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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   
 
För barn som är närstående till en allvarligt sjuk förälder kommer livssituationen att 
förändras. Barn i olika åldrar reagerar och förstår den sjuke förälderns sjukdom på olika 
sätt. Sjuksköterskor har en viktig roll i bemötandet av dessa barn då de kan påverka hur 
barn upplever sina besök på sjukhuset. 
 
Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta barn i åldrarna 6-
18 år som är närstående till en allvarligt sjuk förälder.  
 
Metod  

Metoden som valdes var kvalitativa forskningsintervjuer. Nio sjuksköterskor inkluderades i 
studien. För att analysera materialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat 

Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att barn fick besöka sjukhuset, kändes sig trygga, 
involverades och fick vara delaktiga i vården. I mötet med barn försökte sjuksköterskorna 
att vara ärliga och öppna samt åldersanpassa informationen. Bemötande av barn 
påverkades av föräldrarnas vilja. Utbildning var ett område sjuksköterskorna ansåg saknas 
men behövs för att bättre kunna bemöta barn som närstående. 
 
Slutsats 

Ålderanpassad information, skapa trygghet och involvera barn i vården var aspekter som 
prioriterades av sjuksköterskorna. Miljön var ett område som behövdes förbättras på 
avdelningarna för att underlätta bemötandet. Då det ej fanns riktlinjer gällande barns 
besökt på sjukhus ser författarna ett behov av att tydligare struktur i bemötande av dessa 
barn ska utformas.  
 
Nyckelord: Allvarligt sjuk förälder, Barn som närstående, Bemötande, Kommunikation.  
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BAKGRUND 

Bemöta barn som har en allvarlig sjuk förälder kan skapa professionella och emotionella 
utmaningar för sjuksköterskan (Fearnley, 2012). Det kan upplevas svårt för sjuksköterskan 
att prata med barn om allvarlig sjukdom och möjlig död (Buchwald, Delmar & Schantz-
Laursen, 2012). Varje situation och enskild individ är unik, och varje barn befinner sig i 
sitt utvecklingsstadium vilket kan utmana sjuksköterskans förmåga att utforma bemötandet 
och kommunikationen efter barnets nivå (Eide & Eide, 2009). 
 
Definition av allvarligt sjuk  

För att definiera allvarlig sjuk i detta arbete används Socialstyrelsens kriterier för allvarlig 
sjukdom (2014). Socialstyrelsen beskriver allvarlig sjukdom som en sjukdom eller skada 
som går att bekräfta med vanliga undersökningsmetoder så som laboratorietester, röntgen 
och praktisk undersökning. Sjukdomen eller skadan ska väntas kvarstå i minst sex månader 
trots adekvat vård och behandling. För att sjukdomen eller skadan ska räknas som allvarlig, 
krävs att ytterligare ett eller fler kriterier uppfylls. Exempel på dessa kritiker är betydande 
risk för försämring inom fem år, omfattande funktionsnedsättning eller ett fortsatt behov av 
omfattande och krävande behandling. Sjukdomar som ingår i definition är bland annat 
maligna tumörsjukdomar, kronisk njursvikt med dialysbehov, svåra brännskador, svåra 
eller multipla skador, epilepsi, amyotrofisk lateralskleros (ALS), multipel skleros (MS) och 
svår ätstörning (Socialstyrelsen, 2014). 
 

Barn som närstående  

I olika sammanhang definieras begreppet barn olika. I Förenta nationens (FN) konvention 
om barns rättigheter (1989) definieras barn som varje människa under 18 år. Biologiskt 
räknas varje människa som barn fram till det att individen har passerat puberteten och är 
könsmogen. Barn i åldrarna 13-18 år brukar i dagligt tal benämnas som ungdomar eller 
tonåringar. Barn i olika åldrar befinner sig i olika stadier av utveckling. I vilket 
utvecklingsstadium barnet befinner sig kan påverka vårdsituationen (Broberg, 2015). 
Författarna har valt att i studien fokusera på barn mellan 6-18 år. I enlighet med Broberg 
(2015) benämnas barn i åldrarna 13-18 som tonåringar. Enligt Socialstyrelsens Termbank 
(2004) definieras närstående som en person som den enskilde anser sig ha en nära relation 
till. Närstående kan till exempel vara make och maka, föräldrar, syskon, far- och 
morföräldrar, nära vän, barn eller partners barn. 
 
För barn som är närstående till en allvarligt sjuk förälder kommer livssituationen att 
förändras. Risken att förlora en förälder skapar en osäker och orolig tillvaro för barnet. När 
en förälder är allvarlig sjuk kan relationen mellan barnet och föräldern förändras 
(Buchwald, et al., 2012; Kieffer – Kristensen & Johansen, 2013). Barn är observanta på 
den sjuka och friska förälderns känslomässiga tillstånd (Thastum, Johansen, Gubba, Olesen 
& Romer, 2008). Enligt Buchwald et al. (2012) försöker barnet skydda den sjuke föräldern 
och kan därför dölja sina känslor. Relationen med den friska föräldern kan också förändras 
då till exempel den friska föräldern spenderar mycket tid på sjukhuset och blir på så sätt en 
frånvarande förälder (Lewandowski, 1992). Barnet kan uppleva känslor av ilska mot 
föräldrarna över att de är upptagna med den sjuke förälderns situation och barnet upplever 
då att föräldrarna inte har tid för barnet (Christ & Christ, 2006).  
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Barn i olika utvecklingsstadier  
Barn i åldrarna 6-8 år reagera enligt Christ och Christ (2006) på separation och förändring i 
vardagen. När separationen är under en kortare tid och barnet vet var föräldrarna befinner 
sig, kan barnet tolerera att en annan vuxen finns till hands. Blir separationen långvarig kan 
de uppleva stress, speciellt om de inte tillåts träffa föräldrarna. När föräldrarna inte vill att 
barnet ska se den sjuke föräldern är det troligt att barnet känner sig avvisat. När den sjuke 
föräldern inte orkar med ett besök kan telefonsamtal, brev och teckningar hjälpa barnet att 
hantera separationen (Christ & Christ, 2006). Enligt Butera-Prinzi och Perlesz (2004) kan 
barnet även oroa sig över den friska förälderns mående och barnet kan känna oro över att 
förlora denne. 
 
Enligt Christ och Christ (2006) påverkas barn i åldrarna 9-12 år i större grad av 
förändringar i den sjuke förälderns utseende och funktionsförmåga än yngre barn. De kan 
även påverkas mer av risken att förlora den sjuke föräldern. Barn i denna ålder upplever 
också separationsångest från sina föräldrar. För att minska separationsångesten kan besök 
på sjukhuset vara till hjälp, speciellt om hälso- och sjukvårdpersonalen är delaktig i 
besöket. Möjlighet att vistas på sjukhuset och bekanta sig med miljön kan också minska 
separationsångesten. När föräldern är allvarligt sjuk uppvisar en del barn i denna ålder 
problem i skolan. Andra barn förbättrar sin prestation i skolan för att försöka gör den sjuke 
föräldern glad. Barn i 9-12 års ålder kan även dra nytta av att vara delaktiga i vården kring 
den sjuke föräldern (Christ & Christ, 2006).  
 
Tonåringar, barn i 13-18 års ålder är den grupp som har störst risk att drabbas av psykiska 
problem på grund av förälderns sjukdom. Denna grupp har högre frekvens av ångest, 
depression och känslomässig påverkan än yngre barn. Det beror på att tonåringar har en 
större kognitiv förmåga för abstrakt tänkande vilket leder till att de har större förståelse för 
förälderns sjukdom. De har även en större förståelse för empati vilket gör att de i större 
utsträckning är medvetna om den sjuke förälderns fysiska och psykiska mående (Phillips, 
2014). Ensamhet är något tonåringar kan uppleva om föräldrarna inte förstår att de har 
behov av att lära sig om sjukdomen och behandlingen. Även om de inte pratar om 
sjukdomen är det vanligt att de har mycket tankar kring sjukdomen (Karlsson, Andersson 
& Hedman Ahlström, 2013). Tonåringar tar vanligtvis ett större ansvar för hushållet och 
försöker ta hand om familjen för att underlätta för den sjuke föräldern (Phillips, 2014). De 
kan uppleva att de är mognare än sina vänner och att det har skett en förändring i hur det 
tänker kring livet, värderingar, relationer och andra människor (Dehlin & Reg, 2009). För 
att lättare hantera situationen kan tonåringar vara angelägna att söka information om 
sjukdomen från olika källor så som föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal och internet. 
Ytterligare ett sätt att hantera situationen kan vara att tonåringar försöker hitta mening med 
förälderns sjukdom för att på så sätt få en känsla av hopp (Phillips, 2014). Kennedy och 
Lloyd-Williams (2009a) beskriver två vanliga strategier som tonåringar kan använda sig av 
för att hantera situationen. En av strategierna är att de försöker hitta sätt att upprätthålla det 
vardagliga livet. Den andra strategin är att de hittar personer utanför familjen att prata med. 
 
Åldersanpassad information 

Vuxna kan tro att om barn inte frågar så vill de inte veta. Det kan dock vara så att barn inte 
vet vilka frågor de ska ställa, eller är rädd för att göra den vuxna upprörd. De är medvetna 
om vad som händer runt dem och förstår att något är fel trots att ingen berättat det för dem. 
När de känner att något är fel men inte får information eller inte förstår informationen 
lämnas de ensamma med sina funderingar (Lewandowski, 1992).  
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Det som ett barn inte förstår eller inte får någon information om förklarar de med egna 
föreställningar och fantasier som i regel är värre än verkligheten. Ett annat naturligt sätt för 
barn att försöka förstå en situation är att lägga skuld på sig själva för att en förälder är 
allvarligt sjuk. Det innebär att barn kan tro att föräldern inte hade blivit alvarligt sjuk om 
det själva varit snällare eller uppfört sig bättre (Socialstyrelsen, 2013). Barn vill ha ärlig 
information om förälderns sjukdom och behandling från olika informationskällor så som 
föräldrarna, hälso- och sjukvårdspersonal, böcker, broschyrer och internet (Kennedy & 
Lloyd-Williams, 2009b). Då inte adekvat information ges om förälderns sjukdom ökar 
risken för psykisk ohälsa som ångest, stress och depression (Fearnely, 2012; Phillips & 
Lewis, 2015). När vuxna inte samtalar med barn om svåra ämnen som sjukdom och död 
varken hjälper eller skyddas de från rädsla, tankar och funderingar kring döden (Buchwald, 
et al., 2012). 
 
Barn i åldrarna 6-12 
För barn i åldern 6-12 år handlar tillvaron om att skapa begriplighet, ordning och reda. Hos 
barn i denna ålder finns ett intresse av den konkreta verkligheten och de är i behov av 
konkreta förklaringar. Konkreta förklaringar kan innebära att bilder, diagram och 
teckningar används som hjälpmedel (Lewandowski, 1992). Christ och Christ (2006) menar 
att enkel, konkret och sjukdomsrelaterad information bör ges, så som namn på sjukdom, 
symtom, behandling och orsak. De påpekar vikten av förklaringar om hur symtom och 
behandling påverkar beteende och utseende hos den sjuke föräldern. 
I och med att barnets värld blir mer konkret börjar de förstå att det finns risker i livet och 
döden blir mer verklig. Detta kan leda till att barnet upplever rädsla över att något hemskt 
ska hända en familjemedlem eller sig själv (Stockholms läns landsting, 2015). Barn i denna 
ålder har en förmåga att känna oro, fundera kring situationer samt känna sårbarhet, 
osäkerhet, skuld och starka känslor. Det är viktigt att här diskutera känslor med barnet, 
vara uppmärksam på hur barnet reagerar samt ej skuldbelägga barnet. Det är viktigt att få 
barnet att känna sig delaktig och viktig (Lewandowski, 1992; Christ & Christ, 2006). 
Genom att förklara situationen även om barnet inte frågar kan hjälpa och ger barnet en 
känsla av att det är tillåtet att ställa frågor. Barn i denna ålder kan ha svårt att ändra sitt 
tankemönster och kan därför fortsätta känna negativa känslor trots upprepade förklaringar 
(Christ & Christ, 2006). Fram till det att barn fyller 8 år sker den största utvecklingen i att 
kunna framföra sina upplevelser och erfarenheter mer sammanhängande i dialog med 
andra. (Øvreeide, 2010). 
 
Kring åldrarna 8-12 år kan de flesta barn tänka hypotetiskt. Hypotetiskt tänkande gör att 
barn kan behandla planer och förutsägningar intellektuellt utan att det måste vara knutna 
till verkligheten. Det utvecklade hypotetiska tänkandet bidrar även till att barnet kan skapa 
tankar om hur verkligheten kan vara (Øvreeide, 2010). Enligt Christ och Christ (2006) har 
barn i åldern 8-12 behov av information om förälderns sjukdom, behandling och möjlig 
död. När barnet inte får sådan information kan det leda till att barnet blir frustrerat och argt. 
Barn i denna åldersgrupp är nyfikna och entusiastiska och vill lära sig nya saker, därför är 
det viktigt att i samtal utgå från att barnet vill veta mer. Det är lättare att ge information till 
dessa barn då det kan verbalisera sina känslor och lättare förstår varför (Edwinson 
Månsson, 2008). Från 12 års ålder och uppåt bemästrar barnet det flesta logiska och 
moraliska kategorier och kan på så sätt följa en vuxen verbal dialog. I samtal med barn från 
12 års ålder kan ord också börja användas i ett mer utökad sammanhang till exempel vid 
ironi och antydningar (Øvreeide, 2010).  
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Tonåringar 13-18 år 
Tonåringar, barn i åldrarna 13-18 befinner sig i en utvecklingsfas där det gäller att skapa en 
balans mellan samhörighet med familjen och separation från familjen. Trots att tiden med 
föräldrarna minskar är föräldrarna fortfarande en viktig källa till trygghet (Broberg, 2015). 
Tonåringar har större förmåga att tänka hypotetiskt och abstrakt samt föreställa sig en 
situation som de ej själva upplevt (Eide & Eide, 2009). Tonåringar har också full förståelse 
för innebörden av att vara allvarligt sjuk och de förstår även innebörden av döden 
(Stockholms läns landsting, 2015 ). Det är vanligt att tonåringar inte ställer frågor och att 
de inte erkänner när de inte förstår förklaringar. Det är då viktigt att öppet diskutera 
situationen, ge stöd och uppmuntra till frågor (Lewandowski, 1992). Det är viktigt att 
diskussionen knyts till verkligheten. Tonåringar kan ha svårt att uttrycka sina känslor när 
föräldrar är närvarade vilket hälso- och sjukvårdspersonalen måste ta hänsyn till 
(Edwinson Månsson, 2008).  
 
Kommunikationens och bemötandets betydlese i mötet med barn 

Travelbee (1971)  beskriver i sin omvårdnadsteori vikten av mellanmänskliga dimensioner. 
Travelbee (1971) menar att för att förstår omvårdnad måste man förstå interaktionen 
mellan sjuksköterskan och patienten. Interaktionen är ömsesidig där tankar och känslor 
förmedlas och är nödvändig för att uppnå god omvårdnad. Hon menar också att 
kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att uppnå en mellan 
mänsklig relation. Travelbee (1971) beskriver även att den sjuke är en del av familjen och 
det som påverkar en familjemedlem påverkar även de andra. Hon nämner även vikten av 
att sjuksköterskan kommunicerar och lyssnar på de närstående. Kommunikation är 
nödvändigt inom omvårdnaden, då vi kommunicerar för att överleva, samarbeta och 
tillfredsställa personliga behov (Fossum, 2013). För att ett möte mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal, vårdtagare och närstående ska bli lyckat är det viktigt med en god 
kommunikation. Det sker genom verbala uttryck och kroppsspråk (Fossum, 2013). 
Professionell omvårdnadsrelaterad kommunikation menar Eide och Eide (2009) är 
yrkesmässigt välgrundad och till hjälp för andra. McCance och Semple (2010) belyser att 
kommunikationen är en viktig faktor för att hjälpa barn att hantera situationen när en 
förälder är allvarligt sjuk. Longfield och Warnick (2009) menar att sjuksköterskan har en 
möjlighet att påverka hur barnet upplever död och hotande död. De betonar även att 
sjuksköterskan genom att uppmuntra till öppen och ärlig kommunikation i familjen kan ha 
en positiv inverkan på barnet.  
 
I mötet med barn är det viktigt att vara ärlig och äkta, barn är duktiga på att genomskåda 
sådant som vi säger men egentligen inte menar eller när vi undanhåller information. 
Genom att försäkra barn om att information inte kommer undanhållas från dem får barn 
förtroende för sjuksköterskan vilket skapar förutsättningar för ett gott bemötande 
(Longfield & Warnick, 2009). Bemötande avser bland annat hur samtal genomförs och 
utförs. Artighet, vänlighet, och att vara hjälpsam beskrivs som viktiga grundläggande delar 
för ett respektfullt och gott bemötande (Fossum, 2013). Lyssna extra uppmärksamt och 
avvakta barnets eller tonåringens reaktion är generellt en bra strategi (Eide & Eide, 2009). I 
mötet med barn är det viktigt att vara ärlig och äkta, barn är duktiga på att genomskåda 
sådant som vi säger men egentligen inte menar eller när vi undanhåller information. 
Genom att försäkra barn om att information inte kommer undanhållas från dem får barn 
förtroende för sjuksköterskan vilket skapar förutsättningar för ett gott bemötande 
(Longfield & Warnick, 2009). Buchwald et al. (2012) menar att om sjuksköterskor ska ha 
möjlighet att bemöta barn korrekt måste kunskapen om barns perspektiv utvidgas.  
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FN:s barnkonvention (1989), kan användas som utgångspunkt för information, råd och 
stöd till barn som anhöriga. Artikel 3 i barnkonventionen belyser att barns bästa alltid ska 
prioriteras. Barnet ska få de skydd och den omvårdnad som behövs för deras välmående. 
Artikel 12 i barnkonventionen belyser barns rätt att utrycka sig och ha möjlighet att höras 
(Förenta nationen, 1989).  
 
Sjuksköterskans roll i mötet med barn  

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska belyser vikten av 
bemötande, information och undervisning. Sjuksköterskan bör ha förmåga att 
kommunicera med närstående på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Sjuksköterskan 
ska i samtal med närstående ge stöd och vägledning samt informera och undervisa 
(Socialstyrelsen, 2005). Det är vanligt att barn inte förstår den givna informationen om 
förälderns sjukdom (Karlsson et al., 2013). Det ingår i arbetet att försäkra sig om att 
närstående förstår den givna informationen (Socialstyrelsen, 2005). International Council 
of Nurses [ICN] (2014) etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans ansvar för 
att enskilda personer får korrekt, lämplig och tillräcklig information. Det finns lagar i 
Sverige som belyser sjukvårdens ansvar gentemot barn som anhöriga. Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) § 2 g belyser att sjukvården särskilt ska beakta 
barns behov av information, råd och stöd när en förälder har en svår fysisk sjukdom. I 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap § 5 tas personalens ansvar upp gällande 
information, råd och stöd till barn. 
 
Travelbee (1971) tar i sin omvårdnadsteori upp att närstående kan ses som ett problem 
istället för individer med egna bekymmer. Sjuksköterskor kan enligt Lewandowski (1992) 
ha uppfattningen om att miljön på avdelningen skulle vara stressande för barnet eller att 
barnet inte skulle kunna uppföra sig och vara störande. Detta tillsammans med bristande 
kunskaper och erfarenhet av att bemöta barn till en allvarligt sjuk förälder kan leda till att 
barnets besök på avdelningen ej uppmuntras.   
 
Förberedelser av barnet inför besöket  
Med hjälp av de rätta förberedelserna av barnet och personalen inför besöket kan det bli en 
lyckad och fördelaktig händelse. Besöket kan leda till minskad rädsla hos barnet och ökad 
förståelse för situationen (Lewandowski, 1992). Christ och Christ (2006) menar att 
förberedelserna kan ske genom till exempel att förklara den sjuke förälderns tillstånd och 
eventuell medicinskteknisk utrustning. Förberedelserna kan även åldersanpassas genom att 
visa bilder, demonstrera samt använda andra konkreta metoder. Endast verbal förklaring 
kan vara för abstrakt och svåra att förstå beroende på barnets ålder (Lewandowski, 1992). 
Användning av böcker och rekvisita så som leksaker kan minska missförstånd, frågor och 
stressmoment för barnet. Denna typ av förberedelse kan även leda till bättre kontakt med 
den sjuke föräldern och att barnet upplever sig ha kontroll över situationen (Sutter & Reid, 
2012). Det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar barnet till att ställa frågor och berättar 
för barnet att alla frågor är tillåtna att ställa. Det är vanligt att barn ställer samma frågor 
mer än en gång och då är det viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att svara flera gånger 
(Longfield & Warnick, 2009) 
 
Stöd till närstående 
Enligt Lewandowski (1992) bör sjuksköterskan närvara under besöket som stöd för 
familjen och barnet. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa god kontakt och tillit till 
barn som anhöriga.  
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McCance och Semple (2010) menar att sjuksköterskan även bör fungera som ett stöd 
gentemot föräldrarna. När en förälder är allvarligt sjuk kan de känna sig osäkra på när och 
hur det ska prata med barnet om sjukdom och död. Det är också vanligt att föräldrarna vill 
skydda barnet mot sådant som kan påverka barnet negativt. (McCance & Semple 2010; 
Barnes et. al, 2000). I dessa situationer kan sjuksköterskan behöva stötta föräldrarna och 
hjälpa dem hitta strategier för att kunna prata med barnet (McCance & Semple, 2010).  
 
Problemformulering  

Att som sjuksköterska möta barn till en förälder med en allvarlig sjukdom kan leda till 
emotionella och professionella utmaningar, speciellt när den primära uppgiften är att utföra 
medicinsk vård och ge stöd till patienten (Fearnley, 2012). Barns behov av stöd när en 
förälder är allvarligt sjuk har inte uppmärksammats i samma utsträckning som barns behov 
av stöd vid en förälders död. Barn till allvarligt sjuka föräldrar kan lätt glömmas bort och 
deras behov kan förbises av sjuksköterskan i den kliniska verksamheten då fokus ligger på 
att vårda den sjuke patienten (Buchwald, et al., 2012).  
 
Utbudet av forskning från det senaste tio åren upplevs begränsat. Det kan ses som ett 
problem då det kan innebära att kunskap inom området är begränsat och att det är ett 
område som inte arbetas aktivt med. Denna studie anses värdefull för att aktualisera 
området och öka kunskapen bland sjuksköterskor. Studien anses också värdefull för 
sjuksköterskeprofessionen då det kan leda till att sjuksköterskor bättre bemöter barn som är 
närstående till allvarligt sjuk förälder.  
 
SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta barn i åldrarna 6-
18 år som är närstående till en allvarligt sjuk förälder.  
 
METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes för att besvara syftet var kvalitativ forskningsintervju. Den kvalitativa 
forskningsintervjuns syfte är att skapa en förståelse av ämnen från vardagen ur den 
intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket överensstämde med 
studiens syfte som avsåg att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Semistrukturerade 
intervjuer var den intervjumetod som valdes att användas i studien då den är flexibel 
genom att öppna frågor och frågeområden formuleras i en intervjuguide (Danielsson, 
2012a). Denna intervjumetod valdes i enlighet med Danielsson (2012a) som betonar att 
alltför detaljerade frågor kan leda till att intervjuaren blir styrd av sin intervjuguide. 
 
Urval  

Ett strategiskt urval gjordes. Strategiskt urval syftar till att välja personer som kan ge 
utförliga beskrivningar av det valda ämnet (Henricson & Billhult, 2012). Danielson 
(2012a) betonar att urvalskriterier väljs med hänsyn till studiens syfte. Sjuksköterskorna 
som involverades i studien valdes utifrån följande urvalskriterier. De skulle ha arbetat i 
minst två år som legitimerade sjuksköterskor då Benner (2001) menar att de först efter två 
års arbetserfarenhet har tillräckligt med erfarenhet och kompetens.  
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De skulle behärska det svenska språket i tal och skrift, i enlighet med Kvale och 
Brinkmann (2014) som menar att det minskar risken för missförstånd och därmed 
feltolkningar av resultatet. Sjuksköterskorna skulle arbeta på en avdelning som vårdade 
allvarligt sjuka patienter samt ha erfarenhet av att bemöta barn som närstående i 
vårdsituationer i åldrarna 6-18 år. Åldrarna valdes med hänsyn till barns kognitiva 
utveckling och de utmaningar de ställer på sjuksköterskan.  
 
Undersökningsgrupp  
I studien inkluderades totalt nio sjuksköterskor från tre storsjukhus, tre arbetade i Uppsala 
läns landsting och resterande sex arbetade i Stockholms läns landsting. Sjuksköterskorna 
arbetade sammantaget på fyra olika avdelningar med inriktning mot onkologi, neurologi 
eller infektionssjukdomar. Sjuksköterskorna hade mellan 3 till 29 yrkesverksamma år samt 
mellan arbetat mellan 1,5 till 26 år på den nuvarande avdelningen. Åldern på 
sjuksköterskorna varierade mellan 25 till 55, två av sjuksköterskorna var män och 
resterande kvinnor. Tre av sjuksköterskorna hade någon form av vidareutbildning. Antalet 
intervjupersoner valdes med hänsyn till studiens tidsbegränsning och tillgängliga resurser 
vilket Kvale och Brinkmann (2014) betonar som viktiga komponenter när antalet deltagare 
väljas ut. 
 
Genomförande   

Datainsamlingen genomfördes under november år 2015. Ett informationsbrev (Bilaga A) 
skickades ut via elektronisk post (e-post) till verksamhetschefen eller chefssjuksköterskan, 
på sex olika avdelningar, för inhämtande av godkännande att genomföra studien. I 
informationsbrevet beskrevs studiens syfte, metod, urvalskriterier, konfidentialitet 
aspekter, problemformuleringen samt när studien önskades genomföras, allt i enlighet med 
vad Trost (2010) menar är viktig information vid en första kontakt. Två avdelningar 
avböjde deltagande då tid saknades samt att barn som närstående ej förekom på 
avdelningen. Fyra avdelningar gav godkännande att genomföra studien. Efter inhämtat 
godkännande skickades ett informationsbrev (Bilaga B) ut via e-post till 
chefsjuksköterskan som vidarebefordrade informationsbrevet till sjuksköterskor på 
avdelningen. Flertalet av sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien tog 
sedan kontakt med författarna genom e-post eller telefon. I vissa fall kontaktade 
chefsjuksköterskan författarna med information om namn på sjuksköterskor som ville delta 
och som sedan författarna själva fick kontakta.    
 
Intervjuguide 
En intervjuguide (Bilaga C) formulerades med öppna frågor samt följdfrågor för att 
användas som stöd under intervjuerna. Då intervjuerna var semistrukturerade ställdes inte 
frågorna i samma ordningsföljd vid intervjuerna utan följden anpassades efter vad som 
framkom under intervjun, vilket Danielsson (2012a) menar bidrar till en naturligare 
interaktion mellan intervjuare och den som intervjuas. Intervjuguiden innehöll 12 frågor 
där inledande frågorna bestod av bakgrundsfrågor som berörde till exempel 
vidareutbildning, tidigare arbetsplatser samt antal år som legitimerad sjuksköterska.  
 
Pilotintervju 
Två pilotintervjuer genomfördes, i enlighet med Danielsson (2012a) för att fastställa att 
intervjuguiden motsvarade studiens syfte och att beräknad tidsåtgång stämde. Vid båda 
pilotintervjuer uppfyllde sjuksköterskorna urvalskriterierna. Efter pilotintervjuerna 
genomfördes en korrigering av intervjuguiden. Två intervjufrågor lades till då dessa 
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områden spontant berördes av sjuksköterskorna. De två frågorna som lades var, vad 
upplever du är svårast/lättast med att bemöta barn? Upplever du någon skillnad i hur barn 
som närstående bemöts idag jämfört med för några år sedan? I övrigt skedde inga 
korrigeringar av intervjuguiden. Informationen som framkom under pilotintervjuerna 
bedömdes ha god kvalitet och vara relevant för studien syfte och inkluderades därför i 
studiens slutgiltiga resultat.  
 
Ljudinspelning    
Författarna valde att använda sig av ljudinspelning under intervjuerna för att i efterhand 
återge en så korrekt bild som möjligt samt möjlighet till upprepad omlyssning. Användning 
av ljudinspelning tillät författarna att koncentrera sig på ämnet och dynamiken vilket Kvale 
och Brinkmann (2014) betonar som viktigt under intervjun. Innan intervjuerna startades 
inhämtades tillstånd för användning av ljudinspelning av respektive sjuksköterska vilket 
Danielsson (2012a) belyser är viktigt då de ska få möjlighet att tacka nej till ljudinspelning. 
Två ljudinspelningsapparater användes under samtliga intervjuer för att minska risken för 
att tekniska problem skulle uppstå. 
 
Intervju  
Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med respektive sjuksköterska vilket Trost 
(2010) menar skapar en trygghet hos den som blir intervjuad. Samtliga intervjuer 
genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser i ett avskilt rum. Båda författarna 
närvarade vid samtliga intervjuer som tog mellan 15 och 30 minuter att genomföra. Då 
båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer intog en av författarna en passiv roll 
och den andra författaren en aktiv roll vilket Trost (2010) menar underlättar intervjun då 
författarna har bestämda roller. Den som intog den passiva rollen skötte ljudinspelningen 
samt ställde följdfrågor. Den med den aktiva rollen styrde intervjun med intervjuguiden 
som underlag. Författarna turades om att inneha den aktiva samt passiva rollen, detta 
resulterade i att författarna varannan gång styrde intervjun. Intervjuerna inleddes med en 
kort presentation av författarna, studiens upplägg, syfte och möjligheten att avbryta 
intervjun om det så önskade i enlighet med vad Danielsson (2012a) menar är information 
som bör ges före intervjun startas.  
 
Dataanalys  

Intervjuerna transkriberades i sin helhet inom 48 timmar där avbrott och andra ljud 
inkluderades vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är viktigt för att kunna återge en 
korrekt bild av intervjun. Uppgifter om sjukhusets namn eller avdelningen togs ej med i 
transkriberingen och ljudfilerna raderades när transkriberingen var klar för att värna om 
sjuksköterskornas och klinikernas konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Att 
inkludera uppgifter om sjukhuset namn ansågs ej relevant till studiens syfte. Inför 
transkriberingen skapade författarna tillsammans en mall för hur till exempel 
intervjufrågorna skulle markeras för att möjliggöra en enhetlig transkribering. Författarna 
transkriberade 4 respektive 5 intervjuer vardera som sedan kontrollerades av den andra 
författaren. Den transkriberade texten kontrollerades genom att den andra författaren 
lyssnade på intervjun och läste den transkriberade texten.  
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Det transkriberade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys där en tabell 
(Tabell 1) användes som stöd. Denna analysmetod ansågs passande då Danielsson (2012b) 
belyser att denna metod är lämplig för insamlat material i liknande omfattning som i denna 
studie. Induktiv analysform valdes då författarna ej ville utgå från någon bestämd teori 
eller modell. Under analysen utgick författarna från det manifesta innehållet vilket innebär 
att författarna utgick från texten och ej gjorde någon djupare tolkning av innehållet 
(Danielsson, 2012b).  
 
Det transkriberade materialet lästes i sin helhet ett flertal gånger av båda författarna. 
Meningsenheter som ansågs besvara syftet plockades ut ur materialet och placerades in i 
tabellen. En meningsenhet kan bestå av ord, meningar eller stycken och är en 
meningsbärande del av texten menar Lundman och Hällgren Granheim (2012). Vid urvalet 
av meningsenheter hade författarna meningsenheternas längd i åtanke då Lundman och 
Hällgren Granheim (2012) menar att lagom stora meningsenheter utgör grunden för 
analysen. Blir meningsenheter för stora kan de vara svårhanterliga då de kan innehålla flera 
betydelser, blir de däremot för små kan det leda till ett spretigt resultat. Sedan 
kondenserades meningsenheterna för att göra texten kortare och mer lätthanterlig samtidigt 
som det väsentliga innehållet behölls. Det kondenserade meningsenheterna förseddes sedan 
med koder. Koderna bestod av enkla ord som kort beskrev dess innehåll tillexempel 
planering vilket Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar underlättar inför 
kategoriseringen. Liknande koder användes sedan för att bilda underlag till kategorier. En 
kategori utgörs av koder med ett likande innehåll. De koder som hörde samman bildade 
sedan författarna i enlighet med Danielsson (2012b) till subkategorier. Under 
kategoriseringen av koder fördes en diskussion gällande vilka koder som skulle utgöra 
kategorierna samt subkategorierna. Då det ej var tydligt i vilken kategori eller subkategori 
koden tillhörde samt namn på kategori eller subkategori på diskuterades det tills enighet 
uppstod. När enighet uppstod fördes kategorierna och subkategorierna in i en tabell (Tabell 
2) för en tydlig översikt av resultatet.  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Subkategori 

Jag tycker ändå om det är 
barn med prioriterar vi på 
planeringen att patienten 
får enkelrum och mer tid 
avsätts och sen försöker vi 
gör det smidigt. 

Underlätta 
genom 
planering av 
tid och rum 

Planering Mötet mellan 
barnet och 
sjuksköterskan 

Förberedelser inför 
mötet  

Det är lättare att ta de 
mindre, svårare att ta de 
lite större tonåringarna.  

Svårare med 
tonåringar än 
yngre barn 

Svårighet Faktorer som 
påverkat 
bemötande 

Känsla av osäkerhet 

Samtalsmetodik, 
informations bit och 
kommunikationsvägar 
skulle vara bra att få 
utbildning i.  

Önskan om 
utbildning 

Utbildning Utveckling av 
bemötandet 

Områden med 
önskan om 
förbättring 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik behandlar etiska aspekter inom forskning. Forskningsetik innebär en 
systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med 
vetenskaplig forskning (Helgesson, 2006). Under studiens gång har författarna tagit hänsyn 
till forskningsetiska aspekter genom att värna om informanternas konfidentialitet och 
informerat samtycke. Författarna har även värnat om studiens hederlighet och ärlighet 
genom att inte förvränga de data som framkommit under analysprocessen samt inkluderat 
samtliga fynd i resultatet vilket Kjellström (2012) menar stärker hederligheten.  
 
Informerat samtycke  
Innan intervjuerna startade inhämtades ett muntligt informerat samtyckte av samtliga 
informanter. Intervjuerna inleddes med en presentation av författarna samt studien, syfte 
och information om att intervjun spelades in. Författarna kontrollerade om sjuksköterskan 
hade några frågor innan intervjun startade vilket Kvale och Brinkmann (2014) betonar bör 
göras. Information om frivilligt deltagandet och rätten att avbryta intervjun gavs innan 
intervjun påbörjades i enlighet med vad Helgesson (2006) betonar bör göras för att 
tillämpa informerat samtycke. Då studien involverar människor är informerat samtycke en 
viktig komponent. Informerat samtycke säkerställer att personen ifråga frivilligt deltar i 
studien. Informerat samtycke består av tre delar: Information om studien ska ges till 
deltagarna, deltagarna ska ha förmåga att förstå den givna informationen och utifrån den 
fatta beslut och valet att delta ska vara frivilligt (Kjellström, 2012). Samtycket utrycks 
antingen muntligt eller skriftligt och kan tas tillbaka när som helst utan en förklarning från 
deltagaren (Helgesson, 2006).  
 
Konfidentialitet  
För att uppnå konfidentialitet i studien valde författarna att ej samla in personuppgifter då 
det inte ansågs relevant för syftet med studien. Uppgifter om vilket sjukhus eller avdelning 
deltagarna arbetar på utelämnades. Materialet förvarades på författarnas datorer som var 
försedda med kodlås eller förvarades inlåsta. När transkribering var avslutad raderades 
ljudfilerna för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Allt material raderades i samband 
med avslutandet av studien. Kjellström (2012) menar att konfidentialitet innebär bland 
annat att det inte går att urskilja vem som deltagit i studien. Därför är det viktigt att 
obehöriga ej haft tillgång till känsliga uppgifter/personuppgifter som gör det möjligt att 
urskilja vem som deltagit. Det är även viktigt att informationen redovisas på så sätt att det 
ej går att koppla samman till en specifik individ (Kjellström, 2012).  
 

RESULTAT 

Resultatet i denna studie presenteras utifrån de kategorier och subkategorier som framkom 
under analysprocessen. Dessa kategorier redovisas under rubrikerna; Sjuksköterskans 
bemötande av barnet, faktorer som påverkar bemötandet och utveckling av bemötandet 
(Tabell 2). Innehållet i varje kategori strukturerades sedan upp med hjälp av subkategorier. 
Citaten som användes översattes från talspråk till skriftspråk för att öka läsbarheten. I övrig 
har inte citaten skrivits om för att undvika att citaten förvrängdes och att innebörden 
förändrades. Citaten skrevs med kursiv stil och markerades med indrag och med en siffra 
för att visa att de kom från olika intervjuer.  
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Tabell 2. Ur analysprocessen framkomna kategorier och subkategorier. 
 

Kategorier Subkategorier 
Mötet mellan barnet och sjuksköterskan  Förberedelser inför mötet 

Viktiga faktorer i mötet av barn 
Faktorer som påverkar bemötandet  Teamets betydelse för bemötandet 

Känsla av osäkerhet 
Föräldrarnas vilja 

 Utveckling av bemötandet 
 

Förhållningsätt gentemot barn på sjukhus 
Områden med önskan om förbättring  

 
Mötet mellan barnet och sjuksköterskan 

Inför mötet med barn som närstående på avdelningen uppgav sjuksköterskorna att det 
arbetad på olika sätt med att förbereda barnet. Vid mötet med barnet var det flera aspekter 
sjuksköterskorna ansåg viktiga för ett gott bemötande och för att barnet skulle få en positiv 
upplevelse av besöket. Trygghet, anpassad information och att involvera barnet var 
aspekter som ansågs viktiga.  
 
Förberedelser inför mötet 
Hur sjuksköterskorna arbetade med att förbereda barnet innan besöket på avdelningen och 
mötet med den sjuke föräldern skilde sig åt. På avdelningar där de inte förberedde barnet 
inför besöket uppgav de att förberedelserna överläts till den andra föräldern eller att de 
antog att andra instanser inom sjukvården redan förberett barnet. De gånger 
sjuksköterskorna förberedde barnet uppgav de att detta gjordes genom bilder eller 
fotografier på till exempel medicinsk utrustning. Förberedelserna kunde även ske genom 
samtal om den aktuella situationen.  

 
Vi kan ta ett kort först så de får se hur det ser ut innan de går in och ibland så kan de 
stå i dörren en liten stund och sen gå ut igen. (6) 

 
På avdelningar där de arbetade med att förbereda barnet uppgav sjuksköterskorna att när de 
i förväg fick information om att barn skulle komma på besök kunde tid och arbetsuppgifter 
fördelas och planeras. Planering av arbetsuppgifter och tid ansåg sjuksköterskorna bidra till 
ett gott bemötande och bra besökt. Fördelningen av patienter mellan sjuksköterskorna, 
förberedelser av rum som kan erbjuda avskildhet samt informera alla i personalgruppen att 
det kommer barn på besök var förberedelsers som gjordes. Genom planering och 
samarbete, hjälptes alla i personalgruppen åt att skapa den tid som behövdes för att kunna 
ge ett gott bemötande.  
 

Sen brukar vi bestämma ett datum när vi kan ta emot barnet och ge lite information. 
Det första mötet är jätteviktigt. (4)  

 
Jag tycker att om det är barn med prioriterar vi på planeringen så att patienten får 
enkelrum och mer tid avsätts och sen försöker vi göra det smidigt. (3) 
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Viktiga faktorer i mötet med barn 
En viktig del av mötet med barnet ansåg sjuksköterskorna var att skapa trygghet. Med 
trygghet avsågs en trygghet i att vistas i sjukhusmiljö samt att känna trygghet till 
personalen. Sjuksköterskorna berättade att de upplevde att det skapades genom att 
avdramatisera besöken.   
 

Det är viktigt att de känner sig trygga med mamma och pappa inne på salen, att de 
kan gå in och ut precis som de vuxna gör. Att de ska känna sig trygga med oss och 
läkarna. (5)   

 
Att uppmuntra till lek var den vanligaste strategin sjuksköterskorna använde sig av för att 
avdramatisera besöken. De lät barnet leka med vanliga sjukhusartiklar så som handskar, 
sprutor och plastslangar och på så sätt avdramatisera situationen.  
 

Dem får engångssprutor med vatten och jag gör det lite lustbetonat, och sen visar jag 
droppet, sen kan dem få sätta på droppapparaten på on/off och åka i våra 
behandlingsstolar, det tycker dem är jättekul. Det är att avdramatisera det lite. (3)  
 

Sjuksköterskorna upplevde barn som nyfikna och upplevde att barn ville vara delaktiga. 
Sjuksköterskorna berättade att de försökte involvera barnen i vården så att de skulle känna 
sig delaktiga. Hur de gjorde för att involvera barnet varierade, en del lät barnet vara med 
och göra praktiska moment som till exempel sätta på droppräknare eller följa med och 
hämta saker, medan andra var väldigt tydliga med att barnet fick vara med och titta.  
 

Vi brukar gå en våning upp och hämta medicin då kan de följa med och bära och då 
tycker dem att de är jätteduktiga. (1)  

 
Samtliga sjuksköterskor berättade att de använde sig av ett enkelt och lättförståeligt språk i 
mötet med barn. Informationen och språket anpassades i möjligaste mån efter barnets 
ålder. De gav enkla förklaringar till barn om vad som hänt, vad som händer just nu samt 
vad de gör. Majoriteten av sjuksköterskorna betonade att de prioriterade att berätta om hur 
situationen är just nu och om praktiska saker så som nu ger jag medicin. Denna prioritering 
gjordes då sjuksköterskorna upplevde att det var vanligt att barn ställde frågor som rörde 
dessa ämnen.  
  

På lättspråk försöker jag ofta förklara vad som har hänt och vad som händer på 
avdelningen. (4) 

 
De vill veta varför mamma/pappa inte pratar och varför de har de här slangarna. Det 
är de praktiska sakerna det handlar om, varför det inte är som vanligt. De frågar inte 
vilken temp, det är inte ett dugg intressant. (5) 

 
Flertalet av sjuksköterskorna lyfte även fram vikten av ärlig och öppen kommunikation 
med barn. Detta ansågs viktigt då de upplevde att barn vill veta hur situationen är. Ett par 
av sjuksköterskorna hade uppfattningen att om barn inte fick adekvat information skapade 
de bilder av situationen som var värre än verkligheten. De betonade även att man inte ska 
prata över huvudet på barnet samt vikten av att vara på samma ögonnivå vid samtal.  
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Jag försöker ha en så öppen och rak kommunikation som möjligt, att säga precis som 
det är för barnen vill ha en rak och ärlig kommunikation. (3) 
 
Jag får böja mig ner och prata på deras nivå och inte stå och titta ner på dem. (5)  
 

Vid en del tillfällen rekommenderade sjuksköterskorna andra informationskällor till barn 
eller tonåringar där information var anpassad till deras ålder. De rekommenderade att barn 
skulle ta del av informationen hemma i lugn och ro tillsammans med en förälder. 
Informationskällor som rekommenderades kunde till exempel vara internetsidor, böcker 
eller broschyrer. 
 
Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig trygga i sin roll på avdelning och därför känner 
sig trygga med att bemöta barn på avdelningen. Flera uppgav att de erfarenheter det fått av 
sina egna barn bidrog till en ökad känsla av trygghet. Det som bidrog till den ökade 
tryggheten menade sjuksköterskorna var att de fått erfarenhet av att hanterat barns 
reaktioner genom de egna barnen.  
  

Jag känner mig trygg i att möta dem på den nivån vi är på, berätta om behandling och 
vad vi gör här. (2) 

 
Faktorer som påverkar bemötande 

Enligt sjuksköterskorna fanns det flera faktorer som påverkade bemötande. Faktorerna som 
kunde påverka bemötande var både inre och yttre faktorer. Inre i form av sjuksköterskornas 
egen upplevelse och känslor och yttre faktorer så som stress och påverkan av andra 
personers åsikter.  
 
Känsla av osäkerhet  
Trots att sjuksköterskorna uppgav att det var trygga med att bemöta barn fanns situationer 
då de kände sig osäkra på hur det skulle bemöta barn. När barn var ledsna, rädda, 
tillbakadragna eller när föräldern var väldigt sjuk försvårades uppgav sjuksköterskorna att 
bemötandet försvårades. De uppgav då att de kändes sig osäkra på hur de skulle bemöta 
dessa reaktioner. En sjuksköterska uppgav att när det fanns problem i familjen sedan 
tidigare försvårades bemötandet och situationen ytterligare. De påpekade även att 
tonåringar var svårare att bemöta då det vanligtvis var mer tillbakadragna och ställde färre 
frågor än yngre barn.  
 

Det är svårt med knäpptysta tonåringar som står med armarna i kors, när man inte 
vet, när man inte når fram. (S6) 

 
Teamets betydelse för bemötandet  
Majoriteten av sjuksköterskorna påpekade vikten av att ta hjälp av andra professioner för 
att kunna bemöta barnets behov på bästa sätt. Vanligast var samarbete med kurator men 
även läkare och skolhälsovården. Hjälpen från kuratorer kunde variera, vanligast var att de 
diskuterade med kurator innan besöken eller att barnet erbjöds kuratorskontakt. En 
sjuksköterska uppgav att på deras avdelning har barn erbjudits läkarsamtal angående 
förälderns situation vid flera tillfällen.  
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Vi brukar rekommendera föräldern att ta kontakt med skolsköterskan och kuratorn på 
skolan, eftersom det är en väldigt lite stund som barnet är här hos oss.(2) 

 
Vi diskuterar med kurator och läkare hur vi ska göra när det kommer barn till 
avdelningen, hur vi ska berätta och hur mycket vi ska berätta. (4) 

 
Föräldrarnas vilja  
Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att en del föräldrar vill skydda barnet och hade 
därför tankar om att barnet inte bör besöka sjukhuset. För att få föräldern att tänka om 
betonade de vikten av att tillåta barnet besöka sjukhuset. Samtliga sjuksköterskor beskrev 
även att det ville få föräldern att förstå vikten av att göra barnet delaktigt i familjens 
situation. De belyste även att det uppmuntrade och stöttade föräldrarna till en öppen och 
ärlig kommunikation om situationen eftersom de hade uppfattningen om att barn kan bli 
rädda när det ej får vara delaktiga.  
 

En del föräldrar tycker att det är lite obehagligt och läskigt, dem vill inte att barnet 
ska se andra patienter eller den sjuke föräldern. (4)  
 
Även fast det är läskiga saker så är det bättre att berätta. Vill föräldrarna inte 
involvera barnet brukar jag i sådana fall övertala föräldrarna att berätta så mycket 
som möjligt och ta hit dem, för barn är smarta. (8) 

 
Under intervjuerna framkom det att när föräldrarna ej ville göra barnet delaktigt och detta 
uttrycktes tydligt fick personalen respektera det, eftersom föräldern är den som bestämmer 
över barnet.    
 

Sen är det alltid föräldern som måste bestämma, jag kan inte tvinga dem. (7)  
 
Så långt som föräldern tycker det är okej. En del föräldrar tycker inte, det vill helst 
inte att barnet ska se infarter eller sådant och då kan det säga nej. (2)  

 
Sjuksköterskorna uppgav att när föräldrarna ville gör barnet delaktigt var det viktigt att 
fråga föräldrarna hur mycket de önskade att barnet skulle få veta om situationen. Det var 
även viktigt att ta redan på hur mycket information barnet redan fått, samt skapa ett 
förtroende hos föräldrarna.  
 

Det handlar egentligen om att få en trygghet hos föräldrarna först och sen vågar dem 
släppa barnen nära oss. (5) 

 
Utveckling av bemötandet  

Sjusköterskorna uppgav att det sett en positivt utveckling kring hur hälso- och 
sjuskvårdspersonalen ser på att barn besöker sjukhus. Trots den postivta utvecklingen 
nämnde sjusksköterskorna områden som de ansåg behövde ytterligare utveckling och 
förbättring för att barn som närsteånde ska få ett bättre bemötande av sjuksköterskor.  
 
Förhållningssätt gentemot barn på sjukhus  
Samtliga sjuksköterskor förutom en upplevde en positiv förändring i förhållningsättet kring 
att barn besöker sjukhus och bemötandet av dessa barn.  
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Sjuksköterskan som ej upplevde en förändring i förhållningsättet upplevde att 
sjuksköterskor alltid hade arbetat aktivt med att bemöta barn. Sjuksköterskorna som 
upplevde en positiv förändring uppgav att klimatet på avdelningarna idag är öppnare och 
mer tillåtande än tidigare och att den största förändringen skett de senaste åren. Det fanns 
dock sjuksköterskor som påpekade att åsikten om att barn ej ska besöka sjukhus eller vara 
delaktiga fortfarande finns bland hälso- och sjukvårdpersonal.  

 
Vi har haft barn som har sparkcyklat här i korridoren, för det mesta försöker vi ha en 
tillåtande attityd. (2) 

 
Områden med önskan om förbättring    
Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev brister i miljön på avdelningarna. De uttryckte att 
miljön ej var inbjudande men att de gjorde så gott det kunde för att barn skulle trivas på 
avdelningen. På de olika avdelningarna varierade utbudet av leksaker, böcker och annan 
sysselsättning, överlag var utbudet begränsat. Det fanns en önskan om ett bättre utbud av 
leksaker och spel samt en önskan om utrymmen där barn och föräldrar kan umgås, prata 
eller leka i fred. Sjuksköterskorna nämnde dock att hygieniska skäl och bristande utrymme 
på avdelningarna kunde påverka möjligheten att genomföra det förbättringar som 
önskades.  
 

I drömvärlden ha ett rum som är mer anpassat med kuddar, ett mer mysigt rum, som 
skulle vara barnrummet när barn kommer på besök. (2) 

 
Samtliga sjuksköterskor betonade att utbildning/handledning i bemötande av barn som 
närstående kan leda till ett bättre och jämlikt bemötande samt ge en ökad känsla av 
trygghet. Önskan om utbildningens innehåll varierade. Majoriteten önskade utbildning i 
samtalsmetodik, bemötande av barns reaktioner och hur barn i olika åldrar tänker.  

 
Utbildning om hur det flesta barn reagerar då kanske vi kan bemöta dem på ett annat 
sätt och att alla gör lite på samma sätt, så att det inte blir ojämnt. (7)  

 
Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att det inte finns några riktlinjer på den egna 
avdelningen som styrde bemötandet av barn, utan det var egna erfarenheter och egen 
kunskap som präglade bemötandet. En sjuksköterska uppgav att det hade ett 
kvalitetsdokument som innehöll punkter personalen skulle följa när det kom barn på besök 
till avdelningen.  
 
Stress och vårdtyngd var faktorer som sjuksköterskorna uppgav påverkade bemötandet. 
Dessa faktorer upplevde de bidrog till att de fick prioritera bort närstående. En del ansåg att 
mer tid och resurser skulle underlätta bemötandet. 

 
Jag måste prioritera det som är viktigast och det är patienten och mediciner framför 
allt, så absolut om det är mycket att göra en dag kanske man inte hinner lägga ner det 
där lilla extra på anhöriga. (S7) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det skillnader i hur sjuksköterskorna arbetade med att 
förbereda barn inför besöket. Resultatet visar på att sjuksköterskor inte alltid arbetar med 
att förbereda barn inför besöket på sjukhuset. Förberedelser av barnet menar Christ och 
Christ (2006) och Sutter och Reid (2012) är viktigt för att barnet ska få en bra upplevelse 
av besöket. De sjuksköterskor som arbetade med att förbereda barnet gjorde det genom att 
använda sig av samtal och bilder vilket överensstämmer med vad Lewandowski (1992) och 
Sutter och Reid (2012) anser som lämpliga metoder. Det skillnader som framkom i 
resultatet gällande förberedelser kan bero på vilka erfarenheter sjuksköterskorna hade av 
att möta barn och hur frekvent det förekommer barn som närstående på avdelningen. 
Erfarenheten och vanan av att bemöta barn som närstående kan ha bidragit till att 
sjuksköterskorna uppmärksammat och arbetat mer aktivt för att bemöta barns behov i 
större utsträckning. Skillnaderna skulle även kunna bero hur personalen upplevde sin 
arbetssituation. Upplevelse av att var stressad och inte hinna med arbetet kan vara en faktor 
som påverkar hur närstående blir bemöta. Vårdtyngd och stress var faktorer som 
sjuksköterskorna själva uppgav påverkade bemötandet och ibland ledde det till att 
närstående bortprioriterades.   
 
Resultatet i studien visar att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att barn fick komma på 
besök till sjukhuset, vilket även Christ och Christ (2006) i sin studie betonar är viktigt för 
barnet. Resultatet visar även att sjuksköterskorna uppmuntrade besöken och att de 
uppmuntrade föräldrarna att ta med barnet till sjukhuset. De beskrev en förändring i 
förhållningsätt och klimat gällande barn som besöker sjukhus. De uppgav att klimatet nu är 
öppnare och mer tillåtande. Sjuksköterskorna upplevde att den största förändringen har 
skett de senaste åren. Lewandowski (1992) beskriver i sin studie att bristande kunskap, 
erfarenhet samt upplevelsen av att miljön skulle vara stressande för barnet kan leda till att 
sjuksköterskor inte uppmuntrar att barn besöker sjukhus. Författarna tror att resultatet 
skiljer sig från Lewandowski (1992) beskrivning av att sjuksköterskor ej uppmuntrar barns 
besök på sjukhus med anledning av den förändringen i klimatet och förhållningsättet 
resultatet visar. Trots att Lewandowskis (1992) åsikt om att sjuksköterskor inte uppmuntrar 
barns besök på sjukhus inte överensstämmer med resultatet finns det områden i hans studie 
som fortfarande är aktuella vilket bekräftas i resultatet. Att göra barnen delaktiga, att det är 
vanlig att tonåringar inte stället frågor och att barn kan bli rädda när det ej får vara 
delaktiga är aspekter som tas upp i hans studie och är aspekter som sjuksköterskorna i 
resultatet också belyser. Därför anser författarna att en del av de områden Lewandowski 
(1992) belyser i sin studie fortfarande kan anses som aktuella och tillämpbara då utbudet 
av nyare forskning i ämnet är begränsat. Med detta som grund tog författarna beslutet att 
inkludera Lewandowskis (1992) studie.  
 
Vikten av öppen och ärlig kommunikation vid bemötande av barn framkom i resultatet. 
Ärlighet i mötet med barn är även något som betonas av Longfield och Warnick (2009) 
och ses som en förutsättning för ett gott bemötande. Kommunikation är något som 
Travelbee (1971) anser som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Kommunikation var 
ett återkommande ämne som i olika sammanhang togs upp av sjuksköterskorna vilket kan 
tolkas som att sjuksköterskorna delar Travelbees uppfattning om att kommutation är viktig.  
Sjuksköterskorna uppgav att de uppmuntrade och stöttade föräldrarna till en öppen och 
ärlig kommunikation.  
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Att stötta föräldrarna när de ska samtala med sitt barn menar McCance och Semple (2010) 
är en del av sjuksköterskans roll. Resultatet visar även att föräldrarnas önskan och åsikt om 
hur mycket information barnet ska få påverkade sjuksköterskornas bemötande. De uppgav 
att det är föräldern som bestämmer över barnet och därför måste de respektera förälderns 
vilja. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) § 2 g och i patientsäkerhetslagen 
(SFS, 2010:659) 6 kap § 5 tas personalens ansvar upp gällande information, råd och stöd 
till barn. Genom att inte ge barnet information eller stöd på grund av föräldrarnas vilja 
anser författarna kan skapa ett dilemma för sjuksköterskan. Dilemmat kan uppstå när 
sjuksköterskans ansvar gentemot barnet ställs mot föräldrarnas vilja. Detta kan leda till att 
barn som närstående inte får den information eller det stöd de behöver vilket kan ha 
negativa effekter på barnens mående, något som Fearnley (2012) och Phillips och Lewis 
(2015) belyser i sina studier. Fearnley (2012) och Phillips och Lewis (2015) menar att då 
barn inte får adekvat information ökar risken för psykisk ohälsa.  
 
Samtliga sjuksköterskor uppgav att de kände sig trygga med att bemöta barn. Deras känsla 
av trygghet kan också bidra till att de uppmuntrade att barn kom på besök. De uppgav 
också att trots att det kände sig trygga med att bemöta barn fanns de situationer som 
skapade osäkerhet. Emotionella och professionella utmaningar menar Fearnley (2012) kan 
uppstå vid bemötande av barn som har en allvarligt sjuk förälder. Sjuksköterskorna uppgav 
att när barn var ledsna, rädda eller tillbakadragna blev de osäkra på hur de skulle bemöta 
deras reaktioner. Osäkerhet hos sjuksköterskorna kan bero på känslor av obehag, ångest 
och av att vara otillräcklig kan uppstå vid svåra situationer. Utbildning förmodas kunna 
leda till en ökad trygghet i att bemöta barn, detta stärks av Buchwald et al. (2012) som 
menar att ökad kunskap om barns perspektiv behövs för ett bra bemötande. 
Sjuksköterskorna i studien hade även uppfattningen om att utbildning skulle kunna bidra 
till ökad trygghet i svåra situationer och därmed att bättre bemötande. I resultatet framkom 
det också att det var egna erfarenheter och egen kunskap som präglade bemötandet och at 
man inte hade några riktlinjer att arbetat utifrån. Avsaknaden av riktlinjer på de olika 
sjukhusen trotts att två olika lagar beskriver hälso-och sjukvårdpersonal ansvar gentemot 
barn kan tyda på att det saknas kunskap om vad barn som närstående har för behov. Det 
kan ses som ytterligare en anledning till att utbildning inom området behövs och skulle 
kunna bidra till ett bättre bemötande av dessa barn.  
 
I resultatet framkom det sjuksköterskorna önskade förbättringar gällande miljön på 
avdelningen för att barn skulle känna sig välkomna. Bland annat berättade de att utbudet av 
böcker och leksaker för barn var begränsat och att de var något som de önskade skulle 
förbättras. Då Sutter och Reid (2012) beskriver att böcker och rekvisita så som leksaker 
kan minska missförstånd, frågor och stressmoment för barnet, ser författarna att detta är ett 
område där det skulle kunna ske en förbättring. Med små medel så som att utöka utbudet 
av leksaker och böcker skulle sjukvården ge barnet möjligheten till en bättre upplevelse av 
besöket på avdelningen och därmed också en bättre upplevelse av bemötande från 
sjuksköterskor. Det begränsade utbudet av leksaker och annan sysselsättning för barn kan 
bero på att det inom hälso- och sjukvården finns praktiska hinder som till exempel 
bristande utrymme, upprätthållande av hygien rutiner och ekonomi. Bristande utrymme 
och hygien rutiner var aspekter som sjuksköterskorna beskrev som hinder. Författarna ser 
dock inte de aspekterna som oöverkomliga hinder då det till exempel finns leksaker som 
går att rengöra ordentligt med yttdesinfektion.  
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors bemötande samt erfarenheter av att 
bemöta barn i åldern 6-18 som närstående till en allvarligt sjuk förälder.  
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Resultatet beskriver både hur sjuksköterskor gör rent praktisk i sitt bemötande av barn som 
närstående samt fångar upp deras egna erfarenheter av att bemöta dessa barn. Med det som 
grund anses resultatet besvara studiens syfte. 
 

Metoddiskussion  

I denna studie har författarna undersökt sjuksköterskors erfarenhet av att möta barn i 
åldrarna 6-18 år som är närstående till en allvarligt sjuk förälder. Metoden som användes 
var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Denna metod ansåg författarna var 
lämplig för att besvara syftet eftersom den enligt Kvale och Brinkmann (2014) eftersträvar 
att förstå världen från den intervjuades synvinkel. Då författarna inför val av metod 
genomförde en litteratur sökning och ej hittade tillräckligt med relevanta eller artiklar från 
det senaste tio åren ansågs en litteratur översikt ej kunna besvara studiens syfte. En 
enkätstudie skulle eventuellt givit likande resultat men då Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att det är genom samtal vi får kunskap om andras erfarenheter, attityder och deras 
värld ansågs en enkät studie ej ge tillräckligt med information för att besvara syftet. 
Kvalitativa intervjuer var den metod som lämpligast i relation till syftet som var att 
beskriva erfarenheter, övriga metoder ansåg ej kunna besvara studiens syfte. Vald metod 
anses ha bevarat syftet så resultatet lyfter fram sjuksköterskornas erfarenhet av att möta 
barn som närstående. 
 
Författarnas ovana att genomföra kvalitativ forskningsintervjuer kan ha påverkat studiens 
resultat negativt då Kvale och Brinkmann (2014) menar att det krävs omfattande träning 
för att bli en kvalificerad intervjuare. För att författarna skulle känna sig tryggare i rollen 
som intervjuare genomfördes två pilotintervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) menar 
också att kvalitén på data som produceras beror till stor det på intervjuarens färdigheter och 
ämneskunskaper därför kan författarnas bristande erfarenheter också påverkat resultatet 
negativt.   
 
Författarna använde sig av en intervjuguide med öppna frågor och frågeområden för att i 
enlighet med Danielsson (2012a) inte förstöra interaktionen mellan intervjuare och den 
som intervjuas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger öppna frågor också den som 
intervjuas möjligheten till en så fri beskrivning som möjligt. Utifrån detta ansåg författarna 
att detta skulle ge utförliga och berättande svar som skulle besvara syftet. Författarna ansåg 
att allt för strukturerade frågor skulle styra svaren för mycket och därmed påverka 
resultatet negativt genom att svaren inte skulle ge en korrekt bild av verkligheten. 
Intervjuguiden ändrades efter att pilotintervjuerna genomförts, två frågor lades till då de 
två områdena spontant nämndes av sjuksköterskorna under pilotintervjuerna. Tillägget av 
de två frågorna kan ha påverkat resultatet då författarna ej vet om resterande 
sjuksköterskor spontant hade berört dessa områden. Tillägget av de två frågorna anser 
författarna har påverkat resultatet positivt då frågorna lede till att flera områden som 
bevarades syftet berördes i resultatet.  
 
Vid samtliga intervjuer användes ljudinspelning, användning av ljudinspelning kan ha 
påverkat resultatet både positivt och negativt. Ljudinspelningen kan ha påverkat resultatet 
positivt då det ger en möjlighet att lyssna på intervjun i efterhand och att inget från 
intervjun riskerar att glömmas bort. Ljudinspelning gav även författarna möjlighet till att 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun vilket Kvale och Brinkmann (2014) 
menar är viktigt.  
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Ljudinspelning kan ha påverkat resultatet negativt då sjuksköterskorna kan ha känt sig 
obekväma och nervösa vilket i sin tur kan ha påverka att deras svar inte blev lika utförliga. 
Genom att inhämta godkännande av ljudinspelning innan intervjuerna påbörjades fick 
sjuksköterskorna möjlighet att tacka nej. Samtliga sjuksköterskor godkände att deras svar 
spelades in och därför anser författarna att resultatet ej har påverkats negativt av 
ljudinspelningen.  
 
Författarna ansåg det viktigt att inkludera sjuksköterskor med olika erfarenheter vilket 
Henricson och Billhult (2012) menar kan ge utförligare beskrivningar av området. Detta 
kan ha påverkat resultatet positivt då en bredare bild presenteras i resultatet. Studiens 
deltagare arbetade på tre storsjukhus tillhörande två olika landsting. Urvalskriteriet att 
sjuksköterskorna skulle ha arbetet i minst två år valdes då Benner (2001) menar att de först 
efter två års arbetserfarenhet har tillräckligt med erfarenhet och kompetens. Benner (2001) 
beskriver olika stadium av sjuksköterskans kompetens och menar att sjuksköterskan kan 
utvecklas från nyexaminerad novis till expert under sin karriär. Sjuksköterskorna som 
deltog i studien hade mellan 3 och 29 yrkesverksamma år och åldern på sjuksköterskorna 
varierade. Författarna upplevde skillnad i svaren beroende på hur många yrkesverksamma 
år sjuksköterskan hade. De sjuksköterskor som arbetat en längre tid gav oftast utförligare 
svar med fler exempel. Utav det nio sjuksköterskorna som intervjuades var två män och sju 
av sjuksköterskorna var kvinnor. Tre av sjuksköterskorna hade vidareutbildning resterande 
sex var grundutbildade allmänsjuksköterskor. Till en början skulle endast legitimerade 
allmänsjuksköterskor inkluderas i studien. Efter utskick till verksamhetschefer och 
chefsjuksköterskor angående förfrågan om deltagande i studien togs detta urvalskriteriet 
bort. Urvalskriteriet valdes bort då en verksamhetschef uppmärksammade författarna på att 
de vanligtvis finns sjuksköterskor med vidareutbildningar på avdelningar där allvarligt 
sjuka patienter vårdas. Författarna ansåg att inkludering av sjuksköterskor med 
vidareutbildning ökade variation i urvalsgruppen. Variationen i urvalsgruppen samt att två 
landsting inkluderades i studien anser författarna ökar studiens överförbarhet och 
generaliserbarhet eftersom det finns en bred spridning av erfarenheter i urvalsgruppen 
vilket anses påverka resultatet positivt. Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att 
en variation mellan deltagarna i urvalsgruppen ökar möjligheten till att ämnet belys utifrån 
olika erfarenheter vilket kan öka studiens generaliserbarhet. Nio intervjuer valdes att 
inkluderas i studien vilket minskar studiens överförbarhet på alla Sveriges sjuksköterskor. 
Då författarna tidigt i intervjuprocessen såg en röd tråd i sjuksköterskornas svar ansåg 
författarna att detta stärker studiens överförbarhet. De är möjligt att ett större antal 
intervjuer skulle ökat resultatets generaliserbarhet då flera intervjuer skulle representera en 
större population.  Kvale och Brinkman (2014) menar dock att ett fler antal intervjuer inte 
nödvändigtvis behöver öka studiens trovärdighet.  
 
Vid samtliga intervjuer som inkluderats i studien har båda författarna närvarat detta menar 
Trost (2010) kan leda till att sjuksköterskan som intervjuas hamnar i ett maktunderläge 
vilket kan påverka resultatet negativt. Genom att en av författarna intog en passiv roll kan 
detta ha minskat risken att sjuksköterskan hamnat i ett maktunderläge därmed anser 
författarna att detta ej har påverkat resultatet. Båda författarna har även analyserat samtliga 
transkriberade intervjuer. Innehållet i de transkriberade intervjuerna har författarna sedan 
diskuterats tillsammans. Genom att båda författarna varit delaktiga i datainsamling samt 
dataanalys har resultatet påverkats positivt då risken för ett förvrängt resultat minskat.  
Samtliga moment i arbetet med studien har författarna gjort tillsammans, det menar 
Lundman och Hällgren Granheim (2012) kan öka arbetets trovärdighet.  



 20 

Författarna valde att inkludera citat i resultatet och numrera de för att visa att det är tagna 
från olika intervjuer. Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att resultatets 
giltighet kan öka genom att inkluderar citat i resultatet. En annan viktig aspekt gällande 
studiens trovärdighet är författarnas förförståelse. Genom att i förväg diskuterat 
förväntningar och på så sätt medvetandegjort förförståelsen försökte författarna undvika att 
förförståelsen påverkade dataanalysen och studiens resultat. Lundman och Hällgren 
Granheim (2012) menar dock att det som i störst utsträckning påverkar våra tolkningar är 
omedvetet därför kan författarna inte garantera att resultatet ej påverkats av förförståelsen. 
 
Slutsats   

Utifrån studiens resultat ser författarna att ålderanpassad information, skapa trygghet och 
involvera barn i vården var aspekter som prioriterades av samtliga sjuksköterskor.  
Den fysiska miljön var ett område som behövdes förbättras på samtliga avdelningar för att 
underlätta bemötandet. Då det ej fanns riktlinjer gällande barns besökt på sjukhus ser 
författarna ett behov av att tydligare struktur i bemötande bör utformas då två lagar 
beskriver hälso- och sjukvårdens ansvar mot barn som närstående. Det finns även ett behov 
av utbildning inom området, då sjuksköterskorna uppgav att de utgick från sina egna 
erfarenheter och det egna förhållningsättet istället för vetenskap och beprövade metoder i 
bemötande av barn som är närstående till en allvarligt sjuk förälder.  
 
Fortsatta studier   
Studiens resultat tyder på ett fortsatt behov av forskning inom området då sjuksköterskorna 
uppgav att det saknas både utbildning och riktlinje kring ämnet. Sjuksköterskans 
upplevelse av att bemöta dessa barn samt barnets upplevelse av sjukvårdens bemötande är 
områden där vidare forskning skulle kunna utföras för att öka förståelsen för dessa barn 
och för att sjuksköterskor ska kunna bemöta dem bättre.  
 
Klinisk tillämpbarhet   
Studien visar att sjuksköterskor önskar utbildning och djupare kunskap i hur man bemöter 
barn som är närstående till en allvarligt sjuk förälder. Resultatet i studien kan vara till nytta 
för avdelningar som vårdar allvarligt sjuka patienter som har barn, då studien kan leda till 
att barn uppmärksammas bättre. Studien skulle även kunna leda till att avdelningar mer 
aktivt börjar arbeta med detta område och använda studien till framtida förbättringsarbeten.  
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BILAGA A 

Till Verksamhetschef                                         Stockholm 20XX-XX-XX  
Klinik: XX 
Sjukhus: XX 

Vi heter Johanna Söderman och Emelie Eklund och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors bemötande av barn 
som är närstående till allvarligt sjuk förälder.  

Vi har valt att göra en studie baserat på kvalitativa forskningsintervjuer och kommer 
använda oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Vi kommer ej att samla in 
personuppgifter då detta ej anses relevant för syftet av studien. Uppgifter om vilket sjukhus 
och avdelning som deltagarna arbetar på kommer även utelämnas. Efter intervjuerna är 
genomförda kommer materialet att sammanställa och presenteras i vårt självständiga 
arbete. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter.  

Vi är därför intresserande av att genomföra intervjuer med 2-3 sjuksköterskor som väljs 
utifrån följande kriterier: 
          - Yrkeserfarenhet minst två år. 
          - Legitimerad allmän sjuksköterska  
          - Erfarenhet av att bemöta barn som närstående i vårdsituationer. 

Att arbeta med barn till en förälder som är allvarligt sjuk kan leda till emotionella och 
professionella utmaningar för sjuksköterskor. Dessa barn glöms lätt bort i den kliniska 
verksamheten då fokus i arbete ligger på att vårda den sjuke föräldern (Buchwald, Delmar 
& Schantz-Laursen, 2012). Vi anser att studien är värdefull för professionen då detta kan 
leda till att sjuksköterskor uppmärksammar barns behov och kan bemöta dem på ett bättre 
sätt.  

Vi är mycket intresserade av få genomföra vår intervjustudie på er klinik. Det självständiga 
arbetet pågår från den 26/10/15 till 25/01/16 och vi önskar genomföra intervjuerna så snart 
som möjligt, gärna under vecka 46-48, med tid och plats efter önskemål från respektive 
deltagare. Om ni godkänner att studien genomförs vid er klink är vi tacksamma för er 
samtycke. Vi ser gärna att samtycke lämna via mail till oss studenter.  Känner ni er 
tveksam till att studien genomförs på kliniken är vi tacksamma för besked om detta. Vid 
ytterligare frågor rörande undersökningen är ni välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare.  

Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Söderman                                                     Emelie Eklund 
07X-XXX XX XX                                                     07X-XXX XX XX 
XXX.XXX@stud.shh.se                      XXX-XXX@stud.shh.se                           
Britten Jansson 
Handledare 
0X-XXX XX XX 
XXX.XXX@sophiahemmetshogskola.se 



II 
 

BILAGA B 

Hej, 
Vi heter Johanna Söderman och Emelie Eklund och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors bemötande av barn i 
åldern 6-18 år som närstående till allvarligt sjuk förälder. Vi är därför intresserade av att få 
genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 
         - Yrkeserfarenhet minst två år. 
          - Arbeta på vårdavdelning som vårdar allvarligt sjuka patienter. 
          - Erfarenhet av att bemöta barn som närstående i vårdsituationer.  
Av dem sjuksköterskor som tackar ja till att delta kommer deltagarna slumpmässigt väljas 
ut.  
 
Vi har valt att göra en studie baserat på kvalitativa forskningsintervjuer och kommer 
använda oss av intervjuer med öppna frågor. Vi kommer ej att smala in personuppgifter då 
detta ej anses relevant för studiens syfte. Uppgifter om vilket sjukhus och avdelning som 
deltagarna arbetar på kommer även utelämnas. Efter att intervjuerna är genomförda 
kommer materialet att sammanställas och presenteras i vårt självständiga arbete. 
Deltagarna kommer erbjudas att ta del av det färdiga självständiga arbetet. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 30 minuter. Deltagande är frivilligt och innan intervjun startas hämtas ett 
informerat samtycke in. Deltagaren har när som helst rätt att avbryta och ta tillbaka sitt 
samtycke.  

Att arbeta med barn till en förälder som är allvarligt sjuk kan leda till emotionella och 
professionella utmaningar för sjuksköterskor. Dessa barn glöms lätt bort i den kliniska 
verksamheten då fokus i arbete ligger på att vårda den sjuke föräldern (Buchwald, Delmar 
& Schantz-Laursen, 2012). Vi anser att studien är värdefull för professionen då detta kan 
leda till att sjuksköterskor uppmärksammar barns behov och kan bemöta dem på ett bättre 
sätt.  

Det självständiga arbetet pågår från den 26/10/15 till 25/01/16 och vi önskar genomföra 
intervjuerna så snart som möjligt, gärna under vecka 46-48, med tid och plats efter 
önskemål från respektive deltagare. Är ni intresserad av att delta kontakta oss via mail eller 
telefon.  

 
 Med vänlig hälsning  

Johanna Söderman                                                         Emelie Eklund 
07X-XXX XX XX                                                         07X-XXX XX XX 
XXX.XXX@stud.shh.se                                               XXX.XXX@stud.shh.se                             

Britten Jansson 
Handleder  
0X-XXX XX XX 
XXX.XXX@sophiahemmetshogskola.se 

 



III 
 

BILAGA C 

Intervjuguide  
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
-Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
-Vart har du arbetat tidigare? 
- Har du någon vidareutbildning? Om ja: vilken? 
 
Hur ofta har ni barn som närstående på er avdelning?  
 
Inför besöket 
Berätta hur du förbereder barnet inför besöket? Ge gärna exempel. 
- Om nej: Varför inte?  
 
Under besöket 
Beskriv hur du gör för att involvera barnet i vården? 
 
Beskriv hur du gör när du ska informera/bemöta ett barn? 
-Åldersanpassad information? 
- Riktlinjer? Rutiner? 
- Åldersanpassat material? 
 
Berätta på vilket sätt avdelningen är anpassad för barn? 
- Vad kan göras bättre, ge exempel? 
 
Beskriv hur du gör när föräldern ej vill involvera barnet? 
- Svårigheter? 
- Strategier?  
 
Kunskap och erfarenheter 
Vad för information upplever du att barn vill ha? 
- Vad prioriterar du för information till barnet? 
 
Det pratas ofta om personalbrist och tidsbrist inom vården, upplever du att det 
påverkar bemötandet av barn och på vilket sätt? 
- Om du hade mer tid tror du att barnen skulle uppmärksammas mer? 
 
Hur upplever du din kunskap kring bemötande av barn? 
-Skulle du uppskatta utbildning och handledning i bemötande av barn? 
- Vad skulle du önska ingick i utbildningen/handledningen?  
- Vad tror du utbildningen skulle bidra till? 

Vad upplever du är svårast/lättast med att bemöta barn?  

Upplever du någon skillnad i hur barn som närstående bemöts idag jämfört med för 
några år sedan?  

Vi har inga fler frågor. Har du något mer du vill berätta eller fråga om innan vi 
avslutar intervjun? 


