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Sammanfattning    

 

Det finns cirka två miljoner barn i Sverige idag. Barnsjuksköterskor kommer i kontakt 

med barn inom hälso- och sjukvård. För att möta barnet på bästa sätt krävs kompetens 

och förmåga. Inom kort kommer barnkonventionen bli lag, enligt förslag sker detta år 

2020. Det kommer att stärka barns rättigheter i Sverige. Det ställer krav på 

barnsjuksköterskor att ge en vård som motsvarar de rättigheter barn då får laglig rätt till. 

Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken mån barnsjuksköterskor idag arbetar efter 

barnkonventionen. Nio barnsjuksköterskor på en barnklinik i västra Sverige har 

intervjuats och resultatet har analyserats enligt Elo och Kyngäs metod för kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier som beskriver barnsjuksköterskors möte med 

barn inom sjukvården. Dessa kategorier är Utmaningar i vårdmötet, Att vara barnets 

företrädare och Att främja barnets medverkan i beslutsfattande. Slutsats är att 

barnsjuksköterskor i denna studie är väl insatta i barns rättigheter inom vården. De visar 

stor kunskap och kompetens för uppgiften och klarar av att möta barnens behov. Brister 

i form av tid, eller plats till bästa möjliga vård är två anledningar till att 

barnsjuksköterskors arbete inte alltid utförs optimalt.  

 

Nyckelord: barn, barnsjuksköterska, barnkonventionen, delaktighet, utveckling och 

information 
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INLEDNING 

Sveriges riksdag har beslutat att göra barnkonventionen till lag. Som studenter på 

utbildningen för specialistsjuksköterska med inriktning mot barn- och ungdomars hälso- 

och sjukvård berör det oss i allra högsta grad. Det väckte intresse kring i vilken 

utsträckning barnsjuksköterskor arbetar i enlighet med barnkonventionen idag. 

  

I vårt kommande yrke möter barnsjuksköterskor barn med generella likväl som 

individuella behov och lagen kommer ytterligare att stärka barns rättigheter i vården. 

Specialistsjuksköterskor bör ha särskilt god kompetens för att möta dessa barn. Därför 

finner vi det intressant att undersöka hur arbetet utförs i dag. 

 

BAKGRUND 

Barns rättigheter 

Enligt Gustafsson (2012, s. 35) började barns rättigheter diskuteras internationellt redan 

på 1920-talet i Geneve. Krig och efterkrigstiden gjorde dock att det dröjde ända till 1970-

talet innan frågan åter hamnade på agendan internationellt. FN skapade barnkonventionen 

1989 och sedan dess har 196 länder ratificerat den. Det innebär att länderna har förbundit 

sig till att följa barnkonventionen och att anpassa sina lagar efter den i alla aspekter av 

livet som rör barnet. Sveriges regering förbereder sig nu för att införa detta under svensk 

lag. Av alla länder representerade i Förenta Nationerna (FN) är det idag bara USA och 

Sydsudan som inte skrivit under konventionen.  

 

Barnkonventionen är som helhet ett viktigt dokument vilken innehåller 54 artiklar. Artikel 

24 beskriver alla barns rätt till uppnåelig hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. 

Den garanterar att alla grupper i samhället, framförallt barn, ska få tillgång till bl.a. 

information och undervisning om barnhälsovård. Fyra grundläggande artiklar skall alltid 

beaktas i allt som rör barn. Artikel 2 beskriver att alla barn har samma rättigheter och lika 

värde oavsett barnets eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, kön, språk, religion, nationellt, 

socialt eller etniskt ursprung, egendom, börd eller ställning. Länderna förbinder sig till att 

skydda barnet mot diskriminering. Artikel 3 beskriver att vid institutioner, domstolar, 

myndigheter eller lagstiftande organ skall barnets bästa komma i första hand. Artikel 6 

gäller alla barns rätt till liv och utveckling vilket ska säkerställas av ratificerande länder. 

Artikel 12 beskriver att barnet ska tillförsäkras rätten att bilda och uttrycka sin åsikt fritt 

i alla frågor som rör barnet med hänsyn till barnets ålder och mognadsnivå (Unicef, 1989).  

 

Västra Götalandsregionen (2018, ss. 35–36) arbetar systematiskt med att inkorporera 

barnkonventionen i allt arbete kring barnet. Det innebär systematiskt arbete med barnets 

mänskliga rättigheter i alla processer från början. På sikt ska rutin skapas för att pröva 

barnens bästa utifrån barnkonventionen samt även att utföra barnkonsekvensanalyser på 

arbetet. Viktigt är även målet att utbilda personal fortlöpande i detta.  

Att möta barn inom hälso- och sjukvård 

Enligt Statistiska centralbyrån (2018) har antalet barn de senaste hundra åren legat på runt 

2 miljoner. Det väntas dock stiga till 2,4 miljoner år 2060 relaterat till ökat antal födda 

jämfört med antal avlidna samt ökad invandring.  
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Barn har länge vårdats och bemöts inom sjukhusvärlden främst som små vuxna (Davies, 

2010). Förr fick barnet stanna ensam på sjukhuset och vårdas dagar, veckor eller kanske 

månader utan föräldrar.  

 

Platt-rapporten som kom på 1950-talet i England uppmuntrade en mer human vård av 

barnen och deras föräldrar (Davies, 2010). Barnets känslor och psykiska välmående 

fördes fram som viktigt. Separation, framförallt från modern, ansågs inhumant. 

Föräldrarna, främst modern, började ses som expert på sitt barn och fick därför delta i 

omvårdnaden på sjukhuset. Även om det nu blev bättre fick mor varken hjälp eller 

stöttning av sjuksköterskor utan var oftast utelämnad åt sig själv.  

 

1980 bildas ett nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och 

sjukvård känt som NOBAB. Föreningens synsätt ses som en fortsättning och utveckling 

av Platt-rapporten. Nu blev barnets bästa i fokus. NOBAB förespråkar idag att barnet 

vårdas på sjukhuset kortast möjliga tid. Föräldrarna bör vara närvarande och deltagande 

i vården. Det är önskvärt att de får stöd av personal i allt de behöver. Barnet bör vistas 

tillsammans med andra barn i liknande situation och med liknande utvecklingsnivå. De 

ska uppmuntras att leva och utvecklas så normalt som möjligt och vårdas av särskilt 

utbildad personal med speciell kompetens att ta hand om alla deras behov (NOBAB 

2008:3). 

 

Dagens sjukvård möjliggör barnets överlevnad i högre grad än tidigare. Det medför också 

att barnsjuksköterskor möter friska och mycket sjuka barn samtidigt (Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor, 2016, s. 4). Nya diagnoser och svårigheter som barn och ungdomar 

går igenom, t.ex. svåra hjärtmissbildningar, ställer allt större krav på barnsjuksköterskors 

kompetens och färdigheter. Det finns grupper av barn som löper ökad risk att drabbas av 

ohälsa. Det rör barn som lever i socioekonomisk utsatthet där en eller båda föräldrar är 

utan arbete eller saknar socialt nätverk, barn till föräldrar med funktionsnedsättning eller 

missbruk samt barn till föräldrar med utländsk bakgrund som inte har etablerat sig i 

samhället. 

Barns utveckling 

Alla barn utvecklas individuellt men arbete med barn kan innebära vissa generaliseringar 

i enlighet med befästa teorier. Med det menas att trots att alla barn är individer och bör 

bemötas utifrån sina behov, finns det ändå saker i vården som kan vara allmängiltiga dvs. 

gälla som utgångspunkt för barn som är i ungefär samma ålder eller utvecklingsnivå 

(Broberg, 2015, s.66–67). Olika teorier förklarar barns utveckling. Inlärningsteori, 

psykodynamisk teori, anknytningsteori och kognitiv teori anses som de främsta teorierna 

(Whang & Nilsson, 2011, s.62–64). Barns utveckling är komplex och forskning pågår 

ständigt.  

 

Piagets kognitiva teori är idag flitigt använd. Enligt hans teori delas barns utveckling upp 

i fyra stadier där varje nytt stadie bygger på det tidigare och kan liknas vid en trappa. 

Senso-motoriskt stadie (0–2 år), preoperationellt stadie (2–6 år), konkret operationella 

stadiet (6–12 år) och det formella operationella stadiet (från 12 år och uppåt) enligt 

Whang och Nilsson (2011, s.62–64).  
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Familjecentrerad vård 

Söderbäck, Coyne och Harder (2011) samt Nilsson et al. (2013) diskuterar möjligheten 

att helt förstå barnets synsätt utifrån. Om föräldrarna representerar barnet är det 

diskutabelt om de representerar barnets synsätt eller sin egen tolkning av det.  Det 

diskuteras också svårigheten i att bestämma vilket perspektiv, barnperspektiv eller 

barnets perspektiv, som ska väga tyngst i beslutsprocessen. Det uppstår ett kontinuum 

mellan barns rättigheter att enligt barnkonventionen t.ex. få skydd, bästa vård och 

omvårdnad och barnets rättighet att vara delaktig i det som ska ske. 

 

Enligt Shields, Pratt och Hunter (2006) är familjecentrerad vård planerad utifrån hela 

familjen och inte enbart kring det enskilda barnet. Det innebär att hela familjen är i 

centrum. Mikkelsen & Fredriksen (2010) menar att familjecentrerad vård innebär ett 

partnerskap, mellan föräldrar och vårdpersonal, där båda parter respekterar varandra och 

bidrar med sin expertis mot det gemensamma målet barnets bästa. Det innebär att 

föräldrarna erkänns som en värdefull del av vårdteamet kring barnet. Vårdpersonal bistår 

föräldrarna med råd, stöd och nödvändig information så att föräldrarna kan fatta ett beslut 

som gynnar barnet på bästa möjliga sätt. Enligt Enskär & Golsäter (2014, s 112) är 

föräldrarna tillsammans med barnet så långt det går vilket i praktiken innebär vid nästan 

alla vårdmoment. För att föräldrarna ska känna sig trygga krävs ordentlig samt tydlig 

information och kommunikation. De känner stor oro när deras barn är sjuka och kan även 

känna sig otillräckliga och inte veta sin roll i sammanhanget. De efterfrågar personalens 

ärlighet, kontinuerlig information och stöd. 

 

Tingström (2014, ss. 601–602) menar att det är viktigt att man i mötet med det sjuka 

barnet och dennes familj utgår från barnets bästa, att barnet känner sig sett och lyssnat 

till. Att ge information innebär att berätta sakligt och kortfattat om något specifikt. Inom 

vården handlar det ofta om vad, hur eller varför något ska hända. Oftast ges information 

i direkt anslutning till det som ska hända. Målet för detta vårdmoment är barn och 

föräldrars lärande vilket i sin tur medför ett tryggare och lugnare barn. Varje 

informationstillfälle anpassas efter barnets förutsättningar och behov.  

 

Det lidande barnet 

Mörelius (2014, ss 59–79) menar att arbeta med barn är inte detsamma som att arbeta 

med vuxna. Barn förnimmer, erfar världen och allt runt omkring på sitt eget helt unika 

sätt.  Det är individuellt från barn till barn hur de reagerar i en situation. Hur de reagerar 

på sjukdomar och sjukhusvistelse är också individuellt och kräver noggrann förberedelse, 

anpassad till barnet på dess nivå. Barn reagerar olika på smärta, allt från skrik och gråt 

till instängning och tillbakadragande eller undvikande. Därför behöver 

barnsjuksköterskor ha stor uppfinningsrikedom för att stötta barn i deras upplevelser och 

bearbetning av detsamma med syftet att barn inte ska bli rädda för sjukvården i framtiden. 

Detta kan göras med dans, sång, spel, teater, eller låtsaslekar. Allt för att barnet ska må 

bra före, under och efter ingrepp eller annat. 

 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016) hävdar att det viktigaste är att sätta barnet 

i främsta rummet. Att samtidigt få föräldrar att förstå att barnets åsikter väger tyngre 

kräver stor finkänslighet och kompetens. Att vara sjuk innebär stor påfrestning för ett 
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barn. Att inte veta vad som händer, vad som kommer att göras, hur det kommer att kännas 

och inte minst att inte veta utgången kan skapa mycket oro, stress och lidande.  

 

Salmela, Salanterä och Aronen (2011) beskriver det som att barnet kan förväxla smärta 

och rädsla. Bland det svåraste ett barn kan uppleva är känslan av ensamhet. Det kan skapa 

osäkerhet, ilska och sorg. Ångström-Brännström (2008) fann i sin studie att barnet, 

framförallt vid längre inneliggande vård, känner sig utesluten ur sitt sammanhang, saknar 

sitt liv utanför sjukhuset, sina kompisar, sina föräldrar, sina husdjur. Det känner sig ledset 

och oroligt. När barnet inte får tillräckligt med information ökar känslan. Det som 

påverkar barnet vid inneliggande vård är inte enbart sjukdom och dess symtom utan även 

förändring av miljö, att vistas i en okänd miljö där det inte har kontroll över sakerna. Detta 

kan öka barns lidande och oro än mer. 

 

Arman (2012, s. 187) menar att lida inte är patologiskt utan det är att vara människa. 

Lindra lidande är en naturlig process vilket sker i människan själv och tillsammans med 

andra.  Lidandet beskrivs i litteraturen som något med två perspektiv, dels ett utifrån 

perspektiv vilket beskriver lidande som något teoretiskt och allmänmänskligt och dels ett 

inifrån perspektiv som beskriver lidandet ur den lidandes egen synvinkel. Hens eget 

perspektiv på hälsa och tillvaro. Sjuksköterskor bör vara medvetna om båda perspektiven 

på patientens lidande.  De behöver ha respekt för lidande som en meningsskapande 

process (Wiklund Gustin, 2014, s.270). 

 

Wiklund Gustin (2014, ss. 271–272) beskriver lidandet som något som har utgångspunkt 

i personens erfarenheter. Exempelvis finns det människor som har svåra smärtor men som 

ändå inte upplever stort lidande. Lidande bör ses som en del av livet och något som kan 

främja människans växt och utveckling. Det är något högst personligt och människor kan 

reagera olika. De kan reagera med ilska, rädsla, ångest, förvirring, skuldbeläggning och 

eller mer accepterande. Det kan förändras från förnekelse och bitterhet till apati och 

hjälplöshet. Det kan finnas flera olika aspekter av lidande. Sjuksköterskors centrala 

aspekt blir sjukdomslidande och målet att minska lidande. Lidande beskrivs också som 

en del av mänskligt liv. Trots att det i sig är ont och utan mening kan det ändå ge någons 

liv en mening (Wiklund Gustin 2014, ss.271–272). 

Barnets delaktighet 

Eldh (2014, s. 487) beskriver delaktighet från flera olika aspekter. Som juridisk term 

betyder det ”att vara delägare i”, som religiös term ”att få vara med om”, som allmän term 

”att få del av eller kunskap om” men även som handlingsinriktad term ”att medverka vid”. 

I senare bemärkelsen innebär det att medverka aktivt och ha medinflytande. Härifrån 

härstammar begreppet patientdelaktighet vilket betyder patientens rättighet att ta del i 

beslut om egen vård och behandling.  

 

Delaktighet som förutsättning för personcentrerad vård ställer stora krav på 

sjuksköterskor som ska underlätta genom att ge adekvat och förståelig information. Detta 

inbegriper också att sjuksköterskor aktivt lyssnar på patientens berättelse om sin situation. 

Viktigt är att detta tas hänsyn till vid arbete med barn som ofta upplever att inte få komma 

till tals (Eldh 2014, s 495). Darcy, Karlsson & Galvin (2017) menar att det innebär att ge 

barnen mänsklig vård genom att uppmuntra och inkludera barnens röst och önskemål i 

vården. Barn behöver stöd för att förstå situationen de befinner sig i inom vården genom 
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lek och förberedelser, tillgång till familjen och vänner, vara delaktiga i sin vård och att 

bli behandlade med värdighet. Barn är intelligenta och kompetenta och forskning med de 

yngre barnen ger dem röst.  

 

Darcy, Björk, Enskär och Knutsson (2014) menar att när barn blir svårt sjuka och hamnar 

på sjukhus kan de uppleva rädsla, isolation och trauma. De förlorar sitt sammanhang och 

kan känna vilsenhet. Om de får hjälp att förstå vad som har hänt, vad det är som drabbar 

dem och varför vissa saker måste utföras (t.ex. svåra ingrepp eller procedurer) vinner 

barnen kontroll över vardagen. Detta förstärks genom att låta barnen vara med och 

bestämma över det de kan bestämma, t.ex. tidpunkten för procedurer eller provtagning. 

Även att lära barnen att acceptera förändringar i/kroppen kan leda till acceptans och 

normalisering. När läget väl är accepterat blir sjukhusbesök roligare och inte så 

skräckfyllt. 

 

Flera studier har påpekat brister i hur barn involveras i det som rör dem, framförallt i 

beslutsprocessen (Salmela, Salanterä & Aronen, 2011; Ångström-Brännström, 2008; 

Krappman, 2010). Trots att barn inte själva kan bestämma i alla lägen är det deras rättighet 

att bli lyssnade till, att få all nödvändig information kring det som rör dem och att fritt få 

uttrycka sin åsikt.  

 

Enligt Krappman (2010) upplever sig barn inte sedda eller hörda och framförallt inte 

inblandade i beslut. Även om de blir hörda får de ingen respons på uttryckta åsikter eller 

känsla av att det tagits i beaktande. Trots att det är rekommenderat i flera av 

barnkonventionens artiklar (bl.a. 3, 6 och 12) att barnet inte enbart ska höras utan dess 

åsikter ska tas i beaktande i beslutsprocessen så är det inte alltid fallet. Här förtydligas att 

barnets ålder och mognadsgrad inte ska spela roll vad gäller att delta i dessa processer, i 

allt som rör barnet själv. Barnet kan alltid kommunicera, på ett eller annat sätt, och det 

ska tas i beaktande (Huus, Granlund, Bornman och Lygnegård 2015). I artikel 12 

förklaras det att barnet ska ha rätt till medicinsk rådgivning utan föräldrarnas medgivande 

om det gäller barnets bästa och trygghet. Barnet ska också ge sitt medgivande till olika 

vård procedurer från en viss ålder (Krappman, 2010). 

Barnsjuksköterskors roll i vården 

Enligt Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016, s. 7) krävs det att barnsjuksköterskor 

har specifika kunskaper kring barnets olika behov i olika utvecklingsstadier och miljöer.  

Gerlander (2015, s. 59) menar att i Sverige får de flesta barn regelbundna kontroller av 

den fysiska tillväxten genom besök på barnavårdscentralen under småbarnsåren och 

senare inom skolhälsovården. Genom tillväxtkurvor kan man följa barnets fysiska hälsa 

och upptäcka avvikelser som kan ha både fysiska och psykosociala avvikelser. Det ger 

viktig information om barnet även för personal inom t.ex. den akuta sjukvården som inte 

alltid har specifik kunskap om barn. 

 

Barnsjuksköterskor ska ta hand om barnen, göra dem trygga och se till att de får växa upp 

till friska individer. Att möta barn inom sitt yrke kräver en hel del av barnsjuksköterskor. 

Deras huvuduppgift är att identifiera och förhindra ohälsa. De ska inte bara följa barnet 

genom olika delar av livet utan även stötta barnet när allt inte går bra. Barn idag är 

konsumenter av vård och träffar barnsjuksköterskor från födseln och fram till vuxna år 

(Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 2016, ss.3–4). 
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Lundqvist (2016, s. 31) beskriver barnsjuksköterskors profession som ett yrke med bevis 

på en viss specifik kompetens och med krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. De 

ska även kunna möta barn, oavsett bakgrund, med kunskap och färdighet.  

 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016, s.8) påpekar barns rätt att få möta personal 

med särskild kompetens när de blir sjuka. Barn ska inte betraktas som små vuxna då de 

kan ha andra sjukdomar än vuxna, reagera annorlunda vid olika sjukdomar och kan 

behöva andra behandlingsstrategier än vuxna. Barn föds ibland med komplikationer eller 

kromosomavvikelser som påverkar dess uppväxt. För att möta olika omständigheter krävs 

det personal med specifik kunskap, kompetens och färdighet. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30 3 kap. § 1) är målet för hälso- och sjukvård 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för 

alla människors lika värde och den enskilda människans integritet. § 6 påpekar vikten av 

barnets bästa och § 7 understryker betydelsen av att barnet ska få råd, stöd och 

information. Särskilt viktigt i de situationer där barnet bor med förälder som har allvarlig 

fysisk sjukdom eller skada, psykisk störning eller funktionsnedsättning, missbruk av 

alkohol, droger, spel eller annat. 

 

Patientlagen (2014:821, kap 3, § 1 och § 2) påtalar starkt att patienten ska få information 

om sitt hälsotillstånd och sin vård. Vilka metoder som ska användas för undersökning, 

vård och behandling, nödvändiga hjälpmedel, förväntat resultat av vården, 

komplikationer och biverkningar, eftervård ska beskrivas. Patienten ska även ha 

möjlighet att välja sin vårdkontakt och behandlingsalternativ. Enligt § 3, § 6 och §7 ska 

barnet som patient få åldersanpassad information och den som ger information ska 

försäkra sig om att barnet har förstått. Information ska anpassas, inte enbart till åldern, 

utan även till mottagarens mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar. 

 

International Council of Nurses (ICN): s etiska riktlinjer lyfter att sjuksköterskor ska 

genomföra omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och ta hänsyn till 

människors värderingar, vanor och tro. De ska även ge information så att patienten har 

den kunskap som krävs för att kunna ge samtycke till omvårdnad eller medicinsk 

behandling. Patienten ska också få information om rätten att kunna välja vård eller att 

avstå behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Mörelius (2014, ss. 66–67) menar att barn är beroende av vuxna och av att vuxna fattar 

rätt beslut gällande dem. Barnsjuksköterskor visar respekt mot barnet genom att alltid tala 

till barnet först, förklara för barnet först, att inta barnets perspektiv. Sedan tar de sig an 

föräldrarna. Det är viktigt att båda parters behov, integritet och autonomi tillgodoses, 

dock var för sig. Föräldrarnas närvaro kan vara både positivt och negativt. Särskilt stora 

krav ställs på barnsjuksköterskor när föräldrarna brister i sin omsorg om barnet. 

Barnsjuksköterskors uppgift i sådana lägen blir att värna om barnet. 
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PROBLEMFORMULERING 

Barnsjukvården är komplex då barnsjuksköterskor träffar barn med många olika behov. 

De möter barn utifrån deras fysiska, psykiska, kognitiva och sociala behov både när de är 

friska och när de är sjuka. Barnet och dess bästa ska sättas i främsta rummet. 

Barnsjuksköterskor arbetar efter ICN:s etiska koder och flera andra lagar vilka styr deras 

arbete, bl. a. den nya Patientlagen. Barnkonventionen stärker arbetet kring barnet och 

förväntas inom snar framtid bli lag. Huruvida barnsjuksköterskor arbetar i enlighet med 

dessa författningar är i dagsläget inte fullt utforskat. Därför bör vidare forskning inom 

området utföras för att fortsätta utröna hur barnsjuksköterskor utför arbete med barn. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur barnsjuksköterskor erfar att de arbetar i enlighet med 

barnkonventionen. Följande forskningsfrågor ställs:                               

· Hur informeras barnet? 

· Hur kan barnet påverka vården? 

· Ges barnet utvecklingsmöjligheter inom vården? 

 

 

METOD 

Ansats 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En kvalitativ metod beskriver 

mer ingående informantens situation, upplevelser och tankar eftersom denne förväntas 

berätta utförligt om det som frågan gäller. Metoden ansågs vara lämplig för studien då 

den förväntades ge bäst svar på ställda frågor vilket beskrivs av Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 156). 

Deltagare 

Nio barnsjuksköterskor vid en barnklinik i Västsverige deltog i studien. Forssen och 

Carlstedt (2017, s. 91) beskriver rekryteringen av deltagare som en tidskrävande process 

och antal deltagare kan behöva begränsas. Det, anses behövas dels för att fördjupa den 

kvalitativa ansatsen och dels för att undvika att materialet blir för stort och därmed 

svårhanterligt. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) anser att det är viktigt att begränsa 

antalet deltagare med tanke på att det annars kan vara svårt att gå in och göra mer 

detaljerade analyser av intervjuerna. Både Kvale och Brinkman (2014, s. 156) och 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 219, 223) påpekar vikten av tillräckligt stort 

antal informanter så att det, dels går att få ett svar på frågan och dels att det ger variation 

i svaren.  

 

Inklusionskriterie var att informanterna var barnsjuksköterskor som arbetade patientnära. 

Verksamhetsbrev (Bilaga 1) skickades till verksamhetschef för barnkliniken som i sin tur 

godkände att barnsjuksköterskor vid de olika avdelningarna fick ställa upp på intervju 

Avdelningschefer och utvecklingssjuksköterskor hjälpte till med att hitta informanter 

samt att informera om studiens syfte, mål, tillvägagångsätt och resultattillgång. Klinikens 

barnsjuksköterskor fick information om studien och intresserade uppmanades att höra av 
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sig direkt till författarna via mail eller telefon. Det mynnade ut i intervjuer med nio 

barnsjuksköterskor från tre olika verksamheter.  Informanter var åtta kvinnor och en man. 

De har arbetat som barnsjuksköterskor mellan 1–11 år. Samtliga har arbetat som 

sjuksköterskor inom barnsjukvård före sin vidareutbildning. 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med 

fem frågor användes, dvs. en på förhand utarbetad mall som under intervjun ledde mot 

syftet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 157). Intervjuguiden utarbetades i samråd med 

handledare för att besvara studiens syfte. 

 

Forskningsfrågorna berörde fyra av barnkonventionens artiklar, bland annat hur 

information ges till barnet, hur barnet görs delaktigt i sin vård, vad får barnet bestämma 

och hur barnet stöttas i sin utveckling när det är inneliggande på sjukhus.  

 

Att intervjua anses vara en lämplig metod när undersökningsområdet är erfarenheter. 

Samtliga intervjuer började med frågan: ”Berätta om hur DU ger information till barnet 

om vad som ska hända?”. Informanten uppmuntrades med följdfrågor att utveckla, 

fördjupa, förenkla, förklara och berätta vidare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 157.; Trost, 

2010, Ss. 66–67). Åtta intervjuer utfördes enskilt och en intervju av båda författarna. Åtta 

intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats och en i informantens bostad enligt 

önskemål. Alla informanter fick själva välja tidpunkt och plats för intervjuer. 

Arbetsplatsen upplevdes som naturligt val och enligt Trost (2010, s. 66–67) kan det hjälpa 

till att avdramatisera situationen. En författare genomförde fem intervjuer och den andra 

fyra. Vid transkriberingen var det tvärtom, den första transkriberade fyra stycken och den 

andra fem stycken. Upplevelsen hos författarna var att arbetet delades lika. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon. Enligt Dahlberg (2014, s. 87) ska allt 

som sägs under intervjuerna skrivas ner även om uttalanden upprepas. Intervjuerna varade 

från 22–38 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades noggrant i varsitt dokument och 

avidentifierades.  

Dataanalys 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

Innehållsanalys innebär att analysera det sagda, det uttalade och inte innebörden, dvs. vad 

informanten eventuellt menar. Det innebär även att inte tolka det runt omkring, pauser, 

blickar, suckar. Innehållsanalysen kartlägger och beskriver det som framkommer i texten 

och går inte in på djupare liggande innebörder.  

 

Analysen utifrån Elo och Kyngäs (2008) metod har bestått i tre delar: förberedelsefasen, 

organisationsfasen och rapporteringsfasen. I förberedelsefasen valdes meningsbärande 

enheter ut, dvs. de delarna som svarade på frågor och motsvarade syftet. Studiens syfte 

och intervjufrågor fanns med under hela fasen, antecknade antingen överst på 

dokumentet för varje intervju eller på separat papper som användes flitigt under hela 

processen. Varje intervju och tillhörande meningsenheter fick var sin färg samt 

benämndes som informant 1–9. Sedan lästes meningsbärande enheter om flera gånger 

och slutligen hittades de som passade bäst. Enligt Malterud (2009, s. 133) bearbetas 

materialet systematiskt för att kunna hitta meningsbärande enheter. De bör vara lagom 
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stora. För stora meningsenheter kan vara svåra att hantera eftersom de kan rymma fler 

betydelser vilket kan leda till att en del av innehållet går förlorad. Dessa 

meningsbärande enheter skrevs i marginalen vid varje transkriberad text. 

 

I organisationsfasen utfördes arbetet tillsammans genom att gruppera och sortera de 

meningsbärande enheterna.  Meningsbärande enheter började här systematiseras, 

kondenseras vilket innebär att texten kortas ner utan att förlora mening. I den delen 

arbetades textnära hela tiden med syftet och forskningsfrågor i fokus. Koderna flyttades 

till ett nytt Word dokument och skrevs ut med bibehållen färg. Koderna separerades för 

att kunna organisera kategorier. De med liknande innehåll hamnade i samma grupp. 

Färgerna följde med för att underlätta spårning till respektive intervju vid behov. 

Kodningsarbetet innebar att föra samman meningsbärande enheter under olika grupper. 

Detta medförde diskussioner mellan författarna om kodernas likheter, olikheter och 

grupptillhörighet. Det lästes fram och tillbaka i texten tills grupper bildades.  Sedan 

sammanbands koderna för att bilda subkategorier, dvs. ytterligare beståndsdelar, ännu 

mer specifika delar som beskrev ämnet. Slutligen sammanfördes de i kategorier genom 

abstraktion. Se tabell 1. Abstraktion innebär att innehållet kondenseras, onödig text skalas 

av, innehållet lyfts till en högre nivå utan att det centrala i textmaterialet går förlorat. 

Kategorierna benämns med innehållskarakteristiska ord enligt Elo och Kyngäs (2008). 

 

Tabell 1. Exempel på hur meningsenhet blir till kod, samlas i en subkategori och till sist 

läggs i en kategori. 

Meningsenehet Kod Subkategori Kategori 

 … i vissa fall kan 

man ju sätta ner 

foten från början 

och säga att…det 

där…eller i samråd 

med läkaren säga: 

det där kanske inte 

är ens prov som 

behövs just nu. 

Sätter ned foten 

vid onödiga 

provtagningar 

Att ifrågasätta viss 

vård 

 

Att vara barnets 

företrädare 

 

Denna process mynnade ut i sju subkategorier och tre kategorier. Se tabell 2. Detta 

beskrevs sedan under resultat och innebar analysens sista fas, rapporteringsfas. 

Forskningsetiska överväganden 

Examensarbeten behöver inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Det finns 

dock ett krav på att studien skall föregås av inhämtat samtycke från berörda 

verksamhetschefer. Det skall även bifogas ett brev där det tydligt framgår vem som söker 

tillstånd, utbildning, akademi samt vem som är handledare.  

 

Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (Vetenskapsrådet, 2010) finns 

det fyra krav som forskare måste uppfylla. Etiska överväganden gjordes genom att beakta 
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alla fyra krav. Informationskravet innebär att respondenten måste få muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte, metod, resultatpresentation. Respondenten får information 

om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Information om kravet på 

samtycke vilket innebär att forskningen kan utföras enbart om respondenten har gett sitt 

samtycke till att delta. Kravet på konfidentialitet innebär att forskaren ska se till att inga 

obehöriga kommer åt materialet. Kravet på deltagarens säkerhet innebär att forskaren 

avbryter intervjun om denne märker att respondenten börjar känna obehag 

(Vetenskapsrådet, 2010; Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultaten presenteras i form av text och inga individer kan identifieras i dessa. 

Intervjuerna betecknas som informant 1–9 utan att kunna härledas till specifik person. 

Intervjuguide, transkriberad text, inspelningen har behandlats konfidentiellt och inga 

obehöriga kommer att få tillgång till materialet. Ingen ekonomisk ersättning har utlovats 

till respondenterna. 

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna formade tre kategorier som beskriver barnsjuksköterskors 

arbete med barn i slutenvård idag. Dessa blev Utmaningar i vårdmötet, Att agera som 

barnets företrädare samt Att främja barnets medverkan i beslutsfattande. Deltagarna 

beskrev ett arbete som väl stämde överens med gällande lagar och författningar inklusive 

barnkonventionen. De intervjuade barnsjuksköterskornas viktigaste aspekt var enligt 

studien att stötta barn och föräldrar i alla lägen, hjälpa dem genom alla procedurer och 

händelser på sjukhuset samt informera dem under tiden.  

 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier. 

Subkategorier Kategorier 

Kunskap och kreativitet hos 

barnsjuksköterskan 

Att informera på barnets nivå 

Utmaningar i vårdmötet 

Att ifrågasätta viss vård 

Att motivera barnet till medverkan 

Att agera som barnets företrädare 

Att förmedla känslan av att barnet har 

kontroll 

Att underlätta barnets delaktighet 

Vårdmiljöns påverkan 

Att främja barnets medverkan i 

beslutsfattande 
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Utmaningar i vårdmötet 

Det krävs språk, bilder och lek för att ge information till barn. Föräldrarna följer med som 

naturliga lyssnare i vårdsamtalet. Kunskap om utvecklingsstadium, barnsjuksköterskors 

erfarenhet, barnets sjukdomstillstånd och tillgång till tolk är viktiga komponenter. Det ger 

bra grund för bra omhändertagande av både barn och familjer med barnets bästa i fokus. 

Kunskap och kreativitet hos barnsjuksköterskan 

Barnsjuksköterskor använder sig framför allt av muntlig information riktad till barnet. De 

vänder sig främst till barnet även om det är ett mycket litet barn. Då många barn som 

vårdas på sjukhuset är spädbarn riktas också mycket information till föräldrar. 

Barnsjuksköterskor betonade att sjukvård och sjukhusmiljöer ofta är självklara saker för 

de som är insatta som själva arbetar där. Föräldrars erfarenheter av sjukvård är däremot 

ofta begränsade och därför har de behov av grundläggande information. Genom att 

använda ett enkelt språk riktat till barnet försäkrar sig barnsjuksköterskor samtidigt om 

att föräldrarna blir informerade och att de har förstått. Barnsjuksköterskor använder sig 

också av bildstöd vid behov både för information och i det praktiska arbetet med barn.  

Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att utföra kontroller och procedurer på barn. 

Det är en självklarhet att leka och locka barnet för att få det med sig i vad som måste 

göras. 

”Jag tycker att den här pedagogiska biten, den är väldigt, väldigt rolig. Och väldigt, 

väldigt viktig. O man märker lägger man lite mer tid på den biten, så blir alla moment så 

mycket bättre.” (Barnsjuksköterska 2) 

Barnet får känna och leka med materialen för att avdramatisera momenten. Vissa 

barnsjuksköterskor talar om pvk:er som flygplan som ska tankas med medicin och om 

trollerisalvor under plåster.  

Förberedelse är avgörande för hur väl procedurer ska fortlöpa för barnet. Hos de allra 

minsta handlar det även om att stötta anknytningen mellan barn och föräldrar men även 

att stärka muskler och uppmuntra till rörelse. De äldre barnen kan lockas till rörelse och 

utveckling genom lek. Leken är också ett utmärkt sätt att bearbeta upplevelsen av 

sjukdom och sjukhusvistelse.  

Att informera på barnets nivå 

Att utgå från barnets mognad och biologisk ålder är en självklarhet i mötet med barnet. 

Barnsjuksköterskor säger sig ha utvecklat ett sinne för vad som är lämplig 

informationsväg att kunna nå barnet på och att det blir lättare ju mer erfarenhet 

barnsjuksköterskan besitter. Små barn får nödvändig information men kanske inte lika 

detaljrik som den som riktas till lite äldre barn. Vilket sätt som än används försäkrar sig 

barnsjuksköterskor om att barnet har förstått informationen och vad som ska hända. 

Informationen upprepas till dess barnet, men även dess föräldrar, har förstått. 

Barnsjuksköterskor utgår från det specifika barnet och dess familj. 

”Ja, men du ska bara gå till röntgen och ta lite bilder. Ja men har du aldrig varit på 

röntgen och tagit lite bilder, så kan man ju måla upp det som världens grej.” 

(Barnsjuksköterska 2) 
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Ibland behövs tolk för att informationen ska bli korrekt. Att ha anhöriga som tolkar kan 

fungera i stunden men barnsjuksköterskor föredrar att ha en oberoende tolk som tolkar 

fysiskt på plats eller per telefon. 

Akuta sjukdomstillstånd kan påverka mängden information som ges direkt till barnet. 

Barnets rätt till överlevnad går då före rätten till information. Det är dock viktigt att 

återkomma och ge information i efterhand för att hjälpa barnet att förstå 

händelseförloppet. 

 

Barnsjuksköterskor försöker fokusera på det normala, friska hos barnet. Större barn kan 

ibland ha svårare att visa eller prata om sina känslor och rädslor. Om det visar sig att 

barnet inte öppnar upp sig trots att det kan finnas underliggande behov, engageras det 

psykosociala teamet av kuratorer, psykologer och terapeuter vilka finns tillhands beredda 

att hjälpa till.  

 

Att vara barnets företrädare 

I arbetet med barn på sjukhus framträder en styrka hos barnsjuksköterskor att agera för 

barnets bästa. Rollen som barnets företrädare stärks efter genomgången 

specialistutbildning. Den ger en ökad kompetens men också en känsla av större 

befogenhet att agera för barnets bästa genom att ibland ifrågasätta vissa åtgärder eller 

upprepande procedurer. 

Att ifrågasätta viss vård 

För att skona barnet i möjligaste mån ifrågasätter barnsjuksköterskor behovet av 

provtagning eller kontroller. Det framkommer att framför allt i kontakten med läkare på 

avdelningarna finns ett behov av att diskutera nödvändigheten av vissa undersökningar. 

Ibland uppstår det konflikt mellan medicinska frågeställningar och barnets behov och för 

att undvika att kränka barnet eller utsätta det för övergrepp kan barnsjuksköterskor 

behöva säga ifrån. De kan behöva ställa frågor, styra om eller samla undersökningar för 

att ge barnet lugn och ro vilket är viktigt för barnets återhämtning och tillfrisknande.  

 

”Ska vi verkligen ta alla de här proverna? Ska vi ta prov överhuvudtaget? Och då kommer 

det som oftast eh, nej inte det där ska vi inte göra.” är ett exempel (Barnsjuksköterska 1). 

 

Barnsjuksköterskor planerar omvårdnaden utifrån barnets behov. Är det flera obekväma 

kontroller och prover som måste utföras försöker dessa samordnas efter bästa förmåga. 

På så sätt kan man koncentrera de besvärliga situationerna till så få som möjligt. Vissa 

barnsjuksköterskor anser det vara olämpligt med provtagning och många kontroller 

nattetid. De anser att barnets behov av vila och sömn väger tyngre, framförallt om barnet 

är välmående och på bättringsvägen. 

Att motivera barnet till medverkan 

Även om procedurer kan skapa obehag för barnet kortvarigt så överväger den långsiktiga 

hälsan och då är det viktigt att motivera barnet till medverkan. Om barnet fortsatt inte vill 

medverka kan barnsjuksköterskor vända sig till andra medarbetare i teamet för råd och 

hjälp. Ibland kan det vara särskilt svårt och då gäller det för barnsjuksköterskor att kunna 

prioritera vad som är viktigast att göra för att hjälpa barnet på bästa möjliga sätt. 
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Det händer att barn lämnas ensamma på avdelningen och då informeras dess föräldrar om 

barnets rätt att ha en förälder hos sig dygnet runt. Även om barnet är lite större och själv 

tillåter att föräldern går hem kan saker tillstöta som gör att föräldrars närvaro kan behövas.  

”För då vill de vara stora men så kan det hända saker på natten som tillstöter. Och då 

blir de väldigt små”. (Barnsjuksköterska 2) 

Ibland kan föräldrar också kräva att få information utan att barnet informeras samtidigt. 

De vill skona sitt barn och då är det viktigt att barnsjuksköterskan kan motivera varför 

även barnet behöver veta vad som sker kring det. Brist på information kan skapa mer oro 

och rädsla så att barnets tillvaro påverkas.  Av samma anledning händer det att operationer 

måste ställas in för att barnet kommit till sjukhuset helt oförberett. I de fall där barnet 

ändå har genomgått operation trots utebliven förberedelse har det påverkat barnet negativt 

efteråt.  

Att främja barnets medverkan i beslutsfattande 

Barnet har rätt till att fritt uttrycka sin åsikt och bli lyssnad till efter ålder och mognad. 

Möjlighet till små val beskrivs som ett sätt att stärka barnets delaktighet. Barnet får då 

möjlighet att medverka i beslutsfattande. Även om valen är små och för de vuxna kanske 

oviktiga, upplevs de som stora för barnet och ger dem kontroll. 

Att förmedla känslan av att barnet har kontroll 

Att få bestämma i vilken arm ett prov ska tas, kanske också när det ska tas, hur barnet ska 

sitta, i mammas eller pappas knä, i sängen, på stolen vid provtagning eller kontroll av 

vitala parametrar är möjliga val för ett barn. Barnet vill kanske titta på film eller liknande 

under tiden barnsjuksköterskan gör sitt arbete. Det är exempel på möjligheter för att öka 

känslan av delaktighet och kontroll. 

 “Jag tror att får patienten bara själv förklara eller visa hur, hur hon eller han vill ha det 

eh, så tror jag att det väl blir bäst i slutändan”.  (Barnsjuksköterska 3) 

Vardagliga saker som vilka lakan barnet vill ha i sin säng eller när och vad barnet ska äta 

är lätt att låta barnet välja. Äldre barn har också större möjlighet att uttrycka sina 

önskningar och får därför oftare ett val. Små barn eller barn med funktionshinder har 

också rätt att få vara med och påverka. 

”Ett barn utan röst kan ändå peka.” (Barnsjuksköterska 8)  

Alla har rätt att påverka sin egen vård och omvårdnad. Även om valen är små och 

obetydliga i de stora sammanhangen är det viktigt för barnet att känna att det fått välja. 

Att få bestämma tidpunkt eller ordning på kontroller kan också ge en ökad känsla av 

kontroll hos barnet.  

 

För att främja barnets delaktighet under vårdtiden anger barnsjuksköterskor att de 

försöker lyssna till barnet, frågar hur det vill ha det och respekterar barnets önskemål. De 

vill att barnet ska vara delaktigt. Att anpassa tiden för besöket eller medicintider under 

vårdtiden så att barnen kan leva så normalt som möjligt är små saker som kan göra stor 

skillnad för barnet.  
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Att underlätta barnets delaktighet 

Graden av sjukdom eller hur akut situationen är avgör till viss del hur stort inflytande ett 

barn kan ha. Ibland måste moment utföras och många påpekar vikten av att låta barnet 

vara med och påverka så långt som möjligt. Barn kan fatta små beslut men ofta blir det 

föräldrarna som fattar de viktigaste besluten kring barnet. Det är viktigt att ge 

valmöjlighet och information anpassad till barnet. Att fatta beslut kan också verka 

stressande på vissa barn. Det finns ibland risk att barnsjuksköterskor överinformerar och 

ger förmycket detaljer som gör det svårare för barnet att känna att det kan påverka vården. 

Det gäller att känna in varje barn. Funktionshinder hos barnet kan vara en anledning till 

minskat inflytande. Då gäller det att vara lyhörd inför föräldrarna som känner sitt barn 

bäst för att möjliggöra att barnets röst blir hörd. 

 

För de barnsjuksköterskor med mottagningsarbete kan också den förbokade tiden ha 

betydelse för barnets möjlighet att vara delaktigt. Finns det flera inbokade besök som 

väntar påverkar det barnets möjlighet till delaktighet.  

” Sen är det ju så vissa saker…som vi måste göra…så. Men asså ändå…att det finns små 

val hela tiden så att de får känna att…nu är jag med på det här.” (Barnsjuksköterska 5) 

Orden ovan beskriver vinsten med att trots att undersökning eller procedur måste göras 

kan man ändå låta barnet vara så delaktigt som möjligt. 

Vårdmiljöns påverkan 

Det är viktigt att barnet får leka och ha roligt under sin vistelse på sjukhuset. Barnet är 

inte sin sjukdom utan måste stimuleras för att upprätthålla eller förbättra sin 

utvecklingsnivå. Avdelningarna och mottagningarna iordningställs efter bästa förmåga 

för att erbjuda en lockande miljö. Det finns leksaker som stimulerar aktivitet. Det finns 

gott om såpbubblor, pruttmaskiner och andra saker som kan locka fram glädjen hos ett 

barn. Det finns böcker att låna och gott om pysselsaker för den som är sugen på att skapa 

något.  

 

”I barnsjukvården gör man allt. Och lite till” (Barnsjuksköterska 4) 

 

Det finns dock brister i själva fysiska miljön då lokalerna är gamla och inte anpassade för 

verksamheten i dagsläget. De som har besökt den nyrenoverade barnakuten önskar ofta 

något liknande tema för sin egen avdelning. Att erbjuda en spännande miljö för barnet 

uppmuntrar till lek och rörelse. För de barn som behöver stanna en längre period på 

sjukhuset eller ligger inne lite mer regelbundet finns möjlighet att vara med och pynta sitt 

rum genom att ta med sina saker hemifrån eller låna något från lekterapin. 

       

Även de med kortare vårdtider behöver lek och aktivering för att må bättre. Samtliga 

informanter nämner lekterapin som ett fantastiskt komplement till sjukvården. Här kan 

barnen få leka och pyssla en stund och kanske för en kort stund glömma sitt tillstånd och 

sina bekymmer. I de fall barnet är förhindrat att besöka lekterapin kommer personal för 

att stimulera barnet på avdelningen istället.  

 

Blir barnet kvar längre tid på sjukhuset och är i skolålder så finns det även en sjukhusskola 

med utbildade lärare som kan undervisa barnet. På så sätt minskas risken att de ska hamna 
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för långt efter sina klasskamrater och samtidigt ger det dagarna lite struktur. Barnet följer 

samma program som vanlig skola men individanpassat och i sin egen takt. 

 

De äldre barn med långvariga och ibland livslånga sjukdomar och behandlingar tränas i 

samråd med föräldrarna mot självständighet för att stärka sin förmåga att själv ta ansvar 

för sin sjukdom. Barnsjuksköterskor som arbetar med dessa barn och ungdomar har väl 

utvecklade program att följa för att stärka och hjälpa dem att själva ansvara för sin hälsa 

efter det att de blivit myndiga. I de fall barnet önskar kan en barnsjuksköterska komma 

på besök i barnets närmiljö och stötta barnet om det själv vill berätta för sin omgivning. 

En annan möjlighet är att hålla föreläsningar om vad som är viktigt för barn med en 

specifik diagnos och hur de kan stöttas samt vad är viktigt att tänka på och vara observant 

på. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar att barnsjuksköterskor i denna studie arbetar i hög grad i enlighet med 

barnkonventionen. Detta även innan det den gjorts till lag. De kan anses vara väl 

införstådda med barnens rättigheter och arbetar med att stärka barnens röst i vården. 

Det krävs kunskap och uppfinningsrikedom i kommunikation med barnet. 

Barnsjuksköterskor behärskar konsten att möta barnet där det befinner sig. De agerar 

också som barnets advokat i frågor som rör nödvändigheten av provtagning eller 

kontroller. Ofta kan de få läkare att ändra ordinationer eller avvakta provtagning. 

Dessutom motiverar de barnet att vara så delaktig som möjligt. Där det finns en möjlighet 

att välja hjälper de barnet att fånga den. Samtidigt ser de till barnets behov av 

hälsofrämjande aktivitet genom att uppmuntra till lek och rörelse. Barnets behov av 

utveckling tas i beaktande under vårdtiden. 

Barnsjuksköterskor visar en vilja att på alla tänkbara sätt göra vistelsen så positiv som 

möjligt.  Det är av största vikt att ha kunskap om barnets och ungas utveckling och 

betrakta det som något värdefullt i det pedagogiska arbetet. Att lyssna på dem, stödja dem 

med sin kunskap, färdigheter och framförallt sin specialistkompetens leder till att de fattar 

välinformerade beslut om sin hälsa och beteende. Barnsjuksköterskor anpassar sig i sitt 

arbete till barnets nivå, kunskap och föreställningar och arbetar utifrån det. Genom aktivt 

lyssnande, försiktig utfrågning och bekräftande av barnets tankar och idéer, stödjer 

barnsjuksköterskor barnet med syfte att bekräfta barnets lärande process (Kärner Köhler, 

2014; s. 573).  

Barnkonventionen (FN, 1989) hävdar barnets rätt att göra sin röst hörd och att bli lyssnad 

till. Denna studie visar att barnsjuksköterskor gör vad de kan för att lyssna och praktiskt 

visa att barnets åsikt räknas. Där det finns möjlighet att låta barnet göra ett val är det en 

självklarhet att låta barnet välja. Trots resultatet i denna studie visar annan forskning att 

barn inte känner sig lyssnade till i vården (Krappman, 2010). Det finns en diskrepans 

mellan detta arbete och annan forskning. Kan hända ligger skillnaden i att annan 

forskning bygger på möten med grundutbildade sjuksköterskor utan barnsjuksköterskans 

spetskompetens. NOBAB (2008:3) belyser vikten av barnsjuksköterskor med särskild 
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kompetens för arbete med barn. Detta bekräftas av barnsjuksköterskor i denna studie vilka 

menar att utbildning gör att de får större möjlighet att arbeta för barnets bästa.  

Barnsjuksköterskor har strategier för att få barnet att känna sig delaktigt.  De besitter 

kunskap om att anpassa vården efter ålder och utvecklingsstadium. De visar stor 

kompetens för att möta barnet där det befinner sig utifrån en helhetsbild av barnet. Barnets 

stress relaterat till sjukhusvistelse minskar om det känner sig lyssnat på och ges möjlighet 

att påverka vården (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). Orem beskriver det enligt Eldh (2014, 

s. 489) som patientens engagemang i sitt eget omvårdnadsbehov vilket förutsätter intresse 

och kunskap. Sjuksköterskors arbete i detta sammanhang blir att ta reda på vad patienten 

vet och vad hen behöver veta. Senare teoretiker menar att patienten inte ska bara vara 

delaktig utan hens önskemål ska prioriteras högt i allt beslutsfattande kring egenvård 

oavsett patientens kunskapsnivå. Graden av delaktighet beror på patientens utbildning, 

ålder och kön men även sjukdomens art och behandlingsmöjligheter. Hur dessa faktorer 

än interagerar med varandra är det av största vikt att patienten får mer inflytande och 

insyn utifrån patientens preferenser och situation. För att detta ska ske på ett så bra sätt 

som möjligt är det av stor vikt att sjuksköterskor ger information till patienten vilken, 

genom en dialog, möjliggör skapande av en god relation. Detta är grunden för skapande 

av förutsättningar för patientens delaktighet i beslut (Eldh, 2014, ss. 491–492).  

 

Barnsjuksköterskor i undersökningen hävdar att de hellre ser varje barn och varje 

situation som unik och försöker bemöta barnet på bästa sätt utan att ha förutfattade åsikter 

relaterat till etnicitet, religion eller annan särskild gruppering. Frågan kan ställas hur 

medveten varje barnsjuksköterska är om sin egen uppfattning om vad som är förutfattade 

meningar eller förförståelse. Det råder inga tvivel om att barnsjuksköterskor alltid ska 

möta barn professionellt och enligt Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) etiska kod ska 

en människa i behov av vård få detta utan att det görs skillnad på människor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär och Dahlheim Englunds (2015) resultat visar att 

leken hjälper barnet att hantera situationen och kan ge en ökad känsla av kontroll vid 

provtagning eller sättning av perifer venkateter. Barnsjuksköterskor i denna studie 

bekräftar deras resultat. Barnsjuksköterskor gör sitt yttersta för att leka fram en lyckad 

procedur genom att prata om flygplan som tankas med medicin eller fjärilar som letar 

efter nektar.  

Sjuksköterskans mål är att sätta sig i den lidande människans perspektiv och att försöka 

förstå hur just denna person har det och agera därefter för att ge individuell omvårdnad 

(Wiklund Gustin, 2014, s. 291).  Det kan dock sägas att detta med människan inom vården 

som lidande människa har förskjutits då människan inte längre är enbart patient utan kund 

(Arman, 2015, s. 40). Arman beskriver vidare lidande som naturlig del av livet, något 

som inte kan uteslutas eller glömmas bort. Det hjälper människan att utvecklas och man 

bör kunna lära sig att leva även med perioder av mörker, smärta och lidande och inte 

enbart glädje. Att leva med lidande innebär att lära sig hantera det, införliva det i sitt liv 

och göra det uthärdligt. Lidandet kan ses som två saker i en, dels som nedbrytande och 

svårt och dels som prövning och en del av personlig utveckling. För barnsjuksköterskor 

är det av yttersta vikt att lindra lidandet för barnet som också behöver hjälp att hantera 

lidande och smärta för att inte få framtida men av vårdandet. Resultatet visar att lek är ett 
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sätt för barnet att hantera lidandet. Barnsjuksköterskor i detta arbete har alla använt sig 

av dockor för att låta barnet bearbeta sina upplevelser genom lek. 

Att se på lidande enbart som smärta kan innebära att reducera människan till enbart fysisk 

varelse vilket kan inte vara mer fel då människan är än mer komplex (Arman, 2015, s. 

40). Lidande orsakas av en rad olika faktorer såsom stress, depression, rädsla, förtvivlan, 

oro, smärta, förlust, död, ensamhet osäkerhet, förlust, desperation, kamp, frustration, 

hopplöshet, hjälplöshet. Det betyder att lindra lidande ska stå i centrum för all vård och 

omvårdnad (Arman, 2015, ss. 40–41). 

 

FN:s mål för en hållbar utveckling innefattar i allra högsta grad barnen då framtiden 

tillhör dem. Ekologiska, ekonomiska och sociala mål ska hjälpa oss att hushålla med 

jordens resurser. För barnsjuksköterskor kan det handla om att främja barn och 

ungdomars hälsa. FN:s mål för hållbar utveckling innehåller bland annat just rätten till 

hälsa och välmående. En förutsättning för att människan ska kunna utvecklas och nå sin 

fulla potential. Därigenom bidrar personen också till samhällets utveckling (Förenta 

Nationernas Regionala Informationskontor för Västeuropa, 2018). Genom att stötta barn 

och ungdomar som barnsjuksköterskor kommer i kontakt med kan de bidra till en hållbar 

utveckling. Det ekologiska målet kan barnsjuksköterskan påverka genom att vara sparsam 

med materiella resurser. I resultatet framkommer ett ifrågasättande av kontroller och 

provtagningar, främst för att skona barnet, men det innebär också ett sparande av resurser.  

Ekonomisk hållbarhet ingår också i resurshushållningen. Genom att utnyttja tiden på 

sjukhuset väl kan föräldrar till långtidssjuka barn delta i arbetslivet mer än om besöken 

delas upp på flera små besök. Sjukhusets ekonomiska situation förbättras också av 

effektivisering av besök. Genom att bistå med råd om egenvård till föräldrar kan man 

stötta dem och samtidigt minska belastningen på sjukvården. Sjuksköterskor ska enligt 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016) ge patienten och dess närstående stöd och 

vägledning vilket möjliggör patientens delaktighet i vård och behandling. De ska även 

informera och utbilda patienter och närstående samt förvissa sig om att de har förstått den 

givna informationen. Det innebär att informationen måste vara anpassad och individuell. 

Oftast är det inte tillräckligt enbart med den givna informationen utan det krävs 

färdigheter som möjliggör aktivt genomförande av det som har framkommit i 

informationen (Tingström, 2014, ss. 596–597).  

Resultatet visar att barnsjuksköterskor bedriver en mycket barnvänlig vård. De svarar i 

hög grad upp mot barnkonventionens krav. Vår uppfattning är att resultatet är mycket 

tillfredsställande inför laginförandet. Kompetensen hos barnsjuksköterskor är hög. Dock 

är det inte utbildade barnsjuksköterskor enbart som möter barn i vården utan 

grundutbildade sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det kan vara en anledning till 

varför Coyne (2005) bl.a. visar upp resultat där barn inte känner sig lyssnade till Alla som 

möter barn genom sitt arbete kan ha god nytta av ett barnvänligt kvalitetsarbete.  

 

Västra Götalandsregionen (2018) har startat ett projekt med föresatsen att skapa en hållbar 

barnvänlig vård. Det är ett arbete som pågår i detta nu och kommer ytterligare att stärka 

barns rättigheter i vården. Förhoppningsvis leder kompetensutveckling till att alla barn 

kommer att bli lyssnade till och göras delaktiga i sin vård. 
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Metoddiskussion 

Då avsikten var att ta reda på informanternas upplevelser och erfarenheter passade en 

kvalitativ studie med intervjuer som redskap.  

 

Eftersom ingen av författarna arbetar med barn inom slutenvård är erfarenheten av 

barnsjukvård ringa. Det gjorde att vår förförståelse för barnsjuksköterskors arbete med 

barn på sjukhus var begränsad och därför inte hade för stor påverkan på arbetet. 

 

Vid kvalitativa studier är det av stor vikt att variationen i urvalet är så stor som möjligt 

eftersom det kan underlätta att hitta mönster, gemensamma faktorer utifrån 

informanternas olika erfarenheter (Trost 2010, ss. 32, 137). Det är en styrka i studien att 

det förekommer stor bredd och variation vad gäller informanternas arbetslivserfarenhet. 

De har arbetat allt från 1 - 11 år i yrket. Könsfördelningen i studien kan vara en svaghet 

då det enbart var en man, resten kvinnor. Detta kan begränsa möjligheten att belysa 

genusperspektivet.  

 

Enbart tre av klinikens avdelningar deltog och alla informanter utom en var kvinnor. 

Möjligtvis skulle ett större antal informanter och jämnare fördelning mellan män och 

kvinnor ge ett mer överförbart resultat. Dock visar resultatet en stor samstämmighet 

varför resultatet kan ses som relevant för personal som arbetar med barn på barnkliniker. 

Kan hända är detta arbete ännu viktigare för allmänna sjuksköterskor och andra som på 

något sätt arbetar med barn för att ge dem insyn i hur barnen ser på saker och ting. Att ge 

dem utan specialistutbildning redskap i vad de kan tänka på i vården av barn. Resultatet 

kan användas även som ett förarbete för fortsatt forskning eller för att väcka tankar hos 

vårdpersonal: Arbetar vi barncentrerat? Är barnet med och bestämmer kring sin vård? Ett 

ämne att diskutera på arbetsplatser. Barnkonventionen kommer att bli lag och det är 

viktigt att undersöka aktuell status på barnsjuksköterskans arbete.  

 

Att intervjua är en konst (Trost, 2010, s. 9) och för att man ska känna sig säker krävs det 

flera gjorda intervjuer. Det räcker inte med enbart teoretiska kunskaper. En av oss hade 

tidigare gjort några intervjuer i utbildningssyfte. Första intervjun gjordes tillsammans och 

resten delades mellan oss. Detta stärker arbetet då inledningen var gemensam. 

 

Som intervjuguide förbereddes fem frågor. Att använda sig av intervjuguide kan anses 

vara begränsande då en del kan uppleva att det styr intervjun åt ett visst håll. En 

intervjuguide kan ses som ett manus för intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, s. 172). Vi 

ansåg dock att våra fem frågor gav struktur, stomme till intervjuerna och informanterna 

fick berätta fritt utan att bli avbrutna. 

 

Vad gäller trovärdighet har avsikten varit att hålla data så textnära som möjligt. Då all 

data, inspelat och transkriberat material, fanns tillgängligt under processen och citat 

framtogs för att styrka resultatet, anser vi oss ha hållit oss textnära. Samtliga intervjuer 

raderades efter att transkribering färdigställts. Alla informanter oavsett intervjuare fick 

först öppningsfrågor om åldern och arbetslivserfarenhet som barnsjuksköterska. 

Informanterna uppmuntrades till att berätta mer med följdfrågor, “Berätta mer”, “Har du 

mer att säga om det”, osv. Detta upplevdes som uttömmande då informanten fick tänka 

till en extra gång om frågan, formulera om och förtydliga svaret. Att ställa följdfrågor 

förutsätter ett aktivt lyssnande vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) är lika 
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viktigt som att behärska frågetekniken. Ibland svarade informanterna kort på ställda 

frågor vilket ledde till en tystnad som kan upplevas som obekvämt av en ovan intervjuare 

vilket var fallet för oss. Detta kan leda till att intervjuaren ställer nya frågor alldeles för 

snabbt vilket kan medföra störningsmoment då informanten störs i sina tankar (Trost 

2010, s. 97). Vi gjorde vårt yttersta för att undvika fällan med gott resultat. Upplevelsen 

var även att informanterna höll sig till ämnet, de svävade inte iväg med sina svar och 

behövde aldrig avbrytas eller ledas tillbaka till ämnet vilket också kan upplevas som 

störande.  

 

Då vårdsituationen var pressad, med sjuksköterskebrist och hög beläggning på 

avdelningarna, kunde vissa av intervjuerna inte utföras som planerat. Det ledde till sena 

avbokningar och kanske hade resultatet sett annorlunda ut om förhållandena på sjukhuset 

varit bättre. Samtliga intervjuer spelades in, inga anteckningar fördes under intervjuernas 

gång. Det var en styrka för studien då intervjuarna att koncentrera sig på att lyssna. Ingen 

intervju avbröts helt men tre stycken avbröts kort då andra personer kom in i rummet en 

kort stund. Det upplevdes inte som så stor störning att intervjun skulle avbrytas eller starta 

om. 

 

Analysdelen gjordes gemensamt vilket stärker studiens tillförlitlighet då bägges åsikter 

kunde tas i beaktande (Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 224).  Under 

processen arbetade vi fram våra koder, kategorier och subkategorier. Diskussionerna gick 

fram och tillbaka och slutligen enades vi om de rätta.  Enligt Lundman och Graneheim 

(2017, s. 217) ska all data analyseras så pass att det inte blir möjligt att kategorisera i flera 

olika kategorier. Detta kan vara svårt att efterfölja då insamlade data handlar om 

människors upplevelser. De kan vara sammanflätade vilket gör att de passar i flera 

kategorier. Under hela processen fanns syftet ständigt närvarande. Författarna använder 

sig av autentiska citat vilket styrker informanternas svar och ökar tillförlitligheten. 

 

SLUTSATS 

Barnkonventionen talar bland annat om barnets rätt att bli hörd. Denna undersökning 

visar att barnsjuksköterskor gör sitt yttersta för att lyssna till barnet och respektera dess 

önskemål. Om tillståndet för barnet är akut sätts barnets bästa i första rummet. Rätten till 

liv ges då prioritet framför rätten till delaktighet. Barnsjuksköterskor utgår från barnet 

som en unik person och dömer inte barnet efter hudfärg eller kultur utan anstränger sig 

för att se individen. När information ska ges vänder sig barnsjuksköterskan i nästan 

samtliga fall direkt till barnet. Undantag kan göras om barnet är väldigt ungt eller visar 

tecken på att inte kunna hantera informationen i nuläget. Vid behov kompletteras muntlig 

information med skriftlig. Tidigare forskning visar dock att det finns diskrepans mellan 

detta arbete och barns upplevelse av att vårdas på sjukhus. Vidare forskning kring 

eventuella skillnader mellan grundutbildad sjuksköterska och specialiserad 

barnsjuksköterska vore intressant att ta del av. 
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Bilaga 1 

 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor, Aisa Hamza och Karin Hedstrand som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barnsjuksköterska vid Högskolan 

i Borås. I vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete i vårdvetenskap på 

magisternivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

barnsjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vårt mål är att undersöka vad 

kommande lagstiftning av barnkonventionen betyder för barnsjuksköterskornas arbete 

samt vad barnsjuksköterskor behöver för att vara tillräckligt rustade för att följa den. 

Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade barnsjuksköterskor till vår studie. 

Förhoppningen är att hitta tio barnsjuksköterskor totalt. 

Datainsamlingen kommer att ske genom inspelade semi-strukturerade intervjuer som 

kommer sedan att avidentifieras och analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna kommer att ske under våren 2018 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller 

enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknas till ca 30–60 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Allt material hanteras konfidentiellt 

och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer skulle vi uppskatta svar 

från dig snarast. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare Laura Darcy. 

 

Med vänliga hälsningar 

Aisa Hamza och Karin Hedstrand 

 

Kontaktuppgifter: 

Student: 

Aisa Hamza 

e-mail: aisahamza@yahoo.se 

telefon: 0737086157 

Karin Hedstrand 

e-mail: karinhedstrand@live.se 

telefon: 0706999509  

Handledare: 

Laura Darcy, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

e-mail: Laura.Darcy@hb.se 

telefon: 033-4354717 
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Bilaga 2 

 

 

Godkännande 

 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Aisa Hamza och Karin Hedstrand 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

Datum, Namn, Titel, Verksamhet, Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Bilaga 3 

Intervjuguide  

 

 

 

1. Hur ges informationen till barnen? (Följdfrågor som; vem får information först, 

barnet eller föräldrarna? Får barnet ALL information? Är den anpassad efter 

barnet och dess ålder, mognad?) 

2. Vad avgör om du ska ta hänsyn till barnets tankar och önskemål? Vilken är den 

största skillnaden mellan hur ni bemöter stora/små barn? 

3. Kommer barnets bästa i första hand? (vem lyssnar man på, föräldrar, barnet, dr, 

BSSK?) 

4. Är barnen med och bestämmer rörande vården av dem? Kan du ge exempel? 

5.  Ges barnen utvecklingsmöjligheter? På vilket sätt? 

 
 

 

 

 

 


