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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ett möte ger möjligheten att skapa en relation mellan barnet, föräldrarna och 

sjukvårdspersonalen på sjukhus. Därför bör sjuksköterskan i det första mötet vara vänlig, 

igenkännande, uppmärksam och lyssna på föräldrarna och barnet. En del sjuksköterskor får 

kämpa med att komma överens med barn och föräldrar i vården och bemötandet är en av 

utmaningarna som ingår i ett möte. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet av 

faktorer som påverkar mötet av sjuka barn, 1-10 år, och deras föräldrar på sjukhus.  

 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med en 

induktiv forskningsprocess. Totalt åtta sjuksköterskor deltog i studien och materialet 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Studien resulterade i tre teman som var bemötande av barnet, bemötande av 

föräldrarna och sjuksköterskans kompetens. Bemötande av barnet bestod av fyra subteman 

som var anpassat bemötande efter ålder, involvering av barnet, tillit och avledande manövrar. 

Bemötandet av föräldrarna bestod av fyra subteman som var involvering av föräldrarna, 

öppen kommunikation, bekräftelse och information. Sjuksköterskans kompetens bestod av två 

subteman som var erfarenhet och kunskap om vårdmiljöns betydelse.  

 

Slutsats: Ett möte bör anpassas efter barnets ålder och göras till en positiv upplevelse. När 

sjuksköterskan möter föräldrarna är det viktigt att hon informerar och bekräftar föräldrarna 

och tillit är en viktig faktor. Vårdmiljöns betydelse i mötet är stor och underlättar bemötandet 

av barnet och föräldrarna.  

 

Nyckelord: Bemötande, Barn på sjukhus, Föräldrar, Kommunikation, Sjuksköterskans 

erfarenhet 
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BAKGRUND 

 

I början av 1900-talet lades barnet in ensamt på sjukhuset (Ygge, 2015). Föräldrarna 

uppmuntrades att hälsa på sitt barn så lite som möjligt på grund av att rutiner, fysisk 

omvårdnad och renlighet var av större vikt än det känslomässiga bandet mellan barnet och 

föräldern. Personalen upplevde också att barnen var mer svårhanterliga då de längtade efter 

sina föräldrar. Om föräldern inte kom tillbaka inom en viss tid så blev barnet tyst och apatiskt 

och detta tolkade sjukvården som att barnet hade accepterat situationen. Det som egentligen 

skedde var att barnen upplevde att föräldrarna svikit dem och sjukhusvistelsen blev ett 

traumatiskt minne (Ygge, 2015). 

 

Varje år vårdas drygt 95 000 barn i Sverige på sjukhus och det är en självklarhet att barnets 

föräldrar är tillsammans med barnet under sjukhusvistelsen (Ygge, 2015). När ett barn vårdas 

under en längre tid utvecklas ofta en nära relation mellan sjukvårdspersonal och familjen där 

föräldrarna står i ett beroendeförhållande till sjukvårdspersonalen. Därför är det av stor vikt 

att sjukvårdspersonalen och föräldrar bildar ett team runt barnet och har tydlig 

ansvarsfördelning. När föräldern får vara delaktig i den dagliga omvårdnaden så skapas en 

trygghet hos föräldern som förmedlas till barnet (Jannerstad, Athley, Somell & Janeklev, 

2015). Ett gott möte är första steget i att skapa en relation och enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2008) bör en sjuksköterska som är verksam på en barnavdelning 

kunna kommunicera med barnet, ha ett empatiskt bemötande och möjliggöra optimal 

delaktighet för barnet. 

 

Barn på sjukhus 

 

Första intrycket 

 

Möten med vårdgivare kan resultera i negativa bedömningar och rädsla hos barnet (Roscigno, 

2013). Ivarsson (2015) menar att det är viktigt att poängtera att vårdgivaren inte har fler 

chanser att ta igen ett dåligt första möte med ett barn. Barns första minne av sjukvården kan 

sitta djupt förankrat och ge problem i vuxen ålder med oro och ångest i samband med nya 

kontakter med vården. Det är viktigt att respektera barnets integritet och ta kontakt försiktigt. 

Mötet kan börja med att inleda ett samtal med föräldern och bjuda in barnet i samtalet när det 

passar. Den stora utmaningen är att inte prata över huvudet på barnet. Barnet kan bjudas in i 

samtalet genom att ställa frågor som “stämmer det som mamma och pappa berättar om hur du 

mår?” eller “Vill du beskriva det själv?”. Om mötet ska innehålla någonting som kan 

upplevas som obehagligt för barnet, kan det vara gynnsamt att berätta vad som ska ske i 

förväg. Om en förälder känner sig trygg känner sig även barnet tryggt (Ivarsson, 2015).  

 

I en studie av Noel, McMurtry, Chambers och McGrath (2010) studerades barns minnen av 

smärtsamma medicinska procedurer utförda på sjukhus. Resultatet visade på att den direkta 

erfarenheten av smärtintensitet men även personalens beteende under proceduren var 

relaterade till barnens minnen. Studien betonar vikten av effektivitet och smärtlindring.  

 

Reaktioner 

 

Barn kan reagera olika på sjukhusvistelsen och en del av reaktionen sker när barnet har 

kommit hem igen. Hur reaktionen yttrar sig beror på hur smärtsam vistelsen varit, då oro och 

rädsla är starkt kopplat till smärtupplevelser (Noren, 2008).   
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Några barn hanterar sin sjukhusperiod väl och är trygga och tillitsfulla bara de har sina 

föräldrar med sig. Andra barn reagerar kraftigt med oro, ängslan och förtvivlan, de gråter och 

drömmer mardrömmar. Det är inte heller ovanligt att barnet återgår till en tidigare 

utvecklingsfas under sjukhusvistelsen, vilket avspeglas i både beteendet och i 

upplevelsevärlden, till exempel kan barnet börja suga på tummen och kissa på sig (Noren, 

2008).  

 

Beroende på att sammanhanget och atmosfären i vårdsituationer är obekant, kan det skrämma 

barnet. Barnets tidigare erfarenheter av sjukvården är avgörande eftersom att det hänför sig 

till deras erfarenhet av situationen, och därefter hur farligt det kan kännas för dem. Den 

väsentliga innebörden visar på så sätt att det interaktiva mötet kräver ett taktfullt samspel 

mellan alla inblandade. Grunden för detta möte är kunskap och förmåga att förstå världen på 

det sätt varje individ och unikt barn upplever den (Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim 

Englund, 2014). 

 

Upplevelser av att vara på sjukhus 

 

Norena Pena och Cibanal Juan (2011) intervjuade barn om deras upplevelse av att vara på 

sjukhus. Barnen förklarade att det var nöjda och tacksamma för den vård de fått på sjukhuset 

och upplevde att de hade känt sig säkra under behandlingen. Gällande mötet och 

kommunikation kunde barnen inte beskriva helt klart vilken roll de spelade i konversationen, 

om de var lyssnare, deltagare eller observatörer. När sjukvårdspersonalen pratade med 

familjen eller anhöriga åtog sig barnet snabbt rollen som observatör, vilket tyder på att barnet 

tycker att kommunikationen mellan vuxna är viktigare än kommunikationen mellan barn och 

vuxna. Barnen påverkades positivt när de ansåg att att sjuksköterskan skapade rum för 

vänskap med föräldrarna. Sjukvårdspersonalens relation till föräldrarna är betydande för 

barnets uppfattning av omvårdnadskvaliteten. 

 

Enligt en studie av Ruberg Ekra och Gjengedal (2012) har effekterna av sjukhusmiljön på 

barn sällan undersökts och att vara på sjukhus eller stå inför en sjukdom representerar en 

dramatisk förändring i ett barns vardag och kvaliteten på miljön kan påverka barnets 

upplevelser. Syftet med studien var att få en ökad förståelse för den miljömässiga påverkan på 

barnens livsvärld och Ruberg Ekra och Gjengedal menar att barnen upplevde miljön som 

annorlunda men fortfarande bekväm på grund av den barnvänliga atmosfären som fanns, att 

de hade nära kontakt med sina anhöriga och tillgång till privat utrymme. Resultatet av studien 

visar att om barnet var sjukt och sjukhusmiljön var obekant så upplevda barnet sig särskilt 

drabbad. 

 

Barns tillfredställelse på sjukhus 

 

I en studie av Shirdelzade, Ramezanzade och Gazerani (2014) bedömdes barns 

tillfredsställelse av omvårdnaden och bemötandet på ett sjukhus. Barnen ombads beskriva 

sina upplevelser och erfarenheter av omvårdnaden på sjukhuset genom att rita. Konst är en 

process genom vilken tankar, känslor, beteenden och relationer kan omsättas i konkreta 

bilder. Barnen ritade sjuksköterskor, miljön och sig själva på olika sätt och även om 

omvårdnadsprocedurer som injektioner och kateterisering är smärtsamma och förväntas ge 

barnen negativa erfarenheter ritade barnen sig själva och sjuksköterskorna med leenden och i 

glada färger. I studien drogs slutsatsen att barnens teckningar kan användas som en tillförlitlig 

källa för att få information och kan användas för att bedöma barnens upplevelser av 

omvårdnadskvaliteten på sjukhuset (Shirdelzad et al., 2014). 
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Barns mognadsålder 

 

Under det första levnadsåret börjar barnet att utforska världen. När barnet når två till 

treårsåldern börjar språkutvecklingen att sätta fart och barnet blir säkrare i sina rörelser. 

Barnet går även in i en period där det prövar sin vilja och kan i denna ålder gå, springa och 

hoppa. Fyraåringen är aktiv, självsäker, nyfiken, upplever empati och kan samarbeta med 

andra samt kompromissa. När barnet når femårsåldern är det samarbetsvilligt, ansvarstagande, 

tjänstvilligt, resonabelt och omtänksamt. I denna ålder har vänner en stor betydelse. I 

sexårsåldern kommer barnet upp i skolåldern och då kan det uppleva oro. Barnets 

proportioner börjar bli mer som en vuxen. I sju till nioårsåldern kan barnet arbeta mer 

koncentrerat, har tålamod och tycker om att diskutera och prata. Kompisar och 

fritidsaktiviteter har en stor betydelse och barnet försöker hitta sin egen identitet och utvecklar 

mognad. När barnet når tioårsåldern går det in i förpuberteten men börjar inte frigöra sig helt 

från föräldrarna ännu utan är fortfarande lojal, samarbetsvillig och pålitlig (Alfvén & Hofsten, 

2013). 

 

För att lära känna vilka faktorer som påverkar och underlättar relationen som upprättas mellan 

sjukvårdspersonalen och barnen är ålder, kognitiva färdigheter, psykiska och fysiska tillstånd 

och sjukdomsstadium viktiga faktorer. Barnens tidigare upplevelser och erfarenheter av 

sjukvården samt deras interaktion med sjukvårdspersonalen är betydelsefulla för att förstå vad 

ett gott möte innebär (Norena Pena och Cibanal Juan, 2011).  

 

Föräldrars roll i vården när ett barn är sjukt                                          

 

Barnets sjukdom påverkar föräldrarnas roller, både inbördes och gentemot barnet. Mammor 

beskriver att barnets sjukdom har lett till att deras möjlighet till integritet och privatliv har 

blivit begränsad till minimum. Antingen tillbringas tiden med sitt sjuka barn på sjukhuset 

eller så måste föräldrarna ordna i hemmet för att kunna vara på sjukhuset de perioder då 

barnet får behandling (Kreuger, 2000).  

 

Föräldrar upplever att det är svårt att koppla av på sjukhuset då personal kan komma in när 

som helst. Relationen får ofta effekter i form av att föräldrarna glider isär från varandra eller 

kommer varandra närmare. Föräldrar har också dåligt samvete över att de tillbringar mer tid 

med det sjuka barnet och att syskon ska uppleva sig åsidosatta och ensamma (Kreuger, 2000). 

I en studie av Mannberg-Zackari, (2013) framkom det att föräldrar upplever 

sjukvårdspersonalens objektiva besked som ett stöd för att hålla modet uppe, trots att 

föräldrarna befinner sig i ett känslomässigt kaos kan de känna sig trygga. 

 

Karlsson, Rydström, Enskär och Dalheim Englund (2014) anser att föräldrarnas närvaro 

spelar en central roll i barnets känsla av trygghet. Dock måste föräldrarnas deltagande styras 

av en medvetenhet om barnets behov och föräldrarnas förmåga att ge trygghet. Föräldrar kan 

ses som en förlängning av barnet för att underlätta tillgången till världen. 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014) är det sjuksköterskans ansvar 

att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:783) är målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
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Det finns krav på hälso- och sjukvården som beskrivs i SFS, 1982:783, 2 a § och enligt den 

ska hälso- och sjukvården främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov, vara lättillgänglig och bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Hälso- och sjukvården ska ha god kvalitet med en 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen.  

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008) bör en sjuksköterska som är verksam på en 

barnavdelning arbeta för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa, kunna 

företräda barnet i situationer relaterade till hälso- och sjukvård och möjliggöra optimal 

delaktighet för barnet och närstående i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska även se till att 

ge utvecklingsanpassad och relevant information till barnet och närstående samt förvissa sig 

om att barnet och de närstående förstår given information. Hon ska om möjligt inhämta 

barnets samtycke eller medgivande i frågor som rör barnet. 

 

Sjuksköterskans samspel med barnet 

 

I en studie utförd av Karlsson et al. (2014) beskrevs sjuksköterskans perspektiv på den 

stödjande faktorn av barn under nålrelaterade medicinska procedurer. Barn uppger att bland 

sina värsta farhågor under en sjukhusvistelse är de som är relaterade till injektioner och nålar. 

Eftersom att det ovanstående tillhör en sjuksköterskas arbetsuppgifter har sjuksköterskan ett 

ansvar att hjälpa barnen att hantera dessa procedurer och de potentiellt negativa effekterna 

som kan komma av dem. Den väsentliga innebörden av att stödja ett barn under proceduren 

kännetecknas av en önskan att möta barnet i barnets egen värld samt att försöka nå barnets 

egen förståelse om dessa åtgärder utifrån de förutsättningarna som finns. För att det ska vara 

möjligt krävs en lyhördhet för barnets hälsotillstånd och livssituation, inklusive existentiella 

frågor som kan uppkomma. 

 

En del sjuksköterskor kämpar med att komma överens med barn och deras föräldrar i vården 

(McPherson & Redsell, 2008). Norena Pena och Cibanal Juan (2011) anser att det är av vikt 

att sjuksköterskorna använder sig av personliga berättelser för att barnen ska kunna identifiera 

sig med dem. Berättelserna fungerar som distraktioner, minskar barnens ångest och stärker 

empatin i omvårdnaden och i relationen. Berättelserna spelar rollen som en kognitiv referens 

barnen använder för att förstå verkligheten. Det är lättare för barn att förstå de situationer de 

upplever om vuxna ger dem exempel på hur de kan hanteras. 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

 

Rowe Kaakinen och Harmon Hanson (2015) beskriver familjecentrerad omvårdnad som en 

filosofi inom vården där sjukvårdspersonalen arbetar tillsammans med familjen när en 

familjemedlem blivit sjuk. Filosofin utgår från att hälsa och ohälsa påverkar hela familjen och 

är familjerelaterade händelser. Familjen påverkar även processen och resultatet av vården. I 

en studie av Lynam (1995) beskrivs familjen, och det stöd den ger, är en av de viktigaste 

resurserna som finns för patienten i vården.  Sjuksköterskor uppmanas att göra det möjligt för 

patienten att använda sig av stödet familjen kan ge samt stötta familjen i att hantera 

sjukdomen som drabbat familjemedlemmen. Sjuksköterskans stödjande funktion är av en 

annan art än det stödet familjen kan ge, därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar 

tillsammans med familjen i omvårdnaden.  
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Vårdmiljöns betydelse  

 

Vårdförbundet (2015) beskriver en hälsosam vårdmiljö som en god arbetsplats där en säker 

vård och god hälsa uppnås. Enligt Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2006) kan 

traditionella vårdmiljöer uppfattas som opersonliga, udda och tråkiga för både patient och 

vårdpersonal. Den fysiska miljön som finns på sjukhus förmedlar budskap till patienten. 

Landskapsbilder, växter och bekväma stolar påverkar patienten positivt. Medan glest inredda 

och nedgångna miljöer kan orsaka stress och sårbarhet hos patienten. Enligt Ulrich och 

Zimring (2004) påverkar vårdmiljön barnets tillfrisknad och upplevelse av hälsa. När ett barn 

vårdas på sjukhus så består miljön av medicinsk teknisk utrustning och detta kan göra så att 

barnet upplever ångest, rädsla och oro vilket påverkar barnets upplevelse av hälsa. Claar och 

Simsons (2008) menar att föräldrarnas upplevelse av vårdmiljön är av stor vikt då deras 

sinnesstämning och delaktighet i barnets vård påverkar barnets upplevelse av välbefinnande. 

 

Kommunikation  

 

Kommunikation innebär att meddela och dela med sig av någonting, bland annat upplevelser, 

tankar och värderingar. Kommunikation består av information, påverkan och bekräftelse. Det 

är ett skeende där två eller flera personer skickar olika slags budskap till varandra och där de 

visar hur de påverkas av varandra, uppfattar sig själva och vilket innehåll de lägger in i sina 

budskap (Nilsson & Waldemarson, 2011). Samspelet sker via språk, tal, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser. Även förväntningar och värderingar påverkar kommunikationen (Nilsson & 

Waldemarson, 2011). Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) menar att kommunikation 

äger rum under varje möte sjuksköterskan har med patienten. Det sker när sjuksköterskan och 

patienten pratar med varandra, men sker även under tystnad. Varje interaktion ger 

sjuksköterskan möjlighet att lära känna personen och möta dennes omvårdnadsbehov, därmed 

fastställa en relation och uppnå syftet med omvårdnaden. 

 

Kommunikation med barn och föräldrar  

 

Syftet med kommunikation är att få information, ge information, etablera en terapeutisk 

relation eller att fylla en social funktion. När sjuksköterskan ska kommunicera med föräldrar 

och barn så är det bra att samtalet är välplanerat. När samtalet planeras i förväg är det viktigt 

att tänka på syftet, barnets tillstånd och utvecklingsnivå, familjens känslomässiga tillstånd och 

deras möjligheter för kommunikation. Det är viktigt att förklara för familjen vad syftet med 

samtalet är samt att även de bör få en chans att förbereda sig om det finns möjlighet inför 

samtalet. Samtalet ska sedan ske i ett avskilt rum utan några störningsmoment som 

exempelvis telefon eller annan personal. Miljön i rummet där samtalet sker har betydelse för 

mötet och rummet ska vara möblerat så att deltagarna kan få ögonkontakt och sitta bekvämt 

(Hallström, 2015). 

 

Ett gott möte med barn och föräldrar 

 

Mötet som i Nationalencyklopedin definieras som ”det slumpvisa mötet med en annan 

människa, ett djur eller ett föremål” (Nationalencyklopedin, 2016) är i vården till största del 

en kommunikativ verksamhet som består av samtal och dialoger. Enligt Robertson (2013) 

utgörs samtalet av samarbete och anpassning efter varandra. Ett samtal i vården förutser ett 

möte, en dialog där personalen har sin speciella kompetens medan patienten är expert på sin 

egen upplevelse.  
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Förutsättningen skapas både på individuell nivå och organisatorisk nivå, vår vilja att lyssna på 

den andres berättelse och den legitimitet som finns i organisationen, för vilken tid och vilket 

utrymme mötet får ta samt vilken möjlighet till avskildhet som tillåts för det (Robertson, 

2013). 

 

I ett gott möte ingår ett bemötande där sjuksköterskan bör vara vänlig, inkännande, 

uppmärksam samt lyssna på varför föräldrarna och barnet kontaktat sjukvården. Det är 

essentiellt att vara lyhörd och fråga vad familjen är oroliga över. Genom att göra detta och 

lyssna noga på svaren får sjuksköterskan ut viktig information och därmed en möjlighet att 

skapa förtroende och tillit. Om sjuksköterskan inte vet var föräldrarna befinner sig i sina 

tankar eller i sin oro är det svårt att mötas i samtalet. Risken är då att föräldrarna kan känna 

sig frustrerade. Det är av vikt att sjuksköterskan vänder sig direkt till barnet i bemötandet, 

vilket föräldrarna vanligtvis uppskattar (Broberg, 2015). 

 

Det genuina mötet 

 

Enligt Götlind (2008) är det genuina mötet ett fenomen som går att strukturera, planera och 

verbalisera. Det är inte någonting som sker spontant, även om det ibland inträffar. Genom att 

det genuina mötet går att strukturera är det även något som går att förmedla, träna och öva 

upp. Götlind har en tes om att det genuina mötet mellan den professionella och den utsatta är 

den basala förutsättningen för att verkligen kunna bistå den hjälpsökande i svåra situationer. I 

en studie av Jangland (2011) beskrivs bemötandet i mötet som en vårdande relation mellan 

två parter med egenskaper som vänlighet, känslighet och respekt. Det goda bemötandet ger en 

positiv effekt för patientens hälsa och välbefinnande, säkerhet och tillfredsställelse. 

 

Problemformulering 

 

Ygge (2015) menar att när barn har kontakt med sjukvården bildas ofta en relation mellan 

personalen och familjen. Om relationen ska utvecklas och vara gynnsam både för 

sjuksköterskan och familjen krävs ett gott möte. Ivarsson (2015) poängterar att sjuksköterskan 

inte har fler chanser att ta igen ett dåligt första möte med ett barn och Karlsson, Rydström, 

Enskär och Dalheim Englund (2014) beskriver att beroende på att sammanhanget och 

atmosfären i vårdsituationer är obekant kan det skrämma barnet. Enligt Broberg (2015) bör 

sjuksköterskan i det första mötet vara vänlig, inkännande, uppmärksam och lyssna på varför 

föräldrarna och barnet kontaktat sjukvården för att fastslå ett gott bemötande. Om 

sjuksköterskan inte vet var föräldrarna befinner sig i sina tankar eller i sin oro är det svårt att 

mötas i samtalet. Föräldrarnas närvaro spelar en central roll i barnets känsla av trygghet och 

föräldrarna kan ses som en förlängning av barnet för att underlätta tillgången till världen 

(Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim Englund, 2014). Dock kämpar en del sjuksköterskor 

med att komma överens med barn och deras föräldrar i vården och i mötet är bemötandet en 

utmaning (McPherson & Redsell, 2008). Utifrån utmaningarna som finns i ett möte önskade 

författarna undersöka vad som är viktigt för att tillgodose ett gott bemötande av sjuka barn 

och deras föräldrar ur sjuksköterskans perspektiv.  

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet av faktorer som 

påverkar mötet av sjuka barn, 1-10 år, och deras föräldrar på sjukhus.  



 7 

METOD 

 

Val av metod 

 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Enligt Polit och 

Beck (2012) är en kvalitativ studie subjektiv och undersöker olika fenomen eller koncept. 

Trost (2010) i sin tur beskriver kvalitativ forskning som ett försök att förstå mönster i ett 

fenomen. En induktiv forskningsprocess användes i studien, vilket enligt Priebe och 

Landström (2012) innebär att författarna observerar och studerar ett specifikt fenomen och 

sedan beskriver det på ett så korrekt sätt som möjligt. Utifrån observationer av fenomenet kan 

författarna sedan formulera teoretiska begrepp eller dra slutsatser, som kan komma att gälla 

även andra fenomen som ligger nära det som har studerats. Semistrukturerade intervjufrågor 

användes och innebar att författarna ställde öppna frågor som inte behövde tas upp i samma 

ordning varje gång utan anpassades efter situationen och styrdes av intervjuguiden (Bilaga B). 

Danielson (2012) menar att intervjuguiden ger möjlighet att strama upp intervjun med frågor 

om det väsentliga inom den tidsram som finns.  

 

Urval 

 

Författarna gjorde ett ändamålsenligt urval av åtta sjuksköterskor, där deltagarna var män och 

kvinnor i olika åldrar med minst två års erfarenhet inom barnsjukvården. Enligt Benner 

(1993) är en sjuksköterska kompetent när denne arbetat under samma eller liknande 

omständigheter i två till tre år. När sjuksköterskan uppnått det kompetenta stadiet har alla 

pusselbitar fallit på plats, situationer ses i en helhet och oförutsedda händelser behärskas. I 

enlighet med Henricson och Billhult (2012) är det positivt att deltagarna i studien arbetade på 

olika avdelningar med olika inriktningar av vård, detta för att i slutändan få ett så brett och 

trovärdigt resultat som möjligt utifrån tidsramen. 

 

Urvalsgrupp  

 

Totalt åtta sjuksköterskor deltog i studien varav tre var män och fem var kvinnor. Sex av 

sjuksköterskorna var specialistutbildade och samtliga deltagare hade en erfarenhet mellan två 

till nitton år inom barnsjukvård. Sjuksköterskorna hade arbetat mellan två till tio år på de 

avdelningar intervjuerna genomfördes.   

 

Genomförande  

 

Åtta avdelningar med inriktning på barnsjukvård kontaktades via telefon i syfte att komma i 

kontakt med verksamhetscheferna på avdelningarna. Vidare kontaktades verksamhetscheferna 

via telefon eller mail för att ta reda på om intresse fanns att delta i intervjustudien. Tre av åtta 

avdelningar bekräftade att intresse för studien fanns och informationsbrev (Bilaga A) 

skickades ut via mail till verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna vidarebefordrade 

informationsbrevet till chefsjuksköterskorna på avdelningarna. Chefsjuksköterskorna valde 

deltagare utifrån intresse hos sjuksköterskorna. Deltagarna fick information om studien av 

chefsjuksköterskan. Återkoppling angående tid och plats för intervjuerna skedde via mail och 

telefon med chefsjuksköterskorna. Samtliga avdelningar som kontaktades var placerade i 

Stockholmsområdet. 
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Intervjuguide 

 

Enligt Dalen (2008) innehåller en intervjuguide centrala teman och frågor som ska täcka de 

viktigaste områdena i studien. Frågorna ska utgå från studiens problemformulering. 

Intervjuaren ska ställa frågorna så att den som blir intervjuad öppnar sig och med egna ord 

berättar om sina upplevelser genom att uppmuntra den som blir intervjuad att berätta fritt. 

Intervjuguiden (Bilaga B) finns bifogad i studien och innehåller totalt åtta frågor. Författarna 

skapade ett tankeschema utifrån bakgrunden som innehöll vilka faktorer som ingår i ett möte, 

sedan bildades frågor som svarade med studiens syfte. De tre inledande frågorna berör 

sjuksköterskans utbildning, verksamhet i vården och kompetens. Resterande frågor berör 

sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn och föräldrar i vården. 

 

Pilotintervju 

 

I en kvalitativ intervjustudie bör det göras en eller flera provintervjuer för att prova ut 

intervjuguiden samt för att författarna ska kunna testa sig själva som intervjuare. Under 

pilotintervjun fick intervjuarna prova hur den tekniska utrustningen fungerade samt vilka 

frågor som behövde justeras eller omformuleras (Dalen, 2008). Pilotintervjun hölls med en 

nyutexaminerad sjuksköterska som arbetade på en barnavdelning i Stockholmsområdet. Då 

sjuksköterskan var nyutexaminerad svarade det inte med författarnas urvalskriterier och 

därför representeras inte pilotintervjun i studiens resultat. Under pilotintervjun framkom det 

att frågan gällande hur sjukhusmiljön påverkade mötet kunde vara svår att förstå, vilket ledde 

till att författarna exemplifierade vad frågan innebar. Exemplifieringen klarade upp 

missförstånd som annars kunde ha inträffat. Det framkom även under pilotintervjun att 

föräldrarnas roll borde involveras mer i frågorna eftersom att studiens syfte innefattar både 

barn och föräldrar. Det ledde till att författarna vidareutvecklade frågan angående föräldrarnas 

påverkan i mötet av barnet. Enligt Dalen (2008) är det vanligt att nya begrepp som inte tänkts 

på innan framkommer under pilotintervjun. Det är även vanligt att vissa frågor är otydliga och 

då behöver formuleras om.  

 

Intervju  

 

Före intervjuernas start gick författarna igenom med deltagarna vad intervjun skulle handla 

om samt att svaren var konfidentiell och att intervjun var helt frivillig att delta i. Vidare 

inhämtade författarna samtycke från deltagarna att intervjun spelades in på författarna 

mobiltelefoner. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum som fanns på avdelningen. Detta gjorde 

så att intervjuerna hölls i en lugn miljö vilket gjorde det lättare att transkribera materialet 

senare. Under intervjuerna turades författarna om att ställa frågor till deltagarna. Efter de 

inledande frågorna uppmuntrades deltagarna att berätta fritt om sina erfarenheter och 

upplevelser utifrån frågorna i intervjuguiden (Bilaga B). Nio sjuksköterskor tillfrågades delta 

i studien, på grund av sjukdom skedde ett bortfall och totalt åtta sjuksköterskor intervjuades. 

 

Dataanalys 

 

Databearbetning 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Polit och Beck (2012) 

rekommenderar att intervjuerna spelas in och sedan transkriberas snarare än att anteckningar 

förs. Detta på grund av att anteckningarna kan vara bristfälliga, distraherande och partiska 
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utifrån intervjuarens minne och upplevelse av intervjun. All inspelad data som transkriberas 

har märkts med ett identifikationsnummer, datum och plats för inspelning. Transkriberingen 

skedde samma dag som intervjun genomfördes och delades lika mellan författarna. 

Författarna transkriberade fyra intervjuer var. Enligt Gillham (2008) bör transkriberingen ske 

så snart som möjligt efter intervjun eftersom att det är lättare att tolka inspelningen med ett 

färskt minne. I transkriptionen bör tveksamheter och upprepningar i talet uteslutas eftersom 

att de inte tillför meningen någonting. Intervjuarens och deltagarens tal markeras på olika sätt 

för att göra transkriptionen tydlig. Intervjuarens tal markerades med (I) och deltagarens tal 

med (D).  

 

Analys av data  

 

Författarna läste igenom det transkriberade materialet flera gånger enskilt och tillsammans för 

att kunna skapa sig en helhetsbild. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys för 

att ta fram meningsenheter som avspeglade syftet med studien. Efter reducerades 

meningsenheterna till den väsentliga innebörden. Utifrån de kondenserade meningsenheterna 

formade författarna subteman som med få ord beskrev de kondenserade meningsenheterna 

och tog fram budskapet. När subteman var framställda grupperades de i teman och återspeglar 

på så sätt innehållet i intervjuerna (Danielson, 2012). Exempel på tillvägagångsätt i 

analysprocessen visas i Tabell 1.  

 

Under transkriberingen av intervjuerna fetmarkerades stycken som hade en tydlig koppling 

till bakgrunden och svarade på studiens syfte. Dessa stycken fördes in i tabellen för att 

författarna skulle få en översiktlig bild av innehållet i intervjuerna. Innehållet diskuterades 

och gemensamt kom författarna fram till tre tydliga teman som beskrivs med 10 subteman 

(Tabell 2).    

 

Tabell 1.  Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subtema Tema 

”Genom att markera att jag gör 

ingenting innan jag har sagt att 

jag gör det, så får dom en 

trygghet i det” 

Ge barnet kontroll över 

situationen genom att 

inte göra någonting 

man inte talat om 

innan 

Kontroll, 

ärlighet och 

trygghet 

Trygghet 

”Föräldrarnas känslotillstånd 

återspeglas i barnen, så det är 

väldigt viktigt att lugna 

föräldrarna. Om dom är oroliga så 

blir barnen också oroliga” 

Är föräldrarna oroliga 

blir barnen det också 

Föräldrars 

känslotillstånd 
Föräldrar 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Information 

 

Det är viktigt att informera deltagarna om att det är helt frivilligt att delta samt att deltagandet 

kan avslutas när som helst under studiens gång, utan förklaring varför (Kjellström, 2012). 
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Det är även viktigt att informera om att deltagandet är konfidentiellt (Kjellström, 2012). 

Informationen gavs ut av författarna i den första kontakten med verksamhetscheferna, 

chefsjuksköterskorna och deltagarna. 

 

Samtycke 

  

Den skriftliga informationen lämnades ut som ett informationsbrev och det ska innehålla vem 

intervjuaren är, vad syftet med intervjun är, att resultatet ska behandlas konfidentiellt, att det 

är frivilligt att delta samt att deltagarna kan avsluta sitt deltagande när som helst helt utan 

anledning, vem som ska kontaktas om det finns frågor och hur resultatet kommer att 

publiceras och användas. Deltagarna erbjöds även att ta del av studiens resultat. Ovan 

beskrivna förfarande stöds av Källström (2012). 

 

Konfidentialitet  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) får forskningen endast 

genomföras om betydelsen av forskningen väger tyngre än riskerna och olägenheterna för 

deltagarna, vilket forskarna i föreliggande anser att denna studie gör. Alla tänkbara 

försiktighetsåtgärder vidtogs för att skydda forskningsdeltagarnas privatliv och sekretessen 

rörande deras personuppgifter. Deltagarnas personuppgifter röjdes inte eftersom att studien 

var konfidentiell och fastän det främsta syftet med forskning är att generera ny kunskap, så får 

det aldrig företräda forskningsdeltagarnas rättigheter och intressen enligt Kjellström (2012). 

All personlig information såsom namn, ålder, kön och arbetsplats raderades i transkriberingen 

av intervjuerna och transkriptionerna lades på en lösenordskyddad dator märkt med en kod. I 

studien nämns inte uppgifterna. Författarna har inte undanhållit eller förvrängt data som 

motsäger syftet av studien. Utfyllnadsord och uppenbara fel i citaten som redovisas i 

resultatet har uteslutits. Allt i enlighet med det Kjellström rekommenderar (2012). 

 

Nyttjande  

 

Information som samlas hos den enskilda deltagaren kommer endast att användas i denna 

studie för forskningsändamål. Inga uppgifter kommer utlånas eller ges vidare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

RESULTAT 

 

Utifrån studiens syfte presenteras resultatet i löpande text och illustreras av citat. Texten 

struktureras utifrån tre teman som tillsammans skapar 10 subteman. De teman författarna 

framtagit representerar faktorer som har betydelse i ett möte mellan sjuksköterskan och barnet 

samt mellan sjuksköterskan och föräldern. Subteman skapades av författarna genom 

strukturerade analyser av intervjuerna och återspeglar innehållet i samtliga intervjuer. Citaten 

som presenteras i kursiv text används för att illustrera och stärka resultatet.  
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Tabell 2. Översikt över framkomna subteman och teman  

Subteman Teman 

Anpassat bemötande efter ålder 

Involvera barnet 

Tillit 

Avledande manövrar  

Bemötande av barnet 

Involvera föräldrarna 

Öppen kommunikation 

Bekräftelse 

Information 

Bemötande av föräldrarna 

Erfarenhet 

Kunskap om vårdmiljöns 

betydelse 

Sjuksköterskans kompetens 

 

Bemötande av barnet  

 

Anpassat bemötande efter ålder 

 

I samtliga intervjuer framkom det att sjuksköterskans viktigaste uppgift i mötet med barnet är 

att anpassa sig efter barnets ålder och kommunicera med barnet på barnets nivå. En av 

sjuksköterskorna beskrev att i mötet med en treåring är det viktigt att befinna sig i barnets 

ögonnivå, en annan beskrev att sjuksköterskan bör sätta sig ned på golvet för att vara i samma 

höjd som barnet. Om barnet visar osäkerhet i mötet kan sjuksköterskan försöka återspegla det 

i sin egen kroppshållning och busa med barnet. Sjuksköterskans uppträdande kan på så vis 

göra barnet både intresserad och nyfiken. En annan viktig faktor i mötet är barnets diagnos 

och tidigare erfarenhet av sjukvården och även det har en stor betydelse i bemötandet av 

barnet enligt samtliga sjuksköterskor. 

 

Man beter sig lite som ett barn i mötet.  

 

Involvera barnet 

 

I det första mötet med barnet beskrev samtliga sjuksköterskor hur viktigt det är att rikta sin 

uppmärksamhet mot barnet först och att låta barnet vara i centrum. Mötet handlar om att 

involvera barnet i alla sjuksköterskans uppgifter för att inte skrämma upp barnet eller utföra 

någonting utan barnets samtycke. En av sjuksköterskorna berättade om ett möte då barnet 

skulle ta ett kapillärt prov men vägrade. Barnet erbjöds då ta ett kapillärt prov på 

sjuksköterskan först för att känna sig bekväm i situationen, vilket barnet gjorde och kunde i 

efterhand känna att det inte var så farligt som barnet initialt trodde att det skulle vara. Det 

sjuksköterskan gjorde var att involvera barnet i proceduren.  

 

Sen fick hon ta den lilla stickan på pappas finger också, sen så ville hon att 

mamma skulle göra, så fick mamma göra också. 
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Tillit 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att tillit är en viktig faktor för att mötet ska vara gynnsamt 

för både barnet och sjuksköterskan. Under undersökningar bör barnet få kontrollen över 

situationen för att kunna hantera den bättre. En av sjuksköterskorna beskrev ett möte som en 

procedur som delas upp i flera olika delar och använder en blodprovstagning som exempel. 

Blodprovstagningen blir till en lek genom att barnet får använda sig av en nalle att ta 

blodprov på och när det sedan är barnets tur att ta ett blodprov gör sjuksköterskan och barnet 

det tillsammans. Det som ska användas läggs synligt framför barnet, sedan får barnet hjälpa 

till att ta av plåstret på sin arm och torka stickytan med desinfektionsmedel. När det sedan blir 

dags att ta blodprovet är den delen så pass liten i det stora hela och därmed hanterbart, trots att 

barnet är medveten om att det kan göra ont. Proceduren skapar tillit och förtroende mellan 

sjuksköterskan och barnet. Barnet har kontroll över situationen och blir inte överraskad av 

smärtan. 

 

Genom att markera att jag gör ingenting innan jag har sagt att jag gör det, så 

får dem en trygghet i det. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna menar att ärlighet är betydelsefullt för att skapa ett förtroende 

mellan sjuksköterskan och barnet. När sjuksköterskan informerar barnet om den kommande 

proceduren är det viktigt att berätta om något kan upplevas som obehagligt.  

 

Om ett barn frågar om det kommer göra ont och man säger nej och det gör ont 

ändå, då har man förlorat all tillit. 

 

Avledande manövrar 

 

Ibland behöver sjuksköterskan ta hjälp av avledande manövrar när barnet är nervöst inför en 

kontroll eller en undersökning. Under avledande manövrar är personalen oftast två stycken, en 

undersköterska och en sjuksköterska. På så sätt kan undersköterskan avleda barnet med till 

exempel såpbubblor samtidigt som sjuksköterskan utför behandlingen. I majoriteten av 

intervjuerna framkom det att såpbubblor är en avledande manöver som fungerar bra för barn i 

åldrarna ett till tre år. Sjuksköterskorna använder sig även av andra metoder såsom att visa 

barnet bilder på vad som sker under olika procedurer vilket gör situationen tydlig för barnet. 

På en av avdelningarna fanns det en projektor i behandlingsrummet som visade fiskar, fåglar, 

färger och former i taket så att barnet kunde fokusera på det istället för att fokusera på 

behandlingen. En av sjuksköterskorna berättade att barnen även använder sig av sina egna 

avledande manövrar som att läsa en bok, använda sin Ipad eller lyssna på musik.  

 

En flicka fick se bilder på vad som skulle ske under proceduren, på så sätt visste 

hon hela tiden vad som skulle inträffa.   

 

Bemötande av föräldrarna 

 

Föräldrarna inkommer ofta till sjukhuset tillsammans med barnet och på grund av det är även 

föräldrarna en stor del i det ursprungliga mötet med sjuksköterskan. Förälderns egen oro och 

rädsla kan smitta av sig till barnet, då barnet tolkar och tyder sina föräldrars känslotillstånd.  

 

 

 



 13 

Involvera föräldern 

 

Sjuksköterskorna var tydliga med att det är barnet som är patienten men att föräldrarna bör 

vara med i vårdsituationen som en trygghetsfaktor för barnet. Eftersom att barnen inte är 

myndiga bör föräldrarna vara involverade i vården och har en stor betydelse för barnets 

behandling. Sjuksköterskorna beskrev att då ett barn vårdas på sjukhus så vårdas också 

föräldrarna. En av sjuksköterskorna menade att föräldrarna ofta är frustrerade när de nyligen 

fått reda på att deras barn är sjuk och ifrågasätter vad sjuksköterskan gör med barnet. Det är 

då viktigt att sjuksköterskan svarar på föräldrarnas frågor och förklarar vad som ska 

genomföras. Föräldrar till ett barn som varit sjuk länge kan känna att de återfått en del av 

kontrollen över situationen genom att de har involverats i barnets vård. Föräldrarna involveras 

genom att de får lära sig om och delta i bland annat blöjvägning, sondmatning och olika 

medicinska procedurer.  

 

De vill också ha en del i vårdandet av barnet, för att de har förlorat kontrollen. 

 

Öppen kommunikation 

 

Bemötandet riktar sig inte bara till barnet utan även till föräldrarna. För att mötet ska bli så 

bra som möjligt för barnet så är det viktigt att sjuksköterskan har en öppen kommunikation 

med föräldrarna och tar reda på vad föräldrarna är oroliga eller rädda för. Eftersom att 

förälderns känslor kan återges i barnet så är det viktigt att ta reda på orsaken till känslorna. 

Enligt sjuksköterskorna så handlar föräldrarnas oro om okunskap och detta kan förhindras 

genom att sjuksköterskan använder sig av sina erfarenheter och kunskaper i kommunikationen 

med föräldrarna. Öppenhet och ärlighet i kommunikationen med föräldrarna är viktigt för att 

kunna bygga upp en tillitsfull relation. En av sjuksköterskorna beskrev en situation då en 

förälder uttryckte sin egen rädsla för blodprovstagning framför sitt barn och skrämde upp 

barnet. I det fallet var det viktigt för barnet att sjuksköterskan kunde be föräldern om att vänta 

utanför för att inte skrämma upp barnet ytterligare. Barnets oro är i fokus och föräldern måste 

i den situationen kunna klara sin egen oro själv.  

 

Ibland sitter de och signalerar att de är rädda, men inte tänkt själv vad de är 

rädda för. 

 

Bekräftelse 

 

Samtliga sjuksköterskor menar att det är viktigt att bekräfta och lyssna på föräldrarna i mötet. 

När ett barn är sjukt så kommer föräldrarna att ha det värsta tänkbara scenariot i tankarna. 

Genom att sjuksköterskan är lugn i sitt bemötande från start kan det leda till att också 

föräldrarna lugnar ned sig. Barnet kommer i sin tur att bli lugnare av det. En av 

sjuksköterskorna förklarade bekräftelse som då sjuksköterskan visar att hon ser och lyssnar på 

föräldern och dennes oro. I mötet är det viktigt att sjuksköterskan bekräftar vad hon ser utifrån 

barnets symptom och stödjer sitt resonemang med erfarenhet och en klinisk blick.  

 

Att ditt barn ler just nu mot mig och är glad är fina tecken. 

 

Information 

 

Sjukvårdspersonalens kunskap är en viktig faktor för att kunna lugna föräldrarna. 
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I ett möte bör sjuksköterskan försöka läsa av föräldern för att veta vilken typ av information 

just den föräldern behöver. En av sjuksköterskorna berättade att en orolig förälder ibland kan 

skapa ett modigt barn men att det vanliga är att om föräldern är orolig blir barnet ännu mer 

oroligt och detta bekräftades även av samtliga sjuksköterskor. Föräldrarna kan på så vis ta 

över situationen, vilket leder till att sjuksköterskan behöver fokusera på att möta hela familjen 

med sin trygghet. Information är det mest betydelsefulla sjuksköterskan kan ge föräldern i en 

orolig situation.  

 

Man informerar en gång, en gång till, en tredje gång, både på barnets nivå och 

på föräldrarnas nivå.  

 

Sjuksköterskans kompetens 

 

Erfarenhet 

 

Enligt majoriteten av sjuksköterskorna som intervjuades är mötet med barn ingenting som går 

att läsa sig till utan det är istället någonting som kommer naturligt med tid och erfarenhet. 

Sjuksköterskan lär sig genom att möta barn i olika åldrar och skapar sig sedan en uppfattning 

av hur ett möte bör gå till samt vad som fungerar bättre och sämre. En av sjuksköterskorna 

beskrev att personalen på avdelningen använder sig av mjuka och positivt betingade ord som 

till exempel att ”laga axeln” som gått ur led för att inte skrämma upp barnet. Det är också 

viktigt att vara ärlig och att inte hålla någonting hemligt för barnet. Det är bättre att säga 

precis som det är, men att använda sig av ord som är enkla och positivt betingade menar 

sjuksköterskan. Det visade sig även under samtliga intervjuer att det inte finns någon exakt 

vetenskap eller egentlig förberedelse för hur ett möte med ett barn bör gå till. 

Sjuksköterskorna använder sig istället av sin kunskap och erfarenhet.  

 

Det handlar om att man får lära sig genom att bemöta barn. 

 

Kunskap om vårdmiljöns betydelse 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev vårdmiljön som en faktor med stor betydelse i mötet. En av 

sjuksköterskorna uttryckte att vissa barn blir skrämda av personalens kläder och om 

personalen istället hade färgstarka kläder skulle det kunna ha en positiv effekt på barnen. 

Samtliga sjuksköterskor berättade att det alltid borde finnas något för barnen att titta på när de 

befinner sig på sjukhuset. Om barnet exempelvis tittar upp i taket eller på väggarna ska det 

finnas någonting intressant eller färgstarkt att kunna fästa blicken på. Samtliga sjuksköterskor 

hade något på sin klädsel som ett färgglatt halsband, klistermärken på sin namnbricka eller en 

leksak i fickan. Sjuksköterskornas utsmyckade kläder gör vårdmiljön mer barnvänlig.  

 

Både färger och former ger ju ett barnasinne. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Travelbee (1971) menar att varje interaktion ger sjuksköterskan möjlighet att lära känna 

patienten och möta dennes omvårdnadsbehov, därmed fastställa en relation och uppnå syftet 

med omvårdnaden.  
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Författarna till föreliggande studie anser att mötet till stor del handlar om att skapa en relation 

till barnet och föräldrarna, där kommunikationen är en viktig faktor. Travelbee (1971) menar 

även att kommunikation äger rum under varje möte sjuksköterskan har med patienten. I 

resultatet framkom det att kommunikationen bör anpassas efter barnets ålder, diagnos och 

tidigare erfarenheter. I samtliga intervjuer framkom det att kommunikation på barnets nivå 

ansågs vara viktigt. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008) ska sjuksköterskan se till att 

ge utvecklingsanpassad och relevant information till barnet och närstående. Om 

sjuksköterskan har en öppen kommunikation med barnet och föräldrarna finns det möjlighet 

att en relation skapas och det underlättar omvårdnadsarbetet, både för sjuksköterskan och 

familjen. Hela familjen blir på detta sätt delaktig i omvårdnaden av det sjuka barnet.  

  

Det framkom att sjuksköterskorna utifrån egna erfarenheter måste lära sig att möta barn i 

olika åldrar och skapa sig en egen uppfattning av hur ett möte bör gå till. Detta kan jämföras 

med studien av Norena Pena och Cibanal Juan (2011) som beskriver att mötet påverkas av 

barnets ålder, kognitiva färdigheter, fysiska och psykiska tillstånd och sjukdomsstadium. Av 

intervjuerna i denna studie framkom det att barnets ålder var det mest centrala i mötet. I 

enlighet med studien av Norena Pena och Cibanal Juan (2011) upplevde författarna att 

samtliga faktorer var viktiga i ett möte och att mötet istället anpassades efter individen, där 

åldern har betydelse. Det nämndes i intervjuerna att det fanns riktlinjer på avdelningarna för 

hur ett möte med barnet bör gå till men att dessa inte var evidensbaserade. Efter intervjuerna 

genomförts upplevde författarna att det skulle kunna finnas ett behov på barnavdelningarna att 

forska gällande riktlinjer för hur sjuksköterskan kan möta barn utifrån deras ålder. Detta kan 

göras för att det ska bli enklare för nya sjuksköterskor inom barnvården att hämta kunskap om 

hur mötet med ett barn bör gå till.  

 

Det framkom i resultatet att det är viktigt att sjuksköterskan gör föräldrarna trygga och tar 

reda på deras rädsla och oro, detta eftersom att barnet lätt tar efter föräldrarnas känslouttryck. 

Ivarsson (2015) nämner att då föräldern är trygg blir också barnet tryggt. Det framkom tydligt 

i intervjuerna att föräldrarnas känslor har en stor betydelse i sjuksköterskans möte med barnet 

och det är därför viktigt att alltid hålla en öppen kommunikation och bekräfta föräldrarnas 

oro. Det bekräftar Broberg (2015) då han beskriver att sjuksköterskan ska vara vänlig, 

inkännande, uppmärksam och lyhörd i mötet. Ett gott möte skapar en relation mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna, vilket i sin tur också leder till att barnet skapar förtroende för 

sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan bjuder in föräldrarna i omvårdnaden blir 

föräldrarna trygga och får tillbaka kontroll i situationen och barnets sjukdom. Den 

familjecentrerade omvårdnaden utformades på avdelningarna genom att sjuksköterskan 

involverade föräldrarna i barnets omvårdnad genom blöjbyte, sondmatning och medicinering. 

Enligt Jannerstad, Athley, Somell och Janeklev (2015) är det av stor vikt att 

sjukvårdspersonalen och föräldrar bildar ett team runt barnet men har en tydlig 

ansvarsfördelning. Familjecentrerad omvårdnad var inte någonting författarna fokuserade på 

men ämnet visade sig vara ett centralt begrepp under intervjuerna och har en stor betydelse i 

mötet. 

 

Enligt Karlsson, Rydström, Enskär och Dalheim Englund (2014) kan sammanhanget i 

vårdsituationer skrämma barnet på grund av att det är en obekant situation. Ruberg Ekra och 

Gjengedal (2012) menar att effekterna av sjukhusmiljön på barn sällan undersökts och att vara 

på sjukhus eller stå inför en sjukdom representerar en dramatisk förändring i ett barns vardag 

och kvaliteten på miljön kan påverka barnets upplevelser. Samtliga sjuksköterskor beskrev 

under intervjuerna att vårdmiljön är betydelsefull i mötet och vårdmiljön bör anpassas så att 

det framkallar nyfikenhet och leklust hos barnen.  
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De olika barnavdelningar sjuksköterskorna arbetade på var anpassade för barn genom starka 

färger på väggarna, låga bänkar att sitta på, låga receptionsdiskar för att barnen skulle kunna 

se in, målade träfåglar i taket i korridorerna och lekhörnor utspridda på avdelningarna. 

Sjuksköterskorna hade även smyckat sina kläder med färgglada halsband, klistermärken på 

sina namnbrickor eller leksaker i fickorna. På avdelningarna fanns sjukhusclowner och 

lekterapeuter för att göra vardagen roligare för barnen på sjukhuset. Författarna ansåg att 

vårdmiljön var en viktig faktor i bemötandet och såg skillnader i miljön på de olika 

avdelningarna. Enligt Ulrich och Zimring (2004) påverkar vårdmiljön även barns tillfrisknade 

och upplevelse av hälsa. När ett barn vårdas på sjukhus så består miljön av medicinteknisk 

utrustning och detta kan göra så att barnet upplever ångest, rädsla och oro vilket påverkar 

barnets upplevelse av hälsa. Författarna upplevde att en akutvårdsavdelning inte var lika 

barnvänligt anpassad som en långtidsavdelning var och det berodde främst på skillnaden i 

vårdtid. Akutvårdsavdelningen bestod även av mer medicinteknisk utrustning än en 

långtidsavdelning, vilket kan göra att barnet upplever rädsla. Om miljön är anpassad för 

barnet är det lättare för sjuksköterskan att anpassa sitt bemötande utifrån barnets individuella 

behov. Enligt Claar och Simsons (2008) är det även av stor vikt att föräldrarna upplever en 

hälsosam vårdmiljö eftersom deras sinnesstämning och delaktighet i barnets vård påverkar 

barnets upplevelse av välbefinnande. 

   

I samtliga intervjuer framkom det att tillit är en faktor som har en stor betydelse i ett möte. 

Sjuksköterskorna menade att barnet måste ha förtroende för sjuksköterskan för att 

sjuksköterskan ska kunna utföra ett arbete som kräver barnets samtycke och delaktighet, 

såsom en blodprovstagning. Alla procedurer bör göras med barnets samtycke och då krävs det 

tillit mellan sjuksköterskan och barnet. Resultatet bekräftar Karlsson, Rydström, Enskär och 

Dalheim Englund (2014) som menar att den väsentliga innebörden av att stödja ett barn under 

procedurer kännetecknas av sjuksköterskans önskan att möta barnet i barnets egen värld. 

Författarna ansåg att tillit även återspeglas i studien av Norena Pena och Cibanal Juan (2011) 

som menar att barnen kan identifiera sig med sjuksköterskan när denne använder sig av 

personliga berättelser i mötet. Berättelserna fungerar som distraktioner, minskar barnens 

ångest och stärker empatin i både omvårdnaden och relationen. Författarna ansåg utifrån egna 

erfarenheter att tillit är en viktig faktor inom vården generellt för att mötet med patienten ska 

vara gynnsamt. Utifrån intervjuerna framkom det dock att det är svårare för sjuksköterskan att 

få förtroende av ett barn än att få ett förtroende av en vuxen patient. På grund av att ett barn 

inte tänker rationellt förstår inte barnet varför vissa medicintekniska moment behöver 

genomföras, däremot kan en vuxen människa ha en bättre förståelse kring sitt tillfrisknande 

och de åtgärder som behöver genomföras. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet av faktorer som 

påverkar mötet av sjuka barn, 1-10 år, och deras föräldrar på sjukhus. Den kvalitativa 

metoden var passande eftersom att den grundar sig på subjektiva upplevelser, vilket var vad 

författarna önskade undersöka. Detta överensstämmer med Polit och Beck (2012) som 

beskriver den kvalitativa metoden som subjektiv och används för att undersöka olika fenomen 

eller koncept. Den kvalitativa metoden var författarnas förstahandsval och någon annan typ av 

metod diskuterades inte nämnvärt. Däremot hade en litteraturöversikt givit ett mer 

generaliserbart resultat som i sin tur kunna bli mer applicerbart inom barnsjukvården som 

stort i Sverige. Detta på grund av att en litteraturöversikt använder sig av fler källor.  

Författarna hade dock svårigheter med att finna relevanta artiklar, vilket gjorde att en 

litteraturöversikt varit problematisk att genomföra.  
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Studiens urval bestod åtta sjuksköterskor, varav tre var män och fem var kvinnor, alla i olika 

åldrar med minst två års erfarenhet inom barnsjukvården. Författarna önskade först ett urval 

av sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet eftersom att deltagarna skulle ha en bred 

kunskap inom ämnet. Men på grund av att det upplevdes problematiskt att komma i kontakt 

med deltagare valde författarna att korrigera urvalet till två års erfarenhet istället. Enligt 

Benner (1993) är en sjuksköterska kompetent när denne arbetat under samma eller liknande 

omständigheter i två till tre år. Därför ansåg författarna att två års erfarenhet var tillräckligt. 

Under intervjuerna framkom det att de flesta deltagarna arbetat inom barnsjukvården i mer än 

10 år, endast en deltagare hade arbetat i två år. Det fanns variation i urvalet och enligt 

Danielsson (2012) ökar det trovärdigheten i resultatet.  

 

Författarna började med att systematiskt gå igenom sin bakgrund för att kunna ta fram de 

viktigaste faktorerna i ett möte. I enlighet med Danielson (2012) skapades ett tankeschema 

där mötet var det centrala begreppet och faktorerna beskrev olika delar av mötet. När 

tankeschemat var komplett bildades frågor. De första tre frågorna berörde sjuksköterskans 

utbildning, verksamhet i vården och kompetens. Författarna valde att ha dessa tre första frågor 

för att kunna stadga urvalskriterierna samt för att inleda intervjun lättsamt så att deltagaren 

inte upplevde nervositet. Resterande frågor var kopplade till studiens syfte.   

 

Pilotintervjun som genomfördes kunde inte användas i studiens resultat eftersom deltagaren 

inte uppfyllde urvalskriteriet. Pilotintervjun genomfördes på ett café med stökig miljö vilket 

resulterade i att resten av intervjuerna genomfördes i lugna miljöer för att transkriberingen 

skulle underlättas. Författarna upplevde att en pilotintervju hade en stor betydelse i 

förberedelse för resten av intervjuerna. Författarna fick kontakt med totalt nio intresserade 

sjuksköterskor från tre olika avdelningar i Stockholmsområdet. Ett bortfall skedde på grund 

av sjukdom vilket resulterade i åtta genomförda intervjuer.  Åtta intervjuer ansågs tillräckligt 

eftersom att syftet med studien besvarats. Enligt Trost (2010) är ett mindre antal intervjuer att 

föredra i en kvalitativ studie eftersom att materialet annars kan bli ohanterligt då det är svårt 

att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer. Författarna upplevde att det var 

problematiskt att få tag på sjuksköterskor som ville delta i studien på grund av tidsbrist på 

avdelningarna. Därför fick författarna vid upprepade tillfällen kontakta verksamhetscheferna 

på avdelningarna för att kunna komma i kontakt med sjuksköterskorna. Insamlingen av data 

tog längre tid än förväntat och förmodligen kunde författarna gjort på ett annat sätt. 

Exempelvis kunde författarna kontakta verksamhetscheferna tidigare för att effektivisera 

datainsamlingen.  

 

Polit och Beck (2012) rekommenderar att intervjuerna spelas in och sedan transkriberas 

snarare än att anteckningar förs. Transkriberingen blir på så vis mer detaljerad samt att det blir 

lättare för författarna att analysera materialet. Samtliga deltagare gav samtycke till 

ljudupptagning och författarna upplevde inga problem med materialet som inspelats på 

mobiltelefonerna och kunde med lätthet utföra transkriberingen i efterhand. Det inspelade 

materialet överfördes till en lösenordskyddad dator genom transkribering och raderades sedan 

från författarnas mobiltelefoner. Transkriberingen utfördes samma dag som intervjuerna 

genomförts. Deltagarna i studien ansågs sig vara vana vid intervjustudier och författarna 

upplevde ingen nervositet bland deltagarna under intervjuerna som varade mellan 10-25 

minuter. Intervjuerna varierade i tid men författarna ansåg att samtliga deltagare gav utförliga 

svar på frågorna utifrån förutsättningarna som fanns. Anledningen till variationen i 

intervjutiden upplevde författarna berodde på hur målande och detaljrika deltagarnas svar och 

berättelser var.  
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Vissa av deltagarna upplevdes ge detaljrika svar med olika exempel på situationer, vilket 

ledde till fler följdfrågor. Vissa av deltagarna upplevdes vara mer fåordiga och därmed blev 

följdfrågorna färre från författarnas sida. 

 

Enligt Danielson (2012) krävs det att reflektion av studiens uppbyggnad och resultat 

genomgående sker under studiens gång för att studien ska framstå som trovärdig. Studien 

genomfördes på tre vitt skilda avdelningar i Stockholmsområdet vilket påverkar 

trovärdigheten positivt. Författarna anser även att trovärdigheten i studien påverkas starkt av 

variationen av deltagare i studien. Studiens deltagare var både män och kvinnor, i olika åldrar 

och med olika utbildningar och erfarenheter. Trost (2010) menar att trovärdigheten utgör ett 

av de största problemen med kvalitativa studier, därmed måste författarna kunna visa att all 

data i studien är insamlad på sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella 

problemformuleringen. Även intervjufrågorna kan begränsa trovärdigheten i studien om det 

förekommer många påståendefrågor eller om följdfrågor saknas. Författarna menar att all 

insamlad data är relevant för studiens problemformulering och att trovärdigheten inte 

begränsas av intervjufrågorna. Författarna har inte styrt deltagarna under intervjuerna för att 

få fram specifika svar eller påverkat hur intervjuerna utvecklats. 

 

Slutsats 

 

Utifrån resultatet av denna studie framkommer det att ett möte innehåller ett flertal viktiga 

faktorer. I ett möte mellan sjuksköterska och barnet är det viktigt att sjuksköterskan anpassar 

sitt bemötande efter barnets ålder. Mötet bör göras till ett lektillfälle snarare än ett vårdtillfälle 

och förtroendet mellan sjuksköterskan och barnet bör inte brytas, därför är även ärlighet en 

viktig faktor. Sjuksköterskan bör alltid hälsa på barnet innan hon riktar sin uppmärksamhet 

till föräldrarna, detta eftersom att det är barnet som är patienten. I mötet med föräldrarna 

framkom det att det viktigaste sjuksköterskan kan göra är att ge information, bekräfta och 

skapa tillit. Informationen bör ges på både barnets nivå och föräldrarnas nivå. Även 

vårdmiljöns betydelse i mötet är stor och underlättar bemötandet av barnet och föräldrarna.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Studien belyser hur viktigt mötet är i den familjecentrerade omvårdnaden och var inriktad mot 

nyutexaminerade sjuksköterskor som har behov av att inhämta kunskap gällande att möta 

barn och föräldrar i vården. Denna studie kan även vara betydelsefull för sjuksköterskor vars 

profession är inriktad mot vård av barn. Sjuksköterskor som arbetar inom barnvården möter 

dagligen barn och deras föräldrar och för att mötet ska vara positivt är det viktigt att 

sjuksköterskan vet vilka faktorer som kan påverka mötet. 

 

Fortsatta studier  

 

Författarna anser att ett mer omfattande arbete med likande syfte kan vara av intresse för 

framtida studier för att få ett mer generaliserbart resultat. Vidare vore det även intressant att 

undersöka vilka faktorer föräldrar till barn på sjukhus anser vara betydelsefulla i mötet med 

sjuksköterskan och därmed belysa mötet ur föräldrarnas perspektiv.   
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BILAGA A 

Till verksamhetschef 

 

Vi heter Rebecka Berglund och Hanna Birkedahl och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola termin 5 och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör att möta sjuka barn och deras föräldrar ur 

sjuksköterskans perspektiv (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning).  

 

Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet hos er.  

Om du godkänner att studien genomförs på avdelningen, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner dig tveksam till 

att studien genomförs på avdelningen är vi tacksamma för besked om detta. Har du ytterligare 

frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Att möta sjuka barn och deras föräldrar: ur sjuksköterskans perspektiv.  

 

Problemområdet: Vi vill undersöka vad som är viktigt för att tillgodose ett gott bemötande 

av sjuka barn och deras föräldrar ur sjuksköterskans perspektiv. Studien blir nödvändig 

eftersom att det finns en avsaknad av sammanställningar av bemötande av sjuka barn och 

deras föräldrar. Studien är inriktad mot nyutexaminerade sjuksköterskor samt sjuksköterskor 

vars profession är inriktad mot vård av barn. 

 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som har betydelse vid mötet av sjuka barn i åldern 

1-10 år och deras föräldrar. 

 

Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie då vi vill 

undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att möta sjuka barn i åldern 1-10 år samt deras 

föräldrar. I intervjun kommer vi använda oss av öppna frågor som inte behöver tas upp i 

samma ordning varje gång utan anpassas efter situationen och styrs av intervjuguiden vi 

förbereder. Intervjuguiden ger möjligheter att strama upp intervjun med frågor om det 

väsentliga inom den tidsram som finns. Intervjuerna kommer att göras med en person i taget 

(Danielson, 2012). 

 

Urval: Vi vill ha variationsrika berättelser och gör därför ett ändamålsenligt urval av 6-8 

personer. Vi önskar intervjua män och kvinnor i olika åldrar med minst ett till två års 

erfarenhet inom barnsjukvården (Henricson & Billhult, 2012). 

   

Databearbetning: Vi planerar att spela in intervjuerna med sjuksköterskorna och efter 

intervjuerna kommer vi att transkribera inspelningsmaterialet. När vi transkriberar 

inspelningarna kommer vi att avidentifiera materialet. I resultatet kommer vi att presentera 

fynden från intervjuerna utifrån syftet med studien. Det är helt frivilligt att delta och man kan 

när som helst avsluta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Deltagandet är 

konfidentiellt. Våra frågor i intervjun kommer handla om mötet, anpassad information, 

bemötande och vad som påverkar/ påverkas av bemötandet. Det självständiga arbetet skrivs 

under v. 4 – 14 och intervjuerna önskas utföras v. 6 – 10.  

Jag godkänner härmed att Hanna Birkedahl och Rebecka Berglund får utföra studien ”att 

möta sjuka barn och deras föräldrar: ur sjuksköterskans perspektiv” på kliniken under 

tidsperioden februari-april 2016. 



 

 

BILAGA B 
 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du varit verksam sjuksköterska?  

 

2. Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

 

3. Har du någon vidareutbildning? 

 

4. Kan du beskriva hur du bemöter ett barn.  

 

5. Vad ska man tänka på i bemötandet med barn? 

 

6. På vilket sätt kan sjukhusmiljön påverka bemötandet? Till exempel sjukhuskläder, 

väggarna, lukten och ljuden? 

 

7. Vilka faktorer är viktiga i bemötandet med barn och föräldrar? På vilket sätt kan 

föräldrarna påverka bemötandet? 

 

8. Berätta om ett bra bemötande och ett mindre bra bemötande, vad hände? Vad kunde gjorts 

annorlunda? Vad gick bra? Vad gick dåligt? 

 

 

 

 


