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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Barn önskar att få vara delaktiga i sin omvårdnad och enligt barnkonventionen 

och den nya svenska Patientlagen är det också deras rättighet. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva barns upplevelse av delaktighet och beslutsfattande under sin 

sjukhusvistelse. 

 

Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av 10 barn i åldrarna 10-15 år och datamaterialet 

analyserades med en manifest innehållsanalys. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Barns upplevelse av möjlighet till delaktighet och 

beslutsfattande, Barns upplevelse av bristande delaktighet och beslutsfattande samt Barns 

upplevelse av att vilja överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till någon annan. Barnen 

upplevde sig delaktiga vid de tillfällen som sjuksköterskan gav utrymme till detta genom att 

ge information, inkludera barnen i samtal och beslut samt respektera deras åsikter. Detta ledde 

i sin tur till att barnen vågade ta initiativ till att vara delaktiga. En upplevelse av bristande 

delaktighet och beslutsfattande framkom hos barnen då de inte kände att deras önskemål 

efterfrågades, inte fick tillräcklig information eller inte fick möjlighet att ställa frågor. De 

kunde även uppleva ett behov av att lämna över sin delaktighet och beslutsfattande till någon 

annan.  

 

Slutsats: När barn ges utrymme till att vara delaktiga och blir inkluderade i beslutsfattande 

upplever de sig informerade och förberedda. Sjuksköterskor behöver vara lyhörda och 

respektera barnens åsikter för att de ska kunna uppleva en ökad trygghet under sin 

sjukhusvistelse. Om barn inte blir inbjudna till att vara delaktiga kan detta förstärka deras 

upplevelse av rädsla och oro.  Sjukvårdspersonal behöver vara lyhörda och fortsätta arbetet 

med att göra barnen delaktiga. Strategier för att uppnå detta kan vara att avsätta mer tid för 

förberedelse, att försäkra sig om att barnen förstått den information de fått samt att respektera 

och ta del av barnens egna önskemål och viljor. 
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Abstract 

 

Background: Children wants to be included in decision making regarding their healthcare 

and it is also their right according to the Convention on the Rights of the Child and the new 

Swedish Patient law. 

 

Aim: The aim was to describe children’s experience of participation and decision-making 

during their hospital visitation. 

 

Method: The method was a qualitative interview study with an inductive approach, based on 

semi-structured interviews. The selection group consisted of 10 children in the ages 10-15 

years old and data was analyzed by a manifest content analysis. 

 

Result: Three main categories emerged: Children’s experience of the possibility for 

participation and decision-making, Children’s experience of insufficient participation and 

decision-making and Children’s experience of wanting to transfer its participation and 

decision-making to another. The children felt themselves involved on those occasions that the 

nurse gave space to this by providing information, include them in discussions and decisions 

as well as respected their opinions. This in turn led to that the children dared to participate in 

decision-making. Experiences of lack of participation emerged for the children when they felt 

that their concerns were not requested, did not receive enough information or did not get the 

possibility to ask questions. They could even experience a need to transfer their participation 

to another.  

 

Conclusion: When the children are given space to participate and are included in decision-

making they experience themselves informed and prepared. Nurses need to be sensitive to and 

respect the views of children so that they can experience security during their hospital stay. If 

children do not get invited to participate this will strengthened their sense of fear and anxiety. 

Strategies to involve children to participate in decision-making might be to dedicate more 

time to preparation, to ensure that the children understand the information they receive and to 

respect and to include the children´s own wishes and wills.  
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1.  Bakgrund  

1.1 Barns delaktighet och beslutsfattande inom sjukvården 

Samarbete med barn har inte enbart som syfte att prioritera barns perspektiv utan det är även 

att uppmuntra till dialog och att få information som kan öka sannolikheten att hitta fungerande 

lösningar på hälsoproblem i verkliga livet (Bird, Culley & Lakhanpaul, 2013). Idag är barnen 

mer självständiga vad gäller familj, skola och vård. Det har blivit allt mer viktigt att låta 

barnen vara med i beslut gällande deras omvårdnad (Vaknin & Zisk-Rony, 2010). Många barn 

vill vara delaktiga i beslut som gäller dem själva samt att deras åsikt respekteras (Coyne, 

2006; Mårtenson & Fägerskiöld, 2008; Vaknin & Zisk- Rony, 2010).  

 

Faktorer som är avgörande för hur delaktigt barnet tillåts vara under sin sjukhusvistelse samt 

viktiga faktorer för hur väl barnet respekteras och blir lyssnad till är vilken ålder barnet är i 

samt vilken mognadsgrad barnet har, hur mycket barnet protesterar, föräldrarnas roll, 

vårdpersonalens attityd, tidsbrist samt vilka alternativ som finns som lösning på problemet. 

Barnets beteende och hur väl barnet kan kommunicera och förmedla sig själv är även det 

några avgörande faktorer (Mårtenson & Fägerskiöld, 2008; Runeson m.fl.,2001; Vaknin & 

Zisk-Rony, 2010). 

 

Enligt Runeson, Hallström, Elander och Hermerén (2002) är delaktighet samt att fatta egna 

beslut en del av barnens utveckling och en viktig faktor för att även i framtiden kunna fatta 

ännu svårare och större beslut. Barnets oro och rädsla kan även det påverkas negativt av att 

inte få vara delaktig i beslut och omvårdnad. Enligt Mårtenson och Fägerskiöld (2008) och 

Runeson m.fl. (2001) är barnen ofta beroende av sina föräldrars samt sjukvårdspersonalens 

inställning och attityd till att bjuda in dem för att de ska kunna uppleva trygghet i sina beslut. 

Det kan dock räcka för barnen att känna delaktighet genom att själva få bestämma att någon 

annan ska fatta beslut i deras ställe. Barn är extra sårbara eftersom de är under utveckling och 

deras autonomi är fortfarande är begränsad. Därmed är de också i en beroenderoll av dess 

föräldrar och andra vuxna i dess närhet. Det är därför extra viktigt att barnets föräldrar står 

upp för barnet och tar rollen som barnets ”advokat” i vissa situationer. I många fall är 

föräldrarna med på att hålla fast barnet eller att ignorera dess vilja. Detta upplever barnen ofta 

som kränkande. 
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De flesta barn önskar att få vara delaktiga i beslut gällande dem själva samt att deras åsikt 

respekteras. Många barn söker själva information genom att fråga sina föräldrar samt 

sjukvårdspersonal men de söker även information från andra barn med samma åkomma på 

sjukhuset (Coyne, 2006). En del barn känner sig blyga och vågar inte fråga 

sjukvårdspersonalen om mer information trots att de inte förstått informationen de fått. Äldre 

barn som förstått informationen de fått önskar att det finns fler alternativ att välja på samt att 

få en bättre beskrivning av risker och fördelar i olika beslut gällande deras vård (Beck m.fl., 

2014). Trots att barnen ofta har fått information om vården och de omvårdnadshandlingar som 

är aktuella känner en del barn trots detta att de saknar information om vad, hur och varför det 

skall göras. De önskar att få veta hur undersökningar och provtagningar ska gå till samt hur 

länge de ska behöva stanna på sjukhuset (Runeson, Mårtenson, & Enskär, 2007). Barn vill 

vara delaktiga i beslut angående deras egen vård men många upplever att sjukvårdspersonalen 

inte ger förslag på olika alternativ, att det inte finns tid för diskussion samt att deras egna 

önskemål ibland ignoreras och kan istället leda till att omvårdnadshandlingarna utförs på ett 

mer bryskt sätt (Coyne & Gallagher, 2011;Runeson m.fl., 2007). Detta gäller speciellt om 

sjukvårdspersonalen frågar barnens föräldrar om något som de redan berättat om. Detta leder 

till att de upplever att deras önskemål inte värderas tillräckligt samt att deras åsikt inte 

respekteras. Ibland känner barnen sig bortglömda i frågor gällande t.ex. avdelningsrutiner, 

tidpunkter för provtagningar samt vid undersökningar, där upplever de att de inte har så 

mycket att säga till om (Coyne, 2006). Många upplever även att de inte får vara med och 

bestämma tidpunkt då det är planerade besök till sjukhuset. De upplever att de missar saker i 

skolan och ibland önskar de att t.ex. få komma en annan dag som passande dem själva bättre 

(Runeson m.fl., 2007). 

 

I Strandholdt-Andersen och Dolvas (2014) studie visar det sig att alla barn får vara delaktiga i 

beslut och åtgärder så länge det handlar om lättare och vardagliga beslut t.ex. om de vill ha 

mer mat eller om de vill sitta på ett visst sätt. När det däremot handlar om större beslut 

upplever de flesta att det är ett beslut mellan deras föräldrar och vårdpersonalen och att de 

nästan alltid blir uteslutna ur diskussionen. Trots dessa känslor så upplever barnen även en 

trygghet i att inte behöva ta stora beslut och att istället kunna överlåta detta till andra. I en 

studie gjord av Coyne och Harder (2011) framhävs betydelsen av att inför varje enskild 

omvårdnadshandling inbjuda barnet till att vara delaktig då det är lätt att utesluta barnet om 

det i en tidigare vårdsituation valt att överlåta besluten åt någon annan. Barnets önskan av att 
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vara delaktig kan påverkas av deras sjukdomstillstånd, ålder samt vad beslutet som skall tas 

handlar om. 

Enligt Coyne (2006) har barn olika upplevelser av hur delaktiga de får vara i beslut gällande 

deras egen vård men när de får god information samt blir tillfrågade om deras åsikt så 

upplever de trygghet och känner sig respekterade. Det är enligt Coyne och Gallagher (2011) 

och Beck m.fl. (2014) framförallt beslut gällande mat, hur provtagning ska gå till samt att få 

välja typ av läkemedel, t.ex. tabletter alternativt mixtur när det är möjligt som känns viktigt 

för dem. När det gäller allvarligare beslut om behandling eller operationer väljer många barn 

enligt Coyne och Gallagher (2011) att lämna över beslutsfattandet till sina föräldrar och 

sjukvårdspersonal då de anser att det är för stora beslut för dem själva att fatta. 

 

1.2 Kommunikation med barn 

När samtalet med barnet äger rum spontant på en öppen mottagning ökar möjligheten till en 

bättre helhetsbild om vad som pågår kring barnet samt att det ger möjlighet att tillvarata 

barnets ”här och nu” upplevelse. Genom att integrera deltagande aktiviteter i samtalet såsom 

att låta barnet rita eller skriva kan man genom dessa aktiviteter ge stimulans till en interaktiv 

dialog samt något konkret att samarbeta kring. Barn uppskattar även att få något att sysselsätta 

sig med samt att vårdgivaren leker med dem (Lambert, Glacken & McCarren, 2011; Ryan-

Wenger & Gardner, 2012). De flesta barn upplever att sjuksköterskor är snälla och 

hjälpsamma och de uppskattar när sjuksköterskorna pratar med dem om andra saker än just 

vården. Detta kan leda till att de känner sig mindre oroliga samt är mer förberedda inför olika 

omvårdnadshandlingar (Coyne, 2006). 

 

Vid kommunikation med barn är det enligt Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chaippetta och 

Sandrik (2007) uppskattat av barnen om vårdgivaren eller den som ska kommunicera med 

barnen ler, använder snälla ord, inger förtroende samt att de försöker skapa en trygghet för 

barnen. De som istället inte har ögonkontakt eller undviker att rikta samtalet till barnet 

upplever de ingen tillit till. Enligt Pelander, Leino-Kilpi & Katajisto (2007) har vissa barn 

som förväntan och önskan att sjuksköterskan ska vara rolig, snäll och kunna skoja med dem. 

Samtidigt är det viktigt för dem att hon/han ger den information och den undervisning som de 

behöver. 

 

För att kunna få en korrekt och trovärdig information från barnet bör den som kommunicerar 

med barnet vara medveten om, förstå och kunna kontrollera sitt inflytande, då detta kan 
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påverka barnet både i positiv riktning men också i en negativ. Om den som kommunicerar 

med barnet inte hör till familjen är det stor risk att barnets berättelse blir påverkad av dess 

frågor och intentioner. Ett annat sätt att få fram en trovärdig information är att låta barnet 

prata så fritt som möjligt om sin upplevelse och sedan följa upp med eventuella följdfrågor. I 

annat fall finns en risk att frågorna baseras på den redan insamlade informationen 

(Krähenbühl & Blades, 2005). 

 

1.3 Barnsjuksköterskans profession 

Enligt barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008) 

utgår barnsjuksköterskans arbete bl.a. från konventionen om barns rättigheter och hon skall 

kunna möta barn i både glädje och sorg oavsett ålder, mognadsgrad eller levnadsvillkor. Det 

krävs specifik kunskap, färdighet och kompetens att kunna bemöta det sjuka barnet men även 

hela dennes familj. Alla beslut som en barnsjuksköterska tar angående barnet skall utgå från 

barnets bästa, samt främja och stödja en tillitsgivande och förtroendefull relation. 

Barnsjuksköterskan skall i första hand föra kommunikationen med barnet samt visa ett 

empatiskt och respektfullt bemötande. Det skall även möjlighetsgöras en optimal delaktighet i 

omvårdnadsarbetet både för barnet samt dess närstående. All information som ges skall vara 

utvecklingsanpassad och relevant samt vara förvissad om att alla har förstått. 

Barnsjuksköterskan skall även när det är aktuellt inhämta barnets samtycke i frågor som 

handlar om barnet (a.a.).  

 

1.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Inom Katie Erikssons omvårdnadsteori finns ett flertal olika begrepp som används och några 

av de mest centrala är människa, hälsa och miljö. För att barn ska kunna uppleva sig delaktiga 

behövs en omvårdnad som är präglad av god kvalité och med respekt för barnets integritet och 

självbestämmande bör man inte se barnet som bestående av enbart en kropp utan även ta 

hänsyn till dess själsliga och andliga dimensioner (Eriksson, 1996). 

 

1.4.1 Människa 

Enligt Eriksson (1996) omfattar ordet människa flera dimensioner: kropp, själ och ande men 

de måste hela tiden ses tillsammans som en enhet. Genom kroppen har människan kontakt 

med omvärlden och omfattar då inte bara den fysiska kroppen utan den rymmer även 

människans livshistoria, självbild och känslor. Känslorna kan uttryckas med kroppsliga 

reaktioner som t.ex. ilska, stress och rädsla. Ju äldre vi blir desto lättare är det att 
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sammankoppla dessa reaktioner med minnen och tankar, vi tolkar dessa i relation till den 

situation vi befinner oss i och handlar utifrån detta. Genom olika upplevelser utvecklas vi och 

detta speglas i själen om hur den unika människan uppfattar en viss situation. Det kan vara 

olika upplevelse för olika människor i samma situation då vi alla är unika. Därmed bör 

vårdpersonalen vara måna om att låta barnen vara delaktiga för att undvika känslor såsom 

rädsla eller oro. 

 

1.4.2 Hälsa 

Genom att ha ett vårdvetenskapligt perspektiv ställer man enligt Eriksson (1996) människans 

hälsa och lidande i fokus. Vårdens syfte blir då att lindra barnets lidande genom att ge barnet 

det stöd och den hjälp som han/hon behöver för att kunna uppleva hälsa. Hälsa är ett begrepp 

som är relaterat till hela människan och beskrivs i termer såsom sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Sundhet är att ha förmåga att kunna agera hälsosamt. Det är olika fysiska 

egenskaper som är sammankopplat med friskhet. Välbefinnande är mer en känsla hos barnet. 

Hälsan bör inte ses som ett statiskt tillstånd utan hälsa är under en ständig rörelse där många 

olika faktorer spelar in. Hälsa är således inget vi människor har utan det är något vi är och kan 

ses som en dynamisk process (Eriksson, 2014).  

 

Hälsa utgör enligt Eriksson (2002) ett tillstånd där det ständigt pågår olika hälsoprocesser 

inom sundhet -, friskhet - och välbefinnandeprocesser. För att barnet skall tillåtas vara i hälsa 

skall man låta barnet tillsammans med sina nära och kära få ansa, leka och lära sig själv 

genom en form av ”naturlig vård”. Denna ”naturliga vård” innebär att barnet genom egna 

handlingar, delaktighet och i samspel med familjen och vänner kan skapa ett kroppsligt 

välbehag och tillit till sig själv och på detta sätt utvecklas till en högre integrationsnivå. Till 

följd av vårt moderna utvecklade samhälle har den ”naturliga vården” till stora delar blivit 

ersatt av den professionella vården, där ”självvården” kan ses som en mellanform av dessa 

två. ”Självvården” stödjer den ”naturliga vården” och innebär att man istället utför vården på 

egen hand efter sina egna förutsättningar men med stöd från en yrkesutövande vårdare. 

Däremot kan det ibland bli nödvändigt för den professionella vårdaren att ta över ansvaret för 

vården. Vårdandet kan ses som en integration av naturlig vård, ”självvård” och professionell 

vård. Vårdandet är ett uttryck för ömsesidighet och bör ses som en interaktiv process där man 

inte ser barnet som en passiv mottagare utan istället utvecklar en professionell vänskap. 

Denna typ av vård förutsätter en hög grad av interaktion, delaktighet och ömsesidighet mellan 

barn och dess vårdare. Ju mer man lyckas eftersträva denna form av vård där kärlek, hopp och 
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tro involveras ju bättre blir förutsättningarna för barnet att kunna uppleva hälsa (a.a.). 

 

1.4.3 Miljö 

Eriksson (2002) beskriver miljön som olika livsrum eller världar. Det fysiska 

livsrummet/omvärlden är det som är synbart t.ex. sjukhusmiljön och den ger förutsättningar 

för barnets primära livsfunktioner och den innefattar såväl faktorer som gynnar men även 

hotar livsfunktionerna. Den har således stor betydelse för att barnet ska kunna behålla hälsa. 

Det sociala livsrummet/medvärlden innefattar relationer och barnets samspel med andra, detta 

påverkas mycket av kulturella aspekter och tidigare erfarenheter hos både sjuksköterska och 

barn då medvärlden skapas mellan varandra. Det andliga livsrummet/egenvärlden, innefattar 

barnets inre, dess tro, tankar och reflektioner.  Dessa livsrum/världar delas in i en yttre och en 

inre miljö, den yttre miljön är det fysiska livsrummet/omvärlden och den inre miljön är det 

sociala livsrummet/medvärlden samt andliga livsrummet/egenvärlden. Vårdandet utspelar sig 

i det sociala livsrummet/medvärlden men påverkas även av de andra livsrummen/världarna, 

det är således väsentligt att förstå barnet utifrån dess kultur, tradition och egna perspektiv för 

att kunna mötas. För att uppnå god miljö kan ansande, lekande och lärande användas.  

 

1.4.4 Omvårdnadshandlingar 

Delaktighet innefattar att bli sedd och bekräftad som individ detta är även en del av ansningen 

som innebär de praktiska omvårdnadsåtgärder som utförs för att barnet ska må bra. Leken kan 

locka barnet till skratt vilket ger närhet och förtroende och barnet kan här få en upplevelse av 

kontroll över situationen. Det är väsentligt att sjuksköterskan bjuder in barnet och skapar 

utrymme för leken och överlåter kontroll till barnet, för att barnet ska kunna känna tillit och 

slappna av. I lärandet får barnet möjlighet till utveckling genom att lära sig nya saker och få 

förståelse om varför olika saker måste göras. Det är sjuksköterskan ansvar att se vilket behov 

av lärande som barnet behöver och möjliggöra samt underlätta för barnet att lära (Eriksson 

2002). 

 

1.5 Samhällsperspektiv 

I och med den nya Patientlagen § 2 i SFS (2014:821) som trädde i kraft den 1 januari 2015 har 

barnets status i samhället ökat genom en mer betydande roll vad gäller beslut och delaktighet i 

sin egen vård och behandling. Vården har även i och med detta ett ökat ansvar att genom 

information och rätten till ett självbestämmande göra dem mer delaktiga. Patientlagen innebär 
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att barnet utifrån mognadsgrad och utvecklingsnivå skall få vara med och besluta om det som 

rör deras egen vård. Med stigande ålder och utveckling skall även vårdgivaren och barnets 

vårdnadshavare involvera barnets önskemål och åsikter. Detta innebär att en stor del av 

barnets vårdåtgärder kräver samtycke både från barnet och dess vårdnadshavare. I 

bedömningen om vem som skall ta beslut som berör barnets vård bör även beslutets 

allvarlighetsgrad, konsekvens och komplexitet tas med. Enligt Lipstein m.fl. (2015) kan 

barnen genom att få vara delaktiga och få uttrycka sina åsikter lära sig vad som är 

betydelsefullt att tänka på vid olika beslut och vad besluten kan leda till. De kan även genom 

detta utveckla kommunikativa färdigheter som kan behövas i beslutsfattande även i framtiden. 

 

Patientlagen § 2 i SFS (2014:821) innebär inte bara att barnet skall få information om de olika 

alternativ som finns utan också få vara med att välja det alternativ som han/hon föredrar. 

Barnet skall också ha möjlighet att vid behov lämna över sitt deltagande till någon annan, t.ex. 

den medicinskt ansvariga. I likhet med detta beskriver barnkonventionen (2014) att barnens 

bästa alltid ska komma först vid alla åtgärder som rör dem själva oavsett om det är inom 

privat eller offentlig sektor. De ska även respekteras för sina åsikter och i den mån det går ska 

deras önskemål följas. Alla barn har rätt till god hälsa och sjukvård och det ska säkerställas att 

alla grupper i samhället men främst barn och deras föräldrar erbjuds den undervisning och 

information de behöver för att uppnå detta. 

 

1.6 Definition av barn och delaktighet 

Enligt Barnkonventionen (2014) definieras varje människa som är under 18 år som barn. 

Detta förutsatt att inte barnet blivit myndigt tidigare enligt den lag som barnet omfattas av. 

Delaktighet definieras enligt Malmström, Györki och Sjögren (2002) som att ha en del i, att 

vara med och bestämma, att vara inblandad, att bidra, att aktivt delta och att vara engagerad.  

Genom att låta barnet vara delaktig i sin vård ser man i likhet med Erikson (1996) inte bara 

barnet som ett objekt utan som en egen individ där alla dimensioner bör respekteras.  

 

1.7 Problemformulering 

För att kunna öka förståelsen för och bemöta barnens reaktioner och upplevelser av vården så 

är det av största vikt att barnsjuksköterskan bjuder in barnen till att få vara delaktiga i beslut 

som rör deras vård och ta reda på hur barnen upplever de omvårdnadsåtgärder som genomförs 

samt vad som kan göras för att barnen ska känna sig delaktiga. Detta styrks i Patientlagen § 2 

i SFS (2014:821) som beskriver att alla barn som är patienter har rätt att utforma sin egen vård 
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utifrån individuella förutsättningar och önskemål samt att omvårdnaden alltid ska utgå ifrån 

barnens bästa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) behövs utvecklade former för att barnen 

ska kunna få vara mer delaktiga i sin vård samt för att kunna komma närmre 

vårdvetenskapens mål som är hälsa. Vi vill därmed undersöka hur barn i Sverige upplever sin 

delaktighet och beslutsfattande i samband med omvårdnad under sin sjukhusvistelse. Detta 

också för att kunna uppmärksamma vårdpersonal på hur barnen upplever sin delaktighet och 

beslutsfattande samt vilka önskemål de har angående detta. 

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva barns upplevelse av delaktighet och beslutsfattande under sin 

sjukhusvistelse. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har en kvalitativ ansats för att det är den mest lämpliga metoden att använda för att få 

fram barnens upplevelse av delaktighet och beslutsfattande i vården (Danielson, 2012). 

 

2.2 Urval 

Deltagare till studien tillfrågades på Barnklinikens avdelning för allmänpediatriskvård och 

dagsjukvården för barn på ett sjukhus i Mellansverige.  På varje enhet har en kontaktperson 

funnits, som hörde av sig när barn lämpliga för studien fanns inskrivna. Under största delen av 

datainsamlingsperioden befann sig forskarna på barnkliniken för att vara lättillgängliga. 

Urvalet av deltagarna gjordes med hänsyn till forskarnas valda område.  

 

Antal deltagare beror på vilken typ av analysmetod som är planerad att användas (Danielson, 

2012). Strävan var att intervjua cirka 15 barn då det enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

viktigt att välja den lämpligaste metoden och att insamla rätt mängd data för att uppnå 

trovärdighet. Dock kan det variera beroende på komplexitet och kvalité vilken mängd data 

som behövs. Insamlingen av datamaterialet fortsatte till dess att författarna ansåg att 

datamättnad hade uppnåtts. Under de två veckor som datainsamlingen utfördes tillfrågades 

sammanlagt 15 barn i åldrarna 10-15 år. Fem av dessa barn avböjde medverkan efter 

förfrågan av deras ansvariga sjuksköterska.  
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Ett strategiskt urval användes för att få en någorlunda jämn åldersfördelning på deltagarna. 

Däremot gjordes inga undantag för likheter i diagnos eller könsfördelning. Åldersfördelningen 

blev jämnt fördelad men det var fler flickor än pojkar som valde att delta. Medelåldern på 

barnen var 12,4 år.  Av de som avböjde att delta i studien var tre stycken flickor och två 

stycken var pojkar.  Inklusionskriterierna var barn i åldrarna 10-15 år som var inskrivna eller 

behandlades på barnkliniken, de skulle kunna förstå och tala det svenska språket begripligt. 

De skulle även ha haft kontakt med vårdpersonal i åtminstone en vårdrelaterad handling. 

Studien inkluderade både pojkar och flickor. Exklutionskriterierna var barn med ett 

förståndshandikapp eller andra svårigheter att kommunicera. I tabell 1 redovisas ålder, kön 

och vårdspecialitet på de deltagande barnen. 

 

Tabell 1. Ålder, kön och vårdspecialitet. 

Ålder Kön Vårdspecialitet 

10 Flicka Medicin 

10 Flicka Medicin 

10 Pojke Medicin 

12 Pojke Kirurg 

12 Pojke Kirurg 

13 Flicka Ortoped 

13 Flicka Medicin 

14 Flicka Öron-näsa-hals 

15 Flicka Medicin 

15 Flicka Medicin 

 

2.3 Kontext 

Studien har genomförts på en barnklinik på ett sjukhus i Mellansverige. På kliniken arbetar 

barnsköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och läkare i team med varandra. Barnen 

som vårdas där är mellan 0-18 år och avdelningen är inriktad på medicin, kirurgi, ortopedi, 

öron-näsa- hals och urologi. Kliniken har både planerade och akuta inläggningar, samt en 

dagsjukvård som tar emot barn för planerad vård som inte kräver inläggning.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
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Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Enligt Danielson (2012) är det mest vanligt att 

man använder någon form av struktur i kvalitativa intervjuer. Därmed genomfördes 

datainsamlingen som semistrukturerade intervjuer, dels för att undvika att styra samtalet men 

också för att ge utrymme för oväntade svar.  

 

Danielsons (2012) metod till den semistrukturerade intervjun användes. Forskarna ställde 

delvis öppna frågor som inte behövde besvaras i tur och ordning, utan frågorna anpassades 

efter vad som kom upp under intervjun. Frågorna, som inte var alltför detaljerade då det kan 

göra intervjuaren för styrd och då förstöra samspelet i intervjusituationen, sammanställdes i en 

intervjuguide (se bilaga A). I intervjuguiden fanns flera frågor samt eventuella stödord. Om 

deltagaren inte nämnde något om dessa stödord ställdes frågor om dessa och på så sätt hölls 

diskussionen vid liv. Intervjuguiden bestod av en A4 där texten var skriven med stora 

bokstäver och kortfattat för att inte vara störande under intervjun. Intervjuguiden var endast 

till som stöd, så forskarna var viktigt var väl insatta i frågorna samt följdfrågorna.  

 

Frågorna till intervjuerna testades i ett par provintervjuer innan den första riktiga intervjun 

genomfördes. Även den tekniska utrustningen som användes testades så att den fungerade och 

så att forskarna kände sig bekväma med den. Enligt Danielson (2012) ger detta en möjlighet 

att upptäcka om något behöver ändras innan själva studien startar.  

 

Innan studien startade tillfrågades deltagarna samt gav sitt godkännande till att intervjuerna 

spelades in. Om deltagaren avböjde inspelning kunde intervjun ändå ha genomförts då det 

enligt Danielson (2012) är möjligt för forskarna att föra anteckningar istället.  Detta blev dock 

aldrig aktuellt då ingen av de medverkande i studien motsatte sig inspelning. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes på ett sjukhus i Mellansverige på avdelningen för allmänpediatriskvård 

och dagsjukvården för barn. Kontaktpersonerna på respektive enhet delgavs studiens 

inklusion- samt exklusionskriterier.  Deltagarna till intervjuerna tillfrågades av deras 

omvårdnadsansvariga sjuksköterska om de ville medverka eller inte. De fick ett 

informationsbrev (se bilaga B och D) där det stod förklarat vad syftet med studien var, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att person- 

samt adressuppgifter inte registrerades samt att materialet förvarades inlåst. Två olika 

informerat samtyckesblanketter utformades (se bilaga C och E), ett till barnet självt samt en 
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till barnets vårdnadshavare. Dessa behövdes skriva under för att godkänna barnets medverkan 

i studien.  Om de samtyckte till intervjun kontaktades dem och en tidpunkt för intervjun 

bestämdes gemensamt. Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna till studien. 

Intervjuerna skedde på patientsalarna då de hade enkelrum i annat fall användes ett 

samtalsrum. Intervjuerna tog mellan 10-30 minuter. Godkännande att genomföra studien 

beviljades av verksamhetschefen på Barnkliniken innan den påbörjades (se bilaga F och G). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik bygger på respekt för deltagarens åsikter och att ta dem på allvar. Det finns till 

för att skydda och försvara dem som ingår i studien. Det försvarar även deltagarens rätt till 

självbestämmande att delta samt rätten att själv bestämma om den vill avbryta (Källström, 

2012). Däremot är det enligt Kanner, Langerman och Greys (2004) studie inte förrän barnets 

välbefinnande och välmående har skyddats samt att de fått information om vad studien 

handlar om som forskning med barn kan genomföras. De skall också efter ställningstagande 

till mognadsgrad få avgöra själv om de vill delta eller inte. De behöver också få veta vad som 

förväntats av dem under själva intervjun samt under forskningsprocessens gång. Även för- 

och nackdelar skall presenteras. Sjuksköterskan skall även göra en bedömning av ett 

informerat samtycke som inkluderar barnets förståelsegrad, ålder, mognadsgrad samt egna 

uppfattning om studien (a.a.).  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) så skall allt deltagande i ett forskningsprojekt ske 

frivilligt och man skall värna om personens integritet. För att värna om personens integritet 

och sekretess bör omvårdnadsansvariga sjuksköterskan, som barnet redan har en relation till, 

tillfråga barnet om deltagande i studien. Detta för att ingen utomstående skall få reda på vilka 

som finns inneliggande på avdelningen samt så att barnet kan känna sig tryggare att avböja 

om det inte vill delta. Barnet ges också tid att fundera och reflektera över om det vill 

medverka eller inte. Det är också betydelsefullt att barnet och dess föräldrar informeras om att 

vården av barnet kommer vara densamma oavsett om de deltar i studien eller inte. 

 

2.7 Bearbetning och analys 

Examensarbetet hade en induktiv ansats då det material som framkom utifrån intervjuerna 

analyserades förutsättningslöst (Danielson, 2012; Graneheim & Lundman, 2008). En manifest 

innehållsanalys användes till att analysera intervjuernas innehåll. Det var en lämplig metod 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) då det är vad texten sa och beskrev som skulle 
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framträda i resultatet. Datamaterialet transkriberades ner för att lättare få en helhetsbild. 

Analysen skedde fortlöpande under studiens gång. För att få fram resultatet användes 

begreppen; analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och 

kategori. Analysenheterna är de transkriberade intervjuerna som granskades. Meningsbärande 

enheterna är de delar av texten som ansågs vara meningsfulla för att kunna besvara syftet med 

studien. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, vilket innebar att de gjordes 

kortare utan att viktig eller väsentlig information togs bort. Sedan kodades delar av 

kondenseringen för att sedan sammanföras igen i kategorier med liknande innehåll. 

Kategorierna omfattades av totalt 10 underkategorier. 

 

Efter varje inspelad intervju transkriberades materialet ner i enskilda dokument för att sedan 

när alla intervjuer var genomförda föras samman till ett dokument för att få en helhetsbild. 

Båda författarna läste igenom materialet ett flertal gånger för att bli väl insatta i materialet. 

Analysen fortsatte genom att båda författarna granskade materialet och plockade ut de 

meningsbärande enheterna som ansågs vara av betydelse till att besvara vårt syfte. Sedan 

kondenserades de meningsbärande enheterna genom att kortas ner utan att väsentlig 

information gick förlorad. Efter detta kodades dem och delades in i huvud- respektive 

underkategorier. Diskussioner fördes med ansvarig handledare kontinuerligt under hela 

processens gång. Se tabell 2 för några exempel på analysarbetet. 
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Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, underkategorier och 

huvudkategorier. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Under-

kategori 

Huvud-

kategori 

… de berättade hela 

tiden att nu kör vi en 

serie som är … de 

berättade hela tiden… 

de har liksom alltid 

berättat… 

… de har berättat 

stegvis… men det 

gick ju bra för att de 

hade berättat… det 

kändes tryggt och 

bra… jag var inte 

såhär rädd eller så för 

dem hade ju berättat 

så mycket innan och 

de hade förberett mig 

 

De berättade 

hela tiden, har 

alltid berättat, de 

kändes tryggt 

och bra, var inte 

rädd då de hade 

berättat och 

hade förberett 

mig 

Känner sig 

informerad/ 

förberedd och 

trygg 

Känner sig 

informerad 

och 

förberedd 

Barns 

upplevelse av 

möjlighet till 

delaktighet och 

beslutsfattande 

… då fick jag inte det 

för hon gick hem, hon 

gick hem och så 

glömde hon bort 

det… glömde bort 

mig… 

 

Då fick jag inte 

det för hon gick 

hem och glömde 

bort mig 

Att bli 

bortglömd 

Känner sig 

bortglömd 

och otrygg 

Barns 

upplevelse av 

bristande 

delaktighet och 

beslutsfattande 
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Jag ville att de prata 

med föräldrarna när 

det handlade lite mer 

om tumörer och sånt 

där … det var nog 

ganska skönt, för att 

jag hade nog blivit 

ganska stressad… 

ligga och vara orolig 

och spänna mig. Så 

det var nog ganska 

bra tror jag… 

speciellt om jag hade 

varit yngre då hade 

jag nog blivit rädd om 

de hade sagt att det 

kanske var cancer… 

så det var ju skönt. 

 

Ville att de 

skulle prata med 

föräldrarna. 

Hade blivit 

stressad och 

legat och varit 

orolig och spänt 

mig, hade nog 

blivit rädd om 

de sagt att det 

kanske var 

cancer. 

Vill hellre att 

föräldrarna 

får 

informatione

n 

Vill 

överlåta sin 

delaktighet 

och 

beslutsfatta

nde till 

vårdnads-

havare 

Barns 

upplevelse av 

att vilja 

överlåta sin 

delaktighet och 

beslutsfattande 

till någon 

annan 

3. Resultat 

Under analys och bearbetning av intervjumaterialet framkom tre huvudkategorier med 

tillhörande 10 underkategorier. Huvudkategorierna är; Barns upplevelse av möjlighet till 

delaktighet och beslutsfattande, Barns upplevelse av bristande delaktighet och beslutsfattande 

och Barns upplevelse av att vilja överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till någon 

annan, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Barn och ungdomars upplevelse av delaktighet och beslutsfattande i samband med 

omvårdnad under sin sjukhusvistelse presenterat i kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

Barns upplevelse av möjlighet till 

delaktighet och beslutsfattande 

Får utrymme till att vara delaktig och 

beslutsfattande 

 Känner sig informerad och förberedd 

 Vågar ta initiativ till delaktighet och 

beslutsfattande 

 Känner sig hörd och lyssnad till 

Barns upplevelse av bristande 

delaktighet och beslutsfattande 

Blir inte inbjuden till delaktighet och 

beslutsfattande 

 Saknar information och förberedelse 
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 Känner sig inte hörd eller lyssnad till 

 Känner sig bortglömd och otrygg 

Barns upplevelse av att vilja överlåta 

sin delaktighet och beslutsfattande 

till någon annan 

Vill överlåta sin delaktighet och beslutsfattande 

till vårdnadshavare 

Vill överlåta sin delaktighet och 

beslutsfattande till personalen 

 

3.1 Barns upplevelse av möjlighet till delaktighet och beslutsfattande 

 

3.1.1 Får utrymme till att vara delaktig och beslutsfattande 

Ur analysen framkom det att barnen kände sig delaktiga i och med att sjuksköterskan gav 

utrymme och öppnade upp för ett deltagande. Detta skedde genom att barnen fick vara med 

och bestämma saker som i vilken hand som provtagningen skulle ske, om de eventuellt ville 

sitta hos sin förälder, eller om de hade något eget önskemål som att lyssna på musik under 

själva omvårdnadshandlingen. Genom att sjuksköterskan riktade sina frågor till barnen och 

genom att de fick vara med och bestämma upplevde de att de gavs en möjlighet till 

delaktighet. Barnen beskrev att de upplevde att de blev tillfrågade när det fanns flera olika 

handlingsalternativ som t.ex. vid medicinering då de fick välja mellan flytande eller tabletter 

och om de ville ha bedövningen eller inte. Vissa barn upplevde att de blev involverade och 

bjöds in till att vara delaktiga genom att få information och möjlighet att ställa frågor under 

hela procedurens olika delar. Genom att ge barnen tid för reflektion och tankar upplevde de 

sig delaktiga. 

 

”Jag få bestämma näst… ganska mycket. Typ som först ligger jag ner, tar bort emlan, och 

så… andas jag… så får de börja torka sen och så jag får säga ”Säg till”… sen andas jag lite 

till, sen säger jag till när de får börja känna och sen andas jag kanske någon minut, några 

minuter och sen säger till så räknar dem till tre sen stoppar dem nålen.”(Nr10-Pojke-10 år) 

 

Genom att sjuksköterskorna riktade samtalet till enbart barnen eller till barnen och deras 

föräldrar kände de sig inkluderade i kommunikationen och att de tilläts vara deltagande. De 

blev glada av att uppmärksammas av personalen genom att de tittade på dem medan de 

pratade. 
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3.1.2 Känner sig informerad och förberedd 

Barnen beskrev att de upplevde sig väl förberedda i de fall där de i god tid innan besöket fått 

information om vad de skulle göra på sjukhuset. Att barnen visste om anledningen till besöket 

eller omvårdnadshandlingen var också en betydande faktor för hur trygga de kände sig under 

besöket. Ju mer information de gavs desto mer trygghet upplevde de. Barnen upplevde att 

vårdpersonalen hela tiden berättade vad de gjorde och vad de skulle göra och det tyckte 

barnen kändes skönt och det gjorde i sin tur att de inte blev lika rädda eller oroliga.  

 

”… de berättade hela tiden att nu kör vi en serie som är … de berättade hela tiden… de har 

liksom alltid berättat… de har berättat stegvis… men det gick ju bra för att de hade berättat… 

det kändes tryggt och bra… jag var inte såhär rädd eller så för dem hade ju berättat så 

mycket innan och de hade förberett mig”(Nr9-Flicka-15 år) 

 

Det framkom även upplevelser av att inte vilja få mer information då det gällde lite mer 

allvarliga besked eller beslut. Då var det betydelsefullt att få mer information under 

processens fortskridande och när beslut redan tagits eller allvarliga diagnoser redan uteslutits. 

Speciellt ett av barnen uttryckte sig som tillräckligt informerad för att kunna känna sig trygg. 

Hade hon istället fått informationen i det tidiga skedet hade detta istället ökat på hennes 

upplevelse av oro och stress. 

 

3.1.3 Vågar ta initiativ till delaktighet och beslutsfattande 

När sjuksköterskan gav barnen utrymme att få vara delaktiga och gav den information och 

förberedelse som de behövde beskrev barnen att de upplevde en känsla av trygghet och att de 

vågade fråga personalen om olika saker. Det fanns även barn som redan från början i mötet 

med sjuksköterskan upplevde att de kunde säga till om det skulle behövas. 

 

”… jag skulle nog kunnat frågat om jag ville…”(Nr8-Pojke-12 år) 

 

De framkom även ur intervjuerna att barnen var nöjda med personalen och de kände sig 

trygga med de personer som de hade mött under sjukhusvistelsen. De barn som upplevde 

denna trygghet var också de barn som hade blivit involverade och fått vara delaktiga i dess 

vård och behandling. 
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3.1.4 Känner sig hörd och lyssnad till 

När barnen beskrev att de vågade ta initiativ till att vara delaktiga upplevde de trygghet när de 

fick gensvar från personalen genom att bli hörda och lyssnande till. Barnen upplevde att 

personalen försökte se till deras olika önskemål och i den mån det fungerade lät barnen 

bestämma och få sina önskemål eller sina viljor igenom. Detta ökade barnens känsla av att bli 

hörd och att sjuksköterskan lyssnade på dem. 

 

”… jag fick välja mellan olika grejer man tog med… jag fick den jag ville ha…”(Nr3-Flicka-

10 år) 

 

När barnen upplevde sig betydelsefulla och att deras åsikt eller vilja spelade roll upplevde de 

samtidigt en större trygghetskänsla och tillit till vårdpersonalen. Barnen beskrev att när de 

blivit hörda och lyssnade till minskade deras känsla av rädsla och oro och de upplevde det 

som tryggt och skönt. 

 

”Jag känner att de lyssnar och de låter mig oftast göra det som jag säger… de hjälper alltid 

till och de lyssnar alltid. Jag har inte varit med om att jag har sagt någonting och de har bara 

”nej, så gör vi inte”… så man är inte rädd”(Nr9-Flicka-15 år) 

3.2 Barns upplevelse av bristande delaktighet och beslutsfattande 

 

3.2.1 Blir inte inbjuden till delaktighet och beslutsfattande 

En känsla av att inte vara delaktig kunde uppstå vid t.ex. provtagning eller andra 

undersökningar då vissa barn beskrev att de inte hade blivit erbjudna möjligheten att få välja 

vilken arm eller finger som provet skulle tas i. En del barn upplevde även att sjuksköterskan 

ibland bara gjorde saker fast de egentligen skulle velat göra det själv.  Det kunde vara att få ta 

bort plåsterlappar eller EKG-elektroder men de blev inte tillfrågade utan sjuksköterskan tog 

bort dem innan barnen hann säga något. 

 

”… jag tänkte säga – får jag ta bort dem? Men hon hade såhär börjat plocka bort dem… så 

då tänkte jag äh”(Nr4-Flicka-13 år) 
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Det framkom upplevelser av att bli utesluten ur diskussioner som rörde dem själva, men som 

enbart fördes mellan sjuksköterskan och barnets föräldrar. Det fanns en önskan om att få delta 

i samtalet då det var dem det handlade om. 

 

”… för när de gjorde privata tal så undrade jag såklart vad de hade sagt, för jag vill ju gärna 

veta, det handlade ju om mig…”(Nr9-Flicka-15 år) 

 

Barnen tyckte att sjuksköterskorna borde fråga efter deras åsikt och inte bara ta för givet att de 

tyckte på ett visst sätt. De saknade ibland alternativ att välja mellan och fick en känsla av att 

det inte gick att välja något annat än det som erbjöds dem. En del barn kände att de blev 

inbjudna ibland men ibland inte och funderade då på om det berodde på att sjuksköterskorna 

inte ville skrämma upp dem eller göra dem ledsna genom att bjuda in dem i samtal som rörde 

eventuella sjukdomar. 

 

3.2.2 Saknar information och förberedelse 

En del barn framförde att de önskade att sjuksköterskan ibland pratade mer med dem, de 

kände ett behov av att få mer information om vad som skulle hända och varför, detta för att 

kunna känna sig förberedda inför olika omvårdnadshandlingar. Ett av barnen upplevde att 

sjuksköterskan inte berättat för henne innan om varför hon behövde en infart. Hon upplevde 

att sjuksköterskan bara hade satt en infart utan att förklara varför då det blev för bråttom att 

komma iväg till den planerade operationen. Barnet kände att det hade funnits tid till det 

tidigare under dagen om bara sjuksköterskan hade tagit sig tid till det. 

 

”… men sen gick det snabbt… innan jag skulle iväg… bara åtta minuter innan, det var 

chockartat…”(Nr1-Flicka-13 år) 

 

När det gällde läkemedel till barn som var vana att ta läkemedel även hemma kunde de känna 

att sjuksköterskan bara kom in och gav medicinen utan att berätta vilket sort det var vid t.ex. 

inhalationer. Det framkom även att det kunde vara frustrerande att inte ha kontroll över vilket 

läkemedel som gavs då barnet i sin hemmiljö var van att ha mer kontroll över detta och ansåg 

sig vara väl insatt i sina läkemedel. 
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”… de säger bara ” nu ska du inhalera” men de berättar inte vilken sort… de säger inte 

såhär… nu ska du ha Ventoline… de ger mig bara såhär typ en massa saker, då måste jag 

fråga… såhär ba: ”Vad får jag nu?”(Nr4-Flicka-13 år) 

 

Information om hur dagen skulle vara saknades även ibland, barnen ville veta vad som skulle 

hända med ronder och undersökningar för att kunna känna sig förberedda inför dem. De 

upplevde detta särskilt starkt om de skulle lämna avdelningen för någon undersökning som de 

inte blivit informerade om innan. De önskade även information om hur hela dagen skulle se ut 

för att kunna planera när de ska äta osv. 

 

3.2.3 Känner sig inte hörd eller lyssnad till 

Barnen beskrev att en känsla av att inte bli hörd kunde uppstå när de kände att de själva inte 

fick välja fastän att de bad om det. De barn som tagit mod till sig att våga vara delaktiga 

genom att uttrycka sina specifika önskemål kände sig både besvikna och ledsna när dessa 

önskemål varken blev hörda eller tillgodosågs. En del barn upplevde att sjuksköterskan inte 

alltid lyssnade till deras önskemål som t.ex. vid ett tillfälle då sjuksköterskan beställt mat utan 

att först fråga vad barnet ville ha eller vad hon tycker om. Barnet hade funderat hela 

förmiddagen över vad hon ville beställa för mat och då blev hon besviken över att inte ens bli 

tillfrågad, att sjuksköterskan sedan inte lyssnade på henne när hon beställt något som barnet 

inte tyckte om gjorde att barnet kände sig ledsen. 

 

”… då var det någon som inte hade sagt till mig att jag skulle beställa… så kom hon inte 

tillbaka, då tänkte jag att hon säkert kommer tillbaka…”Jag har beställt korv och mos” och 

jag vill inte ha korv…”ja men jag beställde det”… okej men jag vill inte ha det…”(Nr4-

Flicka- 13 år) 

 

Det var dock mest i samband med provtagning där barnen inte fått välja arm eller finger som 

dessa känslor uppstod. Ett av barnen hade vid ett tillfälle framfört sitt önskemål om att vid 

blodprovstagning bli stucken i ett och samma finger. Barnet upplevde att sjuksköterskan inte 

lyssnade på vad hon ville. Hade sjuksköterskan vid detta tillfälle istället varit lyhörd och sett 

till barnets önskemål hade smärtupplevelsen enligt barnet blivit lindrigare om hon enbart fått 

sticken i ett finger än fördelat på två. Detta gjorde att barnet kände sig ledsen. 

 

3.2.4 Känner sig bortglömd och otrygg 
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Vid några situationer beskrev barnen att de känt sig bortglömda av sjuksköterskan. Det kunde 

vara att sjuksköterskan lovat någonting men som sedan inte genomfördes eller att de blev 

lämnade ensamma på rummet en längre tid utan att veta hur länge de skulle behöva vänta, då 

kändes det otryggt och ensamt. Ett av barnen kände sig bortglömd och ledsen då 

sjuksköterskan inte kom tillbaka med läkemedel som hon hade lovat att göra innan hon gick 

hem. Okunskap hos personalen och att inte kunna lita på att personalen vet hur apparatur eller 

hur läkemedel skall ges gavs också en känsla av att inte känna sig trygg. Vid ett tillfälle fick 

barnet visa den ansvariga sjuksköterskan hur inhalationsapparaten skulle kopplas ihop för att 

den överhuvudtaget skulle fungera. Barnet upplevde även att sjuksköterskan inte tog hänsyn 

till barnets individuella ordinationer utan gjorde mer som sjuksköterskan ansåg brukar fungera 

på alla andra barn. Detta ledde i sin tur till att barnet inte kunde känna tillit och trygghet.   

 

”… det kändes som att jag fick lära henne hur man gör” (Nr4-Flicka- 13 år) 

 

3.3 Barns upplevelse av att vilja överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till någon 

annan 

 

3.3.1 Vill överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till vårdnadshavare 

Barnen berättade att de upplevde ett behov av att vid vissa tillfällen ha möjlighet att kunna 

lämna över sitt deltagande och beslutsfattande till sina föräldrar. Detta kunde vara vid 

tillfällen som när de ringt efter personalen på larmknappen på morgonen som de kunde ha en 

önskan att personalen skulle rikta sin uppmärksamhet till föräldrarna istället. Ibland fanns ett 

behov av att överlåta vården och alla beslut till sina föräldrar då det gällde allvarliga 

diagnoser och svåra beslut. Ett av de deltagande barnen upplevde att hon inte ville vara 

delaktig i samtal eller beslut innan de visste vad som var orsaken till hennes lidande. Hon 

upplevde ett behov av att hållas utanför i den mån det gick för att inte öka på hennes redan 

påtagliga stress över sin situation. När olika diagnoser diskuterades och cancer befarades var 

hon tacksam över att kunna överlåta detta till sina föräldrar som kunde hålla henne utanför 

innan säker diagnos var fastställd. Hade detta inte varit en möjlighet tror hon att hennes oro 

och rädsla hade varit större och försämrat hennes redan påtagliga huvudvärk. 

 

”Jag ville att de prata med föräldrarna när det handlade lite mer om tumörer och sånt där … 

det var nog ganska skönt, för att jag hade nog blivit ganska stressad… ligga och vara orolig 
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och spänna mig. Så det var nog ganska bra tror jag… speciellt om jag hade varit yngre då 

hade jag nog blivit rädd om de hade sagt att det kanske var cancer… så det var ju 

skönt.”(Nr9-Flicka-15 år) 

 

3.3.2 Vill överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till personalen 

Ur analysen framkom det upplevelser av att vid vissa tillfällen vilja lämna över sin delaktighet 

till vårdpersonalen. Det kunde vara barnets allmäntillstånd som fick avgöra om de tyckte att 

sjuksköterskan skulle ta över beslutsfattandet åt dem, då de inte alltid själva orkade sätta sig 

in och bli delaktiga i beslut. Andra gånger de kunde känna ett behov av att vilja överlåta sina 

beslut åt vårdpersonalen var när de kände att de själva inte hade tillräckligt med kunskap utan 

hellre lämnade över ansvaret till sjuksköterskan. Ett barn beskrev vid frågan om hon ibland 

kände ett behov av att överlåta sin delaktighet att det kändes bäst om sjuksköterskan bestämde 

vilket blodkärl som var mest lämpligt för provtagning.  

 

”Ja, eller det är ju vilket blodkärl som är bäst och det var den…”(Nr6-Flicka-15 år) 

 

4. Diskussion 

I resultatet framkom tre olika huvudkategorier som var och en besvarade syftet med 

undersökningen. Dessa tre huvudkategorier var: Barns upplevelse av möjlighet till delaktighet 

och beslutsfattande, Barns upplevelse av bristande delaktighet och beslutsfattande och Barns 

upplevelse av att vilja överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till någon annan. Barnen 

beskrev att de upplevde sig delaktiga vid de tillfällen som sjuksköterskan gav utrymme och 

bjöd in till detta. Barnen berättade att de kände sig trygga när de fått information och blivit 

förberedda inför olika omvårdnadshandlingar. Barnen upplevde sig delaktiga då de blev 

inkluderade i samtalet genom att få möjlighet att ställa frågor och att deras åsikter i sin tur 

blev hörda och lyssnade till. Detta ledde till att barnen vågade ta initiativ till att vara delaktiga 

och vara med i beslutsfattande. En upplevelse av bristande delaktighet framkom hos barnen 

då de inte kände att deras önskemål efterfrågades samt om sjuksköterskan inte gav 

information eller gav dem möjlighet att ställa frågor innan omvårdnadshandlingar. Barnen 

beskrev att det framkom känslor av att känna sig bortglömda vid långa väntetider eller vid 

bortglömda löften. De upplevde även ibland ett behov av att lämna över sin delaktighet och 

beslutsfattande till någon annan vid t.ex. trötthet eller vid svåra beslut. 
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4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Barns upplevelse av möjlighet till delaktighet och beslutsfattande 

Barnen beskrev i intervjuerna att de kände sig delaktiga då sjuksköterskan öppnade upp för ett 

deltagande genom att låta barnen vara med och bestämma t.ex. vilket finger eller arm som 

provtagning skulle ske i. På samma sätt hävdar Collins, Drew, Watt och Entwistle (2005) att 

möjlighet till delaktighet enbart kan uppnås då vårdpersonal bjuder in, lyssnar av samt ger tid 

för reflektion. Hos de intervjuade barnen kunde det också vara så att de blev erbjudna att 

lyssna på egen musik, titta på film eller bestämma vart de skulle sitta. Enligt Coyne, 2006; 

Mårtenson & Fägerskiöld, 2008; Vaknin & Zisk-Rony (2010) önskar många barn att få vara 

delaktiga och att deras åsikt respekteras. Detta är även en förutsättning enligt Eriksson (2002) 

för att barnen ska kunna uppleva hälsa då detta kräver en interaktion, delaktighet och 

ömsesidighet mellan barn och dess vårdare.  

 

Barnen beskrev att om de fått information samt möjlighet att ställa frågor upplevde de sig som 

mer delaktiga, speciellt om sjuksköterskan riktade samtalen direkt till barnen, så att de kände 

sig inkluderade i diskussionen och i beslutsfattandet. Barnen kände sig förberedda inför olika 

omvårdnadshandlingar om de fått tillräckligt med information i god tid innan. Ju mer 

informerade de kände sig desto mer trygg blev upplevelsen. Detta i likhet med Coyne (2006) 

som framhäver att barn upplever en större trygghet ju mer information de får och hur väl de 

känner sig respekterade.  

 

Barnen beskrev i intervjuerna att om de fått information om varför omvårdnadshandlingar 

skulle utföras eller om de visste om anledningen till sjukhusbesöket förstärkte det känslan av 

trygghet. Barnen upplevde att de kontinuerligt fick information genom att sjuksköterskorna 

hela tiden berättade vad de skulle göra, vilket ledde till att barnen kände sig mindre rädda och 

oroliga. Detta är betydelsefullt enligt Pelander m.fl. (2007) då barn förväntar sig att få den 

information som de anser sig behöva. Enligt Eriksson (2002) är det också sjuksköterskans 

ansvar att se vilket behov av information som barnen har och sedan ge information utifrån 

denna bedömning, då detta anses vara en del av barnens delaktighet. 

 

I intervjuerna framkom att de barn som fått tillåtelse eller inbjudan till att vara delaktiga 

kände att de vågade fråga sjuksköterskan om mer information och uttrycka sina önskemål. 
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Det är enligt Eriksson (2002) väsentligt att sjuksköterskan bjuder in barnet och överlåter viss 

kontroll för att barnet skall kunna känna tillit och kunna slappna av. Detta stärks ytterligare i 

en studie av Mårtenson och Fägerskiöld (2008) och Runeson m.fl. (2001) och Vaknin och 

Zisk-Rony (2010) som anser att barnen är beroende av sjuksköterskans attityd till att bjuda in 

barnen för att de ska kunna uppleva trygghet. Under intervjuerna framkom det att det var 

vissa barn som redan från början av sjukhusvistelsen kände mod att våga uttrycka sin åsikt om 

det skulle behövas utan att först ha fått en inbjudan. Detta skulle kunna bero på barnets 

personlighet eller dess tidigare upplevelser på sjukhus. Det kan även enligt Miller och Harris 

(2011) vara barnets kognitiva utveckling samt behov av självbestämmande som avgör barnets 

förmåga att uttrycka sina åsikter. I resultatet framkom det att de barn som fått vara med och 

bestämma om t.ex. vart provtagningen skulle ske eller fått välja mellan olika 

beredningsformer på deras medicin upplevde sig hörda och lyssnade till. Detta visar på 

betydelsen av att låta alla barn vara delaktiga även i de saker som för en sjuksköterska kan 

verka oväsentliga. 

 

I resultatet framkom att de barn som fått tid till reflektion och tankar upplevde sig som mer 

delaktiga. En del barn ville hellre få informationen fördelad under vårdprocessens gång då det 

gällde allvarliga besked eller beslut, för att på så sätt minska upplevelsen av oro och stress. 

Detta stämmer överens med Strandholt-Andersen och Dolva (2014) studie där det framgår att 

barn ofta utesluts ur diskussioner av allvarlig art och istället inkluderas i beslut av lättare och 

mer vardaglig karaktär. I undersökningen framkom det att barnen kände tillit till 

vårdpersonalen då de upplevde sig som betydelsefulla och respekterade. Det var de barn som 

hade fått vara delaktiga i beslut och omvårdnadshandlingar som upplevde trygghet.  

 

4.1.2 Barn upplevelse av bristande delaktighet och beslutsfattande 

Barnen beskrev att de kunde uppleva bristande delaktighet om de inte blivit erbjudna 

möjligheten att få vara deltagande under omvårdnadshandlingar genom att t.ex. få ta bort 

plåsterlappar eller elektroder själva. Ruberg-Ekra, Blaaka, Korsvold och Gjengedal (2012) 

beskriver att trots att en önskan finns om delaktighet och beslutsfattande från många barn så 

påverkas det ofta av deras kognitiva mognad samt sjukvårdpersonalens inställning till att 

inbjuda barnet till att vara delaktig en avgörande roll. Enligt Eriksson (2002) är det inte heller 

endast de praktiska omvårdnadshandlingarna som påverkar hur barnet mår utan det innefattar 

även att barnet blir sedd och bekräftad för att kunna känna välbefinnande. Under intervjuerna 

framkom det att barnen kunde uppleva att sjuksköterskan vid vissa tillfällen bara gjorde saker 
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utan att fråga barnen innan hur de ville ha det. Detta kunde i sin tur göra att barnen upplevde 

rädsla och oro. Detta i likhet med Runeson, Hallström, Elander och Hermerén (2002) som 

betonar vikten av att låta barnet vara delaktiga och få vara med i beslutsfattande för att inte 

öka barnets oro och rädsla. Vikten av att låta barnen vara delaktiga styrks ytterligare av 

Eriksson (1996) som menar att det är betydelsefullt att undvika upplevelser som kan orsaka 

rädsla, då rädsla och oro vid ett tillfälle hos barnet kan sammankopplas även i framtiden vid 

liknande händelser genom barnets minnen och tankar.  

 

En del barn berättade att de upplevde att de blev uteslutna ur diskussionen som handlade om 

dem själva och de hade då en önskan om att få vara delaktiga i dessa diskussioner och beslut. 

Strandholt-Andersen och Dolva (2014) framhäver att barn på liknande sätt upplever att de 

utesluts ur diskussioner när det handlar om större beslut. Schmidt m.fl. (2007) hävdar också 

att barn ofta inte känner tillit till de som undviker ögonkontakt med dem eller inte riktar 

samtalet till dem. I resultatet framkom att barnen tyckte att deras åsikt borde efterfrågas mer 

och att sjuksköterskan inte borde ta för givet att de vill ha det på ett visst sätt. De kunde sakna 

alternativ att välja mellan och de fick då en känsla av det inte fanns några andra alternativ. 

Detta i likhet med Coyne och Gallagher (2011); Runeson m.fl. (2007) som framhäver att barn 

ofta saknar förslag på olika alternativ och att deras åsikt ignoreras. Då det inte är någon 

skillnad mellan studiens resultat och den tidigare forskningen angående barnens upplevelse av 

att få information samt valmöjligheter syns det att den nya Patientlagen § 2 i SFS (2014:821) 

som hävdar att alla barn skall få information om de alternativ som finns samt få en möjlighet 

att välja det alternativ som de föredrar inte än har gett effekt. 

 

Ur intervjuerna framkom det att en del barn saknade information om vad som skulle hända 

och varför. Detta trots att barn och deras föräldrar enligt Barnkonventionen (2014) har rätt till 

den undervisning och information som de anser sig behöva för att kunna uppnå god hälsa. 

Enligt Hemingway och Redsell (2011) behöver barnen också få information för att kunna 

känna sig förberedda och mentalt inställda på vad som skall ske. Misslyckas detta kan barnens 

oro och rädsla öka. Utöver detta behöver barn också enligt Runeson, Mårtenson och Enskär 

(2007) veta hur undersökningar eller provtagningar ska gå till samt om de kommer behöva 

stanna länge på sjukhuset. Enligt Hall, Gibson, James och Rodd (2012) kan barnen också 

känna rädsla att göra sin röst hörd om besluten som ska diskuteras inte är anpassade utifrån ett 

barns perspektiv utan endast förs mellan sjukvårdspersonal och föräldrar alternativt att de 

vuxna tar för givet att barnen inte är tillräckligt mogna eller insatta i ämnet. Det bör 
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uppmärksammas enligt Beck m.fl. (2014) att vissa barn är mer blyga än andra och att de inte 

alltid vågar fråga igen om de inte förstått informationen de fått. Äldre barn kan också ha ett 

behov att få veta mer om risker och fördelar med olika beslut.  

 

En del barn beskrev i intervjuerna att de upplevde sig som bortglömda om de fått utstå en lång 

väntan eller då sjuksköterskan lovat något som inte uppfylldes. Det framkom även att de barn 

som tagit mod till sig att vara delaktiga och som uttryckt specifika önskemål oftast i samband 

med provtagning kände sig både ledsna och besvikna om dessa önskemål inte tillgodosågs. 

Barn kan också enligt Coyne (2006) uppleva att de inte får vara med och ha en åsikt om de 

inte fått veta saker som tider för när provtagning skall ske, avdelningsrutiner m.m. De 

intervjuade barnen beskrev att det kunde uppkomma en känsla av att inte vara trygg om de 

upplevde en okunskap hos sjuksköterskan som t.ex. när ett av barnen fick förklara hur 

inhalationsapparaten fungerade. Denna känsla kunde även uppkomma hos de barn som 

berättade att de var vana att ta läkemedel även hemma och som kunde känna sig frustrerade 

om sjuksköterskan bara kom in och gav en medicin utan att berätta vilken sort det var. 

 

Sjukhusmiljön har enligt Eriksson (2002) stor betydelse för hur barnet uppfattar sin hälsa. 

Sjukhusmiljön innefattar vårdandet och samspelet mellan barnet och sjuksköterskan och det är 

därmed också viktigt att sjuksköterskan bjuder in barnet till delaktighet för att de ska kunna 

mötas. Det är genom att ansa, leka och lära av varandra som samspelet dem emellan kan 

underlättas. Det framkom under intervjuerna att detta samspel inte alltid fungerade önskvärt 

då det kunde hända att sjuksköterskan inte alltid utgick från barnet som individ utan istället 

såg mer till barn i helhet och till vad som brukar fungera. 

 

 

4.1.3 Barns upplevelse av att vilja överlåta sin delaktighet och beslutsfattande till någon 

annan 

I resultatet framkom det att barnen upplevde ett behov av att vilja lämna över sin delaktighet 

och beslutsfattande till någon annan. Detta kunde vara till sina föräldrar eller i vissa fall till 

vårdpersonalen. Enligt Mårtenson och Fägerskiöld, (2008) samt Runeson m.fl. (2001) kan en 

form av delaktighet vara att själv få bestämma att någon annan ska fatta beslut i deras ställe. 

Avgörande faktorer för att vilja överlåta sin delaktighet kan enligt Coyne och Harder (2011) 

vara barnens ålder samt hur barnen mår. Det var framförallt vid svåra beslut och vid risk för 

allvarliga diagnoser som de intervjuade barnen upplevde en önskan av att få lämna över sin 
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delaktighet till sina föräldrar. Det kan enligt Coyne och Gallagher (2011) bero på att barnen 

upplever vissa beslut som alldeles för stora. Ett av de intervjuade barnen upplevde att hon 

ville överlåta sin delaktighet i samtal och beslut, tills utredningen kring hennes 

sjukdomstillstånd var klar. Detta i syfte att uppleva mindre rädsla, stress och oro inför vad det 

kunde innebära. Det kunde också vara vid tillfällen på morgonen då de intervjuade barnen 

kunde känna sig trötta och då hellre ville att föräldrarna skulle ta diskussionen. Barnens 

allmäntillstånd kunde ibland vara den avgörande faktorn för att de önskade lämna över sin 

delaktighet till vårdpersonalen. Det framkom i intervjuerna att barnen ibland kunde känna att 

de inte hade tillräckligt med kunskap för ta vissa beslut, då ansåg de det som mer lämpligt att 

låta sjuksköterskan ha den beslutsfattande rollen. Whitney m.fl. (2006) menar att det trots 

detta vore mest etiskt rätt att låta barnen tillsammans med sina föräldrar ta det slutgiltiga 

beslutet. Detta efter att ha fått information om valmöjligheter samt vägt för- och nackdelar 

med besluten mot varandra. I verkligheten är det dock så att det slutliga beslutet i likhet med 

intervjuernas resultat visar att besluten oftast överlåts till vårdpersonalen. Liepstein, 

Muething, Dodds och Britto (2013) och Hall m.fl. (2012) menar att vårdpersonal i liknande 

situationer istället bör stötta barnen genom att ge relevant information så att barnen vågar vara 

delaktiga i en viss mån. Detta underlättar för barnen att även i framtiden våga vara delaktiga i 

beslut. 

 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Trovärdighet 

Forskningsresultat skall vara så trovärdiga som möjligt och därför måste varje 

forskningsstudie utvärderas i förhållande till de metoder som används för att uppnå syftet. För 

att beskriva trovärdighet används det olika begrepp som skiljer sig åt vad gäller kvantitativ 

och kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet för att beskriva de olika aspekterna av trovärdighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Eftersom studiens syfte var att få fram barnens upplevelse valdes en 

kvalitativ ansats då det är den mest lämpliga metoden enligt Danielson (2012). Andra 

lämpliga metoder som hade kunnat användas för att få fram barnens upplevelse hade kunnat 

vara en observationsstudie eller en fokusgrupps studie.  

 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt bör men enligt Sandelowski (2001) vara 

restriktiv med att använda siffror i kvalitativ forskning. Det kan däremot vara betydelsefullt 
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att använda för att komplettera eller betona vissa delar av berättelserna. Forskarna i denna 

studie har varit sparsamma med att använda siffror men har stundvis använt maskerade siffror 

i uttryck som t.ex. ”vissa”, ”en del” och ”de flesta”. Detta gjordes för att förtydliga att 

upplevelser som framkom under intervjuerna ibland gällde majoriteten alternativt minoriteten 

samt för att undvika generalisering av barnen. Vilket forskarna anser ger ett mer trovärdigt 

resultat.  

 

Vid all forskning är det viktigt att vara medveten om att ens förförståelse kan påverka studiens 

resultat och även studiens trovärdighet. Förförståelsen innefattar ens tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Forskarna har varit medvetna om att en 

viss förförståelse kan finnas då båda forskarna arbetar som sjuksköterskor på en 

barnavdelning. Detta gör att forskarna är vana att bemöta barn i olika åldrar och situationer. 

Däremot har forskarna varit noga med att inte tolka in annat än vad barnen har sagt. 

Kvalitetssäkring av dataanalysen har skett genom kontinuerliga diskussioner med forskarnas 

handledare. 

 

4.2.2 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet handlar om valet av studie och vilka deltagare man väljer att ha med samt 

vilket tillvägagångssätt man använder för att samla in data. För att belysa det fenomen man 

väljer att studera ur olika synvinklar är det bra att välja deltagare med olika erfarenheter, olika 

kön och åldrar. Att välja den lämpligaste metoden och att insamla rätt mängd data är också 

viktigt för att uppnå tillförlitlighet. Dock kan det variera beroende på komplexitet och kvalité 

vilken mängd data som behövs. Det handlar även om att välja rätt meningsbärande enheter i 

kategoriseringen samt hur man bedömer skillnader och likheter mellan dessa kategorier. En 

annan aspekt av tillförlitlighet är deltagarnas erkännande av resultaten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Tillförlitligheten kan öka om mer än en forskare utför intervjuerna och 

dataanalysen. Variationerna av fenomenet kan även bli fler om forskarna turas om att 

intervjua (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). För att samla in data användes 

semistrukturerade intervjuer, för att undvika att styra samtalen.  Antalet intervjuade barn blev 

tio, efter detta ansåg forskarna att de hade uppnått ett tillräckligt komplext och varierat 

material eftersom inget nytt datamaterial tillfördes studien under de senast gjorda 

intervjuerna. Hade bortfallet på fem barn istället valt att medverka hade detta eventuellt gett 

ytterligare upplevelser som kunnat påverka resultat. Eftersom anledningarna till att de tackade 

nej verkade vara trötthet, ovilja att delta samt tidsbrist så anser forskarna att de troligtvis inte 
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hade tillfört mer till studien eftersom de inte var tillräckligt motiverade. Barnen som deltog i 

studien var i varierande åldrar samt bestod av både pojkar och flickor med olika medicinska 

diagnoser. Utvecklingsnivån och mognadsgraden hos barnen i 10-års ålder respektive 15- års 

ålder skilde sig inte nämnvärt åt utan det var mer barnets personligheter som skilde sig åt. 

Detta gav ett resultat sett ur flera olika synvinklar och perspektiv.   

 

Forskarna turades om att genomföra intervjuerna, den ena förde kommunikationen och den 

andra koncentrerade sig på inspelningen av ljudet samt observation. Detta för att båda 

forskarna skulle ha så god kännedom om intervjumaterialet som möjligt. Hade forskarna 

istället turats om att genomföra intervjuerna individuellt hade den eventuella risken för att 

barnen skulle känna sig i underläge ha minimerats och gjort att de kanske hade vågat öppna 

upp sig mer. Föräldrarnas närvaro kan ha påverkat barnen under intervjuerna men forskarna 

anser att föräldrarna antog en passiv roll där de fanns där som stöd för barnen. De gånger 

föräldrarna inflikade i samtalen var det mer för att vägleda barnen i diskussionerna. Allt 

arbete med att transkribera, analysera samt få fram de meningsbärande enheterna 

genomfördes av forskarna gemensamt. Ett manifest innehåll framkom då forskarna höll sig 

textnära under hela analysarbetet. 

 

4.2.3 Giltighet 

Giltighet handlar om i vilken utsträckning uppgifterna förändras över tid och vilka beslut som 

tagits under analysprocessens gång. Denna risk kan ökas beroende av under hur lång tid 

datainsamlingen sträcker sig och hur omfattande den är (Graneheim & Lundman, 2004). Då 

datainsamlingen skedde under en två veckors-period hann inga nya beslut fattas som hade 

kunnat påverka analysprocessens gång. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) kan 

giltigheten stärkas ytterligare genom att forskarna presenterar några citat från barnen i 

resultatet. Detta gjorde forskarna genom att ta med de citat som de ansåg belyste studiens 

syfte. Då några av barnen var mer uttrycksfulla än andra, blev det att de fick representera en 

större del av citaten i resultatet.  

 

4.2.4 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur väl studiens resultat kan överföras och användas av andra 

instanser och grupper. Det är alltid upp till läsaren huruvida resultatet är överförbart eller inte, 

även om författaren kan ge förslag till läsaren. Genom att ge en klar och tydlig beskrivning av 

bl.a. urval, deltagare, datainsamling och analysprocess underlättar man överförbarheten likaså 
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om man presenterar resultatet ordentligt med lämpligt valda citat (Graneheim & Lundman, 

2004). Resultatet i studien av barns upplevelse av delaktighet under sin sjukhusvistelse skulle 

kunna vara överförbart till barn i motsvarande åldersgrupper utifrån mognadsgrad, 

kunskapsnivå och beslutets allvarlighetsgrad samt till andra instanser som bedriver hälso- och 

sjukvård för barn.  

 

4.2.5 Forskningsetiska överväganden och Samhälleliga aspekter 

Forskarna tog hänsyn till de forskningsetiska övervägandena genom att fråga den 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskan om barnen var tillräckligt välmående för att orka delta i 

studien samt för att ge barnen en möjlighet att kunna avböja sin medverkan. Innan intervjun 

startade presenterades studiens syfte, information om hur intervjun skulle genomföras samt de 

mest centrala delarna av det informerade samtycket, med betoning på att deltagandet var 

frivilligt och att vården av barnen blev densamma oavsett om de valde att delta eller inte. 

Barnen blev tillfrågade om de ville att vårdnadshavaren skulle närvara under intervjun och det 

visade sig att de flesta av barnen önskade detta. De barn som intervjuades utan en 

vårdnadshavare närvarande gjorde detta i syfte att få utrymme att tala fritt utan att bli avbruten 

av den vuxna. De flesta av barnen verkade uppskatta att få berätta samt att dela med sig av 

sina erfarenheter av sjukhusvistelsen. 

 

Utifrån samhälleliga aspekter anser vi att sjukhusrädsla hos vuxna kan leda till höga 

samhällsekonomiska kostnader i form av t.ex. uteblivna vaccinationer, hälsokontroller eller 

läkarbesök och det är därmed av största vikt att förebygga denna rädsla. Detta skulle kunna 

göras fördelaktigt genom att låta barnen vara delaktiga och inge ett förtroende för sjukvården. 

Genom att låta barnen vara delaktiga så anser vi att barnen tidigt lär sig ett demokratiskt 

tänkande där de blir stärkta genom att bli lyssnade till samt blir behandlade med respekt. På 

lång sikt skulle detta kunna leda till att de fostras till goda samhällsmedborgare som behandlar 

sina medmänniskor på liknande sätt. 

4.3 Kliniska implikationer och behov av forskning 

Eftersom barn är en stor del av vårt samhälle, är våra handlingar och vårt bemötande av 

barnen betydelsefullt för att forma ett framtida samhälle där vi bemöter varandra med respekt 

och värdighet. Upplevelserna av vårdrelationer hos barnen nu kan påverka deras senare syn på 

vården även i vuxenlivet. Genom studien kan barnsjuksköterskor lära sig vad som är viktigt 

utifrån barnets perspektiv, vad de vill vara delaktiga i samt vilka strategier som kan användas 
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så att barnen upplever sig mer delaktiga i beslut och i sin omvårdnad. Studiens resultat skulle 

kunna impliceras i alla de instanser där barn kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Ytterligare forskning kan dock behövas för att jämföra barn i olika åldersgrupper för att se om 

skillnader finns i deras upplevelser av delaktighet. Ett annat intressant perspektiv som det 

saknas forskning kring är sjuksköterskornas attityder till barns möjlighet till delaktighet och 

beslutsfattande samt hur de uppfattar sitt eget arbete kring detta. 

 

4.4 Slutsats 

När barn ges utrymme till att vara delaktiga och blir inkluderade i beslutsfattande upplever de 

sig informerade och förberedda samt att de vågar ta egna initiativ till delaktighet. Att som 

sjuksköterska vara lyhörd och respektera barnens åsikter leder till att de upplever en ökad 

trygghet under sin sjukhusvistelse. Om barn inte blir inbjudna till att vara delaktiga förstärks 

deras upplevelse av rädsla och oro. Trots att det kan förekomma att barnen inte alltid bör vara 

med och bestämma och ta beslut eller få all den information som finns när det inte anses vara 

för barnets bästa så behöver sjukvårdspersonal vara lyhörda och fortsätta arbetet med att göra 

barnen delaktiga. Strategier för detta kan vara att avsätta mer tid till förberedelse, att försäkra 

sig om att barnet förstått den information de fått samt att respektera och ta del av barnens egna 

önskemål och viljor. 

 

4.5 Författarnas bidrag till examensarbetet 

Projektplanering och tidsplan: M.M, K.E 

Artikelsökning och PM: M.M, K.E 

Datainsamling: M.M, K.E 

Databearbetning och analys: M.M, K.E 

Författa och bearbeta text: M.M, K.E 
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6. Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

 

Vad har du gjort på sjukhuset? 

  

Fick du någon information innan vad du skulle göra? Hur gavs den? 

  

Lyssnade sjuksköterskan på dig?(På vilket sätt?) 

 

Hur har du fått vara med och bestämma? 

 

Hade du velat vara med och bestämma om något? (I så fall vad?) 

  

Var det något du inte ville vara med och bestämma om? (I så fall vad?) 

 

 Hur vill du att det ska vara? 
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7. Bilaga B 

 

Förfrågan om att delta i en intervju som undersöker barn och ungdomars upplevelse av 

delaktighet inom slutenvården. 

 

Till dig som är förälder till ett barn i åldern 10-15 år som behandlats på Västerås 

Centrallasaretts Barnklinik. 

 

Vi vill undersöka ditt barns upplevelse av delaktighet i vården under sjukhusvistelsen. Vi vill 

därför fråga ert barn om hon/han skulle vilja vara med och delta i vår intervjustudie. 

Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta 

och behöver inte ge någon förklaring till varför. Ditt barns vård kommer inte att påverkas 

oavsett om ni väljer att delta i studien eller inte. Du och ditt barn får själva bestämma om 

intervjun skall ske med eller utan förälder i rummet. Det viktigaste är att barnet känner sig 

trygg. 

 

Intervjun kommer att genomföras här på Centrallasarettet under tiden ditt barn är inskrivet. 

Ljudinspelning kommer att ske under intervjun för att intervjuarna ska kunna sammanställa 

materialet vid senare tillfälle. Intervjun beräknas ta ca 15-30 min. Ditt barns person- och 

adressuppgifter kommer inte att registreras. Svaren som vi får från ditt barn kommer att 

förvaras inlåsta så att endast intervjuarna har tillgång till materialet. Kontaktperson är Gunn 

Engvall, projektansvarig, se längst ner på sidan. Vi som genomför studien och som kommer 

att göra intervjun studerar till specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom. Vi vill därför 

undersöka hur barnen själva upplever delaktigheten inom vården och vad som skulle kunna 

förbättras inom det området. Resultatet av studien kommer att redovisas i en magisteruppsats. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att höra av er till oss, 

Maria Malmström: malmstrommia@gmail.com 

Karin Ekström: karin_ekstrom@yahoo.se 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 

Uppsala Universitet 

Handledare: Gunn Engvall universitetslektor: gunn.engvall@kbh.uu.se 

 

mailto:malmstrommia@gmail.com
mailto:karin_ekstrom@yahoo.se
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8. Bilaga C 

 

Samtyckesblankett 

Jag godkänner att mitt barn deltar i en intervjustudie, förutsatt att barnet självt vill, som 

handlar om barns upplevelse av delaktighet vid sjukhusvistelse på barnklinik. 

 

Detta kommer att innebära: 

 Ditt barn får svara på frågor som handlar om hans/hennes upplevelse av delaktighet på 

sjukhuset. 

 Deltagandet är frivilligt och ditt barn får avbryta när som helst under intervjun utan att 

behöva förklara varför. 

 Vården kommer inte att påverkas oavsett om ditt barn väljer att delta eller inte. 

 Intervjun kommer att spelas in (enbart ljud). 

 Person- och adressuppgifter kommer inte att registreras. 

Fylls i av Förälder/vårdnadshavare 

Namn:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Telefonnummer:…………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Ort/Datum:………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Lämna blanketten till ansvarig sjuksköterska på avdelningen. 
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9. Bilaga D 

 

Förfrågan om att delta i en intervju med frågor om barns upplevelse av 

delaktighet på sjukhuset 

 

Till dig som är mellan 10-15år och som behandlats på Barnkliniken på Västerås 

Centrallasarett. Vi undrar om du vill vara med på en intervju, så att vi kan ta reda på hur du 

upplevde att vara på sjukhus och om du har fått vara delaktig.  

 

Det är helt frivilligt att vara med på intervjun och du kan tacka nej även om dina föräldrar har 

tackat ja. Du får avbryta när som helst utan att förklara varför. Vården av dig är densamma 

oavsett om du vill vara med på intervjun eller inte. Om du tycker att det är okej att vara med 

så kommer intervjun att ske på sjukhuset och spelas in. Om du vill att någon förälder är med 

på intervjun så går det bra. 

 

Din adress och ditt personnummer kommer inte att finnas sparat. Allt material kommer att 

handhas så att obehöriga inte kan komma åt det. Ingen kommer att kunna se vem du är. 

 Kontaktperson är Gunn Engvall, projektansvarig, se längst ner på sidan. Dina svar kan lära 

oss vad barn upplever när de är på sjukhus och om de känner sig delaktiga i sin vård. Det kan 

vi använda för att göra det bättre för barn när de är på sjukhus. 

 

Har du några frågor går det bra att kontakta oss: 

Maria Malmström: malmstrommia@gmail.com 

Karin Ekström: karin_ekstrom@yahoo.se 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 

Uppsala Universitet 

Handledare: Gunn Engvall universitetslektor: gunn.engvall@kbh.uu.se 

 

 

 

 

 

mailto:malmstrommia@gmail.com
mailto:karin_ekstrom@yahoo.se
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10. Bilaga E 

 

Samtyckesblankett för barn 10-15år 

Jag tycker det är okej att vara med och svara på frågor om min upplevelse av delaktighet 

under min sjukhusvistelse. 

 

Det kommer att betyda: 

 Jag får svara på frågor om vad jag upplever. 

 Jag kan avbryta när som helst utan att förklara varför. 

 Svaren spelas in. 

 En förälder får vara med om jag vill det. 

 

Namn:…………………………………………………………………………….. 

Datum:…………………………………………………………………………… 

 

Blanketten lämnas till ansvarig sjuksköterska på avdelningen. 
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11. Bilaga F 

                                                             

Till vederbörande verksamhetschef vid Västerås Centrallasaretts Barnklinik  

Förfrågan att genomföra studien med titel: Barns upplevelser av 

delaktighet inom slutenvården: En kvalitativ intervjustudie på barn mellan 

10-15år 

Vi är två studenter vid Uppsala Akademiska Universitet som under våren 2015 kommer att 

genomföra studien. 

 

Att vara delaktig samt att fatta egna beslut är en del av barnens utveckling samt en viktig 

faktor för att även i framtiden kunna fatta större och svårare beslut. Eftersom barn är en stor 

del av vårt samhälle, är våra handlingar och vårt bemötande av barnen betydelsefulla för att 

forma ett framtida samhälle där vi bemöter varandra med respekt och värdighet. 

Upplevelserna av vårdrelationer hos barnen nu kommer att påverka deras senare syn på 

vården även i vuxenlivet. Genom studien kan barnsjuksköterskor lära sig vad som är viktigt 

utifrån barnets perspektiv. Vad de vill vara delaktiga i, samt vilka strategier som kan användas 

så att barnen upplever sig mer delaktiga i beslut och i sin omvårdnad. För att göra detta är 

syftet med studien att beskriva barns upplevelser av delaktighet i beslut och i samband med 

omvårdnad under sin sjukhusvistelse. 

 

Studien kommer att ha en kvalitativ ansats, där datamaterialet kommer att samlas in genom 

kvalitativa intervjuer som spelas in för att kunna transkriberas i efterhand. Målet är att 

intervjua ca 15 barn i åldrarna 10-15 år som är inskrivna på barnkliniken. 

  

Inklusionskriterierna kommer att vara barn i åldrarna 10-15år, de ska kunna förstå och tala det 

svenska språket begripligt. De skall ha haft kontakt med vårdpersonal i minst en vårdrelaterad 

handling. Studien kommer att inkludera både pojkar och flickor men ett strategiskt urval 
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kommer att göras för att få en jämn åldersfördelning. Exklutionskriterierna är barn med ett 

förståndshandikapp eller andra svårigheter att kommunicera. Deltagarna till intervjuerna 

kommer att tillfrågas om de vill delta av deras omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Både 

barnen och dess vårdnadshavare kommer att tillfrågas om samtycke innan studien genomförs. 

Det är enbart de barnen där båda parter har gett sitt informerade samtycke som kommer få 

delta. Att delta kommer att vara frivilligt och barnen kommer kunna avbryta intervjun utan att 

bli ifrågasatta. Allt datamaterial kommer att hanteras konfidentiellt genom att avidentifieras 

samt förvaras inlåst. Det är enbart studiens författare samt handledare som kommer ha 

tillgång till materialet. Godkännande att genomföra studien har erhållits från den regionala 

etikprövningsnämnden (Dnr:2013/073). 

 

Studien kommer att ingå i ett examensarbete i programmet Specialistsjuksköterska med 

inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar. 

 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss eller till vår handledare. 

 

Mvh 

Maria Malmström                             Karin Ekström                     Gunn Engvall 

malmstrommia@gmail.com              karin_ekstrom@yahoo.se    gunn.engvall@kbh.uu.se  

Författare av studien                         Författare av studien            Universitetslektor 
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12. Bilaga G 

Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande 

 

Titel: Barns upplevelser av delaktighet inom slutenvården: En kvalitativ 

intervjustudie på barn mellan 10-15år 

 

Er anhållan 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

Ort                                                  Datum 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande och titel 

 

 

 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 
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