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Sammanfattning    
Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling 
och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna 
rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler 
skrämmande upplevelser. Hur ett barn reagerar på rädsla beror också på vilken 
mognadsnivå de har.   

I Sverige styrs sjukvården av Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Lagen ska se till att 
sjukvården uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att alla människor har rätt till 
självbestämmande och integritet, samt att människors lika värde och värdighet ska 
säkras, detta gäller även för de barn som vårdas på sjukhus. Trots att barns rätt till att få 
uttrycka sina åsikter tydligt finns med i svensk lagstiftning, finns det indikationer på att 
deras åsikter inte lyfts fram i vårdsituationer. Sjuksköterskan som arbetar med vård av 
barn ska se till barnets perspektiv och bidra med sin barnkompetens. I barnsjukvård kan 
sjuksköterskan knyta an till vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, hälsa, lidande, 
delaktighet och sjukhusmiljö.  

Syftet var att undersöka barns rädslor när de vårdas på sjukhus. Arbetet är en 
litteraturstudie, där 12 kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar studerats för att 
sammanställa barns rädslor på sjukhus. Resultatet visar att behandlingar och 
undersökningar samt separation från föräldrar och syskon orsakar rädsla och ångest hos 
barnet. Sjukhusmiljöer upplevs som okända och otrygga och förlorad autonomi leder till 
oro och frustration. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela barnet och dess 
livsvärld som involverar både föräldrar, syskon, vänner men även tidigare erfarenheter 
av sjukvård. Stor tyngd borde ligga på sjuksköterskans förmåga till att arbeta utefter ett 
barnperspektiv, där bland annat individanpassad kommunikation samt barnens 
delaktighet och autonomi prioriteras.   

Nyckelord: Barn, rädsla, sjukhus, livsvärld, hälsa, separation, sjukhusmiljö, 
vårdlidande. 
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INLEDNING 

Vårt gemensamma intresse för barn ligger som grund till det valda uppsatsämnet. Då vi 
båda i framtiden ser oss arbeta med barn som patientgrupp, finner vi vård av barn extra 
intressant. Via personliga erfarenheter vet vi att det är lätt för barn att bli rädda i 
situationer som de ej förstår. Då barn inte har samma kunskaper och förståelser som 
vuxna, kan de heller inte föreställa sig hur situationen kommer bli. Det leder ofta till att 
barn blir rädda och osäkra. Barn och ungas perspektiv måste komma synliggöras bättre i 
vården.  De har rätt till bra en sjukvård som inte bara fokuserar på det medicinska, utan 
lyfter och hanterar barns upplevelser under sjukhusvistelsen. Genom att undersöka 
barns rädslor i sjukvården, hoppas vi kunna bidra till ökad förståelse och kompetens för 
hur sjuksköterskan kan bemöta barns rädslor och lindra lidande.  

 
BAKGRUND 

Inom slutenvården diagnostiserades cirka 84 500 barn vid 11 300 vårdtillfällen år 2016 i 
Sverige. De behandlades under en medelvårdtid som varade i cirka fyra dagar, vilket 
totalt innebär nästan 50 000 vårddagar (Statistiska centralbyrån).  

De flesta studier på barns rädslor är baserade på den vuxnes eller förälderns förutfattade 
meningar om vad barn upplever. Föräldrarnas tolkningar av barnens känslor skiljer sig 
ofta gentemot barnets egna upplevda känslor. Studier har visat att föräldrar ofta 
underskattar barns förmåga att själva kunna förmedla känslor och tankar (Mahat, 
Scoloveno & Cannella 2004). Tillika har barns känslor, när de är inlagda på sjukhus, en 
högre risk att förbises på grund av att de vuxna tror att de inte är kapabla till att uttrycka 
sina egna åsikter eller känslor (Coyne & Kirwan 2012).  

En tillbakablick på svensk barnsjukvård 
Under åren som gått har barnsjukvården förändrats en hel del. På 1800-talet öppnade det 
första sjukhuset anpassat för barn. Under den här tiden var mammorna med sina barn på 
sjukhuset och de var aktivt med i vården av sitt barn. På den tiden fanns det inte 
tillräckligt med personal som arbetade på sjukhusen och därför var det nödvändigt att 
mammorna var med sina barn. Senare under århundradet blev det en markant förändring 
då renlighet och rutiner var något som blev mycket viktigt. Föräldrarna fick inte längre 
vara med sina barn på sjukhuset, vilket ledde till minimal kontakt mellan barn och 
föräldrar. Barnen tyckte till en början att det var traumatiskt när föräldrarna gick ifrån 
dem och de grät ofta vid separationen. Det konstaterades senare att det inte var 
hälsosamt för barnen att återupprepade gånger behöva skiljas från sina föräldrar (Ygge 
2004, s. 15). Känslor som otrygghet och ångest var vanliga känslor hos barnen. Barnen 
isolerade sig och hade svårt att skapa relationer med andra (Enskär och Edwinson 
Månsson 2008, s.24).  
 
Under 1950-talen började forskare intressera sig mer för barns utveckling. 
Barnpsykiatriker och barnläkare gjorde studier om barns vistelse i sjukvården. Det 
framgick i dessa studier att åtskiljandet mellan barn och föräldrar kunde ge allvarliga 
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men och hindra barnens personliga utveckling. Delaktighet framkom som en viktig 
komponent i barnens vård och därför välkomnas föräldrar in till vården av sina barn 
igen (Ygge 2004, s. 16). Senare under 1970-talet kom socialstyrelsen med instruktioner 
om hur barnens vistelse på sjukhuset skulle utformas. Föräldraförsäkringen uppkom 
även under den här tiden vilket bidrog till att föräldrarna var hemma med sina sjuka 
barn.  
 
Idag är det naturligt för föräldrar och barn att de är tillsammans på sjukhuset och 
föräldrarnas närvaro ses som en självklarhet i vården av barnet (Ygge 2004, s. 16).    

Lagar och förordningar 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN-s generalförsamling den 20 
november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990 (UNICEF). Enligt FN: s 
barnkonvention skall barnets bästa alltid komma i första hand. Barnets egen åsikt och 
möjlighet att uttrycka dessa är också en del av FN:s barnkonvention.  De har rätt till god 
hälsosjukvård och rehabilitering för att uppnå bästa möjliga hälsa (Barnombudsmannen 
2015). Barnkonventionens begrepp ska användas som riktlinjer för att förbättra hälso- 
och sjukvården (Söderbäck 2010, s. 14).  

I Sverige finns även hälsosjukvårdslagen (HSL) som ska se till att sjukvården uppfyller 
kraven på en god vård.  Det innebär att alla människor ska ha rätt till självbestämmande 
och integritet, samt att människors lika värde och värdighet ska lyftas. HSL ska bidra 
med goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Målet är även 
att information skall ges individanpassad när det gäller patientens hälsotillstånd och om 
de metoder som skall användas inför en undersökning. Patienten ska även få 
information om den vård och behandling som finns (SFS 1982:763). År 2015 skedde en 
uppdatering kring barns rättigheter i ett tillägg i Hälso-sjukvårdslagen. Numera ska den 
information som ges till barn vara anpassad efter ålder, erfarenheter, språk och andra 
individuella aspekter. Det nya tillägget tar även upp vikten av att vårdpersonalen ska 
säkerställa barns åsikter kring vården och/eller den vårdprocedur som ska utföras. 
Barnets åsikt ska ses i förhållande till barnets mognadsgrad (SFS 2014:821).  

Trots att barns rätt till att få uttrycka sina åsikter tydligt finns med i svensk 
lagstiftning, visas det att deras talan inte lyfts fram i vårdsituationer. Därför har 
regeringen startat en utredning som syftar till att kartlägga hur lagar och andra 
föreskrifter appliceras i sjukvården. Utredningen visar att barns rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention inte efterföljs i sjukvården. Det brister i barns rätt till åsikter och i att 
barns bästa ska komma i första hand och ofta förs inga samtal direkt med barnen. Det 
finns dock ingen förklaring till varför samtal med barnen inte har prioriterats. I de fall 
där samtal förs med barnen, handlar de ofta om saker som ej är relevanta för barns vård 
och främjar inte barns möjligheter till att ta beslut om sin egen vård (SOU: 2016:19). I 
och med bristerna när det gäller barns rätt till åsikter, finns det nu ett förslag om att 
barnkonventionen ska bli svensk lag från och med den första januari 2018. 
Barnkonventionen består av 54 artiklar, där artikel två, tre, sex och 12 väger särskilt 
tungt för barns rättigheter inom vården. Artikel två handlar om att alla barn är lika 
mycket värda, artikel tre berör myndigheter och domstolar som alltid ska tänka på 
barnens bästa. Artikel sex beskriver barns rätt till liv och utveckling och artikel 12 
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beskriver att barn har rätt till åsikter, samt att de ska bli hörda av både vuxna och av 
myndigheter såsom sjukvård och socialstyrelsen (SOU: 2016:19). 

Barns uppfattning av sjukdom och hälsa 
Ålder och mognadsnivå är avgörande för hur barnet upplever och reagerar vid sjukdom. 
De påverkas också av fantasier, vår kultur och föräldrarnas uppfostran (Tingberg 2004, 
s. 44). Förskolebarnet tre till sex år, ser världen utifrån sin egen synvinkel. Barnet tror 
att alla tänker samma som de, och de tror att saker är självklara utan att det krävs en 
förklaring. Barnet i fyraårsåldern är påhittigt, vetgirigt och självsäkert. Dessa barn vill 
gärna få respons här och nu, vilket leder till att de har svårare att kommunicera om saker 
som hänt tidigare. De kan gå djupt in i en händelse och detta kan leda till att det är svårt 
att förstå vad som verkligen har hänt när barnet försöker återberätta. Information till 
barn i treårsåldern kan fördelaktiges ske via en docka, där sjuksköterskan visar hur och 
var behandlingen ska ske. Barnet kan även själv få leka och utforska dockan och kan på 
så sätt bekanta sig med material som sjuksköterskan kommer att använda på barnet. Det 
är viktigt att säkerställa att barnet förstått hur undersökningen ska gå till och vara 
uppmärksam på att ett mindre barn har svårt att förmedla verbalt att hen har förstått. Det 
är då av stor vikt att kunna tolka barnets olika reaktioner via leken (Edwinsson Månsson 
2008, s. 57).  Efter fyra års ålder börjar barnet utveckla logik, och då kan barnet uttrycka 
upplevelser och erfarenheter i sammanhängande dialoger och berättelser. I skolåldern 
behöver lek involveras mer och mer för att barnet ska kunna förmedla sina upplevelser 
och inta ny kunskap (Tingberg 2004 s. 47).   

I femårsåldern har barnen svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Barnen kan få 
föreställningar om att de har varit dumma på något vis och att det i sin tur har lett till 
sjukdom. Sådana tankar leder ofta till känslor som är förknippade med skuld (Tveiten 
2000 s, 31). Det magiska tänkandet kan även få barn i förskoleålder att tro att de själva 
kan göra något åt sin sjukdomssituation. Ett exempel kan vara att de tidigare hört att om 
de inte äter upp all sin mat så blir de sjuka och att de då istället kastar om 
ordningsföljden och tror att om de äter upp sin mat så blir de inte sjuka (Tveiten 2000, s. 
31). De kan även tro att de fått feber efter att de sprungit då de förknippar den varma 
känslan i kroppen med feber (Tingberg 2004 s. 47).  

I sexårsåldern vet barnen att sjukdom kan smitta, och de vet även att ett friskt barn kan 
vara ute och leka medan ett sjukt barn får vara inne och vila. Barnet har en grov 
uppfattning om var organen sitter och vad deras uppgift i kroppen är. De kan dock inte 
uppfatta skillnaden mellan inre och yttre verklighet och därmed kan de tro att smärtan i 
knät beror på asfalten som barnet ramlade på, och inte på att knät är skadat. De tror 
således att sjukdom kommer utifrån kroppen (Tingberg 2004 s. 47). Barnets fantasi kan 
även skapa olika idéer om lemlästning, strypning och kastration. Att tala med barnet om 
detta är betydelsefullt, men även att förklara sambandet mellan skada-laga, att barnet 
har en skada som behöver lagas av sjuksköterska eller läkare. Även här blir leken en 
viktig del i vårdandet för att rätta till vissa missförstånd barnet har om kommande 
behandling (Edwinsson Månsson 2008, s. 59). 
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I åldern sex till 12 år kan barnet ofta samarbeta logiskt och rationellt runt sin 
behandling. De kan göra skillnad på fantasi och verklighet och barnet är medvetet om 
att de kan bli sjuka på grund av inre skador och inte bara på grund av yttre skador. När 
barnet är åtta år kan det relatera till sjukdom, lidande och diverse smärtor. Det abstrakta 
tänkandet blir bättre och bättre och barnet kan lättare se sambanden mellan hälsa och 
sjukdom (Tveiten 2000 s, 30). Därmed kan barn i denna ålder dra slutsatser och förklara 
sitt sammanhang. Tanken utvecklas och blir mer logisk vilket leder till att barnet förstår 
att andra kan ha en annan föreställning än de själva (Edwinson Månsson 2008, s. 44). 
När barnet är runt 12 år har det en ökad medvetenhet om den egna kroppen, dock är 
oron för kroppsskada fortfarande stor. Vid denna ålder kan barnet skilja mellan 
kroppslig och mental hälsa och förstår även att sjukdom och hälsa är sammansatta 
företeelser (Tingberg 2004 s. 48).  

När barnet/ungdomen är mellan 13–18 år kan det i stora drag följa en vuxen dialog i 
trygga sammanhang.  I vissa situationer är tonåringen självständig, men kan fortfarande 
behöva den vuxnes stöd. När det gäller läkarbesök vill tonåringen gärna gå dit själv, 
samtidigt finns det en rädsla kring undersökningen. Det blir som att stå på två olika ben, 
i ena stunden är man nästan vuxen och i den andra stunden känner man sig liten. 
Kunskap om kroppen är bredare, de har vetskap om olika organfunktioner och hur de 
olika organen är relaterade till varandra.  Samtalet med tonåringen angående dess vård 
kan ske via en diskussionslik dialog, där samtalet ska innehålla relevant och korrekt 
information. Det är av stor vikt att tonåringen vet att samtalet med sjuksköterskan ej 
förs vidare. Det är viktigt att de barn som har tidigare erfarenhet av sjukhusvård får ny 
information i samband med undersökning, även i de fall där det är en undersökning som 
utförts ofta. Närvarande av föräldrar kan försvåra för tonåringen att förmedla känslor 
och här är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på tonåringens önskan om att 
bibehålla sin integritet (Edwinsson Månsson 2008, s. 59). Barn i den här åldern ser 
döden som ett oåterkalleligt slut och förstår konsekvenserna av det. De kan hamna i 
samma sorg och förtvivlan som vuxna. Det är viktigt med autonomi för tonåringen och 
det kan upplevas som kränkande att ta emot hjälp vid sjukdom (Tingberg 2004, ss. 48–
49).  

Barns upplevelser av rädsla och ångest 
Begreppen ångest och rädsla används ofta ihop men det finns dock en skillnad på dem. 
Rädsla är kopplat till faror eller hot som kan uppfattas av barnet.  Det är objekt eller 
andra konkreta saker som hotar barnet. Ångest kan beskrivas som en inre oro som 
barnet ej kan identifiera, en reaktion som hotar barnets känsla av trygghet (Tveiten 
2000, s. 115). 

Först i tjugoårsåldern kan hjärnan analysera och reglera larmsignalerna. Barn har därför 
svårare att hålla borta de rädslor som det primitiva alarmsystemet skapar.  Rädsla har en 
stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig har 
barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin 
tur kan leda till fler skrämmande upplevelser för barnet (Hedrenius & Johansson 2013, 
ss. 117–118). Ålder kan även ha betydelse för hur rädda barnen upplever sig. Yngre 
barn känner högre nivå av rädsla än äldre barn och tonåringar (Gullone 2000, s. 440). 
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Orsaken till rädsla kan variera under barnens levnadsår. För det mindre barnet består 
ofta rädslan av mötet av främmande personer och ljud som kommer plötsligt och i 
samma ålder har barnet även en rädsla för att separeras från sina föräldrar. När barnen 
går i förskolan är rädslan för att bli sjuk, separation och mörker några av de 
huvudsakliga orosmomenten (Gullone 2000, ss. 438–439).  Gullone beskriver även 
flickor och pojkars skillnader när det gäller rädsla, där det framgår att flickor har en 
större tendens till att vara rädda för mörker, främlingar och att bli kidnappade medan 
pojkar främst känner rädsla för att ådra sig en kroppslig skada, att misslyckas och för 
mardrömmar (Gullone 2000, s. 440). 

När det gäller rädsla i sjukhusmiljö beskriver Forsner (2006, s. 38) att barn i allmänhet 
är rädda för medicinska procedurer och den medicinska miljön. De känner sig osäkra på 
det som ska ske och på vårdpersonalen.  

Sjuksköterskans möte med barnet 
Barnperspektiv är ett begrepp som används i FN:s barnkonvention om barns rättigheter 
(Barnombudsmannen 2015). Begrepp som barnperspektiv används ofta även i vården 
och förväntas utgå ifrån barnens livsvärld.  Det är dock inte ovanligt att det är den 
vuxna som ser till barnets bästa genom sitt eget ”barnperspektiv” i tron om vad som är 
bäst för barnet istället för att se det från barnets eget perspektiv (Söderbäck 2010, s. 25). 
Att vårda ett barn ställer krav på att personalen kan möta och förstå vad barnet upplever 
och på så sätt kunna göra omvårdnaden meningsfull. Kommunikationen och mötet som 
sker mellan barnet och vårdaren är en viktig del av omvårdnadsprocessen och genom en 
bra kommunikation kan vårdaren hjälpa barnet att hitta en mening i sin sjukdom. Hur 
sjuksköterskan talar med barnet ska anpassas till var barnet befinner sig i sitt 
sjukdomstillstånd, ålder och psykosociala mognad. Enkelt språk, bra förklarat varvat 
med lek kan bidra till att barnen upplever situationen mindre läskig (Tingberg 2004, ss. 
36–37). Att vårda och närma sig barn i en vårdsituation betyder att sjuksköterskan 
behöver ett perspektiv inkluderar förståelse för vikten av att vara lyhörd och 
uppmärksam. Men det krävs även en förmåga att kunna förstå och ta vara på individens 
erfarenheter och motivation när barnet väl vårdas på sjukhus (Söderbäck 2010, s. 20).  

Att få kompetens kring att vårda barn kräver såväl formell kompetens som 
erfarenhetsbaserad kompetens. Formell kompetens innebär att sjuksköterskan via 
utbildning utökar sin kompetens i området, och erfarenhetsbaserad kompetens är sådan 
kunskap som endast kan fås genom att kontinuerligt komma i kontakt med barn, unga 
och deras familjer. Att ha barnkompetens innebär att sjuksköterskan kan skapa en miljö 
som passar för barn och unga. Barn innehar ofta en större kompetens än vad vi vuxna 
tror och genom att barnen får vara delaktiga i sin vardag på en vårdavdelning ökar detta 
ytterligare barnens kompetens. Barnet kan bli bra på att uttrycka sig och beskriva sina 
behov, kommunicera, uttrycka sin vilja och de önskningar som barnet har kring sin egen 
vård när de får vara med och bestämma (Söderbäck 2010, s. 20). När ett barn kan 
uttrycka sig resulterar det till att barnet får chansen att utföra en medicinsk åtgärd på ett 
tryggt sätt och då skapas även förutsättningar för att behålla barnets autonomi.  
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Barn och deras föräldrar i vårdsituationer 
Oberoende av om barnet är inlagt eller blir akut sjukt är det en svår situation för barnets 
föräldrar eftersom framtiden är osäker när det gäller vilken diagnos och behandling 
barnet får. Även att se sitt barn sjukt kan bidra till många känslor och ofta är det en ny 
miljö även för föräldrarna med många olika vårdpersonal inblandade. Det är inte alltid 
bara det sjuka barnet som finns i en familj, utan även syskon som påverkas av 
situationen. Föräldrar i en situation där ens barn är sjukt kan reagera annorlunda jämfört 
med andra föräldrar.  En del gråter mycket, andra är lugna medan en del kan uttrycka en 
frustration som tas ut på vårdpersonalen. Behovet av information varierar mellan olika 
föräldrar, där vissa föräldrar är i behov av mycket information och har många frågor 
medan andra föräldrar inte har samma behov och ter sig tysta. Barn är beroende av sina 
föräldrar, de är barnets förlängda arm och vet hur barnet brukar uppleva känslor som 
exempelvis rädsla och välbefinnande (Tveiten & Enskär 2000, ss. 32–33).  

För det lilla barnet som ej kan uttrycka sina åsikter kan en sista utväg i vården ibland 
vara fasthållning.  Lagar och förordnade syftar till att värna om barns självbestämmande 
och ingen ska utsättas för våld om inte det finns stöd i lagen. Dock får föräldrarna 
bestämma över barnets angelägenheter, och de har även skyldigheter till att ansvara för 
att barnets behov blir tillgodosett och dit tillhör all vård inom hälsosjukvården. Med 
detta sagt måste det dock innebära att tvångshandlingar i vården ska begränsas, men att 
barnets oundvikliga behov av hälsa ibland kan motivera en handling som innebär att 
hålla fast i samband med till exempel nålstick (Söderbäck 2010, ss. 137–138). 

I svåra situationer kan det bli känslomässigt för föräldrarna vilket kan göra situationen 
problematisk att hantera då föräldrarna kan behöva få hjälp med att hantera och möta 
barnets reaktioner. Det är inte ovanligt att föräldrarna känner ängslan för sitt barn och 
risken finns då att de kan reagera överbeskyddande. Föräldrar upplever ibland att de inte 
får tillräckligt med information angående sitt sjuka barn, vilket gör att de har svårt att 
agera på rätt sätt. Föräldrarna blir bekymrade både för barnets hälsa men även för vilken 
funktion de själva har i situationen (Edwinson- Månsson & Enskär 2008, ss. 34–35). Ett 
barn behöver trygghet och kärlek i livet och föräldrarna är de som finns tillhands runt 
omkring barnet, hjälper dem att förstå hur livet fungerar och lär dem hur de ska förhålla 
sig till världen runtomkring dem. En stor del av barnets vård bygger på undersökningar, 
vilket är en situation där föräldrarna måste agera säkert inför barnen. Hur föräldrarna 
hanterar situationen beror på deras erfarenheter i livet (Karlsson 2015).  

På sjukhuset skiljer sig inte föräldrarnas del av vårdandet av barnet speciellt från den 
vård som de ger sitt barn hemma. Föräldrarna anser vanligtvis inte att föräldrarollen 
ändras särskilt mycket under tiden på sjukhus utan det tycks vara en del av 
föräldraskapet. Barnets önskan förmedlas vidare till vårdpersonalen via föräldrarna. Om 
barnet är litet och inte kan förmedla sig verbalt, får föräldrarna tolka deras tankar och 
känslor vidare till vårdpersonalen. Föräldrarna är även de som talar om något inte står 
rätt till med barnet, till exempel om barnet skulle reagera på läkemedel. De agerar då 
som en förlängd arm till barnen. Hur mycket föräldrarna är delaktig i barnets vård är 
beroende på hur föräldrarna är som individer och dess egna erfarenheter av sjukhusvård. 
En del föräldrar var extra noga med att kontrollera vilken medicin barnet skulle få eller 
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var öppna och nyfikna i allmänhet. Hos vissa föräldrar fanns en oro att tolkas som 
krävande för vårdpersonalen och de ville ej vara till besvär (Rosenberg, Williams, 
Schlucter, Geraghty & Sullivan-Bolyai 2016). Miljön runt omkring dem på sjukhuset 
gjorde att det var svårt för dem att sova eftersom de inte bekymrade sig enbart för det 
sjuka barnet utan också för andra familjemedlemmar (Meltzer, Davis & Mindell 2012).  

Vårdvetenskapligt perspektiv  
Barnets livsvärld 

Begreppet livsvärld är ett väl använt vårdvetenskapligt begrepp. Människans livsvärld 
är den värld som hen erfar ur sitt eget perspektiv. Det är den vardagliga världen som 
inte ifrågasätts eller funderas över. Världen uppfattas olika beroende på om patienten är 
barn, vuxen, gammal eller ung (Birkler 2007, ss. 32–35). Många gånger tas upplevelsen 
av livsvärlden för givet. Livsvärlden är inget vi reflekterar över, utan den bara finns 
genom att vi lever sitt liv, möter olika situationer och människor. Det finns ingen 
skillnad i yttre och inre värld när man talar om livsvärld som begrepp, utan alla har sin 
egen uppfattning och sin egen bild av världen (Asp 2017, s. 52). En liknelse går att göra 
till två syskon som kommer från samma familj, har samma förutsättningar i livet och till 
synes utsätts för samma miljö kan ändå ha livsvärldar som är helt olika varandras. 
Miljö, tid och rum inverkar på vår livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128).   

Barnet förstås bäst om hen ses i ett större sammanhang och genom att betrakta hela 
familjen är det lättare att se det enskilda barnet och dess livsvärld (Wright & Leahey 
1994, s. 36).  Barnet behöver sjukvårdspersonal som är lyhörd och kompetent och som 
lyfter barnets livsvärld. Sjukvårdspersonalen behöver se till alla sidor hos barnet och 
söka information om barnets hälsa, sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss. 126–127). Livsvärldsperspektivet är sammanlänkat med patientperspektivet, utan att 
se patientens livsvärld kan vi heller ej tillämpa patientperspektivet (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 154–155). Eftersom sjuksköterskan och patienten inte delar samma 
livsvärld krävs det att sjuksköterskan är öppen för att uppleva världen på ett annat sätt 
för att kunna förstå patientens upplevelse (Birkler 2010, s. 32). Närstående och 
sjukvårdspersonal ingår i patientens livsvärld och då även ur patientens egna perspektiv 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154–155). 

Hälsa 

Upplevelsen av hälsa är individuell och inte samma för alla människor, hälsa är därför 
flerdimensionellt med flera aspekter att ta hänsyn till (Ekeberg 2015, s. 28). Wiklund 
beskriver Erikssons bestämning av begreppet hälsa. Hon skiljer på verklig hälsa och 
levd hälsa, där verklig hälsa gör sig påmind genom att personen känner sig frisk och 
inte genom objektiva tecken på sjukdom. När det gäller den levda hälsan kan personen 
uppleva sig som frisk men ändå visa tecken på sjukdom. Personen i fråga kan vara 
medveten om att hen har en sjukdom, men genom acceptans av sin sjukdomssituation 
kan hen ändå uppleva hälsa och välbefinnande. Hälsa är beroende av människans 
upplevelser av sin omvärld.  Både den fysiska yttre miljön, såsom klimat, stress och 
miljögifter men även den kulturella miljön har en minst lika stor inverkan på oss 
människor. Uppväxt, sociala faktorer och ekonomi kan spela in på hur man ser och 
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upplever hälsa. Ärftliga sjukdomar och ökad risk för ohälsa ingår i människans 
biologiska arv vilket påverkar hur vi upplever hälsa (Wiklund 2003, s. 81).  Hälsa kan i 
stora drag beskrivas som ett tillstånd där en person mår bra och kan leva ett önskvärt liv 
i den mån det går. Hälsa kan upplevas trots sjukdom (Ekeberg 2015, s.28). 

Barn kan inte ansvara för sin hälsa på samma sätt som vuxna kan. Beroende på ålder får 
barnet förlita sig på att den vuxne bidrar till hälsa för barnet. Det är ofta föräldern som 
har kunskapen, styrkan och strävan som barnet saknar för att bidra till sin egen hälsa 
(Tveiten 2000, s. 44). Barnets sociala resurser är betydelsefulla för att barnets 
upplevelse av hälsa.  Det är via andra människor som barnet kommunicerar och får en 
känsla av sammanhang och delaktighet. Detta ger en bra självbild hos barnet som i sin 
tur ger trygga och lugna barn. Barns hälsa kan vara svårare att mäta än vuxnas. Tecken 
som tyder på att barnet upplever hälsa är att de äter, dricker, sover och i allmänhet 
verkar må bra (Tveiten 2000, ss. 45–55).   

Vårdlidande  

Enligt Eriksson står lidande och hälsa i relation till varandra som en enhet och utan ett 
lidande kommer man inte att kunna uppleva hälsa. Livet är inte alltid lätt, människan 
måste gå igenom olika prövningar i livet som kan anses svåra. Det är en del av livet att 
ta sig igenom svåra situationer för att sedan kunna uppleva hälsa. Lidandet är en del av 
människans liv, sitt eget och andra människors lidande. Genom lidandet kommer 
empatin fram och det bidrar därmed till en bättre sammanhållning mellan människor 
(Arman 2015, ss. 38, 41). 

Wiklund beskriver Erikssons teori om lidandet, där hon belyser att patienter ibland kan 
känna ett lidande av vården de får, vilket blir ett vårdlidande. Det kan handla om ett 
lidande orsakat av brister i omvårdnad eller av olika behandlingar. Vårdaren kan 
förhindra att det sker ett vårdlidande genom att uppmärksamma patienten och se om 
patienten visar tecken på lidande. Ett lidande kan grundas i att patienten ej fick den vård 
som patienten har rätt till eller att vårdaren utfört en felaktig vård. Patienten kan ha 
upplevt att vårdarna inte lyssnar när de berättat om sitt tillstånd eller exempelvis inte fått 
sina mediciner (Wiklund 2003, ss. 104–105). Vårdlidande kan även handla om 
bristande bemötande. Det har gjort att patienterna inte kunnat ta del av sin vård på 
samma sätt och inte kunnat påverka sin hälsoprocess. Om en patient inte blir sedd kan 
det göra att patienten känner sig förnedrad och maktlös (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
215).  Eriksson beskriver även att ett vårdlidande handlar om huruvida sjuksköterskan 
lyssnar och tror på vad patienten berättar angående sin sjukdom. Sjuksköterskan 
behöver förstå och verkligen lyssna på vad patienten berättar om sin situation och visa 
och bejaka patientens värdighet (Arman 2015, s. 43). 

Delaktighet 

Ett vårdande möte handlar om mötet som sker mellan en patient och vårdare. 
Vårdrelationen mellan patient och vårdare kan vara ett enda samtal eller det kan vara en 
kontakt de har under lång tid. Mötet som äger rum bidrar till att sjuksköterskan får en 
inblick i patientens hälsosituation. Genom att patienten berättar om sin situation leder 
det till delaktighet för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). Om patienten 



 9 

verkligen försöker förstå sin situation bidrar det till att patienten blir delaktig och får 
kontroll över det tillstånd hen befinner sig i. Det är viktigt att patienten upplever 
delaktighet för att kunna klara av att handskas med sin livssituation. För att delaktighet 
ska skapas mellan vårdare och patient behöver sjuksköterskan vara öppensinnad och se 
till patientens livsvärld och på så sätt bidra till en vårdande vård (Ekebergh 2015, s. 
127). 

När patienten har möjlighet att vara delaktig skapar det en förutsättning för att patienten 
kan bli medveten om sin situation vilket bidrar till välbefinnande. För att det ska kunna 
bli ett bra samtal med delaktighet som fokus, måste patienten kunna öppna upp sig och 
dela med dig av sin livsvärld. Sjuksköterskan gör patienten delaktig genom att berätta 
om kommande undersökningar, framtidsplaner och hur hälsotillståndet ser ut för 
patienten. Det är även viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och läser av patienten. På så 
sätt kan sjuksköterskan ta reda på om patienten har uppfattat informationen på rätt sätt. 
Vården som ges till patienten ska vara en blandning av patientens levda kunskaper samt 
sjuksköterskans erfarenheter (Ekebergh 2015, ss. 127–128). När det gäller barn har de 
rätt att förmedla egna tankar och känslor, de har rätt att vara delaktiga i sin egen vård. 
Det lilla barnet förmedlar sig genom kroppsspråk medan ett större barn kan uttrycka sig 
mer verbalt. Vikten ligger tungt på att barnet själv kan skapa sig en egen uppfattning om 
situation hen är i (SOU 2016:19).  

Sjukhusmiljö 

Varje individ lever, påverkas och influeras av sin miljö runt omkring sig. Miljö och arv 
bidrar även till en utveckling hos individen (Asp 2017, s. 51). Miljön spelar en stor roll 
för patientens vård och välbefinnande. En person utgår utifrån ett holistiskt perspektiv, 
det vill säga att miljön är något människan omges av och påverkas av mestadels av tiden 
(Ylikangas 2017, ss. 269–270). 

Både miljön och människan tillsammans påverkar varandra och det kan få människor att 
reagera på olika sätt. Miljön hjälper till att forma människan, därför är det viktigt att 
människan kan rätta sig efter omgivningen. De yttre förhållandena har en stor betydelse 
för hur människan ser på sitt välbefinnande, både positivt och negativt. Det har en stor 
betydelse när individen är sjuk och inlagd på sjukhus. Människan måste lära sig att 
förhålla sig till sin miljö för att kunna lära sig att känna sig tillfreds (Ylikangas 2017, s. 
271).  Begreppet miljö, i ett barnperspektiv omfattar dess föräldrar eller andra viktiga 
personer i barnets närhet. Det kan vara barn eller vuxna, med andra ord den sociala 
gemenskapen som barnet har runt omkring sig. Det kan också inkludera den faktiska 
fysiska miljön som barnet erfar såsom skolan, lekplatser, sjukhus eller andra byggnader 
(Tveiten 2000, s. 43). 

 
 
PROBLEMFORMULERING 

År 2016 fick cirka 84 500 barn i Sverige en diagnos ställd av sjukvården vilket 
resulterade i 50 000 vårddagar på sjukhus. Det har visat sig att barn har svårare att 
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ignorera rädslor och eftersom rädsla har en stark koppling till kognitiv utveckling är det 
lättare för barn att känna rädsla. Barn har ofta svårare att sära på fantasi och verklighet 
vilket bidrar till fler skrämmande upplevelser för barnen.  

Vad är det som gör att barn ofta upplever rädslor i samband med sjukhusvistelse?  Det 
är inte helt lätt att svara på då tidigare forskning kring barns rädslor ofta speglar den 
vuxnes eller föräldrarnas tro på vad barn upplever. Det har dock visat sig att förälderns 
tolkning av barnens känslor ofta inte stämmer överens med barnens faktiska känslor.  I 
mötet med barnet måste sjuksköterskan se till varje individ utifrån dess livsvärld. Dels 
för att kunna tillgodose barnets behov men även för att kunna ge en god omvårdnad. 
Det innebär vikten av både att se de faktorer barn mår bra av men även kunna hantera 
och fånga upp de rädslor som barnet uttrycker. Detta för att hitta ett bra 
tillvägagångssätt som kan hjälpa barnen att uppnå hälsa och minska oro.   

 
SYFTE 

Syftet var att undersöka de rädslor som barn, 4–18 år gamla, upplever när de vårdas på 
sjukhus. 

 
METOD 

Syftet i arbetet besvaras via en litteraturstudie, den har sin utgångspunkt i att granska 
och sammanställa forskningsresultat hämtade från vetenskapliga artiklar. På grund av 
kravet på en evidensbaserad vård har behovet av vetenskapliga studier ökat, det är då 
viktigt att vårdkunskapen grundar sig i ett vetenskapligt perspektiv (Axelsson 2012, s. 
205).  

Artiklarna som söktes skulle vara relevanta till syftet och återge barns perspektiv. 
Artiklarna i litteraturstudie skulle även vara av vetenskaplig kvalité, men även andra 
inklusion- och exklusionskriterier användes i litteraturstudien för att avgränsa mängden 
artiklar. Se tabell 1 nedan. 
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Tabell 1  

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Barn i åldrarna 4–18 år Barn i åldrarna 0–3 år 

Peer reviewed Icke peer reviewed 

År 2005–2017 År <2005 

Vårdvetenskapliga     Icke vårdvetenskapliga 

Barn som är inskrivna på en 

vårdavdelning på sjukhus 

Barn som inte är inskrivna på en 

vårdavdelning på sjukhus 

Svenska och engelska artiklar Annat språk än svenska och engelska 

 
 
Till litteraturstudien användes 12 artiklar och alla 12 studierna var genomförda med 
kvalitativa metoder.   

Sökstrategi 
Litteraturstudien påbörjades med en pilotsökning av artiklar relaterat till valt ämne för 
att få en bredare kunskap om vilka situationer som barn upplever rädslor i, samtidigt 
som barnet vårdats inneliggande på sjukhus. När den övergripande sökningen var gjord 
gav det inspiration till de sökord som sedan kunde användas i datainsamlingen. Vid 
första sökningen användes sökorden Child* AND hospital* AND fear AND 
experience.  Det gav 259 träffar, 13 artiklar valdes ut i första urvalet och efter att 
abstracts lästes valdes sedan sju stycken ut till litteraturstudien.  Vid andra sökningen 
användes sökorden; Children*AND medical care AND fear. Vilket gav sju träffar i 
första urvalen, efter att abstracts lästes valdes en artikel ut till litteraturstudien (Se bilaga 
1). Databasen CINAHL och Högskolan i Borås egen sökmotor Primo användes. Vid en 
sökning på orden study, fear, medical care, experiences hittades en artikel som 
användes. Den manuella sökningen utfördes genom att söka i relevanta artiklars och 
avhandlingars litteraturlistor. Resultatet av den manuella sökningen gav tre artiklar som 
sedan användes i litteraturstudien. Sökningen via svenska databaser gav relevanta 
artiklar, därför användes ej internationella databaser. Totala antalet artiklar som 
analyserades var 12 (Se bilaga 2).   
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Dataanalys 
Artiklarna sammanställdes i en tabell i kronologisk ordning (se bilaga 2). Artiklarnas 
syfte, metod och urval beskrivs.  Det ger en bra översikt över de valda artiklarna som 
även kan ses som ett hjälpmedel vid vidare analys, det är även en viktig del av resultatet 
i översikten (Axelsson 2012, s. 212). Axelsson beskriver dataanalys genom att 
författarna först läser igenom alla sina artiklar för att få en övergripande bild av 
innehållet, varpå arbetet fortsätter med att göra en sammanställning av artiklarnas syfte, 
metod och urval. Axelsson menar att via analys och bearbetning av artiklarna kan en ny 
helhet komma fram. Det görs genom att skapa en struktur för den nya helheten och 
resultatet. Finns inte struktur i litteraturstudien blir det svårt för läsaren att se helheten i 
resultatet. Genom att strukturera upp innehållet i artiklarna under olika teman eller 
kategorier kan författaren skapa en givande sammansättning (Axelsson 2012, s. 212). 
Axelssons analysmetod anammades genom att artiklarna först lästes igenom grundligt 
flertalet gånger, författarna satt sedan tillsammans och skapade mindmapping, med 
nyckelord och likheter som hittades i artiklarna. Dessa nyckelord och likheter ledde 
sedan fram till fyra olika kategorier. Olika färgpennor användes och varje kategori och 
blev tilldelad en egen färg. Vid ytterligare läsning av artiklarna var det då lätt att 
markera med olika färgpennor de likheter som hittades och tilldela till de olika 
kategorierna 
 
RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka barns rädslor på sjukhus. Vid 
analysen framkom det fyra olika kategorier. Det visade sig att barn är rädda för 
undersökningar och behandlingar samt separation från föräldrar, syskon, vänner och 
leksaker. De är även rädda för sjukhusmiljön och rädslan av att förlora sin autonomi.   

 
Behandlingar och undersökningar orsakar rädsla och ångest hos 
barnet 
Enligt Coyne och Conlon (2007) upplevde barnen i studien en stark rädsla för att 
genomgå en undersökning. Trots att de fått information visste barnet inte vad som 
skulle ske. Det var obehagligt och väckte rädslor då de såg medicinska instrument runt 
omkring sig under en undersökning. De tycktes höra olika ljud de inte kände igen vilket 
oroade dem. En känsla av förlorad kontroll och missförstånd över situationen infann sig 
även. 
  
Medicinska behandlingar fick konsekvenser för barnen. De kunde få smärta och ångest 
och det gjorde att många blev rädda. En flicka beskrev sin rädsla som att den ökade i 
styrka för att sedan trappas ner (Chappuis, Vanny-Bouchiche, Fluckiger, Monnier, 
Cathieni & Piot- Ziegler 2011). Många var rädda för föremål som kunde vara vassa, 
exempelvis kirurgiska redskap, blodtrycksmanschetten och nålar. Barnen upplevde 
känslan av att vårdarna skulle skada dem. När de skulle ta ett blodprov trodde barnen att 
de skulle skada deras kroppar. En flicka i Forsner, Jansson och Söderbergs studie (2009) 
trodde att hennes arm skulle förbli trasig i samband med en nålprocedur.  
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Barnen mellan fyra och sex år hade rädslor för provtagning, operation och smärta. De 
hade även rädslor för läkarna och sjuksköterskorna (Salmela, Salanterä & T, Aronen 
2010). Även medicinska termer såsom anestesi, lumbal injektion och nålaspiration 
skapade rädsla hos barnen (Corsano, Cigala, Marjorano, Vignola, Nuzzo, Cardinale & 
Izzi 2015).  
 
Inför operation var det många barn som kände en rädsla för att behöva operera sig. 
Ett av barnen beskrev känslan av att hen skulle bli helt uppskuren. Även om barnet hade 
fått information som hen tog till sig och förstod, upplevde ändå barnet en känsla av att 
inte helt konkret förstått hur en operation skulle gå till. Det var en stor skillnad för dem 
att själva genomgå en operation mot att ha sett på tv hur en operation gått till, vilket 
gjorde att barnen kände sig rädda inför operationen (Coyne & Conlon 2007).  Tanken på 
operation gav även rädslor för att dö, vilket i sin tur påverkade barnens syn på sin egen 
situation (Forsner, Jansson & Sørlie 2005a). Salmela, Salanterä och T. Aronen (2009) 
förklarar även i deras studie att barnen hade en rädsla för operation. Trots att läkarna 
gjorde sitt bästa för att förklara vad som skulle hända, brast det i kommunikationen. Ett 
annat barn uppfattade läkaren som om han skulle skära upp hela hens mage, för att 
sedan ta ut allt innehåll och sy ihop (Forsner, Jansson & Sørlie 2005a). När 
sjuksköterskorna och läkarna pratade med barnen bidrog det till att vissa barn kunde 
slappna av lättare. Även att föräldrarna fanns närvarande gav barnen tröst och trygghet. 
Barnen upplevde också att det var bra när läkaren talade om att han bara var inne hos 
dem för prata och inte göra något annat (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009). 
 
 

Separation orsakar oro och rädsla för barnet 
I Wilson, Megel, Enenbach och Carlsons (2010) studie visade det sig att ensamhet var 
ett av de huvudsakliga orosmomenten för barnen i samband med sjukhusvistelse. När 
barnen i studien lämnades ensamma, oroades de över vad som skulle hända, vilket i sin 
tur resulterade i att barnen kände sig rädda och ledsna.  I samma studie visade sig även 
att de barn som tidigare hade erfarenhet av sjukhusvistelse inte var lika rädda för att bli 
lämnad ensam som de barn som inte hade någon tidigare erfarenhet av sjukhus. 
Resultatet av att barnen blev lämnade var även rädslor och osäkerhet av vad som skulle 
hända dem  
 
Att vara barn på sjukhus kan innebära separation från föräldrar, släkt, syskon och 
vänner. Frånvaro av föräldrar, syskon och släktingar togs upp av barnen som vanliga 
orsaker till sjukhusrelaterad rädsla (Corsano et al 2015). I Salmela, Salanterä och T. 
Aronens (2010) studie framkom det att osäkerhet och rädsla var speciellt påtaglig i 
situationer där barnen var tvungna att gå igenom medicinska procedurer ensamma utan 
en närstående. När föräldrarna inte var med upplevde barnen osäkerhet som resulterade 
i att de ej ville ta emot hjälp eller omvårdnad av vårdpersonalen. Barnens rädsla och 
osäkerhet uttrycktes med ett ökat beroende av föräldrarna. I samma studie beskrivs 
barnens sätt att klara av obehagliga situationer. Genom att barnen tänkte på sina nära 
och kära kunde barnen känna trygghet. Andra orsaker till rädsla i studien kunde vara 
bristen på barnets egna leksaker. Att få möjlighet att kunna krama sin nalle skapade 
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trygghet och därför var det viktigt för barnen att ha med sig sina egna leksaker eller 
andra trygghets objekt till sjukhuset. 
 
Närvarande föräldrar skapade trygghet för barnen som resulterade i mindre rädsla. 
Barnen kunde då hantera moment som ansågs vara obehagliga, såsom nålstick eller 
andra undersökningar (Salmela, T. Aronen & Salanterä 2010). Barnet längtade efter att 
känna sig säker i sina föräldrars armar. Lugnande ord såsom ”Det kommer inte göra 
ont” uppmuntrar barnet att känna trygghet. Trots att barnet gick igenom många jobbiga 
situationer kunde barnet uppleva en trygghet genom sina föräldrar (Forsner, Jansson & 
Söderberg 2009). Forsner, Jansson och Soerlie (2005b) tar upp en annan slags separation 
som barnen kände. Trots att föräldrarna var närvarande fanns det en känslomässig 
existentiell separation. Även om barnen i studien hade föräldrarna nära under alla 
undersökningar fanns det en känsla av att föräldrarna inte förstod helt och hållet hur 
barnet kände sig. Det skapade upplevelse av ensamhet och rädsla. Barnet upplevde en 
rädsla över att känna sig ensam om sina känslor och vad de själva ansåg vara bra för 
dem  
 
Behovet att vara nära föräldrarna varierade i åldrarna. De yngre barnen var de som 
saknade sin familj, medan de äldre barnen saknade sina vänner (Corsano et al 2015). 
Barn mellan 11–18 år (Forsner, Jansson & Soerlie 2005b) kände en ambivalent känsla 
där separation från föräldrarna var delvis jobbiga och delvis lättnad. De hade ett behov 
av att vara oberoende. Ett barn sa att det var skönt att ha pappa där hela dagen, men det 
var även skönt när han gick iväg en stund, så när föräldrarna kom tillbaka uppskattades 
de mer. I Salmela, T. Aronen & Salanterä (2010) studie hade yngre barn ett stort behov 
av sina föräldrars närhet. Corsano et al. (2015) beskrev att flickor saknade sina nära i 
större utsträckning medan pojkarna inte uttryckte lika starka känslor av saknad. 
 

Sjukhusmiljöer upplevs som okända och otrygga 
När barn vårdas på sjukhus är deras normala hemmiljö ersatt med en sjukhusmiljö 
(Forsner, Jansson & Sørlie 2005a). Framförallt var den största orsaken till rädsla känslan 
att inte känna sig trygg. En av flickorna i Coyne och Conlons studie var rädd att en 
sjuksköterska skulle kidnappa henne. Flickan beskrev det som att personalen inte var 
där för att arbeta utan för att stjäla saker som till exempel barn. Hon upplevde att 
personalen kunde vara farlig, vilket visar på en misstro till de okända människorna som 
jobbar på avdelningen (Coyne & Conlon 2007).  
 
När barnen kom i kontakt med den okända miljön hände det att barnen kände stor 
osäkerhet och ständigt upptäckte faror. Sjukhusmiljön innehöll enligt barnen många 
skrämmande instrument, exempelvis nålar och andra vassa redskap. De uppfattade dessa 
redskap som att de endast var till för att göra skada, vilket gjorde att barnen redan från 
början förväntade sig att känna rädsla (Forsner, Jansson & Söderberg 2009). Salmela, 
Salanterä, T, Aronen (2010) beskrev att barnen upplevde en stor trygghet av att ta med 
sina egna leksaker till sjukhuset. Kunna leka och krama sina leksaker var viktigt för 
dem och bidrog till att de upplevde sig mer trygga  
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Barnen kände sig ofta ledsna, mycket på grund av smärta och känslan av olycklighet. 
De starka känslorna var inte alltid lätta att hantera och det var inte lätt att hantera sin 
sjukdom när barnet inte förstod den (Forsner, Jansson & Söderberg 2009). I Forsner, 
Jansson och Söderbergs studie (2009) visar det sig att även de barn som tidigare var 
vana vid sjukhus kunde känna en stor rädsla kopplat till sjukhusmiljön precis som de 
barn som ej hade tidigare erfarenhet. Många av barnen kände en oro inför den okända 
miljön, framför allt vad som skulle hända med dem. Det visade sig att brist på 
information till barnen om vad som ska hända härnäst, skapade denna osäkerhet och 
rädsla. I Coyne och Conlons (2007) studie beskrevs ett av barnens specifika upplevelse 
av rädsla. Hen blev rädd när personalen började ta av hen kläderna, personalen 
förklarade således inte vad som skulle hända i den nya miljön   Både ljud och ljus 
påverkade barnen och dess rädslor. Ofta blev barnen väckta på natten för att ta 
blodtryck, tända lampan, och titta till barnen och detta gjorde att de var rädda för att 
somna om. 
 
Sjukhusmiljö kan ibland vara stressig. Många av barnen i studierna kände av den 
stressande miljön där sjuksköterskor och läkare skyndade igenom korridorerna. Med 
dörren öppen skapades det en oro och rädsla eftersom barnet inte visste om personalen 
skulle komma in och utföra en vårdprocedur eller om personalen gick vidare till nästa 
rum. På grund av den stressade sjukvårdsmiljön och att det var mycket folk överallt, var 
de även rädda för att stöta till någon som hade ett vasst föremål i handen (Coyne & 
Conlon 2007).  Det var även skrämmande att ringa på alarmknappen och be om hjälp 
(Forsner, Jansson och Sørlie2005a). I Coyne & Conlons (2007) studie uttryckte 
deltagarna att de inte visste hur den nya personalen skulle vara eller behandla dem. 
Varje gång det kom in en ny sjuksköterska eller läkare skapade det en oro och rädsla 
hos barnet eftersom det då var en ny okänd person att förhålla sig till. I samma studie 
beskrivs även att barnet låg och sov för att helt plötsligt bli väckt på morgonen av 
främlingar och vakna upp till en syn där sängen omringades av helt nya människor var 
svårt, detta gav oro och sömnen påverkades  
 
Barns idé kring rädslor på sjukhus verkar även kunna komma från olika källor. Vissa 
barn har erfarenheter efter att ha besökt släktingar på sjukhus, sett på tv, från vänner 
eller syskon som berättat eller från skolan. Ett barn berättar att hen läst i en bok i skolan 
som handlade om att de förr i tiden högg av fingrar eller hela händer på sjukhus. Detta 
tyder på att barnen ej har realistiska förväntningar på sjukhusmiljön (Forsner, Jansson & 
Söderberg 2009). Att se andra människor sjuka på avdelningar var en skrämmande syn, 
det skapade obehag hos barnet och påminde om vad som kanske skulle hända barnet 
(Coyne & Conlon 2007).  
 

Förlorad autonomi leder till oro och frustration  
Förlorat självbestämmande upplevdes ofta på sjukhusen. Barnen blev tillsagda av 
läkaren att inte gråta eller skrika vilket resulterade att barnet kände att det ej kunde 
uttrycka sig så som de gör i sin hemmiljö. Många gånger skapade de vuxna regler vilket 
i sin tur begränsade barnen, och de upplevde ofta orättvisor i vården då föräldrarna 
ställde krav på dem som de ansåg orimliga.  Det resulterade i att barnen kände att de 
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vuxna inte förstod deras behov.  Barnen uttryckte sig både verbalt och kroppslig, och en 
del av barnen gick även tillbaka i utvecklingen. En känsla av underlägsenhet mot de 
vuxna gjorde att barnen nonchalerande sin egen vilja, och detta resulterade i att barnen 
blev mer tillbakadragna. De fick även svårt att hitta något positivt i tillvaron (Salmela, 
T. Aronen & Salanterä 2010). Forsner, Jansson och Söderberg (2009) beskriver att 
barnen kände sig överbemannade av personalen. De upplevde att sjuksköterskan inte 
förstod deras väldiga rädsla för de medicinska ingrepp som utfördes. Barnen uttryckte 
att de vuxna höll fast barnen och tvingade barnen till olika ingrepp. Barnens rädslor och 
oro i dessa sammanhang tog ofta över barnets sätt att uttrycka sig på. Rädsla och ilska 
var ofta svåra att skilja på, det resulterade i att barnet sparkades och skrek mot 
vårdpersonalen En del barn kände att de inte fick någon respons av läkarna och 
sjuksköterskorna när de ställde frågor de ej fick svar på. Detta resulterade i rädslor för 
det okända, och barnen kände då ilska mot sjuksköterskorna och läkarna. Det fanns 
även tillfällen då barnen undvek ställa frågor till sjuksköterskorna då de var rädda för att 
frågan i sig ansågs irrelevant, samt vad sjuksköterskan skulle tycka (Coyne & Kirwan 
2012). Barnen mellan sju till tio år kände att de inte kunde lita på sin egen kropp. Det 
framkallade rädslor när kroppen inte svarade på samma sätt som tidigare (Forsner, 
Jansson & Sørlie 2005a). Samma studie beskriver även hur de fick problem med 
eliminering, sömn samt mat och dryck. Allt eftersom barnets kropp förändrades 
upplevde barnet situationen som att vara fånge i sig själv och även liknelser till att 
tillbringa tid i fängelse återgavs. 
 
Barnen i Coynes (2006) studie uttrycker tydligt hur ofta kände ofta att de behövde 
personalens tillåtelse för att utföra vissa saker. Det bidrog till en känsla av bristande 
kontroll över situationen. Möjligheten över att få bestämma över de mest primitiva 
saker som att få bestämma när barnen själva ville gå på toaletten, sova eller äta togs 
bort. Barnen kände då en rädsla för att självbestämmandet förlorades allt mer. Ett 
exempel från en artikel är barnens påverkan av att inte få välja sängar. Ett barn fick byta 
avdelning flertalet gånger på grund av överbeläggningar. Forsner, Jansson och Sørlie 
(2005a) beskrev att en del barn tappade kontrollen och det blev ett återkommande 
problem som resulterade i att barnen var rädda för att ta vissa mediciner. Ett exempel 
var oro för att ta sömnmedicin, då barnet var rädd att personalen skulle utföra 
medicinska handlingar medan hen sov och på det sättet förlora kontroll över situationen. 
Det fanns dock även exempel på barn som gärna ville ta sömnmedicin. Det gav barnet 
en känsla av lugn som gjorde att barnets tankar avleddes och resulterade i att barnen 
glömde sin sjukdomssituation för ett tag.  
 
 
 
DISKUSSION 

Brist på delaktighet och information ger barn rädsla och ångest i 
samband med undersökningar och behandlingar 
I resultatet framkommer det framförallt tre huvudsakliga anledningar till barns rädsla i 
samband med behandlingar och undersökningar, nämligen rädsla för smärta och fysiska 
ingrepp, rädsla för farliga och okända föremål och människor samt rädsla på grund av 
bristande information eller förståelse. Resultatet stämmer väl överens med tidigare 
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forskning som pekar på en allmän rädsla för medicinska procedurer, miljöer, personal 
och en osäkerhet inför vad som ska ske (Forsner 2006, s. 38). 

Rädsla för smärta, kroppslig skada och död, sjukdomskänsla, operationer, venprover, att 
ta mediciner, sövning och andra ingrepp var speciellt vanligt. Rädsla är en normal 
reaktion för ett verkligt eller fantiserat hot, som riskerar ens liv eller välmående (Ganga, 
Scoloveno & Canella 2014). För en vuxen kan kanske barns rädsla te sig överdriven, 
men den ska ses mot bakgrund av att barn ofta har svårt att skilja på verklighet och 
fantasi och dessutom är rädsla hos barn svårkontrollerad på grund av den begränsade 
kognitiva utvecklingen (Hedrenius & Johansson 2013, ss. 117–118). Barns livsvärld kan 
även i stor utsträckning vara påverkad av intryck från TV, vänners berättelser om 
sjukhusbesök och liknande och det är därmed extra viktigt för vårdpersonal och även 
föräldrar att vara öppen för att se situationen ur ett annat perspektiv (Birkler 2010, s. 
32). 

Barn har inte samma förmåga att tänka och förstå situationer som vuxna. Det är viktigt 
att möta barnet på dess nivå (Tingberg 2004, s. 35). Barnet behöver ses ur ett 
barnperspektiv, där barnet har egna upplevelser och en egen livsvärld.  För att kunna 
bemöta barnen i sjukvården krävs det att sjuksköterskan ser till hela barnet och alla dess 
aspekter. Tidigare erfarenheter styr hur barnet upplever sin situation. De barn som 
erfaret tidigare hotfulla situationer i samband med behandlingar har lättare för att känna 
rädsla (Karlsson 2015, s 54). Karlsson menar även att sjuksköterskan måste se till 
barnets livsvärld så som hen erfar, för att kunna möta barnets behov. Det krävs då en 
god relation mellan sjuksköterska och barnet, att vara lyhörd för barnets egna kroppsliga 
uttryck men även att kunna se när barnet är redo för undersökningar eller behandlingar. 
För att barnperspektiv ska finnas krävs det att sjuksköterskan kan tolka barnet. 
Sjuksköterskan bör lägga stor vikt vid att verkligen se situationen ur barnets perspektiv 
och undvika att “falla i fällan” att som vuxen tro sig veta vad som är bäst för barnet 
(Söderbäck 2010, s. 25). 

All rädsla i samband med behandlingar och undersökningar är naturligtvis inte 
ogrundade. Ett konkret exempel på vårdlidande är när barnet hålls fast mot sin vilja vid 
nålstick (Forsner, Jansson & Söderberg 2009). Karlsson (2015, ss.64–65) beskriver 
omfattande i sin avhandling om barns upplevelser vid nålprocedurer vilket stödjer 
resultatet i denna studie kring behandlingar och undersökningar.  Det framkommer att 
barnen emellanåt hålls fast av vårdpersonal och/eller föräldrar vid nålstick.  Föräldrar i 
studierna menar att om barnet hålls fast vid nålprocedurer ökar det rädsla till nästa gång 
barnet ska ta prover, vilket i sin tur leder till ökat lidande för barnet i framtiden. När 
barns rädslor för exempelvis nålprocedurer tar överhand leder det till en ökad ohälsa, 
eftersom barnet ej kan tillgodogöra sig den omvårdnad barnet behöver för att uppnå 
hälsa (Karlsson 2015, ss. 64–65).  Om barnet får obehagliga upplevelser i samband med 
vårdprocedurer, kan det skapa en ännu större rädsla för sjukhus än tidigare. Detta i sin 
tur bidrar till ökade svårigheter att uppnå hälsa för barnet. Eventuellt kan det leda till att 
barnet i framtiden upplever rädsla för vård i andra sammanhang såsom vid BVC besök 
eller tandvården.  

Förutom den konkreta rädslan för vad som skulle hända med deras kroppar var barnen i 
hög utsträckning rädda för farliga eller okända föremål och människor såsom okända 
ljud, nålar, vassa knivar men även läkare och annan vårdpersonal. Tidigare forskning är 
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samstämmig och visar till exempel att barn ofta blir rädda för plötsliga ljud, okända 
människor och för att bli skadade (Gullone 2000). För att minska barns rädslor är det 
betydelsefullt att barnet är delaktig i sin egen vård. Att inte känna sig delaktig orsakar 
oro och rädsla hos barnet. Genom att gå igenom och involvera barnet i 
vårdprocedurerna kan man öka känslan av delaktighet och därmed minska oron för det 
okända. Delaktighet handlar inte bara om att får vara med och bestämma, det handlar 
minst lika mycket om att få öva och pröva sig fram. Detta kan ske genom barnet får gå 
igenom det moment som ska utföras, genom att sjuksköterskan visar och berättar om får 
barnet bekanta sig med de medicinska redskapen (Tingberg 2004, s.38).  

Barnens rädsla vid behandlingar och undersökningar beror även på avsaknaden av 
information samt bristen på förmåga att ta till sig den information som ges. Barnen är 
inte delaktiga i vården eftersom informationen om planerade behandlingar och 
undersökningar inte fullt ut når fram. Enligt HSL ska information individanpassas och 
ålder, erfarenheter och mognad ska beaktas (SFS 2014:821). Stora krav på 
erfarenhetsbaserad kompetens ställs på sjuksköterskan för att kunna bedöma barnets 
utvecklingspsykologiska mognad och därmed kunna anpassa kommunikationen och 
skapa förutsättningar för att barnet känner delaktighet (Söderbäck 2010, s. 20). De flesta 
barn från fyra års ålder kan förmedla sig genom ett verbalt språk, som gör det lättare att 
få barnet delaktigt. För att barnet ska förstå information ska språket med barnet vara 
enkelt (Tingberg 2004, ss. 36–37). Graden av delaktighet kan variera, och 
sjuksköterskan behöver ta in och vara uppmärksam på hur barnen uttrycker sin önskan 
om att vilja vara delaktiga. Sjuksköterskan behöver känna av kroppsspråk, tonfall, 
ansiktsuttryck, men även använda föräldrar som en god källa för hur barnet vill ha det 
(Söderberg 2010, s 36).  

Barnens föräldrar kan spela en stor roll i minskandet av rädsla och oro i samband med 
undersökningar och behandlingar (Forsner, Jansson & Söderberg 2009). Föräldrarna är 
barnets förlängda arm, de förespråkar barnets grundläggande behov och påverkar 
varandra både via kommunikation och genom sin interaktion med barnet (Tveiten 2000, 
s. 33). Barn har en förmåga att läsa in föräldrarnas känslor och reaktioner (Tveiten 
2000, s. 36) och det är därför viktigt att även föräldrarna är delaktiga i sina barns vård. 
Allt för att deras oro inte ska påverka barnet och i sin tur ge ogrundad rädsla. Om barnet 
ser att föräldrarna och sjuksköterskan har en god kommunikation blir det lättare för 
barnet att anförtro sig till sjuksköterskan som då kan utföra de vårdprocedurer som 
behövs.   

Dock finns studier som beskriver att föräldrarna ofta tappar sitt självförtroende och 
menar att de inte känner sig som experter på sitt numera sjuka barn, då föräldern ej varit 
i samma situation tidigare. De tycker ofta att det är svårt att hantera sin nya föräldraroll. 
De känner rädsla, chock och ilska (Darcy, Knutsson, Huus K & Enskär 2014). Som 
sjuksköterska kan hen då inte ta förgivet att föräldern alltid är en trygg punkt för barnet.  

Vid planerad vård kan rädsla förebyggas genom att barnet får besöka avdelningen och 
träffa vårdpersonalen ett par dagar innan själva inläggningen. Allt för att förbereda 
barnet inför den kommande vårdtiden. På så sätt ges barnet möjlighet att få kontroll 
över situationen samt får förtroende för personalen. Teckningar kan användas av 
vårdpersonal för att förenkla samtal och information inför vård. På samma sätt kan 
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barnet använda sig av teckningar för att få svar på sina frågor eller för att göra sig 
förstådd (Wennström 2011).  

 

Separation från familj och vänner skapar rädsla, ensamhet och 
känslor av utanförskap 
Barn som är inneliggande på sjukhus känner en stor rädsla för separation antingen från 
deras föräldrar, syskon, eller vänner (Corsano et al 2015). I resultatet kan man i stora 
drag urskilja två distinkta typer av rädsla för separation. Den första och mest påtagliga 
rädslan är den att bli lämnad ensam. Tanken på att tvingas gå igenom undersökningar 
eller behandlingar utan sina föräldrar eller närmaste släktingar skapar stor oro och 
känsla av otrygghet (Salmela, T. Aronen & Salanterä 2010). Detta var extra påtagligt 
bland yngre barn, och vanligare hos flickor än pojkar. Resultatet styrks av tidigare 
studier och forskning, där det framgår att framförallt barn upp till förskoleålder ofta har 
rädslor för att bli lämnade av sina föräldrar (Gullone 2000). 

Det framgår också i arbetets resultat att närvaron av föräldrar skapar trygghet och 
faciliteter undersökningar och behandlingar (Salmela, T. Aronen & Salanterä 2010). För 
att kunna förbereda sig själva och barnen och kunna medverka till en vårdande vård 
krävs en delaktighet även för föräldrarna. Vissa föräldrar behöver mycket information, 
en del föräldrar behöver eget känslomässigt stöd medan andra klarar sig utan varken 
information eller stöd (Tveiten & Enskär 2000, ss. 32–33). För att få så bra 
förutsättningar som möjligt för en bra vård med så lite rädsla och oro som möjligt krävs 
att sjuksköterskan har ett barnperspektiv. Det innebär en förmåga att se barnets hela 
vårdsituation inklusive rädslor för separation och beroende av närstående för att känna 
trygghet (Söderbäck 2010, s. 20).  En grundläggande egenskap för sådan 
barnkompetens är att kunna sätta sig in i barnets livsvärld och se barnet ur olika vinklar 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126–127). Genom att betrakta barnet som en del av 
familjen är det lättare att förstå dess livsvärld (Wright & Leahey 1994). 

Den andra typen av rädsla för separation som upplevs kan ses mot bakgrund av att barn 
och ungdomars upplevelse av hälsa ofta är knuten till de sociala aspekterna (Tveiten 
2000, ss. 45–55). Att ha vänner, få komplimanger och delta i meningsfulla aktiviteter är 
viktigt för barns upplevelse av hälsa och när möjligheten till umgänge begränsas uppstår 
ett lidande. Det kan tänkas att barnen känner ett utanförskap, som skapas av att barnen 
får leva ett liv på sjukhus och inte i den verkliga världen. Ensamheten och oron 
förstärks ofta av en känsla att inte ens de närmaste förstår och ser hur barnet upplever 
vårdsituationen (Forsner, Jansson, Soerlie 2005 b). En bakomliggande orsak kan vara att 
det är föräldrarna som talar på barnets vägnar istället för att låta barnet självt förklara 
och beskriva sina upplevelser.  

Vid långvarig sjukdom och långa inläggningar krymper barnets livsvärld och består 
endast av livet på sjukhus. Livsvärlden tas oftast för given, det är inget vi reflekterar 
över, utan bara sker när vi lever våra liv (Asp 2017, s. 52). När den normala livsvärlden 
byts ut mot en annan, som exempelvis vistelse på sjukhus, gör sig förändringen påmind. 
Vid dessa förändringar är det viktigt att barnet fortfarande känner sig som en del av livet 
utanför. Barn med allvarligare sjukdomar som cancer har en lång vårdtid både på 
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sjukhus och hemma, som många gånger kan göra att barnet känner sig mindre delaktig. 
Om klasskompisar och lärare har kontakt med det sjuka barnet hjälper det barnet att 
fortfarande känna sig delaktig i skolan och i klassen. Lärare och klasskompisar får en 
större förståelse för sjukdomen och dess behandling. Det ger även barnet fortsatt energi 
och styrka till att fortsätta med de tuffa behandlingarna (Takafumi, Iori, Junko, 
Katsuyoshi, Miho, Kohmei & Kiyoko 2015). Det betyder även att det kan vara bra om 
barnet har kvar sin plats i klassrummet och i kapprummet, allt för att känna tillhörighet 
och delaktighet.  

Resultatet inkluderar rädslan för att förlora vänner, men detta är något vi i modern tid 
kan avhjälpa. Vi lever i en värld där allt mer teknik styr våra liv, där framför allt barnen 
är insatta i vad teknik kan göra för oss i positiv mening. För att kunna skapa en miljö 
som är trivsam, där saknaden ej blir för stor och där delaktigheten med världen utanför 
lättare kan bibehållas är det av stor vikt att barnen lätt kan kommunicera med sina 
vänner och andra släktingar. En idé barnen i Lambert Coad, Hicks och Glackens (2015) 
studie hade att var att en dator med kamera kunde stå uppkopplad vid varje säng för att 
på så sätt låta barnen hålla kontakten med sina vänner och andra släktingar. Det gav 
dem lättare kontakt med omvärlden och minskade deras saknad. 

 

Sjuksköterskan förmåga att lindra barns rädslor i sjukhusmiljö 
Vid vård på sjukhus rycks barnet upp ur sin vanliga trygga miljö och ska nu vistas i en 
för dem okänd miljö där huvuddelen av deras vardagliga umgänge och rutiner saknas. 

Det som framkommer i litteraturstudien är fyra huvudfynd under kategorin 
“sjukhusmiljö”. Barnen i den nya miljön är rädda för personalen, det vill säga okända 
människor och de är rädda för farliga föremål som finns i den nya miljön. Men även 
rädsla för vad som ska hända är påtaglig, och det innefattar både det okända och det 
kända. Dessutom är även den stressiga miljön en bidragande orsak till barnens rädsla.   

Miljön har en stor betydelse för hur barnet uppfattar sin vistelse på sjukhus, där barnets 
välbefinnande styrs av hur omgivningen påverkar dem (Ylikangas 2017, s. 271). 
Begreppet miljö i ett barnperspektiv innefattar personer i barns närhet (Tveiten 2000, s. 
43) och i en sjukhusmiljö innebär det att barnen påverkas av sjuksköterskan som träffar 
barnen. Det är viktigt att sjuksköterskan har insikt om hur hen kan påverka barnen bara 
genom att vara i dess närhet. Sjuksköterskan behöver även ha kunskap om den 
utvecklingspsykologiska utvecklingen, där även åldern kan spela in i hur barn ser på 
främlingar. Att närma sig ett barn i en vårdsituation betyder att sjuksköterskan behöver 
vara lyhörd och uppmärksam för att förstå barn och ungdomars uppfattningar 
(Söderbäck 2010, s. 20). Sjuksköterskan behöver förstå att barnet upplever mötet med 
sjuksköterskan på ett annat sätt än vad sjuksköterskan upplever sitt möte med barnet.  

Barnen kände även en rädsla för farliga föremål och skrämmande instrument. De 
uppfattade dessa föremål som att de endast var till för att göra skada (Forsner, Jansson 
& Söderberg 2009). Eftersom små barn lättare har en tendens till att inte kunna skilja på 
fantasi och verklighet (Tveiten 2000, s. 31) kan det leda till att dessa barn fantiserar och 
förstorar upp de medicinska instrumentens betydelse, medans äldre barn kan 
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rationalisera (Tveiten 2004, s. 30) och dra logiska slutsatser (Edwinsson Månsson 2008, 
s. 44).  Det abstrakta tänkandet blir bättre ju äldre barnet blir och barnet får även en 
ökad förståelse för den egna kroppen. Men trots att barnet är mer moget och kan 
rationalisera händelser, är rädslan för kroppsskada fortfarande stor (Tingberg 2004, s. 
48). Framförallt pojkar kan känna en större rädsla för kroppslig skada och smärta 
(Gullone 2000). Rädslan för en annan miljö där både ljud och ljus uppfattades som 
skrämmande påverkade barnen. Det har tidigare nämnts att särskilt mindre barn är rädda 
för ljud som kommer plötsligt (Gullone 2000).  

Tidigare studier bekräftar att barn reagerar på ljud i sjukhusmiljö. Det som identifieras 
som mest störande och skrämmande är exempelvis larm på medicinsk 
övervakningsutrustning, undersökningar som vitala parametrar och dörrar som öppnas 
och stängs till rummet barnet sover i. Barn sover ungefär en timme mindre på sjukhus 
än hemma och barn som sover dåligt visar i större utsträckning tecken på hemlängtan, 
oro för att utebli från skolan samt en rädsla för att vara sjuk och inlagd på sjukhus. 
Sömnen behövs för att uppnå hälsa och för att läka, och brist på sömn resulterar i att 
barnen kan uppleva ett lidande (Meltzer, Davis & Mindell 2012).  Wiklund beskriver 
Erikssons teori om lidandet, och hon menar att patienter ibland kan känna ett lidande av 
den vård de får (Wiklund 2003, ss. 104–105). Det är alltså viktigt att sjuksköterskan 
jobbar förebyggande för en tyst miljö.  Den medicinska utrustningen kan tystas ner 
under kvällen och natten.  Telefoners ringsignaler kan bli satta på ljudlöst och ljuset kan 
dimras ner i rummet, allt för att skapa en lugn och vilsam miljö (Meltzer, Davis & 
Mindell 2012).  

Rädslan för föremål som barn känner, kan avhjälpas med information och delaktighet. 
Information till barn i fyra års åldern kan lättast ske via en docka där sjuksköterskan 
visar för barnet hur föremålet ska användas. Barnet kan på så sätt få bekanta sig med till 
exempel omläggningsmaterial som sjuksköterskan sedan kommer använda sig av. Det 
är viktigt att sjuksköterskan ser till att barnet förstår hur det främmande föremålet ska 
användas.  Då ett mindre barn har svårigheter att uttrycka sig verbalt kan sjuksköterskan 
via lek fånga och tolka barnets olika reaktioner (Edwinsson Månsson 2008, s. 57). På 
detta sätt kan barnet bli delaktig i sin egen vård samtidigt som rädslan för föremål i 
sjukhusmiljön minskar.   

Rädslan i sjukhusmiljön skulle även minska om separata lekrum ej var så vanligt 
förekommande. Barn vill gärna att lekmiljön är integrerad på avdelningen och 
genomsyras genom hela sjukhusmiljön (Lambert, Coad, Hicks & Glacken 2015). Det 
skulle betyda att de barn som är säng liggandes och isolerade får vara del av en lekfull 
miljö och känna sig delaktig liksom de andra barnen på avdelningen. På så sätt skulle 
det neutralisera barns rädslor för de olika medicinska föremålen som finns i barnens 
närhet. Delaktigheten i det här fallet bidrar även till att barnet lättare blir medveten och 
kan skapa sig en egen uppfattning om sin situation. Eriksson beskriver sin teori om 
upplevd hälsa och levd hälsa. Målet är att barnen ska känna hälsa trots sin sjukdom 
(Wiklund 2003, s. 81). Det innebär en stor utmaning för sjuksköterskan. Eftersom 
sjukhusmiljön och omgivningen påverkar barnen (Tveiten 2000, s. 43), behöver 
omgivningen neutraliseras. Med det menas att sjuksköterskan ska göra allt hen kan för 
att den skrämmande miljön ersätts med en lekfull miljö.  
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Känslan av ovisshet om vad som skulle hända påverkade barnet negativt och gav 
rädslor. Barnen kände framförallt ovisshet inför när och om sjuksköterskan skulle 
komma in i rummet eller om barnet plötsligt skulle bli väckt av sjuksköterskan utan att 
veta vad som skulle hända (Coyne & Conlon 2007). Barn påverkas och influeras av den 
miljön som finns runt omkring dem (Asp 2017, s. 51), det innefattar ovisshet om vad 
som kommer att hända. Kopplingar kan dras till barnets livsvärld, där världen upplevs 
olika beroende på om personen är vuxen eller barn (Birkler 2007, ss. 32–35) och en 
vidare tanke kan tas till att sjuksköterskan har en livsvärld och barnet en annan. I detta 
finns risken att sjuksköterskan inte har insikt om hur skrämmande det kan vara för 
barnet att inte veta när sjuksköterskan ska komma in. Men även att inte veta hur 
planeringen för barnets omvårdnad ser ut kan göra barnet oroligt. Här är det viktigt att 
sjuksköterskan kan lyfta blicken från sin egen livsvärld och inkludera barnets livsvärld i 
sin. Att vårda barn ställer krav på att sjuksköterskan kan möta och förstå barnets 
upplevelser och på så sätt göra omvårdnaden meningsfull för barnet (Tingberg 2004, s. 
36). För att detta ska bli möjligt krävs ett så kallat barnperspektiv. Barnets perspektiv 
kommer fram under förutsättning att sjuksköterskan har barnkompetens, vilket kan 
innebära både formell kompetens och erfarenhetsbaserad kompetens (Söderbäck 2010, 
s.20).  

Barnen upplevde även att sjukhuspersonalen var stressade i både korridorer och inne 
hos barnen. Det bidrog till att barnen kände oro. Då det vetenskapliga begreppet “Miljö” 
kan kopplas till den sjukhusmiljön som barnet befinner sig i, formar det samtidigt barnet 
och styr över dess välbefinnande (Ylikangas 2017, s. 271). Det spelar då en stor roll hur 
barnet upplever sin sjukhusvistelse, inget barn är den andre lik och alla reagerar på olika 
sätt. Det är viktigt att barnet har tillgång till en lugn miljö få vila och samtidigt få 
uppleva hälsa. Söderbäck (2013, s. 50) beskriver att miljön på sjukhuset ska tillämpas 
utefter vilken ålder barnet är i, eller se till vad det är barnen behöver när de befinner sig 
på sjukhus. Det ska finnas tid till vila. Här blir sjuksköterskans uppgift att ej visa sig 
stressad inför barnet. Då den stressiga miljön kan påverka barnet negativt finns risk att 
barnet ej blir medhjälplig i omvårdnadssituationer. Ett annat sätt att minska känslan av 
otrygghet i en stressad miljö och därmed minska oron och rädslan hos barn är att 
efterlikna barnets normala miljö, till exempel genom att ta med en nalle eller annat 
viktigt föremål. 

 

Brist på självbestämmande leder till vårdlidande och en känsla av 
maktlöshet 
Förlorad autonomi var ett återkommande tema på sjukhusen i litteraturstudien. Barnen 
beskrev att de ej fick bestämma över sina känslor, då de vuxna, både sjuksköterskor, 
läkare och föräldrar, ställde krav på hur barnen skulle uppföra sig. Barnets upplevelser 
för hur saker och ting ska vara eller kännas krockar med de vuxnas sätt att se på saker. I 
åldern tre till sex år ser barnet världen utifrån sin egen synvinkel. De har svårt att förstå 
att andra personer har en annan åsikt eller känslor än dem själva. De tror även att vissa 
saker är självklara utan att det krävs en förklaring (Edwinsson Månson 2008, s.57). 
Många gånger kan det leda till att barnet ej förstår vad den vuxne försöker förmedla. 
Förs tanken ett steg vidare finns det en möjlighet att den vuxne endast försöker trösta 
eller dämpa barnets skrik, vilket kan misstolkas av barnet och ger en känsla av att hen ej 
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får ha rätt till sina känslor. Barnet känner då en underlägsenhet som resulterar i att de 
börjar att nonchalera sin egen vilja, och barnen blir även mer tillbakadragna (Salmela, 
T. Aronen, & Salanterä 2010). Bristen på autonomi i kombination av sjukdomskänsla 
och att inte känna sig hörd och förstådd kan leda till ett vårdlidande. Brister i 
bemötandet från sjuksköterskan gör att barnen inte kan ta del av sin vård och de kan 
heller inte påverka sin hälsoprocess. När barnet inte blir sedd kan det göra att patienten 
känner sig förnedrad och maktlös (Dahlberg & Segesten 2010). 

En del av barnen kände att läkarna och sjuksköterskorna inte lyssnade på dem och att de 
inte fick svar på sina frågor. Det resulterade i oro för det okända och en ilska över 
sjuksköterskorna och läkarnas bemötande (Coyne & Kirwan 2012). Trots att barn har 
rätt till att få uttrycka sig tydligt finns med i svensk lagstiftning framkommer det att 
barns åsikter sällan lyfts fram i sjukvården (SOU: 2016:19).  HSL (SFS 2014:821) ska 
se till att sjuksköterskan säkerställer barns åsikter kring vården eller den vårdprocedur 
som ska utföras. Barnets åsikt ska ses i förhållande till barnets mognadsgrad. Resultatet 
i litteraturstudien stärker även det behov av utredning som regeringen startade upp med 
syfte till att kartlägga ifall lagar och föreskrifter följs. Utredningen visar att barns åsikter 
inte lyfts inom sjukvården. Ofta inkluderas inte barnen i samtal och i de fall de 
inkluderas handlar samtalen mellan barn och sjuksköterska om sådant som ej är relevant 
för barnens vård och det främjar heller inte barn möjlighet att ta egna beslut (SOU:2016: 
19).  I och med bristerna när det gäller att barns frågor och åsikter ej kommer fram, ska 
Barnkonventionen bli svensk lag den 1 januari 2018. Där artikel 12 särskilt beskriver 
barns rätt till åsikter, samt att de ska bli hörda av både vuxna och sjukvården bland 
annat (SOU: 2016: 19) 

Barnen kände ofta att de var tvungna att ha tillåtelse för att utföra vissa saker, så som att 
få bestämma själv när de skulle äta, gå på toaletten och sova. Rädsla ökade i samband 
med att självbestämmandet försvann mer och mer (Coyne 2006). HSL (SFS: 1982:763) 
ska se till så att sjukvården uppfyller kraven på en god vård, vilket inkluderar att alla 
människor ska ha rätt till självbestämmande och integritet. När barnen förlorade 
kontrollen över sin situation kunde det kopplas till att barnen ej fick bestämma över sig 
själva (Forsner, Jansson & Sørlie 2005a). Att utföra medicinska handlingar på ett barn 
där barnets autonomi inte beaktas kan många gånger anses kränkande. Etiska 
ställningstaganden är inte alltid helt lätt. Ett sätt att försvara en etiskt ifrågasatt handling 
är att vända sig till någon av de olika etiska teorierna som finns. Arman (2015, s.114) 
beskriver Løgstrups etik. Enligt Løgstrups finns det situationer i vårdandet som 
sjuksköterskan inte kan förutse eller planera. Här dyker det etiska dilemmat plötsligt 
upp. Løgstrup talar mycket om tillit, som grunden för alla samtal, relationer och 
samspel mellan människor. Tillit betyder att den utsatta kan lita på att den andre 
personen vill en väl (Arman 2015, ss. 113–114). Detta blir genast ett problem i 
barnsjukvården, då barn utan att blinka lägger sin tillit i den vuxnes händer. Det skapas 
då en ojämn maktbalans. Enligt Arman (2015, s. 114) har barnet som patient inget val, 
barnet måste känna tillit för sin sjuksköterska. Här är det viktigt att barnets livsvärld, 
delaktighet och barnperspektivet lyfts fram. 

När sjuksköterskan sviker barnets autonomi skapar det ett lidande för barnet. Eriksson 
tar upp lidande som relation till hälsa, den delen av livet är att ta sig igenom svåra 
handlingar för att sedan kunna uppleva hälsa (Arman 2015, s. 38).  När barnet känner ett 
lidande på grund av minskat självbestämmande, kan barnet i efterhand uppleva hälsa. 
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Genom delaktighet kan sjuksköterskan minska att autonomin kränks och via handling 
kan sjuksköterskan vinna tillit. Till exempel göra gipset fint med önskat motiv eller 
färg. Barnet får då en känsla av självbestämmande enligt. När ett barn är delaktigt och 
kan uttrycka sig resulterar det i att barnet får utföra den medicinska åtgärden på ett 
tryggt sätt. Det går då att bibehålla barnets autonomi. För det lilla barnet som ej kan 
uttrycka sina åsikter kan dock en sista utväg vara fasthållning. Föräldrarna har 
skyldighet att se till att barnets behov blir tillgodosett. Med detta sagt måste det dock 
innebära att tvångshandlingar i vården ska begränsas, men att barnets oundvikliga 
behov av hälsa ibland kan motivera en handling som innebär att barnet autonomi kränks 
(Söderbäck 2010, ss. 137–138). 

Äldre barn har ett stort behov av självständighet. Att vistas på sjukhus innebär stora 
begränsningar i självständighet jämfört med den normala miljön som barnet är vant att 
vistas i. Att inte kunna röra sig fritt, bestämma vad och när man vill äta eller träffa sina 
kompisar innebär ofta ett så stort avsteg från det normala att barnet känner frustration 
och lidande. I samband med att barnet blir äldre har det en förmåga att uttrycka sig fullt 
ut men även föra en vuxen dialog. I vissa sammanhang kan det äldre barnet vara 
självständig, men fortfarande vara i behov av den vuxnes stöd. I samtal med det äldre 
barnet går det bra att använda sig av ett diskussionslikt samtal. Det ska innehålla saklig 
information som barnet kan tillgodogöra sig och ta egna beslut som är fördelaktiga för 
barnet (Tingberg 2004, s. 48). Även här krävs det en barnkompetens hos 
sjuksköterskan, där sjuksköterskan behöver förstå att det äldre barnet gärna står på egna 
ben, samtidigt som hen ofta kan känna sig yngre än vad hen egentligen är.  

 

Hållbar utveckling 
Det är relativt lätt att dra slutsatsen att barns rädsla på sjukhus bidrar till ett vårdlidande 
och att det inom ramen för social hållbar utveckling ryms att minska lidandet så mycket 
som möjligt. Det finns dock flera och kanske mindre uppenbara aspekter av barns rädsla 
på sjukhus relaterat till hållbar utveckling och det går att göra stora framsteg både ur ett 
ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.  

Individanpassad information till barn leder till mindre rädsla och oro, men det finns 
även studier som visar att kontinuerlig individanpassad information där vårdpersonalen 
lyssnar på barnens frågor, tankar, språkbruk, behov, förväntningar och erfarenheter 
leder till att postoperativ smärtlindring med morfin minskar (Wennström, Törnhage, 
Nasic, Hedelin & Bergh 2011). Minskad användning av läkemedel innebär färre 
biverkningar, bättre ekonomisk hållbarhet i vården men även en minskad 
klimatpåverkan. Exempelvis har tillverkningen av 100mg morfin samma 
koldioxidavtryck som att köra bil en kilometer (Mcalister, Ou, Neff, Hapgood, Story, 
Mealey, & Mcgain 2016). 

En annan aspekt är hur barns rädsla påverkar sina föräldrar och i förlängningen även 
samhället ur sociala och ekonomiska perspektiv. Föräldrar till sjuka barn mår sämre än 
de föräldrar som ej har sjuka barn och föräldrarna oroar sig även för sin ekonomi, 
sjukskrivningar, syskonen, pensionen och andra saker som påverkar deras liv (Lawoko 
2007). De föräldrar som är tvungna att sjukskriva sig på grund av psykisk ohälsa eller 
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utmattningsdepression belastar hälso- och sjukvården, de måste även sjukskriva sig och 
få sjukpenning. De bidrar då inte till arbete och minskar skatteintäkterna som bekostar 
många delar av vårt land. Detta visar på vikten för ett mer familjecentrerat 
vårdperspektiv, där både det sjuka barnet, syskon och föräldrar ges omsorg och 
omvårdnad. För att det ska ske en hållbar utveckling i samband med barns vård på 
sjukhus krävs det således att hela familjen vårdas. Både föräldrar, barn och syskon. Om 
detta inte sker belastas samhället både på det ekonomiska och på det sociala planet.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med arbetet var att undersöka barns rädslor på sjukhus. Vi har valt att undersöka 
barns rädslor genom en litteraturstudie och använde oss av Axelssons analysmodell 
(2012, ss 203–219).  
 
De artiklar som valdes till litteraturstudien var skrivna mellan år 2005 och 2016. 
Artiklarna härstammar från olika delar av världen, då resultatet var samstämmiga 
oberoende var i världen studien utförts gav det resultatet en trovärdighet. Genom att ha 
tydliga källhänvisningar till artiklar och andra källor ger det en trovärdighet till 
resultatet. Det ger litteraturstudien en transparens då läsaren kan söka upp de källor som 
använts. De äldre artiklarna var även publicerade av välkända forskare inom 
barnsjukvård, som gjorde att deras resultat vägde tungt. Vid närmare granskning 
upptäcktes att tre av artiklarna utgick utifrån samma projekt. För- och nackdelar vägdes 
mellan att använda alla tre artiklarna i resultatet eller att välja en av dem, då risken 
fanns för att grunderna för litteraturstudiens resultat skulle bli för likriktat och smalt. 
Eftersom artiklarna gav olika infallsvinklar och kompletterade varandra bra resulterade 
det i att alla artiklarna ändå användes i litteraturstudien.  
 
Litteraturstudien utökades istället från 10 artiklar till 12 artiklar, allt för att få nya 
infallsvinklar och bredda resultatet. Litteraturstudien innehåller enbart kvalitativa 
studier. Det var ej något som fanns med i exklusion och inklusionskriterier. Kvalitativa 
studier svarar dock an på syftet på ett bra sätt, då intervjuer ger en bättre bild av 
upplevelsen som studeras. Eftersom personer upplever olika saker via sin livsvärld 
kommer det ofta fram bättre i kvalitativa intervjuer och observationer (Nyström 2012, s. 
156).  Under arbetets har det framkommit att barn är mer kapabla till att uttrycka sina 
åsikter än vad vuxna tror, varför det bedöms att resultaten håller hög reliabilitet. 
 
Det som kan anses som problematiskt för validiteten är att alla artiklar är skrivna på 
engelska. En viss tolkningsproblematik kan då uppstå när översättningen från engelska 
till svenska ska utföras. Validiteten stärks och andra sidan genom det samarbete som 
författarna av litteraturstudien haft. De har läst och uppfattat artiklarnas innehåll 
likvärdigt som tyder på att artiklarna överensstämmer med resultatet. 
 
Artiklarna som ingår i litteraturstudien är enbart baserade på barns åsikter. Det kan 
finnas en svaghet i att barn studeras då det kan vara svårt för barn att uttrycka sina 
tankar och känslor. Det är då viktigt att forskaren är medveten om dessa svårigheter och 
kan tolka barnens svar på rätt sätt. 
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Alla artiklar hade någon form av beskrivning för hur exakt studien hade gått till. Alla 
studierna diskuterar och problematiserar den etiska frågan kring att studera barn. I några 
av studierna nämns det att barnen frivilligt valde att vara med i studien. Medan andra 
beskrev att det var föräldrarna som valde att delta i studien. Det utgör en viss 
problematik kring att studera barn då de inte alltid har den förmåga att uttrycka sin vilja 
att delta. I litteraturstudien finns sökstrategier, urvalskriterier samt analysmetod tydligt 
beskrivna varpå transparensen i översikten bör anses vara god. 
 
SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar på att barn är rädda för många olika saker i sjukvården. Allt ifrån 
nålar, operation, bli lämnad, inte få kontrollera sin egen kropp och sjukhusmiljön. Det 
framkommer även att barns delaktighet är bristfällig.  Konklusionen av denna upptäckt 
tyder på att barns upplevelser behöver lyftas mer än vad det görs idag. Barn har en röst 
som behövs höras och lyftas likväl som vuxnas, det leder till en bättre vård, bättre hälsa 
och mindre lidande för barnet - att barns känslor inte lyfts fram mer i vårdsituationer 
tyder på en okunskap hos vårdpersonal.  Sjuksköterskor behöver redskap i sitt yrke för 
att lättare kunna hjälpa barnen att svara an på sina känslor. Allt för att möta barnet på 
dess nivå och göra barnet delaktigt. I litteraturstudien framkommer även att familjen är 
en förlängning av barnet.  Det är då viktigt att hela familjen får ta del av barnets vistelse 
på sjukhuset.  Det behövs fler familjerum där familjen kan ta hand och värna om 
varandra på ett mer naturligt sätt, inte genom att splittra familjen när den behövs som 
mest. Det kan vara av stor vikt att familjer med sjuka barn får träffa andra familjer, där 
de genom stödjande samtal och lek kan bidra med mer sammanhållning och mindre 
ensamhet, inte bara för barnet utan även för föräldrar och syskon. Föräldrar som orkar 
vara engagerade under hela vårdtiden är av stor vikt. Barnen behöver sina föräldrar som 
sitt närmaste stöd. Allt för att vistelsen på sjukhus ska bli så trygg som möjligt. Då 
många av de studier som gjorts angående barns rädslor, beskriver de vuxnas 
upplevelser, behövs det mer adekvat forskning baserad på barns egna uppfattningar. Det 
finns även forskning som visar att barn är mer kapabla till att beskriva sina känslor än 
vad vuxna tror och därmed finns det en god grund till att ta reda på mer om barns 
känslor ur ett barnperspektiv.  
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Coyne, I. & Kirwan, L.  
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Journal of child health 
care 
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grund av. psykologiska sjukdomar men 
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Land: Schweiz 
J nurs care qual. 
 

statistisk analys samt en 
innehållsanalys användes för att 
tolka barnens svar.   

Författare: Salmela, M., 
Salanterä, S & T. Aronen, S.  
 
År:  2010 
Land: Finland  
Child: care, health and 
development 
 
 

Att beskriva hur barn (fyra till 
sex år) hanterar sin rädsla i 
samband med inneliggande vård 
på sjukhus. 

Kvalitativ metod. Data samlades in 
mellan 2004 och 2006 genom 
semistrukturerade intervjuer som 
understödes av bilder. Bilderna 
föreställde olika scenarier så som 
tillexempel barn på sjukhus, barn 
med sjukhuspersonal och barn som 
förbereds för operation. Bilderna 
hjälpte barnen att komma i kontakt 
med sina känslor. Fenomenologisk 
analys användes i studien.   

Barnen var mellan fyra och sex år gamla, 
boende i Finland. Fyrtionio intervjuades på 
förskolan och fyrtio barn intervjuades på 
två olika operationsavdelningar på två 
olika neurologiska avdelningar. Barnen var 
med frivilligt i studien, de skulle förstå och 
tala finska samt ha en normal utveckling.   

Författare: Salmela, M., 
T.Aronen, E & Salanterä, 
S. 
 
År:  2010 
Land: Finland 
Journal of advanced 
nursing 
 

Att förklara hur barn upplever 
rädsla i sjukhusmiljöer, hur de 
uttrycker sin rädsla men även 
vad rädslan har för betyder för 
barnet. 

Kvalitativ studie. Data samlades 
in mellan 2004 och 2006 genom 
semistrukturerade intervjuer. 63 
barn intervjuades på förskolor i 
Finland och 27 stycken 
intervjuades på två olika 
pediatriska operationsavdelningar. 
Som hjälp används bilder för att 
lättare kunna samtala om de olika 
frågorna.  Intervjuerna spelades 
in. Fenomenologisk analys 
användes i studien. 

Barnen var mellan fyra och sex år gamla. 
Barnen var med frivilligt i studien, de 
skulle förstå och tala finska samt vara 
normala i sin utveckling. 
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Författare: Wilson, M., 
Megel, M. Enenbach, L. 
och Carlson, K. 
 
År: 2010 
Land: USA 
Journal Of Pediatric 
Healthcare 

Att förbättra förståelsen av 
skolbarns upplevelser av att 
vara inlagd på sjukhus.   

Kvalitativ studie. Forskarna har 
använt sig av en sekundär analys 
av insamlade data som de tidigare 
har studerat. De använder sig nu 
av andra intervjufrågor som ställs 
gentemot deras tidigare material. 
Studien är analyserad genom en 
kvalitativ beskrivande analys. 

Barnen som deltog var mellan fem till nio 
år). Barnen var inlagda på sjukhus 
och/eller bodde i närområdet.  I den 
studien användes enbart de barn som var 
boende i området, då den förra studien 
handlade mer om de barn som var inlagda 
på sjukhus. I den aktuella studien studeras 
nu de barn som var utskrivna från 
sjukhuset och boende i området. 

Författare: Forsner, M., 
Jansson, L. & Söderberg, 
A. 
 

År: 2009 
Land: Sverige 
International pediatric 
nursing. 

Att beskriva betydelsen av 
barns rädslor i samband med 
sjukvård. 

Kvalitativ 
metod.  Observationsstudier 
gjordes under tiden barnen 
utsattes för olika situationer som 
barnen upplevde 
som   skrämmande. Barnen blev 
under tiden filmade. 
Fenomenologisk hermeneutisk 
analys användes i studien.  

Barn i åldrarna 7–11 och de kom från 
norra Sverige deltog i studien. Tolv 
familjer anmälde sitt intresse för studien, 
endast 9 familjer deltog. 

Författare Salmela, M., 
Salanterä, S. & T. Aronen, 
E. 
 

År:  2009 
Land: Finland 
Pediatric nursing. 

Studien har två syften. Det 
första syftet var att undersöka 
rädslan hos barn i åldrarna 
fyra till sex år. Det andra 
syftet var att fastställa om 
inneliggande barn på sjukhus 
hade fler sjukhusrelaterade 
rädslor än de barn som 
intervjuades på förskolan. 

Kvalitativ metod användes. 
Barnen intervjuades på sjukhus 
och på förskola. Intervjuerna 
observerades och spelades in av 
forskaren. Då det ibland var svårt 
för barnen att uttrycka sina 
känslor och åsikter, kunde 
forskaren fånga upp diverse 
svårtolkade svar genom det 
filmade materialet.   Forskarna 
använde sig av en deduktiv 
innehållsanalys i studien. 

90 barn i åldrarna fyra till sex år deltog i 
studien. 63 barn intervjuades på förskolan 
och 27 barn på sjukhuset. Kriterierna för 
att få delta i studien var att barnen skulle 
prata och förstå finska, samt att 
förskolepersonal och sjukhuspersonalen 
bedömde att barnen följde sin normala 
utvecklingskurva 



 36 

Författare: Coyne, I &    
Conlon, J 
 
År: 2007 
Land: Irland 
Journal of children´s and 
young people´s nursing. 

Att undersöka barns syn på 
sjukhus. 

Kvalitativ metod. Djupintervjuer 
användes för att undersöka syftet. 
Intervjun började med öppna 
frågor som sedan spelades in. 
Kvalitativ dataanalys användes. 

17 barn ingick i studien. De kom från fyra 
olika barnvårdavdelningar från två olika 
sjukhus i Irland. 

Författare: Coyne, I. 
 
År: 2006 
Land: Irland. 
 
Journal of child health 
care. 

Att undersöka barns 
erfarenheter av att vara inlagd 
på sjukhus. 

Kvalitativ metod. Intervjuade 
barnen helt själva utan någon 
förälder med i ett enskilt rum. 
Intervjuerna var semi-
strukturerade och spelades in.  
Forskarna använde sig av 
Grounded theory som metod för 
sin forskning. För att analysera 
intervjuerna använde de 
dataprogrammet Filemaker Pro.  

11 barn mellan sju och 14 år deltog i 
studien. Barnen vårdades på fyra olika 
barnavdelningar. De var uppdelade på två 
stycken sjukhus i södra England.   

Författare: Forsner,      M, 
Jansson, L & Sørlie , V. 
 
År: 2005a 
Land: Sverige, Norge 
Journal of child health 
care. 

Att belysa upplevelsen att 
vara sjuk. 

Kvalitativ metod. Kvalitativ 
innehålls analys användes för att 
analysera intervjuerna. Data 
bestod av berättelser och 
observationer av barnen. 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes i studien. 

Barnen var mellan sju och 10 år när 
sjukdom upptäcktes. Kriteriet var att 
barnen även skulle varit inlagda på 
sjukhus i minst två dygn. Barnen skulle 
vara friska sedan tidigare. Vid utskrivning 
ansågs de som medicinskt färdig. 
Intervjuerna utfördes på ett sjukhus i 
norra Sverige. 

Författare: Forsner, M., 
Jansson, L & Soerlie, V. 
 
År: 2005b 

Land: Sverige, Norge 

Syftet är att belysa 
upplevelsen av att vara sjuk i 
åldrarna 11–18 år. 

Kvalitativ metod.  Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att 
bearbeta data. Barnen 
intervjuades i grupp och spelades 
in och transkriberades. Kvalitativ 

Försök till att få till en djupanalys av 
intervjuerna sammansattes en mindre 
grupp ihop för intervjuer. Fem barn var 
med i studien. Barnen skulle vara mellan 
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innehållsanalys användes i 
studien.  

11 och 18 år när sjukdomen upptäcktes. 

Intervjuerna utfördes på ett sjukhus i 
norra Sverige. 

 


