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ABSTRACT 

 

Background: How nurses treats the patients is always important, especially when caring for 

children. With this aspect in mind good communication and information are key aspects for 

trust and cooperation with families. Children have the right to participate and get information 

about their care and they are dependent on their parents, why it’s important that the 

environment and treatment from nurses accommodate the needs of the whole family.  

Aim: To examine and illustrate how children and parents experience hospitalization and the 

treatment from nurses during the hospital stay.  

Method: A literature review based on 11 qualitative articles was performed. The articles were 

found through four searches in PubMed and CINAHL.  

Results: Both children and parents felt that participation in and information during the care 

was important while hospitalized. Although some children reported being ignored and 

excluded from the caregiving process most children were satisfied with the treatment from 

nurses. Parents also experienced the treatment from nurses as mainly positive. The hospital 

environment was perceived as both frightening and foreign to the children, but it could also be 

exciting. Boredom and loneliness was reported by some children. As for parents, they 

perceived that the hospital environment was poorly adapted to families and induced feelings 

of stress and anxiety related to both environment and role changes.  

Conclusion: The conclusion of this study is that hospitalization and the nurses treatment 

needs further improvement and adjustment to fit the family’s needs. 

 

 

Keywords: Child, Parents, Perception and Hospitalization 

 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Bemötande är en viktig del av vården, framförallt när det gäller barn. Bra 

kommunikation och information är grundläggande för att förtroende och samarbete ska 

fungera. Barn har rätt till delaktighet och information gällande deras vård. Barnen är beroende 

av sina föräldrar, vilket ställer krav på sjukhusmiljön och sjuksköterskornas bemötande som 

bör vara anpassat till familjernas och barnens behov.  

Syfte: Att undersöka samt belysa hur barn och föräldrar upplever slutenvård och 

sjuksköterskornas bemötande under vårdtiden.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 kvalitativa artiklar från 4 sökningar i PubMed och 

CINAHL.  

Resultat: Barnen och föräldrarna ansåg att information och delaktighet i vården var viktigt 

under sjukhusvistelsen. Några barn rapporterade att de kände sig ignorerade och exkluderade 

ur vårdprocessen, trots detta hade de flesta barn en positiv syn på sköterskornas bemötande. 

Föräldrarnas upplevelser av sjuksköterskornas bemötande var också främst positiva. 

Sjukhusmiljön upplevdes av barnen som både främmande och skrämmande men kunde även 

vara spännande. Barnen upplevde även ensamhet och uttråkning under sjukhusvistelsen. 

Föräldrarna uppfattade miljön som dåligt anpassad för familjen. Miljön kombinerat med 

rolländringar framkallade både stress och oro hos föräldrarna.   

Slutsats: Baserat på denna studie kan det konstateras att slutenvården och sjuksköterskornas 

bemötande måste utvecklas och anpassas efter familjens behov. 

 

 

  

Nyckelord: Barn, Föräldrar, Uppfattning och Sjukhusvistelse. 
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BAKGRUND 

Begrepp: I detta arbete används begreppet sköterska för att översätta begreppet ”nurse” som 

användes i de inkluderade studierna. 

 

Att bemöta patienter och deras anhöriga på ett bra sätt är grundläggande inom vården för att 

uppnå en bra kommunikation och därmed en optimal vårdprocess. Detta gäller vuxna 

vårdtagare men i ännu högre grad barn och deras föräldrar, då barnen är en utsatt grupp. Bra 

bemötande och kommunikation är två av de grundläggande förutsättningarna för föräldrars 

förtroende för sjuksköterskorna, vilket i högsta grad påverkar barnets vård. Genom en god 

kommunikation och visat intresse för barnet och deras föräldrar kan oro minskas och 

informationsluckor fyllas ut (Broberg, 2009). Vid osäkra situationer för barnet, som vården 

ofta kan framstå som, har barnet ett behov att vara nära sina föräldrar och det som känns 

familjärt (Hallström, 2009). 

 

Barnsjukvården som en egen gren i hälso- och sjukvården uppstod under mitten på 1800-talet 

då de första barnklinikerna byggdes runt om i Europas storstäder och 1845 grundades 

världens första professur i pediatrik vid Karolinska institutet i Stockholm (Jägervall, 2012). 

Under denna tid utformades sjukhusmiljön hemlikt och mödrar uppmuntrades att vara 

närvarande på sjukhuset och delaktiga i vården av sina barn. Detta förändrades dock drastiskt 

mot slutet av 1800-talet då den moderna medicinens intåg påbörjades. Vårdsystemet 

utformades efter en strikt struktur gällande renlighet, fasta rutiner och mycket liten, eller 

obefintlig kontakt mellan barnen och föräldrarna. Denna struktur kvarstod endast i ca 50 år då 

bevisen växte sig allt starkare för den negativa inverkan denna separation hade på både 

föräldrarna och barnen. Barnsjukvården idag bygger på ständigt närvarande och, på ett eller 

annat sätt, delaktiga föräldrar. Sjukhusvården är numer mycket specialiserad samt tekniskt 

krävande där en stor del består av att utbilda, handleda och stödja barnet och dess familj i den 

vård som ges (Hallström, 2009). 

 

En annan aspekt i dagens vård av barn är FN:s konvention om barns rättigheter vilken i 42 

artiklar beskriver barns rättigheter världen över. Artiklarna tar upp allt ifrån alla barns lika 

värde till föräldrarnas ansvar till rätten till utbildning och lek, till information och rätten att 

uttrycka sin mening och bli hörd i frågor gällande barnet själv samt, det kanske mest aktuella i 

detta sammanhang, rätten till sjukvård. Idag har totalt 196 länder ratificerat barnkonventionen 
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och FN:s barnkonvention är högst relevant när barnsjukvård bedrivs (United Nations 

Children´s Fund (UNICEF), 2016a). 

Konventionen säger följande;  

o Ett barn är varje människa under 18 år (Barnkonventionen, artikel 1).  

o Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet och alla de 

institutioner som ansvarar för vård av barn ska uppfylla de fastställda normerna vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn av barnet. 

Den omvårdnad som barnet behöver för att välfärd ska säkerställas av institutionerna, 

med hänsyn tagen till barnets vårdnadshavare (Barnkonventionen, artikel 3).  

o Varje barn har en inneboende rätt till liv och barnets överlevnad och utveckling ska till 

det yttersta säkerställas (Barnkonventionen, artikel 6). 

o Barns som är i stånd att bilda egna åsikter ska fritt kunna uttrycka dessa i alla frågor 

som rör barnet. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (Barnkonventionen, artikel 12). 

o Barnet har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, sjukvård och rehabilitering. Det ska 

säkerställas att föräldrar och barn får information om och har tillgång till undervisning 

om barnsjukvård (Barnkonventionen, artikel 24). 

o Barnet har rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad till ålder samt rätt att fritt 

delta i det kulturella och konstnärliga livet (Barnkonventionen, artikel 31) (UNICEF, 

2016b). 

 

När det gäller kommunikation med barn och deras föräldrar inom vården sätts personalens 

kompetens och kunskap på prov då barnets ålder och sinnesstämning spelar stor roll i hur 

kommunikationen bör ske. I fallet med barn måste hänsyn tas till att de inte ser världen på 

samma sätt som vuxna och att information kan behöva utformas på ett annat sätt, samtidigt 

som deras kognitiva förmåga inte får underskattas eller deras rätt till deltagande i information 

och beslut bortses från (Eide & Eide, 2009). 

 

Forskningsgrund 

 

Det är många tidigare studier som tagit upp vikten av välinformerade barn och föräldrar samt 

en god kommunikation med vårdpersonal (Mårtenson & Fägerskiöld, 2007; Vaknin & Zisk-

Rony, 2011; Foster, Whitehead, Maybee & Cullens, 2013; Foster, Whitehead, & Maybee, 
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2016). Att informera barn och deras föräldrar utifrån ålder och kunskapsnivå inför 

sjukhusvistelsen är ett bra sätt att förbereda familjen (Carney et al., 2003). Denna 

kommunikation kan dock vara komplicerad och barnen glöms ibland bort under samtal och 

ronder vilket både Mårtenson et al. (2008) och Lambert, Glacken & McCarron (2008) tar upp. 

När föräldrarna agerar oroligt och ställer många frågor förflyttas vårdpersonalens fokus från 

barnet till föräldrarna och vid ronder vänder sig läkarna i första hand till föräldrarna 

(Mårtenson et al. 2008). Detta gör information och kommunikation till en komplex process 

som inkluderar mer än det uttalade orden (Martinez, E.A., Tocantins, F.R. & de Souza, S.R., 

2013) 

 

Enligt Carney et al., (2003) handlade barnens upplevelser av vården framförallt om den 

fysiska omgivningen och människorna omkring dem. Board (2005), Foster et al. (2013) och 

Foster et al. (2016) belyste vikten av människorna runt barnet, både föräldrar och personal, 

där de konstaterade att människorna var de starkaste minnena barnen hade från sin 

intensivvård och att de positiva människorna upplevdes som hjälpsamma. Det konstaterades 

dock att barn i olika åldrar värderade olika aspekter inom omvårdnaden olika viktiga, äldre 

barn tog ofta upp den fysiska miljön och vårdpersonalens bemötande under sjukhusvistelsen 

medan de yngre barnen pratade mer om vikten av föräldrars närvaro och längtan hem (Carney 

et al., 2003). 

 

Det är viktigt att föräldrar inkluderas då de är experter på sitt barn och känner barnets 

vardagliga rutiner kring exempelvis mat och sömn. I och med detta krävs ett nära samarbete 

mellan förälder och sköterskor för att uppnå en optimal vård kring barnet. Barnet har även ett 

behov av en förälder närvarande under hela vårdförloppet då det ger trygghet (Melo, Ferreira, 

Lima & Mello, 2014). När samarbetet fallerar och vårdpersonalen inte värderar föräldrars 

åsikter leder det till att beslut fattas över huvudet på både barnet och föräldrarna, utefter 

rutiner istället för anpassat efter individen (Mårtensson et al., 2008). Sköterskorna bör tillåta 

föräldrar att delta i omvårdnaden utefter vilja och förmåga. Om detta bortses från minskas 

möjligheten till inklusion och att effektivt se och tillfredsställa barnens behov. Det kan få 

negativa konsekvenser för både barnet och föräldrarna (Melo et al., 2014) vilket tydliggörs av 

Berry et al. (2013) vars resultat visade att risken för återinskrivning minskade om föräldrarna 

ansåg att barnets hälsa tillät hemgång vid utskrivning.  
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Majoriteten av vårdpersonalen höll med om att barnen ska vara delaktiga i vården vid såväl en 

kronisk som akut sjukdom, personalens åsikter varierade däremot angående i vilken 

utsträckning hänsyn ska tas till deras medgivande. Vårdpersonalen var överens om och stödjer 

idén att inkludera barn i vården och lyssna till samt respektera deras preferenser inom 

rutinsjukvård och rutinbehandlingar. Vid mer komplexa undersökningar och behandlingar var 

det däremot fler som kunde tänkas överse barns protester (Vaknin et al., 2011). I studien från 

Mårtenssons et al. (2008) lyssnade majoriteten av vårdpersonalen på vad barnen sa men alla 

anpassade inte interaktionerna utefter vad som sades, enbart i 37 av 100 situationer 

respekterade personalen barnets syn, önskningarna eller värderingar, helt eller delvis. För att 

barnen ska känna sig delaktiga i sin vård informerar och förklarar majoriteten av 

sjuksköterskorna för barnen om vad som ska hända och något fler än hälften av dem använde 

sig av lek (Vaknin et al., 2011). 

 

Barn bör ses som kompetenta och autonoma personer och en av sjuksköterskornas viktigaste 

uppgifter är att stötta barnens delaktighet i vården som rör dem. Barns autonomi och 

möjligheterna till självständighet och delaktighet avgörs av föräldrarnas och vårdpersonalens 

villighet att inkludera barnet och deras tilltro till barnets förmåga att klara vissa uppgifter 

självständigt. Barns förmåga att fatta beslut och att självständigt utföra uppgifter beror därmed 

mer på vuxnas attityder än på barnens egen kapacitet (Mårtenson & Fägerskiöld, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensram som kommer att användas är Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori, 

då den har en tydlig koppling till relationer och bemötande mellan sjukvårdspersonal och 

patienter samt anhöriga. Joyce Travelbee anser att omvårdnad i första hand är en process 

mellan människor och att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är central i 

omvårdnaden. Travelbee´s omvårdnadsteori bygger på att erkänna att patienten är en unik och 

oersättlig individ, att fokusera på människa-människa-relationen mellan patient och 

sjuksköterska och att i denna relation möta patientens, närståendes och alla inblandades behov 

(Eide & Eide, 2009). Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori valdes då den värdesätter 

sjuksköterskans förmåga att se individen bakom sjukdomen, se den sjukas anhöriga samt 

skapa en bra relation med både barnet och dess föräldrar. Sjuksköterskans förmåga att 
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uppfylla dessa förmågor är grundläggande för en positiv upplevelse av bemötande och 

slutenvård. 

 

Problemformulering 

Barn är beroende av både vårdpersonal och sina föräldrar under sjukhusvistelsen vilket gör 

dem till en utsatt grupp under vårdtiden. Samarbetet mellan sjuksköterskorna, barnen och 

deras föräldrar är därför extra viktigt. För att främja barnens autonomi och utveckling är det 

viktigt att barn inom sjukvården känner sig delaktiga och välinformerade i de beslut som 

fattas. För att kunna utveckla en optimal vård och kunna tillgodose familjens specifika behov 

är det viktigt att få insikt i barns och föräldrars upplevelse av vården och sjuksköterskornas 

bemötande  

 

Syfte 

Att undersöka samt belysa hur barn och föräldrar upplever sjuksköterskornas bemötande och 

slutenvården under vårdtiden. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever barn sjuksköterskans bemötande under vårdtiden? 

 Hur upplever barn slutenvård? 

 Hur upplever föräldrar sjuksköterskans bemötande under vårdtiden? 

 Hur upplever föräldrar sina barns slutenvård? 

 

METOD 

 

Design 

Studien har utformats i form av en litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier för att fånga 

många barns och föräldrars uppfattningar.  

 

Sökstrategi 

 

Sökningen påbörjades i PubMed och utökades till CINAHL. Sökorden som användes var 

pediatric, hospitalization, perception, children, parents, care, staff, child, hospital, parent, 

nurse och experience, se tabell 1 för de specifika sökningarna.  För att specificera utfallet av 
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sökningarna användes boolesk sökstrategi. De utvalda artiklarna bestod av orginalartiklar som 

hade en kvalitativ metod.  

 

Inklusionkriterier: artiklarna skulle vara tillgängliga på svenska eller engelska, det skulle vara 

orginalartiklar, finnas tillgängliga via Uppsala Universitet och fokusera på slutenvård av barn. 

Artiklar från hela världen har inkluderats i studien.  Exklutionskriterier: artiklar beträffande 

neonatalvård, palliativ vård och öppenvård av barn, artiklar om barns uppfattning när barnet i 

fråga inte var patient, artiklar med kvantitativ metod samt artiklar som bedömts ha låg kvalitet 

utifrån kvalitetsgranskningen.  

 

Sökningen påbörjades med utprovning av sökord i databasen PubMed tills de resulterade i 

111 artiklar. Alla titlar lästes igenom och de som stämde mot syfte och frågeställning valdes 

ut. Då den första sökningen inte resulterade i tillräckligt antal titlar, endast 19 som stämde mot 

syfte och frågeställning, fortsatte sökning med ändringar av sökorden. Den nya sökningen i 

databasen resulterade i 101 artiklar. Då summan av dessa sökningar endast gav 29 relevanta 

titlar genomfördes en tredje sökning i en annan databas, CINAHL, där resultatet blev 95 

artiklar efter utprövning av sökord. Här hittades 21 relevanta titlar vilket gav det 

sammanslagna resultatet av 50 titlar vilket var målet. Totalt resulterade de tre sökningarna i 

307 artiklar varav 50 titlar stämde mot frågeställning och syfte, 3 titlar förekom i mer än en av 

sökningarna vilket gav totalt 45 artiklar.  

 

I steg två lästes alla artiklars abstracts igenom och de som stämde mot syfte och frågeställning 

valdes ut, vilket var 19 st. Slutligen lästes artiklarna i sin helhet vilket resulterade i 7 artiklar 

som svarade på syfte och frågeställning. Fem artiklar exkluderades direkt då de inte var 

tillgängliga via Uppsala universitet och 7 exkluderades då de hade låg kvalitet eller en 

kvantitativ metod. Det låga antalet artiklar ledde till en fjärde sökning med nya sökord i 

CINAHL vilken resulterade i 23 titlar av vilka 10 abstract stämde mot syfte och 

frågeställning. Av dessa 10 artiklar exkluderades 4 direkt då de inte var tillgängliga via 

Uppsala universitet och ytterligare 2 på grund av låg kvalitet. Slutligen kvarstod 11 artiklar 

som inkluderades i studien. Se tabell 1 för en samanställning av sökresultaten. 
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Tabell 1: Sökresultat 

 

Databas Sökord Utfall Valda 

artiklar 

baserat på 

titel 

Valda artiklar 

baserat på 

abstract* 

Inkluderade 

artiklar  

PubMed Children AND Parents 

AND Perception AND Care 

AND Staff 

111 19 8 2 

PubMed Pediatric AND 

Hospitalization AND 

Perception AND Child 

101 10 7 2 

CINAHL Pediatric AND 

Hospitalization AND 

Perception AND Child 

95 21 7 3 

CINAHL Hospital AND Parent AND 

Pediatric AND Nurse AND 

Child AND Experience 

163 23 10 4 

*Samma artiklar kan förekomma i flera sökningar 

 

 

Bearbetning och analys: 

 

Artiklarna har bearbetas med hjälp av en kvalitetsmall (Bilaga 1)(Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014). Kvalitetsmallen är uppdelad under olika rubriker 

baserat på artikelns olika delar med frågor om de uppnår alla krav på vad delarna bör 

innehålla. Även forskarens påverkan på urval, insamling och analys samt “självkritik/analys” 

av sin påverkan på resultatet bedöms. I slutet av granskningsmallen finns en lista med 

aspekter att ha i åtanke vid bedömning av varje del. Utifrån dessa resultat bedömdes 

kvaliteten i 3 nivåer; hög, medelhög och låg.  

 

Resultatanalys 

 

Samtliga artiklar som stämde mot frågeställning och syfte samt erhöll en hög eller medelhög 

kvalitet lästes noggrant igenom varpå deras teman plockades ut och sammanfattades. Utifrån 

dessa teman formulerades 6 nya kategorier; Kommunikation, Information, Känslor, Miljö, 

Delaktighet och Sjuksköterskor; under vilka de gamla temana kategoriserades in med hjälp av 

färgkodning. Dessa 6 kategorier sorterades sedan in under de 2 huvudrubriker; Barn och 
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Föräldrar; och deras 2 underrubriker; Uppfattning av bemötande från sjuksköterskor och 

Uppfattning av slutenvård; baserade på frågeställningarna som resultatet struktureras efter (se 

figur 1). Med dessa rubriker och underrubriker i åtanke läses artiklarnas resultat igenom 

ytterligare en gång och utdrag som svarar på frågeställningarna skrivs in under de kategorier 

där de passar in. Dessa utdrag sammanfattas slutligen i resultattexten. 

Figur 1. 

Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden har gjorts med avseende på urval av artiklar samt presentation av 

resultat. Studierna som inkluderats har tillstånd från en etisk kommitté eller noggranna etiska 

överväganden. Alla artiklar som inkluderats i studien har redovisats objektivt och studiens 

resultat omfattar alla resultat som påträffas, både de som stödjer och talar emot personliga 

åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

 

De 11 studierna som inkluderades ägde alla rum på sjukhus, varav de flesta genomfördes i 

Europa och Nordamerika, men även studier från Kina och Brasilien förekom. Metoderna var 

kvalitativa och bestod framförallt av intervjuer och observationer med vissa inslag av 

teckningar, lek och pyssel. Barnen var mellan 4-20 år, framförallt i skolåldern varav 

majoriteten var mellan 6-12 år. Föräldrarna var framförallt mammor till barn från en månads 

ålder och generellt sett var barnens ålder lägre i de studier som fokuserade på föräldrar. 

 

Barn 

Barns syn på och uppfattning av slutenvård och sjuksköterskor togs upp i 8 av de 11 

studierna. 

 

Uppfattning av bemötande från sjuksköterskor 

Information, kommunikation och delaktighet 

 

De flesta barn ville ha information om sin sjukdom och sin vård (Coyne, 2006; Ekra, 

Korsvold & Gjengedal, 2015; Penña & Rojas, 2014; Santos, Silva, Depianti, Cursino & 

Ribeiro, 2016). Barnen ville dessutom att föräldrarna skulle vara välinformerade för att kunna 

hjälpa till, påminna dem och ibland ta över ansvaret för egenvården (Ekra et al., 2015). Enligt 

Penña et al. (2014) var barnen generellt sett nöjda med sjuksköterskornas information och 

barnen i Lindeke et al.’s (2006) studie nämnde att när informationen gavs på rätt sätt kunde 

det vara en av de bästa sakerna under vårdtiden. Även barnen i Santos et al.’s (2016) studie 

tyckte att sköterskornas förklaringar var bra men att detaljrikedomen i informationen 

varierade. Ett tillfälle där barnen ansåg det extra viktigt med information var vid procedurer 

då informationen beskrevs som den viktigaste delen i bemötandet, att få en förklaring på 

varför och hur proceduren genomförs. De välinformerade barnen visade stora kunskaper kring 

de procedurer och den omvårdnad de genomgått (Santos et al., 2016). Det barnen däremot 

ogillade var när informationen och kommunikationen var bristfällig eller uteblev samt när de 

tvingades följa regler utan bakomliggande förklaringar (Santos et al., 2016; Penña et al., 

2014). Flera barn upplevde att föräldrarna hade mer information om vården än vad de själva 

hade och tyckte att de borde få viss information direkt (Penña et al., 2014).  Penña et al. 
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(2014) rapporterade ett mindre vanligt exempel där vissa barn mådde bättre av och inte ville 

ha information då detta kunde väcka negativa minnen och öka stressnivån hos barnet.  

 

Barnen ville inkluderas, respekteras och vara inblandade i beslut gällande vården (Coyne, 

2006), enligt Ekra et al. (2015) gäller det framförallt utbildning om sin sjukdom och praktiskt 

utförande av behandling. Detta motiverades med behovet av förståelse om sin sjukdom och 

vägen till tillfrisknande samt möjlighet att förbereda sig inför procedurer. Barn som fick 

information och fick uttala sig om sin vård var gladare, kände sig lugnare och var mindre 

nervösa samt uppskattade att de blev behandlade som personer med rättigheter . Studien 

visade även en stor variation i vilken grad barnen inkluderades och att detta berodde på 

personalen som jobbade (Coyne, 2006). 

  

Bristande kommunikation mellan personal och barn tas upp av både Coyne (2006), Lindeke, 

Nakai & Johnson (2006) och Penña et al. (2014). I Lindeke et al.’s (2006) studie tyckte 

barnen att förvirrande kommunikation var en av de värsta sakerna inom vården. Barnen 

upplevde att de fick för mycket information på en gång, att den förmedlades för snabbt, var 

otydlig eller att personalen använde ett för komplicerat språk (Penña et al., 2014). Ett annat 

problem som rapporterades i Penña et al.’s (2014) studie var ett sannolikhetsbaserat språkbruk 

som skapade osäkerhet hos barnen gällande vilken information de kunde lita på. Exempel på 

detta kunde vara återbud på hemgång som kunde skapa stor besvikelse hos barnet (Penña et 

al., 2014). Detta visar att kommunikationen mellan sköterskan och barnet är betydelsefull och 

barnen i Coyne’s (2006) studie anser att detta är extra viktigt inför smärtsamma procedurer så 

de får en chans att förbereda sig.  

 

Flera barn upplevde att de blev ignorerade eller exkluderade av vårdpersonalen (Coyne, 2006; 

Livesley & Long, 2012). Coyne’s (2006) studie visade att barnens åsikter ibland saknade 

betydelse då sköterskor och läkare pratade över huvudet på barnen eller endast tillfrågade dem 

av artighet och sedan ställde samma fråga till föräldrarna. Penña et al., (2014) presenterade 

också hur barnen delgav att sjuksköterskorna ibland lät bli att prata eller förklara proceduren, 

de konverserade sinsemellan om de tekniska men exkluderade barnet och de anhöriga. Barnen 

upplevde dessutom brist på konsultation kring rutiner och regler på avdelningen (Coyne, 
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2006). Många barn upplevde att de inte förstod vårdsituationen då de inte inkluderades eller 

förstod den givna informationen (Coyne, 2006; Penña et al., 2014). Personalen frågade inte 

heller om de förstått informationen de fått vilket bidrog till att barnen kände sig exkluderade 

ur vårdprocessen (Penña et al., 2014). Livesley & Long (2012) tog även upp barn med stor 

kunskap om sina respektive sjukdomar vars önskemål förbisågs. Barnen berättade om hur de 

vande sig vid att ingen frågade efter deras synpunkter och att de var tvungna att anpassa sig 

efter avdelningens rutiner (Coyne, 2006). När barnen exkluderas kände de sig oviktiga, 

bortglömda och som ett objekt snarare än personer med känslor (Coyne, 2006). 

 

Sjuksköterskor 

 

Enligt barnen var sköterskorna en av de bästa sakerna med sjukhusvistelsen och en bra 

sköterska var den som var omhändertagande och gav läkemedel till de sjuka. Detta var 

nödvändigt för att barnet skulle må bättre och bli frisk (Lindeke et al., 2006; Santos et al., 

2016). De flesta barnen hade en positiv syn på sköterskorna och uppskattade när de lekte med 

dem, lät dem hjälpa till, lyssnade på dem och visade intresse av att lära känna barnen som 

personer (Coyne, 2006; Ekra et al., 2015; Lindeke et al., 2006). Till skillnad från annan 

vårdpersonal beskriver barnen en mer personlig kontakt med sköterskorna såsom 

gemensamma intressen samt hur sköterskorna pratade med barnet för att lära känna dem när 

det fanns tid över. Barnen ville lära känna sköterskorna som personer snarare än som 

vårdpersonal (Coyne, 2006). Barnens idealsköterska skulle vara snäll, vänlig, lyssna, leka 

med dem, vara positiv, rolig, familjär samt vara kompetent, lätt att prata med och inte 

behandla någon dåligt (Coyne, 2006; Lindeke et al., 2006; Santos et al., 2016). 

  

Barnen tyckte att de själva och personalen såg situationer på väldigt olika sätt, där barnen 

ville vara mer som andra barn och uppfattade att sköterskorna endast ville få jobbet gjort 

(Livesley et al., 2012). De tyckte att sköterskorna borde vara försiktiga, agera långsamt och 

använda alternativa resurser, som exempelvis lek, för att förbereda och lugna dem inför 

smärtsamma procedurer (Santos et al., 2006). Efter ett dåligt bemötande, med irriterad ton och 

olämpligt språk, från en sköterska beskrev ett barn personalen som att de inte ville jobba utan 

bara skrika på folk, att de var dumma människor och att han inte ville vara på sjukhus, en 

annan pojkes uppfattning av sköterskorna efter återkommande procedurer var att de sticker, 
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gör illa och bidrar till hans smärta (Lapa & Souza, 2011). Detta visar att det är viktigt för 

barnen att sjuksköterskorna är försiktiga när de närmar sig barnet och pratar ömt med dem 

(Santos et al., 2016). 

 

Uppfattning av slutenvård 

Miljö 

 

Att läggas in på sjukhus innebar en ny okänd miljö som, trots barnanpassade lokaler, kunde 

kännas skrämmande enligt flera barn. Det som upplevdes som jobbigt och skrämmande var 

framförallt den medicinska apparaturen, ensamhet, brist på aktiviteter och att se eller höra 

andra sjuka barn (Ekra et al., 2015; Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2010). När barnen 

skrevs in på avdelningen var de tvungna att lyda under nya regler och rutiner. Reglerna 

tenderade dock att variera beroende på personalen och hur stor arbetsbelastningen var på 

avdelningen. Det var personalen som hade kontroll över de delade resurserna som TV, 

lekrum, belysning och mat och barnen behövde tillåtelse för att för att ta del av de 

gemensamma utrymmena samt för att få lämna avdelningen (Livesley et al., 2012). Den nya 

obekanta miljön övergick dock till en ny spännande plats att utforska med tiden och så länge 

familjen var nära och gav trygghet kunde barnen lära sig nya saker och få nya vänner (Ekra et 

al., 2015; Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2010). Var barnen på sjukhus under en längre 

tid övergick dock det nya och spännande till uttråkning (Lindeke et al., 2006).  Barn i 

Livesley et al.’s (2012) studie, som tillbringat tid på sjukhus tidigare, belyste vikten av att bli 

inlagd på rätt avdelning för att få bästa vården. Wilson et al. (2010) beskrev även hur vissa 

sjukhusrutiner upplevdes som konstiga av barnen snarare än hotfulla.  

  

Enligt Ekra et al. (2015) verkade barnen ta sina föräldrars närvaro på sjukhuset för givet men 

som det beskrivs av Lam & Chang (2006) och Lapa et al.(2011) så är det inte självklart att 

föräldrarna stannar med sina barn på sjukhuset. Ett barn i Lapa et al.´s (2011) studie beskrev 

hur han höll sig vaken tills mamman hade somnat för att försäkra sig om att hon inte skulle 

lämna honom. När barnen var med om skrämmande och obehagliga händelser ville de ha 

skydd, i första hand hos sina föräldrar men även hos sköterskor (Wilson et al., 2010) och Ekra 

et al.’s (2015) studie visade att barnen som hade föräldrar närvarande kände sig trygga (Ekra 

et al., 2015). Lapa et al. (2012) poängterar även hur miljön, som var dåligt anpassad för 
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familjer, kunde påverka barnen genom att belysa ett barns skuldkänslor som uppstod på grund 

av att hans mamma sovit dåligt då hon fått sitta på en stol hela natten.   

  

Barnens behov av lek och aktivitet under sjukhusvistelsen var av stor betydelse (Ekra et al., 

2015; Lapa et al., 2011; Lindeke et al., 2006; Livesley et al., 2012). I Ekra et al.´s (2015) 

studie berättade barnen om hur de blev tilldelade olika aktiviteter kring lek, skola och 

utbildning på sjukhuset. Lindeke et al. (2006) presenterade att barn i alla åldrar uppskattade 

lek och aktiviteter anpassat efter deras intressen, ålders- och mognadsnivå. Trots deras behov 

av lek blev många barn tillsagda att de måste vila och hänvisades till sina rum, framförallt de 

första dagarna av vårdtiden (Ekra et al., 2015). Barnen kände sig bundna till sängen eller till 

en viss del av avdelningen och upplevde sig begränsade när de tvingades leka på 

lekrumspersonalens villkor (Lapa et al., 2011). Tillgängligheten till lekrummet var dessutom 

begränsad, både tidsmässigt samt till inneliggande barn med vuxet sällskap. Detta hindrade 

barnen från att leka vilket gjorde dem uttråkade, framförallt de som var ensamma (Livesley et 

al., 2012). 

  

I Lindeke et al. (2006) studie tog barnen upp det bästa och det värsta med sjukhusvistelsen. 

Det bästa med sjukhusvistelsen inkluderade personalen, omvårdnaden och behandlingen, 

lokalerna, utrustningen, aktiviteterna samt möjligheten att ha familjen nära. Det värsta med 

sjukhusvistelsen inkluderade smärta och obehag relaterat till behandlingar och procedurer, 

sjukdomen i sig, sömnproblem, instängdhet eller isolering, att vara borta från hemmet, att vara 

uttråkad och stillasittande, dålig kommunikation, brister i vården och ineffektiva system. 

Något som kunde förbättras enligt barnen var mer underhållning, bekvämare sängar och lägre 

ljudnivåer. De äldre barnen efterfrågade även mer privata utrymmen (Lindeke et al., 2006). 

 

Känslor 

 

Det uppkom många negativa känslor hos barnen under sjukhusvistelsen. Barnen tvingades in i 

nya obekanta rutiner när de kom till sjukhuset, de kände sig ensamma vilket ledde till att de 

saknade sin vardag, sin släkt, sin familj och sitt hem. (Ekra et al., 2015; Lapa et al., 2011). 

När barnen förbisågs eller blev ignorerade av personalen uppstod också negativa känslor, 

såsom ilska, upprördhet och nedstämdhet (Coyne, 2006; Livesley et al., 2012). Barnen kände 

sig nervösa och osäkra när de kom till sjukhuset (Ekra et al., 2015) och många barn kände sig 
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instängda och hindrade under sjukhusvistelsen (Lapa et al., 2011). Ensamhet var en 

återkommande känsla hos barnen som vistades på sjukhus (Ekra et al., 2015; Lapa et al., 

2011; Wilson et al., 2010) och rädsla för att deras föräldrar skulle överge dem förekom (Lapa 

et al., 2011). När barnen var ensamma kände de sig rädda, arga och ledsna. De visste inte vad 

som skulle hända eller så trodde de att någonting smärtsamt eller skrämmande skulle hända 

baserat på tidigare erfarenheter. (Wilson et al., 2010). Barnen upplevde också förändringar 

kring sina kroppar som främmande, vilket ledde till både oro och ångest. De tyckte också att 

vissa krävande och mödosamma behandlingar gjorde dem utmattade vilket satte 

begränsningar för dem i sociala relationer (Ekra et al., 2015). 

  

Några barn rapporterade positiva synpunkter på sjukvården som framförallt handlade om att 

bli ompysslade, få uppmärksamhet och kompensation i form av leksaker. De nämnde även de 

positiva känslorna kopplade till positiva nyheter såsom förbättring och hemgång, vilket 

barnen längtade efter, som indikerade att de var utom fara och ledde därmed till bättre 

psykiskt välmående och kontroll (Lapa et al., 2011; Penña et al., 2014). Under sjukhustiden 

förstod några av barnen även vikten av de jobbiga stunderna då de såg det slutliga målet vilket 

var tillfrisknande och kunde finna tröst i att dra sig tillbaka till sängen under jobbiga stunder 

(Lapa et al., 2011; Livesley et al., 2012). 

 

Föräldrar 

 

Föräldrars syn på och uppfattning av slutenvård och sjuksköterskor togs upp i 4 av de 11 

studierna. 

 

Uppfattning av bemötande från sjuksköterskorna 

Information och Kommunikation 

 

Att kommunikationen mellan sköterskorna och föräldrarna såg olika ut beroende på 

vårdsituation konstaterade Espezel & Canam (2003) i sin studie där de beskrev hur 

kommunikationen i akutsituationer framförallt bestod av ett neutralt beteende, kortfattad fakta 

och ett tekniskt språk. När barnet sedan stabiliserades utvecklades kommunikationen och 

sköterskorna förmedlade mer positiva observationer, var mer personliga med föräldrarna och 
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nämnde tidigare erfarenheter.  Det som föräldrarna upplevde som positiv kommunikation 

enligt Harbaugh, Tomlinson & Kirschbaum (2009) var när sköterskorna beskrev hur barnet 

såg ut, speciellt när utseendet var oväntat exempelvis efter en stor operation, samt höll dem 

uppdaterade gällande barnets tillstånd. Denna typ av information motverkade oro om barnets 

överlevnad som annars kunde uppstå. Även information om småsaker som hände i 

föräldrarnas frånvaro uppskattades då det visade att personalen hade koll på barnet (Lam et 

al., 2006). Föräldrarna i Lam et al.´s (2006) studie ansåg dock att sköterskorna borde bli bättre 

på att erbjuda den senaste informationen om deras barn men såg det som läkarens ansvar att 

förklara sjukdomstillstånd och behandlingsplan. 

 

Delaktighet 

 

När barnen var som sjukast kände sig många föräldrar hjälplösa, som att de förlorat en del av 

föräldrarollen, då de inte själva kunde ta hand om sitt barn utan var helt beroende av 

vårdpersonalen (Espezel et al., 2003; Harbaugh et al., 2009). Separation, brist på medicinsk 

kunskap samt överväldigande stimuli från omgivningen bidrog till detta (Harbaugh et al., 

2009). Under det tidiga vårdförloppet, på en intensivvårdsavdelning, var föräldrarnas 

huvudsakliga sysselsättning att observera. Det var deras sätt att kontrollera situationen och det 

kunde minska deras ångest när de såg personalens kompetens. Detta deltagande var beroende 

av i vilken grad sköterskorna lät dem närvara (Harbaugh et al., 2009). I takt med barnets 

förbättring ökade föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden och ett samarbete utvecklades 

mellan förälder och sköterska. En balans var dock viktigt då för mycket ansvar upplevdes som 

negativt och att samarbetet som brutet (Espezel et al., 2003). Föräldrarna uppskattade även att 

sköterskorna ansvarade för de smärtsamma omvårdnadsåtgärderna och ansåg att detta 

skyddade barnet (Harbaugh et al., 2009).  I Lam et al.´s (2006) studie ansåg föräldrarna att 

sköterskorna skulle erbjuda mer hjälp då de skötte majoriteten av omvårdnaden och inte visste 

när det var lämpligt att be om hjälp då sköterskorna var väldigt upptagna. 

 

Föräldrarna i Coyne´s (2006) studie tillfrågades om åsikter kring barns delaktighet i vården. 

Ett återkommande mönster i de allra flesta föräldrars åsikter var att barnens autonomi och 

självbestämmande skulle respekteras, de föreslog att personalen skulle lyssna på och 

inkludera barnen i beslut om vården. Vissa föräldrar poängterade att barnens hjärnor var 

friska och att de därför hade kompetens att förstå och vara involverade i sin vård. Barn med 
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kroniska sjukdomar ansågs ha mycket kunskap om sina sjukdomar och tillhörande 

behandlingar, och föräldrarna menade därför att personalen borde värdera och ta till vara 

dessa barns expertis och kunskap. Vissa föräldrar sa att deras barn hade egna åsikter, ville 

vara självständiga och att de därför skulle inkluderas i information och valmöjligheter kring 

vården baserat på deras individuella kompetensnivå. Andra föräldrar kände oro för att deras 

barn skulle göra fel val kring behandlingsalternativ. Några föräldrar uttryckte att den mentala 

bördan av att fatta komplicerade beslut skulle lämnas till föräldrarna, framförallt när barnen 

var sjuka och inneliggande. I studien av Lam et al. (2006) ansåg alla föräldrarna, oavsett ålder 

och sjukdom på barnet, att deras barn var för små för att ta hand om sig själva och var mycket 

angelägna att stanna med sina barn. Detta visar hur komplex delaktighetsfrågan kan vara från 

föräldrars perspektiv.  

 

Sjuksköterskor 

 

Föräldrarnas förståelse för sköterskornas yrkesroll var snäv och de visste inte vad som ingick i 

sköterskornas arbetsuppgifter. Föräldrarna såg på sköterskorna som informationssamlare och 

uppskattade när sköterskorna fungerade som en medlare mellan dem själva och läkarna 

(Espezel et al., 2003). De kände sig trygga när sköterskorna var observanta och erbjöd skydd 

kombinerat med öppen kommunikation och information (Harbaugh et al., 2009). Utöver detta 

kunde några stöttande ord från personalen förgylla deras dag. Föräldrarna tyckte att 

sköterskorna översatte läkarnas kommunikation åt dem och hyllade dem för deras sociala 

kompetens (Espezel et al., 2003). Föräldrarna i Harbaugh et al.´s (2009) studie tog upp att 

tillgivna sköterskor kunde minska de negativa effekterna på förlusten av den vanliga 

föräldrarollen. I detta skede uppskattade föräldrarna att sköterskorna utöver att uppfylla 

barnets fysiska behov av omvårdnad tog steget längre och visade omtanke och tillgivenhet för 

barnet. Det var framförallt mödrarna som lade fokus på detta men alla föräldrar såg det som 

en besvikelse när sköterskorna brast på denna punkt och ansåg då att barnens behov endast 

minimalt blev uppnådda. När sköterskorna däremot började brista i övervakningsaspekt såg 

föräldrarna det som riktigt störande. 

 

Relationen mellan föräldrar och sköterskor påverkades av sköterskornas kunskap om barnet 

samt deras vilja att lära sig, både angående sjukdomen och individen. Att hitta gemenskap och 

ha ett gott informationsutbyte främjade relationsutvecklingen. Föräldrarna upplevde sig mer 
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nöjda med vården när sköterskan visade kunskap om barnet och tillståndet och de upplevde 

att det var viktigt att spendera tid tillsammans och att lära känna sköterskan på en personlig 

nivå (Espezel et al., 2003). Föräldrarna uppskattade när sköterskornas visade uppskattning för 

personen bakom sjukdomen, barnets individualitet och känslighet. Sköterskorna som visade 

värme mot barnet, rörde tillgivet vid barnet och pratade om vardagliga saker som barnets 

personlighet, bekvämlighet och särskildhet uppskattades (Harbaugh et al., 2009). Majoriteten 

av sköterskorna uppfattades som bra och brydde sig om både föräldrarna och barnen. Endast 

ett fåtal upplevdes sakna entusiasm och vara otrevliga. Föräldrarna ansåg att de var de själva 

som bäst kände till sitt barns känslor och de var därför oroliga att sköterskorna inte skulle 

förstår deras barns behov. Föräldrarna sa också att barnen var rädda för vårdpersonalen och att 

det hindrade kontakten mellan barnen och sköterskorna. Äldre barn vågade inte be om den 

hjälp de behövde och yngre barn grät kraftfullt när vårdpersonalen närmade sig. Föräldrarna 

berättade om jobbiga situationer då de blivit utestängda från procedurer och hört deras barn 

skrika och gråta från andra sidan dörren. De ville vara närvarande vid olika procedurer och på 

så sätt kunna erbjuda trygghet och agera medlare för att minimera direktkontakten mellan 

barnet och vårdpersonalen. (Lam et al., 2006). 

 

Uppfattning av slutenvård 

Miljö 

 

Både Lam et al. (2006) och Harbaugh et al. (2009) beskrev hur föräldrarna ville vara med sina 

barn och skydda dem när de var sjuka. Föräldrarna upplevde att deras barn var annorlunda 

från de andra barnen och att de inte passade in i sjukhusrutinerna (Lam et al., 2006). Att vara 

tvungna att lämna sina barn upplevdes som väldigt svårt av föräldrar och ledde till både 

saknad och oro. Det var barnets situation kombinerat med den okända miljön som gjorde att 

föräldrarna ville vara där och inte stod ut med tanken att lämna barnet (Lam et al., 2006; 

Harbaugh et al., 2009). I Lam et al.´s (2006) studie beskrev föräldrarna även att de var de 

första som såg förändringar på sitt barn, varför deras närvaro var viktig så de kunde rapportera 

till sjuksköterskorna och åtgärder kunde vidtas.  

 

Sjukhusets miljö påverkade föräldrarna och deras relation med personalen i högsta 

grad (Espezel et al., 2003; Harbaugh et al., 2009). Espezel et al. (2003) tog upp hur 

föräldrarnas samarbete med sköterskorna var som sämst på intensivvårdsavdelningar där 
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miljön var som mest opersonlig. Även Harbaugh et al. (2009) tog upp hur 

intensivvårdsavdelningar framkallade stress och osäkerhet hos föräldrarna. När barnen 

däremot flyttades till vanliga avdelningar blev atmosfären mer positiv och medförde bättre 

interaktion med sköterskorna. Det som föräldrarna i Harbaugh et al.´s (2009) studie tog upp 

som negativt angående miljön var påtvingad separation och att se sitt barn ha ont.  

 

Personalsituationen och arbetsmiljön på avdelningen lyftes i majoriteten av studierna (Coyne, 

2006; Espezel et al., 2003; Lam et al., 2006). I studien av Lam et al. (2006) kommenterade 

alla föräldrar att det var personalbrist och att arbetsbelastningen på sköterskorna var för hög. 

De ansåg däremot inte att sköterskornas skulle hållas ansvariga om några barn inte fick den 

nödvändiga uppmärksamheten. Kontinuitet i bemanningen nämndes ofta som en positiv 

aspekt av föräldrarna i Espezel et al.´s studie (2003). En liten grupp sjuksköterskor var viktigt 

för att kunna etablera relationer med personalen, trots detta upplevde de flesta stor turbulens i 

bemanningen och många föräldrar beskrev förvirring relaterat till detta. Föräldrarna i Coyne´s 

(2006) studie upplevde också att personalen varierade mycket, och att utförandet och 

expertisen varierade därefter. De trodde att mer barndelaktighet inom vården skulle bidra till 

bättre stadga på avdelningen.  

 

I studien av Lam et al. (2006) delgav föräldrarna många åsikter angående sjukhusmiljön. 

Föräldrarna tilläts vistas på sjukhuset dygnet runt, men trots detta upplevdes lokalerna som 

dåligt anpassade för att föräldrar skulle kunna stanna en längre tid på sjukhuset. Föräldrarna 

tyckte att de sov dåligt på sjukhuset och vissa avdelningar hade endast plaststolar som 

föräldrarna kunde sitta på under nätterna. De var också besvärade över hygienlokalerna på 

sjukhuset. På avdelningen fanns det endast dusch och toalett för barnen och föräldrarna fick 

lämna avdelningen för toalettbesök och var tvungna att åka hem om de ville duscha. 

Föräldrarna önskade att sjukhuset skulle vara bättre anpassat så de slapp lämna sina barn för 

att exempelvis äta, duscha eller ta hand om syskon, då dessa inte var tillåtna att vistas på 

avdelningen.  
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Författare, Land, 

År, Databas 

Metod/ Design Undersökningsgr

upp 

Syfte Resultat Kvalitet 

Coyne, I., 2006, 

England, 

CHINAL 

Kvalitativ, 

intervju, 

observation 

11 barn i 

skolåldern, 10 

föräldrar och 12 

sjuksköterskor på 

4 avdelningar på 

2 olika sjukhus 

Att utforska barns, föräldrars och 

sköterskors syn på delaktighet i 

vården inom sjukhusmiljön. 

Föräldrar tycker att barnen ska vara 

involverade. 

Barnen kände behov av information för att 

kunna förstå sin sjukdom och att vara 

delaktig i sin vård. I vilken grad detta 

behov möttes varierade. 

(Sköterskornas syn varierade och verkade 

bero på barnets mognadsnivå) 

Hög 

Ekra, EM., et al., 

2015, Norge, 

CHINAL 

Kvalitativ, 

intervju, 

observation, 

fotografier 

Barn 6-12 år samt 

vuxna som mellan 

år 1950-1980 var 

6-12 år och var 

inlagda pga. 

nyupptäckt typ 1 

diabetes 

Att identifiera utmärkande drag hos 

barns (som har typ 1 diabetes) 

erfarenheter av slutenvård idag och 

retroperspektivt perioden 1950-1980. 

Visade på en betydande struktur som 

beskrev spänningen mellan sårbarhet och 

medverkan i sjukhusupplevelsen som 

barn. Upplevelser karakteriserades även 

som fjärmande kontra erkännande och 

passivitet kontra aktivitet relaterat till 

både sjukhusmiljön och sjukdomen. 

Hög 

Espezel, HJ., et 

al., Kanada, 2003, 

PubMed 

Kvalitativ, 

intervju 

8 föräldrar till 

barn (>18 

månader) på en 

ambulatorisk 

klinik 

Att undersöka föräldrars upplevelse 

av interaktionen med sköterskorna 

kring barnen i en sjukhusmiljö. 

Föräldrarna ansåg att etablera en bra 

relation med sköterskan och dela barnets 

vård var grunden i en bra interaktion med 

sköterskan. Interaktionen påverkades av 

föräldrarnas förväntningar och när barnets 

tillstånd ändrades rapporterade föräldrarna 

att sköterskornas bemötande också 

ändrades. 

Hög 

Harbaugh, BL., et 

al., USA, 2009, 

PubMed 

Kvalitativ, 

intervju 

19 st. föräldrar till 

barn på en BIVA 

(1 mån-9 år) 

Beskriva föräldrars upplevelse av 

sköterskors omvårdnadsbeteende på 

en intensivvårdsavdelning i USA. 

Föräldrarna rapporterade att sköterskorna 

var vaksamma och vårdande genom att 

visa omtanke, bry sig, visa tillsyn och 

skydda barnet. Det bästa beteendet var att 

främja samt komplettera föräldrarollen 

och stärka familjens integritet under den 

turbulenta och osäkra tiden. 

Hög 
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Lam, LW., et al., 

2006, Kina, 

CHINAL 

Kvalitativ, 

intervju 

19 föräldrar till 

barn 6 månader-

11år 

Att utforska kinesiska föräldrars 

upplevelse av att delta i vården kring 

sina barn på sjukhus. 

Föräldrarnas upplevelser illustrerades av:  

1. Orsaker till att stanna med barnet 

2. Förändringar i familjerutinen 

3. Förväntningar på sköterskor  

4. Kommentarer på sjukhuslokalerna 

Resultaten visar på föräldrarnas önskan att 

delta i vården samt deras behov av 

kommunikation samt oro över de icke-

monetära kostnader delaktigheten medför. 

Hög 

Lapa, D. & Souza, 

T., Brasilien, 

2011, CINAHL 

Kvalitativ, 

intervju 

6 st. barn i 

skolåldern (6-12 

år) 

Att beskriva skolbarns känslor kring 

sjukhusvistelser samt diskutera deras 

upplevelser av sjukhusvistelser. 

Känslorna som rapporterades 

begränsningar, rädsla, smärta, oro, att 

känna sig upptagen samt att sakna 

hemmet och andra. De flesta ser 

sjukhusvistelsen som något negativt trotts 

att de även rapporterar positiva aspekter 

såsom att få exklusiv uppmärksamhet från 

mödrarna, ha tillgång till mat de inte 

brukar få samt kompensationer för att de 

är sjuka. Lek är en viktig aktivitet för att 

minska de negativa aspekterna med 

sjukhusvistelsen. 

Medelhög 

Lindeke, L., et al., 

USA, 2006, 

CINAHL 

Kvalitativ, 

intervju+ 3 

frågor (skriftligt 

för de som kan 

muntligt för 

övriga) 

+teckningar 

120 st. barn 4-20 

år (medelålder 

11,86 år) 

Att fråga barn om deras syn på sin 

sjukhusvistelse för att förbättra 

vården och göra den bättre anpassade 

till utveckling och barnens behov och 

önskningar. 

Baren bidrog med insiktsfulla och 

specifika åsikter om sin sjukhusvistelse 

smärta och obehag var de aspekter som 

oftast lyfts fram som det värsta och de 

områden som behövde utvecklas mest. 

Lek uppskattades av barn i alla åldrar. 

Positiva relationen med personalen 

beskrevs ofta. Utvecklingsnivån avgjorde 

hur specifika och varierande 

kommentarerna var. 

Hög 
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Livesley, J., et al., 

2012, England, 

CHINAL 

Kvalitativ, 

intervju, 

observation, lek 

och pyssel 

15 st. barn mellan 

5-15 år på en 

urologi-avdelning 

Att utveckla insikt i barns subjektiva 

tolkningar och kunskaper om att 

ligga på sjukhus. 

Barn hade svårt att göra sin röst hörd samt 

att få utrymme för sin kompetens på 

avdelningen. Barnens kommunicerade 

både genom tal men även genom icke-

verbala metoder. Deras kompetens 

berodde på relationen till sköterskorna 

och varierade därmed. Barnen upplevde 

även att de var till besvär. När deras 

kunskap fallerade fick de förlita sig på 

stöd från vuxna. När detta stöd saknades 

fick de endast minimal vård. 

Hög 

Penña, ALN., et 

al., Spanien, 2014, 

PubMed 

Kvalitativ, 

intervju och 

observation 

30 st. barn 8-14 år 

på en 

barnavdelning i 

Alicante 

Att identifiera nyckelaspekter i 

informationsutbytet samt hur 

sköterskor informerar barn på 

sjukhus. 

Kategorier: 

1. Barnens reaktion på information  

2. Sköterskors beteende som en 

nyckelaspekt i informationsutbyte 

3. Barns upplevelser. 

Artikeln belyser behovet av att främja 

barns delaktighet i omvårdnaden 

Hög 

Santos, PM., et al., 

Brasilien, 2016, 

CINAHL 

Kvalitativ, 

intervju med 

teckningar 

10 st. barn i 

skolåldern (6-12 

år) 

Beskriva uppfattningen av slutenvård 

och omvårdnad hos barn i skolåldern 

samt deras syn på bästa sätt att 

genomföra omvårdnaden. 

Visade på vikten av lek under 

sjukhusvistelsen samt vikten av ett vänligt 

och omtänksamt bemötande. De ville även 

ha förklaringar innan och under 

procedurer. 

Hög 

Wilson, ME., et 

al., USA, 2010, 

PubMed 

Kvalitativ 

intervju via 

bilder där 

barnen fick 

berätta en 

historia utifrån 

bilderna 

93 st. barn mellan 

5-9 år 

Utforska barnens syn på sjukhusvård 

genom deras egna ord. 

Barnens berättelser fokuserade på 

ensamhet, ledsenhet, ilska samt rädsla. 

Barnen ville ha skydd och sällskap. 

Miljön kunde vara både rolig och hotfull 

men var inte alltid skrämmande. Den fick 

dem dock att känna sig uttråkade, 

ensamma och ledsna. Barnen visade 

kunskap om bra och dåliga resultat av 

vården 

Hög 
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DISKUSSION  

 

Barnen och föräldrarna ansåg att information och delaktighet i vården var viktigt under 

sjukhusvistelsen men i vilken grad sköterskorna uppfyllde detta behov berodde till stor del på 

sjuksköterskornas attityd jämtemot familjen. Några barn rapporterade att de kände sig 

ignorerade och exkluderade ur vårdprocessen, men trots detta hade de flesta barn en positiv 

syn på sköterskornas bemötande. Föräldrarnas upplevelser av sköterskornas bemötande var 

också främst positiva. Sjukhusmiljön upplevdes av barnen som både främmande och 

skrämmande men kunde även vara spännande. Barnen upplevde även ensamhet och 

uttråkning under sjukhusvistelsen. Föräldrarna uppfattade miljön som dåligt anpassad för 

familjen och sjukhusvistelsen framkallade både stress och oro relaterat till både miljön samt 

rollförändringar.  

 

Resultatdiskussion  

 

Barn 

 

Barn är i första hand människor, och det är värt att ha i åtanke när det generaliseras fram 

resultat om känslor och upplevelser inom en så heterogen grupp. Barnen är individer, med 

individuella åsikter och skillnader. Det kan handla om hur mycket information de vill ha, om 

vad de vill bli kallade eller hur mogna de är i relation till sin ålder. Trots detta har 

gemensamma åsikter, intressen och upplevelser hittats vilket tyder på en rådande struktur 

inom barnsjukvården. I anslutning till detta kan nämnas att inga åldersspecifika resultat 

hittades, detaljer varierade men inga generella skillnader upptäcktes baserat på enbart ålder. 

 

Uppfattning av bemötande från sjuksköterskor 

 

Barn uppskattar, med få undantag, att få information om sin sjukdom, rutiner, behandlingar 

och undersökningar. Barnen vill förstå och ha kunskap om sig själva och sin vård. De tycker 

om när informationen som delges i första hand riktas till dem, men värderar också 

välinformerade föräldrar, som kan erbjuda avlastning och delat ansvar. Detta är dock inte 

alltid hur verkligheten ser ut. Studiens resultat visar, trots en generell nöjdhet med 

bemötandet, att en del barn upplevde att de blev förbisedda, exkluderade och ignorerade av 
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sjuksköterskor. Detta stöds i tidigare forskning där den komplexa kommunikationen med 

familjer lyfts (Lambert et al., 2008; Mårtenson et al., 2008). I vissa fall handlade det, enligt 

resultatet, om att informationen inte var anpassad efter barn och barnen tyckte att språket 

borde vara långsamt, tydligt och utan komplicerade termer. Utifrån detta kan slutsatsen dras 

att sköterskorna behöver specifik kompetens för att bemöta och kommunicera med barnen.  

Resultaten har visat oförmåga till förståelse mellan sköterskorna och barnen, där barnen 

uppfattade att personalen bara ville göra sitt jobb och tjäna pengar. I ett fåtal fall kunde 

känslorna också bero på direkt ignorering eller att barnen upplevde att de blev kontrollerade 

och inte förstod varför. Exkludering och ignorering av barn, där deras åsikter och synpunkter 

inte respekteras, går emot FN:s barnkonvention och kränker barnens rättigheter (UNICEF, 

2016b). 

 

Resultaten visar att majoriteten av barnen är nöjda med bemötandet från sköterskorna och vill 

ha en relation med dem. De tycker om de sköterskor som de kan prata med vardagliga saker 

om och leka med. De bästa sjuksköterskorna var de som var snälla, vänliga, kompetenta och 

roliga. Den positiva synen på sjuksköterskorna genomstrålar inte bara denna studie utan har 

också hittats i liknande studier, där relationen med sköterskor hjälpte barnen att hantera 

smärtsamma och obehagliga procedurer för att tillslut göra dem bekanta och acceptabla 

(Corsano et al., 2013). För att leva upp till barnens behov och förväntningar måste 

sjuksköterskorna utveckla sina strategier och relationsbyggande egenskaper när de integrerar 

med barn på sjukhus (Noreña-Peña & Cibanal-Juan, 2011).  

 

Uppfattning av slutenvård 

 

Resultatet visade att barnen har en väldigt varierad syn på slutenvården. Uppfattningen av 

miljön var det element som varierade allra mest, både mellan barnen, vårdformer och över tid. 

Tidigare forskning har visat vikten av att ha föräldrar närvarande under vårdförloppet (Melo 

et al., 2014). Resultatet visade detta behov genom att barnen uttryckte rädsla för att bli 

övergivna av sina föräldrar och att miljön var dåligt anpassad för familjer. Det faktum att 

sjukhusmiljön var dåligt anpassad till föräldrarna tros också kunna också påverka barnen 

negativt. Exempelvis kan en förälder som sovit dåligt bli trött och irriterad vilket i sin tur kan 

leda till att barnet skuldbelägger sig. Detta anses inte vara förenligt med tanken om att 

föräldrarna är viktiga för barnen för att ge stöd och trygghet.  
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Procedurer är en stor del av slutenvården, och dessutom den del som har mest negativa 

känslor kopplat till sig. Barnen associerar ofta procedurer med smärta, rädsla och obehag.  Det 

viktigaste under procedurerna var att barnen fick information och att personalen förklarade 

vad de gjorde. Välinformerade barn kunde till större grad förstå nyttan med procedurerna och 

därmed ha en mer positiv inställning. Slutsatsen kan dras att procedurer och informationen 

kring dessa bör anpassas efter barnen, deras individuella mognadsnivåer och deras tidigare 

erfarenheter. Trots de negativa upplevelserna beskrevs slutenvården i många fall som 

övervägande positiv (Carney et al., 2003), där spänning, underhållning och lek var de 

tydligaste faktorerna. Lek, underhållning och rekreation är ett sätt att förbereda och minska 

uttråkningen hos barnen och det är dessutom en rättighet barnen har enligt FN:s 

barnkonvention (UNICEF, 2016b).  

 

Föräldrar 

 

Uppfattning av bemötande från sjuksköterskor 

 

Det många föräldrar upplevde som jobbigt, speciellt vid vistelse på intensivvårdsavdelningar, 

var den förändring i roller som uppstod. Detta då sköterskorna tog över många av de 

omvårdnadsuppgifter föräldrarna vanligen ansvarar för, trots att föräldrarna förstod varför det 

skedde. Föräldrarna klargjorde att de ville delta i vården men frågan kring delaktighet var 

komplicerad och var beroende av både situation, personal, förälder och relationen mellan 

dessa. Vissa föräldrar tyckte att sköterskor tog jobbet ifrån dem medan andra tyckte att de fick 

mer ansvar än de orkade med. Detta belyser vikten av att vara lyhörd och fråga föräldrarna 

vad de är bekväma med och hur mycket, samt i vilka delar av omvårdnaden de vill delta.  

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att barnen skulle vara delaktiga i sin vård samt att deras 

autonomi skulle respekteras, men i vilken grad de skulle vara delaktiga varierade. Flera 

föräldrar rapporterade dock att de inte ville att barnen skulle behöva ta för svåra beslut och 

vissa var även oroliga över att barnen skulle fatta fel beslut. Detta visar på ett etiskt dilemma 

inom barnsjukvården där föräldrarna, och vårdpersonalen, slits mellan barnens rätt till 

delaktighet och sitt eget ansvar och vilja att skydda barnet från svåra beslut. Detta ställer 2 av 

barnkonventionens artiklar emot varandra. Artikel 12 som säger att barn fritt ska få uttrycka 

åsikter om sådant som rör dem och Artikel 18 som säger att det är föräldrarnas uppgift att se 
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till barnets bästa (UNICEF, 2016b), vilket ibland kan innebära att de exkluderas från beslut. I 

en avvikande studie drog föräldrarna detta så långt att de ansåg att barnen inte kunde ta hand 

om sig själva. Författarna anser att barnen kan inkluderas och tillfrågas om vården utan att de 

ska behöva ta någon övervägande ansvar över svåra beslut. Trots detta bör föräldrarnas oro 

inte förminskas då de vill skydda sina barn. Detta kan kopplas till Vaknin et al.’s (2011) 

studie där vårdpersonal motiverar att barnens delaktighet och självbestämmande är beroende 

på situationen, när de ska tillfrågas och inte.  

 

Föräldrars syn på sköterskan och dess uppgifter varierade mycket och det konstaterades att 

många inte riktigt visste sköterskans verkliga roll i vårdteamet. Deras uppfattning av och 

relation med sköterskorna var emellertid av stor betydelse för barnet. Föräldrarna betonade 

vikten av omtanke och tillgivenhet och att sköterskorna såg personen bakom sjukdomen. En 

annan punkt enligt föräldrarna är att sköterskan inte bara ser barnet utan även ser föräldern 

och inkluderar familjen som en del i vården kring barnet. Slutsatsen kan dras att oavsett vad 

föräldrarna trodde att sköterskans uppgifter var, har relationen och förtroendet en stor 

betydelse för både baren och föräldrarna. Tidigare forskning stödjer att föräldrarnas 

förtroende för sköterskorna är viktig, framförallt när de själva fick observera då de inte kunde 

delta i vården (Macías, 2015).  

 

Uppfattning av slutenvård 

 

Resultatet visar att föräldrarna framförallt kommenterade att sjukhusmiljön och rutinerna 

borde bli bättre anpassade efter familjen. Under sjukhusvistelsen ville föräldrarna vara med 

sina barn hela tiden och om rutiner och miljön inte tillät detta gav det negativa effekter för 

både barnet och föräldern. Detta konstaterades även i tidigare forskning av Melo et al. (2014) 

och Molina, Fonseca, Waidman & Marcon (2009). Resultaten visar även att miljön påverkar 

relationerna till sköterskorna där en intensivare mer opersonlig miljö, som ofta hittas på en 

intensivvårdsavdelning ger sämre relationer än en mer hemtrevlig lugnare miljö. Slutsatsen 

blir att sköterskorna bör vara medveten om hur relationerna påverkas av miljön och stäva efter 

flexibla rutiner som kan anpassas efter familjens behov och förutsättningar. Tidigare 

forskning poängterar att ha föräldrarnas behov i åtanke när man utformar avdelningar för 

barn, då relationen mellan förälder och personal är av stor vikt i barnets vård (Berry et al., 

2013; Melo et al., 2014) 
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Inom miljö inföll även synpunkter gällande bemanning och arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna och alla föräldrarna var överens om att en tätare bemanning med kontinuitet 

kring vem som vårdade deras barn var önskvärt. Resultatet visade att en kontinuerlig 

bemanning underlättade bildandet av en bra relation mellan föräldern och sköterskan då detta 

kräver tid. Att förstå hur en turbulent bemanning leder till förvirring är inte svårt. Att detta 

även påverkar relationen med sköterskorna kan framstå som självklart, då föräldrarna gång på 

gång måste inleda nya relationer med nya sköterskor.  

 

Generellt 

 

De inkluderade artiklarna använde sig av begreppet “nurse”, vilket kan vara värt att reflektera 

över. “Nurse” innebär inte alltid samma utbildning, kompetens och arbetsuppgifter runt om i 

världen. Vårdteamen och personalsamarbetet är uppbyggd på olika sätt och vårdsystemet 

varierar. Det kan ha påverkat resultaten som utgick från bemötandet från “nurses”, då dessa 

inte alltid hade samma ansvarsområden. Tydliga exempel på kulturella skillnader kunde ses 

mellan de inkluderade artiklarna, där framförallt artiklarna från Kina och Brasilien varierade 

kraftig från de andra länderna. De tydligaste faktorerna var rutinerna och miljön på 

avdelningen samt fördelningen av omvårdnad mellan föräldrar och sköterskor.  

 

Synen på slutenvården är känslig. Personliga och ibland enstaka upplevelser om rutiner eller 

vårdpersonal verkar ha påverkat uppfattningen av hela sjukvården eller personalstyrkan. 

Framförallt hos de yngre barnen, där enstaka negativa möten med personal fick dem att dra 

slutsatser om vilken sorts människor som arbetade på sjukhuset.  

 

Resultatet visar att Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori, där sköterskan ser förbi sjukdomen 

till individen bakom, är högst relevant och viktig inom barnsjukvården. Att både barn och 

föräldrar vill ha en god kommunikation med och god en relation till sköterskorna är tydligt i 

resultatet. Att kommunikationen är en central del av omvårdnaden stödjs också av Travelbee’s 

omvårdnadsteori. Även Moses et al. (1994) bekräftade vikten av att se hela människan för att 

helt tillgodose personens behov. Detta kan verka självklart i teorin men i praktiken visar 

resultatet att det finns utrymme för förbättring. Sköterskorna behöver bli bättre på att se 

barnen som kompetenta individer på sin egen nivå och därmed inkludera och kommunicera 

med dem. För att kunna inkludera barnen på bästa sätt krävs kunskap om mer än deras 

diagnoser. Sköterskorna behöver även se föräldrarna som individer för att kunna inkludera 
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dem på bästa sätt samt kunna tillfredsställa deras behov. I resultatet visar barnen och 

föräldrarna även hur viktigt de anser relationen med sköterskorna är. Detta överensstämmer 

med Travelbee’s omvårdnadsteori där stort fokus ligger på människa-människa relationen. 

Barnen och föräldrarna vill veta vem det är som vårdar dem och de vill lära känna personen 

bakom yrkestiteln.  

 

Metoddiskussion 

 

Studien valdes att genomföras i form av en litteraturstudie, dels då empiriska studier på barn 

kräver etiska tillstånd, som är svåra att få, samt då en kvalitativ studie kändes för omfattande 

och tidskrävande med tanke på arbetets omfattning och tidsram. För att svara på studiens 

frågeställningar och syfte på bästa sätt valdes artiklar med kvalitativ metod. Detta innebär att 

resultatet inte baseras på författares antagna känslor, som vid kvantitativa enkäter, utan att 

barnen och föräldrarna själva fått uttrycka och beskriva sina känslor och upplevelser. 

Huvudfokus för studien var barnsjukvård och barn, men på grund av brist på artiklar ur 

barnens synvinkel inkluderades också föräldrar i studien. Det resulterade i att majoriteten av 

de inkluderade artiklarna representerar barnens upplevelser. Alla artiklar som inkluderades 

var skrivna på engelska, vilket innebar att resultatet översattes. Översättningen och 

sammanställningar av artiklarnas resultat innebär tolkningar, detta kan omedvetet ha förändrat 

resultatet.  

 

En styrka hos studien är att artiklarna var relativt nya, alla artiklar utom en publicerades under 

de senaste 10 åren. Tillsammans med den höga kvaliteten på de inkluderade artiklarna gör det 

resultaten aktuella och trovärdiga. Kvalitetsbedömningen utfördes efter en kvalitetsmall 

(Bilaga 1) för kvalitativa studier hämtad från SBU (2014). Mallen är uppdelad i de olika 

huvudrubrikerna med frågor kring dess innehåll och tar upp forskarens påverkan på studien 

samt dess resultat och huruvida författaren tar upp detta faktum. En intressant aspekt är att 

trots att alla inkluderade studier utom en, som hade medelhög kvalitet, hade en hög kvalitet så 

brast drygt hälften av dem på samma punkter. I 6 av 11 artiklar diskuterade inte författarna sin 

förförståelse i ämnet i relation till datainsamlingen och analysen. Detta kan i hög grad ha 

påverkat resultaten, som baserats på tolkningar av barnens intervjuer. Trots detta bedömdes 

studierna ha en hög kvalitet då de uppfyllt majoriteten av kvalitetskriterierna. En aspekt som 

kan ha påverkat kvalitetsbedömningen är missförstånd av frågorna och 

bedömningskriterierna. Detta kan ha lett till misstolkningar av kvaliteten på artiklarna. För att 
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undvika detta diskuterades artiklarna ingående under kvalitetsgranskningen och bedömningen 

utfördes så objektivt som möjligt.  

 

Då ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara på svenska eller engelska 

exkluderades flera studier trots att dess titlar stämde mot syfte och frågeställning. Även 

artiklar som inte fanns tillgängliga via Uppsala Universitet exkluderades trots att dess titlar 

stämde mot syfte och frågeställning. Att dessa artiklar exkluderades minskade antalet artiklar i 

studien och begränsade därmed dess resultat. Att artiklar från hela världen inkluderades kan 

ses både som en styrka och som en svaghet. Styrkan är att det ger en generell bild från många 

olika kulturer och sjukvårdssystem och belyser de grundläggande gemensamma behoven hos 

barn oberoende av system och kultur. Svagheten är att skillnaderna i kultur och 

sjukvårdssystem kan ge en enorm spridning i resultaten samt att barnen och föräldrarna 

förväntar sig olika saker beroende på deras system och kultur. Det inkluderade åldersspannet 

blev, som resultatet nämner, 4-20 år i studierna som fokuserade på barnen. Detta är värt att 

nämna då definitionen på ett barn, som används i bakgrunden, är en person under 18 års ålder. 

Att personer upp till 20 års ålder inkluderades berodde på det låga antalet artiklar som hittades 

under sökningarna. Det kan nämnas att det endast var en artikel som inkluderade personer upp 

till 20 och studien i fråga hade ett spann från 4 års ålder med en medelålder på 11,86 år. 

 

Exklusionskriterium neonatalvård lades till dels då barnen vid denna ålder inte kan, eller i en 

väldigt begränsad grad kan, uttrycka sig och vara delaktiga i vården vilket inte går ihop med 

syftet på studien. Även artiklar där barnen togs upp som anhöriga exkluderades då studien 

skulle fokusera på barnet som patient i slutenvården. Även artiklar med låg kvalitet 

exkluderades för att få ett så trovärdigt och relevant resultat som möjligt. Att hitta sökord för 

känslor och upplevelser av vården var en utmaning. Sökningarna som genomfördes kan anses 

svaga, då de studier som slutligen inkluderades var få i förhållande till det initiala antalet 

sökresultat. Detta kompletterades dock genom att fler sökningar genomfördes tills det 

önskade antalet artiklar hittats. Majoriteten av sökorden som användes var MeSH-termer. 

Men termerna staff, care och experience, som inte är MeSH-termer eller endast en del av en 

MeSH-term, användes också för att specificera våra sökningar. Sökorden child, children och 

pediatric användes för att representera barn, parent och parens för att representera föräldrarna, 

hospital, hospitalization och care för att specificera vård på sjukhus, perception och 

experience för att rikta in valet på barnens uppfattning och slutligen staff och nurse för att få 

in synen på sjuksköterskorna. 
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De primära forskningsetiska överväganden som gjordes var att exkludera alla studier som inte 

inkluderat några eller tillräckliga etiska överväganden samt att redovisa och sammanställa 

resultaten objektivt. Alla studier som inkluderats har erbjudit deltagarna anonymitet, vilket 

ansågs viktigt för att resultatet skulle bli korrekt. Vid anonymitet är det större chans att svaren 

blir sanningsenliga och deltagarna kan ha känt sig tryggare med att uttrycka sina åsikter, 

framförallt de negativa.  

 

Att dra generella slutsatser av resultatet utifrån ett samhällsperspektiv kan vara svårt då 

resultatet är baserat på studier från många olika länder med olika samhällssystem. Något som 

kan konstateras är dock behovet av en tillräcklig och kontinuerlig bemanning inom 

sjukvården vilket speglar en generell samhällsstruktur där god vård inte prioriteras eller är 

tillgänglig för alla.  

 

Då sökningarna i denna studie visar på ett mycket begränsat antal artiklar inom området 

behövs ytterligare forskning inom området, framförallt på barnens uppfattning av slutenvård 

och bemötande. Barnens åsikter är viktiga för kvalitetsutvecklingen inom vården och för att 

kunna anpassa både miljö, bemötande och rutiner efter deras behov. Även föräldrars syn på 

barnens vård är högst relevant då de är känner sina barn bäst och är en stor del av barnens liv. 

Den kliniska implikationen av denna studie är att utefter resultaten utveckla 

informationsprocessen och kommunikationen med barn och deras föräldrar. 

 

Slutsats 

 

Både barn och föräldrar hade generellt sett en positiv syn på slutenvården och bemötandet 

från sjuksköterskorna. Det största behovet både barn och föräldrar uttryckte var en fungerande 

information och kommunikation. Detta tillsammans med sjukhusmiljön uppfyllde inte alltid 

förväntningarna och kunde bidra till negativa upplevelser av vården. Baserat på denna studie 

kan det konstateras att slutenvården och sjuksköterskornas bemötande måste utvecklas och 

anpassas efter familjens behov. 
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