på ett 

barnsjukhus 

Metoden hade sin grund i en 

etnografisk vetenskaplig 

metod. 

Fältstudieanteckningar togs 

under observationer på 

avdelningarna  

n=49 

(0) 

Patientens delaktighet i 

kommunikationen med 

sjukvårdspersonalen delades upp i två 

kategorier: passiv observant och aktiv 

deltagare.  

Ett behov sågs av att barnen behövde 

kunna flyta fritt mellan dessa två 

kategorier och att kommunikationen 

individanpassades utefter varje barn 

och situation.  

K 

I 

Livesley, J., 

& Long, T. 

 

Storbrittanien 

 

2013 

Children’s 

experiences as 

hospital in-

patients: voice, 

competence 

and work. 

Messages for 

nursing from a 

critical 

ethnographic 

study  

Syftet var att förbättra 

insikten i barns subjektiva 

tolkning och kunskap av att 

vara patienter på sjukhus.  

Metoden delades in i två 

delar. Fas ett hade en 

etnografisk ansats för att 

utforska barnens tidigare 

erfarenheter av att vara 

patienter på sjukhus. Fas två 

involverade över 100 

timmar av fältstudiearbete 

genom observationer, 

intervjuer, lekar och 

aktiviteter. 

Fas 1: n=6 

(0) 

 

Fas 2: n=15 

(0) 

Sjukhuset upplevdes av barnen som en 

plats där de hade svårt att bli hörda 

och få deras kompetens sedd. Barnen 

gjorde sin röst hörd genom det verbala 

och det ickeverbala språket. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Mårtenson, 

E.K., & 

Fägerskiöld, 

A.M. 

 

2007 

 

Sverige 

Information 

exchange in 

paediatric 

settings: an 

observational 

study 

Syftet var att identifiera, 

beskriva och framställa 

koncept rörande 

informationsutbytet mellan 

barn/unga vuxna och 

sjukvårds-personal inom 

pediatrisk öppenvård. 

Genom en empirisk grundad 

teori som ansats gjordes 

observationer på barn och 

unga vuxna på tre olika 

pediatriska mottagningar. 

Sjuttiosex stycken 

observationer gjordes 

mellan deltagande barn samt 

deras vårdnadshavare och 

sjukvårdspersonal.  

n=28 

(0) 

Sex kategorier framkom: deltagande, 

tillit, att hålla kontakt, 

familjepåverkan, att få fakta samt 

ömsesidighet. För att upprätthålla en 

stabilitet i informationsutbytet 

framkom det att barnen önskade en 

balans utefter omständigheterna för 

aktuell situation. 

K 

I 

Noreña Peña, 

A.L., & 

Cibanal Juan, 

L. 

 

2011 

 

Spanien 

The experience 

of hospitalized 

children 

regarding their 

interactions 

with nursing 

professionals 

Syftet var att beskriva barns 

upplevelser av interaktioner 

med sjuksköterskor på 

sjukhus. 

En kvalitativ studie gjordes 

med en observationsteknik 

kallad Critical Incident 

Technique. Genom 

semistrukturerade 

intervjuer, på barn som var 

inneliggande på sjukhus, 

hämtades data. 

Fältstudieanteckningar 

gjordes även. 

n=30 

(0) 

Barnen visade på en generell 

uppskattning över omvårdnaden. 

Kommunikationen visade sig ha en 

viktig roll i barnens förmåga att 

förmedla sina upplevelser och tankar 

rörande hälso- och sjukvården. 

Positiva och negativa erfarenheter av 

sjuksköterskans kommunikation 

framkom. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Noreña Peña, 

A.L., & 

Rojas, J.G.  

 

2014 

 

Spanien 

Ethical aspects 

of children’s 

perceptions of 

information-

giving in care 

Syftet var att identifiera 

viktiga aspekter i 

informationsutbytet och att 

avgöra hur sjuksköterskan 

kommunicerar information 

till barn inneliggande på 

sjukhus.  

Beskrivande kvalitativ 

intervjustudie med 

användande av 

observationstekniken 

Critical Incident Technique.  

n=30 

(0) 

Tre huvudkategorier framkom i 

resultatet av intervjuerna och 

observationerna: barns reaktion på 

information; sjuksköterskans beteende 

utifrån nyckelaspekter vid 

informationsöverföring; barnens 

upplevelser, behov och känslor vid 

mottagande av information. 

K 

I 

Schmidt, C., 

Bernaix, L., 

Koski, A., 

Weese, J., 

Chiappetta, 

M., & 

Sandrik, K.  

 

2007 

 

USA 

Hospitalized 

children’s 

perceptions of 

nurses and 

nurse behaviors 

Syftet var att bidra med 

kunskap rörande 

barnpatienters uppfattning av 

sjuksköterskan och 

sjuksköterskans beteende, 

baserat på barnens egna 

uppfattningar.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=65 

(0) 

Sju kategorier framkom, barnen 

beskrev en uppskattning för 

sjuksköterskor som log, talade vänligt 

till dem och använde sig av 

åldersanpassade distraktioner. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Shin, H., & 

White-Traut, 

R. 

 

2005 

 

USA (Korea) 

Nurse-child 

interaction on 

an inpatient 

paediatric unit 

Syftet var att utvärdera 

mönster i sjuksköterske-barn-

förälder-interaktioner och att 

identifiera karaktäristiska 

interaktioner mellan 

sjuksköterska-barn och 

sjuksköterska-förälder på en 

pediatrisk slutenvårds-

avdelning 

En kvalitativ observations-

studie gjordes genom att 

observera interaktioner 

mellan sjuksköterskor, 

patienter och deras mödrar. 

Interaktionerna filmades för 

att sedan analyseras genom 

Bales’ Interaction Process 

Analysis. 

Mödrar: 

n=8  

(0) 

 

Sjuk-

sköterskor: 

n=8 

(0) 

 

Barn: n=8 

(0) 

 

I majoriteten av mötena mellan 

sjuksköterska och barn var det 

sjuksköterskan som påbörjade 

samtalet. Barnen fick ett mer 

känslomässigt bemötande av 

sjuksköterskan än mödrarna. Barnen 

höll överlag en passiv roll i samtalet.    

K 

I  

 


