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Sammanfattning    
 
Inom hälso- och sjukvård för barn och unga har sjuksköterskan en betydande roll i 
mötet med alla barn och familjer. I arbetet möter sjuksköterskan många barn och 
familjer som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. 
Migrationen ökar i Sverige och det finns behov av större kunskap i bemötande av 
barnen och familjerna inom barnsjukvården. Studien beskriver sjuksköterskors 
upplevelser av att möta och vårda barn och deras familjer som inte kan det svenska 
språket och som har en annan kulturell bakgrund. Studien är en kvalitativ intervjustudie 
som har analyserats genom kvalitativ innebördsanalys. Resultatet beskrivs utifrån sex 
teman: Att se barnet, Att få med sig föräldrarna, Att hitta kreativa lösningar, Att 
använda tolk i mötet, Att möta kulturella skillnader och Att bli berörd av barns 
utsatthet. Slutligen diskuterades resultatet utifrån, Att se barnet och få med sig 
föräldrarna, Att hitta kreativa lösningar till kommunikation och Möte över kulturella 
gränser. 
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INLEDNING 

Att möta och vårda barn och deras familjer inom barnsjukvården som inte kan det 
svenska språket och har en annan kulturell bakgrund, kan innebära flera svårigheter. 
Sjuksköterskan skall i första hand utgå från barnets bästa. Detta väckte frågor om 
hur barnets bästa kan tas till vara och hur trygghet kan skapas i det vårdande mötet, om 
det brister i kommunikationen eller finns kulturella olikheter. Utifrån egna erfarenheter 
inom yrket barnsjukvård finns upplevelser av olika vårdinstanser som har metoder och 
arbetssätt av varierande nivå för att förbereda inför ett vårdande möte. I flera fall skulle 
dessa metoder och arbetssätt kunna utvecklas ytterligare. Studien vill undersöka hur 
sjuksköterskor som arbetar på en barnklinik upplever mötet med barn och deras familjer 
som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. Studien vill 
utforska om det går att arbeta vidare och utveckla hållbara strategier för att förbättra och 
behålla bra rutiner kring hur barn och familjer som kommer från andra kulturer och inte 
kan det svenska språket blir bemötta i barnsjukvården. 
 
 
BAKGRUND 

Barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård 

Barnets hälsa är angeläget för hela samhället. FN:s barnkonvention arbetar för att 
barnets bästa skall hamna i centrum (Hansséus, Lagercrantz & Lindberg 2012, s. 71).  
 
Barnkonventionen utgår ifrån fyra grundläggande principer vilka alla som arbetar inom 
barnsjukvården skall beakta. 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
• Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn  
• Alla barn har rätt till liv och utveckling 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

(Barnkonvention 1989)  
 
För att dessa principer skall kunna tillämpas krävs en fungerande kommunikation 
mellan vårdgivaren och patienten. Alla barn måste mötas med hänsyn till sina 
förutsättningar (Socialstyrelsen 2015). Barnkonventionens utformning av barnets bästa 
är obestämd och detta medför att barn från vissa sammanhang och kulturer kan mötas 
på ett sätt som inte överensstämmer med barnets bästa i ett annat sammanhang eller en 
annan kultur. Den måste tolkas och tillämpas i varje barns unika situation eftersom 
samhället förr och samhället idag har olika syn på vad barn behöver, både i form av 
stöd, delaktighet och skydd i varje vårdsammanhang. Konventionen ska användas och 
förstås genom värderingar och kunskaper i svenska samhället (Söderbäck, 2010, s. 25).  
 
All vårdpersonal inom hälso- och sjukvård bör reflektera utifrån barnperspektivet, vilket 
innebär att arbeta utifrån barnets bästa med stöd i utvecklingspsykologi och vetenskap 
och förstå hur ett barn upplever och handlar i olika situationer. Detta innebär att barnet 
skall bli delaktig i sin egen vård, med aktiviteter, information och förberedelser utifrån 
barnets individuella behov, mognad och kompetens (Söderbäck 2010, s. 25). Det är 
också viktigt att ha förståelse och intressera sig för barnets perspektiv som handlar om 
att ta tillvara barnets egna upplevelser och erfarenheter av specifika situationer. Istället 
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för att förutsätta eller utgå från egna upplevelser om hur barn upplever olika situationer, 
fråga barnet och låta barnet bidra med sina egna upplevelser och känslor (Söderbäck 
2010, s. 31). 
 
Inom barnsjukvården arbetar sjuksköterskor utefter NOBAB, som är Nordisk förening 
för sjuka barns rättigheter i sjukvården. Sjuksköterskor skall möta barnet med respekt 
och förståelse och barnet skall efter omständigheterna ha tillgång till skolundervisning 
och lek. Den fysiska miljön skall vara anpassad till barnets behov och vårdpersonalen 
skall ha kompetens och relevant utbildning. Kontinuitet i behandlingen och en plan för 
uppföljning skall finnas under hela sjukhusvistelsen. Barnet har rätt till en förälder eller 
närstående hos sig dygnet runt och föräldrarna har ansvar för barnet under hela 
sjukhusvistelsen. Familjerna har rätt till en fortlöpande och lättförståelig information 
samt att vara delaktiga i beslut som tas angående vård och behandlingar (NOBAB 
2017). 
 

Sjuksköterskans profession 

Kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska omfattar vetenskaplig 
omvårdnad och ett patientnära arbete som grundar sig i en humanistisk människosyn. 
En sjuksköterska skall självständigt ansvara för kliniska beslut som främjar människor 
att bibehålla, förbättra och återfå sin hälsa. Sjuksköterskan skall stötta patienten i att 
hantera sjukdom, hälsoproblem och funktionsnedsättning för att patienten ska uppnå 
bästa livskvalité och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
 
Barnsjuksköterskan med specialistutbildning med inriktning mot barn och 
ungdom, arbetar utefter konventionen för barnets rättighet och nordisk standard för barn 
och ungdomar, NOBAB. Barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning anger att det 
krävs specifik färdighet, kunskap och kompetens för att skapa en säker och trygg vård 
för barn och ungdomar och stötta föräldrarna i barnets omvårdnad, detta genom att 
skapa förtroende och tillit utifrån barnets bästa. Varje möte skall utgå från respekt och 
empati och barnet skall vara i fokus. En barnsjuksköterska ska även vara en vägledning 
för sina medarbetare i kompetens och yrkesroll och kunna möta varje barn i deras sorg 
och glädje oavsett ålder, bakgrund, utvecklingsnivå, familjesituation eller sjukdom, 
samt att göra dem delaktiga i sin vård. När ett barn drabbas av sjukdom involveras även 
familjen. Barnsjuksköterskan måste främja komplex omvårdnad där hänsyn till hela 
familjens behov måste tas i beaktande. (Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2016; 
Svensk sjuksköterskeförening 2015).  
 

Att skapa vårdande möten 

Vårdande möten som skall stärka och stödja en människas hälsa, förutsätter en relation 
som bygger på förtroende. Sjuksköterskan behöver utgå från ett öppet sinne och visa ett 
genuint intresse för patientens livsvärld, detta genom att vara lyhörd och följsam i en 
vårdande situation eller samtal. När sjuksköterskan har en aktivt medveten hållning 
kan fördomar och förförståelse läggas åt sidan och istället kan nyfikenheten och lusten 
av att vilja se och förstå sin patient träda fram (Ekeberg 2015, ss.122-123). 
 
Det är en uppgift för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården att sträva efter att 
främja barnets hälsa och faktorer som påverkar den (Söderbäck 2010, ss. 110-111). 
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Hälsa beskrivs av Wiklund (2003, ss. 82-83) som en upplevelse av helhet och enhet och 
som något en människa är snarare än vad människan har. Kunskap behövs för alla som 
arbetar inom barnsjukvården om hur barn tar sig igenom problematiska omständigheter 
och vad som är hälsofrämjande för barnet (Söderbäck 2010, s. 101). Det har visat sig 
vara hälsofrämjande för barnet och familjen att vara delaktiga och ha inflytande i 
vårdprocessen så långt det är möjligt. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör utgå ifrån de 
behov och önskemål familjen och barnet har och inte ifrån egna tankar och 
föreställningar (Söderbäck 2010, s. 111).  En studie av Espezel och Canam (2003) visar 
att föräldrarna upplevde förtroende för sjuksköterskan när sjuksköterskan var 
intresserad av att lära sig mer om barnets medicinska tillstånd men också intresserade 
sig för barnet som person. 
 

Att arbeta utifrån en familjecentrerad vård 

Begreppet familj har olika betydelse och kan se ut på olika sätt. Inom familjecentrerad 
vård definieras en familj som de personer som har känslomässiga band knutna till 
varandra. Familjecentrerad vård utgår från att familjen ses som en helhet, där barnet är i 
centrum men även resten av familjen ska tas hänsyn till. Inom familjecentrerad vård 
belyses familjens betydelse av barnets hälsa och ohälsa. Hänsyn måste tas till barnets 
sociala sammanhang. Genom att familjen är delaktig i barnets vård kan det bidra till 
förbättrad hälsa, minskat lidande och ett ökat välbefinnande (Svensk 
sjuksköterskeförening 2015). 
 

Att möta barn och familjer som lämnat sitt hemland 

Migration beror huvudsakligen på ekonomiska eller sociala skäl, och år 2014 levde fler 
än 247 miljoner människor utanför sina ursprungsländer. Kriget i Syrien började år 
2011 och hittills har cirka 5 miljoner syrier flytt sitt land. Näst efter Syrien kommer 
flyktingarna från Afghanistan och Somalia (Söderbäck 2010, ss. 96-98). År 2016 kom 
det totalt 163 005 nyanlända till Sverige och året innan var det 134 240 personer som 
anlände (Statistiska Centralbyrån 2017). Kvinnor och barn utgör 55 procent av 
människor på flykt i Europa och anses vara en grupp som lider stor risk att utsättas för 
sexuellt våld och diskriminering. Svåra upplevelser kan påverka barnet och reaktionerna 
kan komma senare i livet, vilket den nya omgivningen inte alltid förstår (Söderbäck 
2010, ss. 96-98). Flyktingbarn kan uppleva olika hälsoproblem i alla åldrar med symtom 
som ångest, sömnsvårigheter, ont i magen, depression, aptitlöshet och nedsatta 
kognitiva, sociala och känslomässiga funktioner (Söderbäck 2010, s. 104). Det finns ett 
samband mellan livslidande och brist på grundtrygghet där exempelvis en person som 
varit med om händelser eller förhållanden som skapat lidande kan sakna den 
grundtrygghet som behövs för ett gott liv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg 2003, s. 40). Upplevelsen av att känna trygghet kan däremot kopplas till 
känslor som baseras på både inre och yttre faktorer som positiv barndom, religiös 
förtröstan och inre mognad samt en god miljö med goda materiella förhållanden och 
förtroendefulla relationer (Dahlberg et al. 2003, s.40). Det finns en relation mellan 
upplevelsen av trygghet och känslan av att uppleva hälsa menar Dahlberg och Segesten 
(2011, s. 84) som också poängterar att det är en lagstadgad rättighet att känna trygghet i 
mötet med vården. 
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Att möta barn och familjer i vården med ett annat språk 

Sjuksköterskor möter ofta barn och familjer som inte kan svenska språket (Söderbäck 
2010, ss. 96-98). I mötet med barn från andra länder är det betydelsefullt att 
sjukvårdspersonalen visar öppenhet och lyhördhet i sin kommunikation (Socialstyrelsen 
2015). Det kan uppkomma problem i den vårdande relationen när barnet och 
sjuksköterskan inte kan kommunicera. En studie har visat att när sjuksköterskan och 
barnet inte talar samma språk skapas det förseningar och det krävs tid för att skapa en 
god kommunikation mellan parterna. Sjuksköterskan bör tidigt i vårdprocessen ta sig tid 
för att skapa en trygg relation till barnet. Brister kommunikationen för att barnet inte 
talar samma språk, brister även möjligheten att skapa en trygg vårdande relation. Om 
inte tillit och trygghet skapas i relationen kan det leda till att barnet inte berättar om sina 
behov och önskemål (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). I patientlagen finns det 
beskrivet att informationen som ges till barnet bör ges på ett tydligt och enkelt språk 
som skall anpassas till barnets mognad och ålder (SFS 2014:821). 
 
I studien av Giger och Davidhizar (2002) har de visat sig att sjukvårdspersonalen 
upplevde frustration när de inte kunde hjälpa och förstå patienterna på grund av 
språkbarriären. De upplevde även begränsad kunskap och erfarenhet av olika kulturer. 
Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) berättar att när det inte fanns tillgång till tolkar 
använde sig sjukvårdspersonalen av kroppsspråk vilket resulterat i förvirring och 
missförstånd då olika uttryck betyder olika saker i de olika kulturerna. Detta ledde 
ibland till felaktiga bedömningar och diagnoser. Mcarthy, Cassidy och Graham (2013) 
beskriver också att det uppstår missförstånd när patienten haft ett annat modersmål än 
sjuksköterskan. När det finns en språkbarriär i kommunikationen påverkas också 
sjuksköterskans förmåga att bedöma patientens behov i olika vårdsituationer (Ali & 
Watson 2017). Om patienten inte upplever sig delaktig och missförstår informationen 
som ges, kan det leda till försämrad patientsäkerhet (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini 
& Neri 2009). Detta belyser även Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004), som 
menar att patientsäkerheten är i fara när patienten inte förstått information om bland 
annat behandling och specifik vård. Det är en nödvändighet i vårdmötet att 
patienten kan förmedla och uttrycka sina behov (Festini et al. 2009). Alla patienter som 
söker sig till svensk sjukvård ska få en individanpassad information om sitt 
hälsotillstånd, olika behandlingar och undersökningar (Socialstyrelsen, 2016). 
Sjuksköterskan ansvarar för att skapa en patientcentrerad vård oavsett vilket språk, 
personliga egenskaper eller kultur patienten har (Socialstyrelsen 2016).   
 

Att möta barn och familjer med en annan kulturell bakgrund 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och sjuksköterskan möter många olika 
kulturer inom sitt yrke och det anses vara viktigt att ha en bred kunskap om kulturer i 
mötet med barn och familjer (Lundberg, Bäckström & Widen 2005). Kultur handlar 
bland annat om hur människor förhåller sig till manligt och kvinnligt, friskt och sjukt, 
och hur de löser problem och uttrycker sina känslor (Björngren Cuadra 2010, s. 51). Det 
är ett begrepp som innefattar tro, idéer, erfarenheter, rättföreställningar, moral, seder 
och andra vanor. Kultur är ett sätt att leva och ett sätt för varje individ att tolka sin 
omvärld (Hanssen 2007, ss. 14-15). Inom hälso- och sjukvården skall alla behandlas 
lika oavsett hudfärg, ålder, religion, kultur, sjukdom, handikapp, sexuell läggning, kön, 
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politisk åsikt eller nationalitet (Björngren Cuadra 2010, s. 139). Att ha en religiös tro 
kan påverka barnets upplevelse av sin sjukdom och sitt sätt att förhålla sig till den, 
vilket kan påverka behandlingsresultatet. Den kulturella och personliga tolkningen av 
patientens sjukdom kan även göra att den medicinska behandlingen påverkas (Hanssen 
2007, s. 26).  
 
Sjuksköterskan bör möta patienten ur ett helhetsperspektiv där patientens existentiella 
tankar och känslor också är viktiga (Wiklund 2003, ss. 96-97). Inom vårdvetenskapen är 
patientperspektivet i fokus. Det krävs för sjuksköterskan att ha ett öppet och följsamt 
förhållningssätt för patientens livsvärlds där de levda erfarenheter och den komplexa 
verkligheten blir uppmärksammad (Dahlberg & Segesten 2011, s.154).  För att kunna 
vårda och möta barn och familjer över kulturella gränser krävs kulturkompetens 
(Hanssen 2007, ss. 53-56). Sättet att hantera stress och påfrestningar kan skiljas åt och 
medvetenhet och respekt måste finnas i mötet mellan olika kulturer (Söderbäck 2010, s. 
100). Sjuksköterskan skall vårda och tillhandahålla ett individuellt holistiskt synsätt i 
vården och vara medveten om patientens kulturella identitet och behov (Cortis & 
Kendrick 2003). När patienten bemöts så förutsättningslöst som möjligt 
och sjuksköterskan är öppen och medveten om den egna förförståelsen kan patientens 
unikhet och livsvärld bli synlig (Dahlberg & Segesten 2011, s. 156). Som sjuksköterska 
kan det innebära en balansgång att förstå och lyssna in barnet och familjen när de har en 
annan kulturell bakgrund (Hanséus, Lagercrantz och Lindberg 2012, ss. 114-115). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Inom barnsjukvården ställs sjuksköterskor ofta inför möten med barn och deras familjer, 
som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. Det kan bli 
svårt att skapa ett fungerande möte eftersom sjuksköterskor både behöver ge och ta 
emot information. Ett resultat av den ökade invandringen till Sverige är att många 
vårdsökande familjer både har ett annat språk och kommer från en annan kultur. När 
olika kulturer möts uppstår ibland missförstånd och det kan orsaka att barnen blir 
felbehandlade och känner sig utsatta. I studien belyses sjuksköterskors upplevelser av 
att möta barn som inte kan det svenska språket och har en annan kulturell bakgrund. 
Detta för att inspirera till en professionell och trygg miljö för hela familjen i mötet med 
sjukvården. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda barn och deras 
familjer som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. 
 

METOD 

Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett med intervjuer. Analysmetoden är en 
beskrivande innebördsanalys, som syftar till att studera personers upplevda erfarenheter 
av det fenomen som studien undersöker (Dahlberg 2014, s.126). Vikten av att forskning 
äger rum i fenomenets naturliga miljö och lämpar sig när forskare vill söka innebörder 
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och förståelse för ett valt ämne (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44; Henricson & Billhult 
2014, s. 130) 

Urval 
Urvalet av informanter var strategiskt. Dahlberg (2014, s. 80) menar att ett strategiskt 
urval lämpar sig väl för studier som skall studera ett fenomen, detta för att uppnå 
variation och bredd i materialet och för att informanterna skall ha god kunskap om 
studiens syfte. Informanter i studien var sjuksköterskor med grundutbildning samt 
sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning barn och ungdomar. 
Inklusionskriterier för urvalet av informanter var att de skulle ha arbetet på 
barnakutmottagning och/eller barnavdelning minst ett år.  
 
Vid den barnklinik där sjuksköterskorna tillfrågades om att delta, fick åtta information 
om studien via telefon och e-mail. De fick sedan information om studiens syfte, och att 
deltagandet var konfidentiellt och att de kunde avbryta sin medverkan när de önskade. 
Tre stycken av informanterna hade grundutbildning till sjuksköterska och fem stycken 
hade specialistutbildning med inriktning barn och ungdom.  De informanter som ingick 
i studien var i åldrarna 22-65 år med ett genomsnittsvärde på 42 år. Målet var att uppnå 
spridning i åldrar och tid i yrket. Fyra stycken arbetade på barnakuten och fyra stycken 
på barnavdelning. Informanterna hade arbetat inom barnsjukvården med ett 
genomsnittsvärde på tio år. Samtliga informanter var kvinnor.  

Datainsamling 
Studiens data samlades in med intervjuer. Intervjuer ger forskaren möjlighet att rikta 
informanten mot en specifik företeelse i fokus, vilket även kan ge forskaren tillfälle att 
ställa nyansrika följdfrågor (Dahlberg (2014, s. 87). I denna studie ville författarna 
utforska fenomenet möta och vårda, så som det erfars av barn och deras familjer som 
inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. 
 
Författarna inledde med att informanterna öppet fick berätta om hur de upplevt ett möte 
med barn och familjer som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell 
bakgrund. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 201) skriver att en öppen 
ingångsfråga bör ställas för att försäkra sig om att det fokuseras på rätt fenomen. De 
anger också att intervjuaren kan förbereda sig med en lista på områden som är 
intressanta för intervjun. Följdfrågorna som ställdes anpassades till informanternas svar, 
exempelvis, Hur var det för dig? Kan du berätta mer om? Författarna hade också 
förberett fler frågor som användes som stöd för att föra intervjuerna framåt och som 
ställdes för att rikta informanterna mot fenomenet. Enligt Kvale och Brinkmann, (2014, 
s. 48) är det viktigt att intervjuaren har en öppenhet gentemot informantens livsvärld 
och är nyfiken och lyhörd för att nya fenomen kan dyka upp, samt självkritisk och 
medveten om den egna förförståelsen. Den tidigare erfarenheten som funnits om 
fenomenet har reflekterats över utifrån den egna förförståelsen för att kunna lägga den 
åt sidan och förstå fenomenet genom informanternas ögon. Detta gjordes före 
intervjuernas början.  
 
Båda författarna deltog under samtliga intervjuer. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 
minuter med ett genomsnittsvärde på 30 min och spelades in med hjälp av appen 
röstmemon via mobiltelefon. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 33) är det viktigt att 
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skapa ett klimat där personen som blir intervjuad känner sig trygg och fri att kunna prata 
om egenupplevda händelser. Alla intervjuer skedde i ett av samtalsrummen på 
avdelningen för att författarna och informanterna skulle ha möjlighet att tala ostört i en 
lugn miljö. Efter att uppsatsen är examinerad raderas all data.  
 

Dataanalys 
Studiens datamaterial analyserades med en kvalitativ beskrivande innebördsanalys, 
som enligt Dahlberg (2014, s 126) används för att utforska andra människors livsvärld 
och undersöker olika aspekter av hälsans och vårdandets betydelse för människor. 
Forskaren behöver rikta sig mot det studerade fenomenet för att förstå vad det innebär 
för varje informant, menar Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s 24). 
Under analysarbetet har fenomenet studerats för att finna en djupare förståelse i 
informanternas berättelser. 
 
Inför analysarbetets början fanns medvetenheten om den egna förförståelsen med i 
beaktning och ett medvetet förhållningssätt försökte hållas genom hela arbetsgången. 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 241) menar att forskaren måste gå från en 
oreflekterad, naturlig attityd till en försiktig och reflekterande attityd, för att på så sätt 
ha förmågan att begrunda och ifrågasätta materialets betydelse. En beskrivande 
innebördsanalys handlar om en rörelse mellan datamaterialets helhet och olika delar. 
Forskaren behöver bli bekant med sitt material så till den grad att innehållet exempelvis 
skall kunna återberättas för någon annan (Dahlberg 2014, ss. 124-128).  
 
Intervjuerna skrevs ut och lästes upprepade gånger igenom för att hela 
intervjumaterialet skulle bli välkänt och tydligt för författarna. Därefter utgick 
analysarbetet från att finna meningar, så kallade meningsenheter i informanternas 
berättelser som enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström, (2008, s. 242) skall var riktade 
mot att beskriva fenomenet i studien. De menar också att detta måste ske med 
försiktighet på grund av att det kan vara svårt att avgöra var definitionen av fenomenen 
börjar och slutar för att sedan gå över i något annat.  
 
Meningsenheter som beskrev fenomenet hittades och därefter började också 
meningsenheter med liknande innebörd bli synliga. Dessa färgmarkeras som en hjälp till 
att få en bättre ordning och överblick. Genom arbetets gång trädde nya innebörder fram 
som fick nya färger och som beskrev fenomenet utifrån svaren i intervjuerna. Dessa 
prövades och sorterades slutligen in i meningsgrupper. Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström, (2008, s. 244) beskriver meningsgrupper som en samling meningar med ett 
liknande innehåll. Dessa meningsgrupper kan hjälpa forskaren att se nya mönster, som 
kan bli den nya helheten av materialet.  Dahlberg (2014, s. 128) menar att när det finns 
ett rikt datamaterial kan även essentiella innebörder av ett fenomen beskrivas och menar 
att essens är något som karaktäriserar fenomenet och beskriver alla variationer av det. 
Målet i denna studie var inte att finna och beskriva essensen av varje meningsgrupp 
utan riktar sig mot att beskriva innebördsteman. 
 
Olika innebörder prövade och sattes samman och meningsgrupperna mynnade ut i 
initialt nio innebördsteman. Därefter bearbetades materialet igenom ytterligare och 
slutligen resulterade detta i sex innebördsteman som skall beskriva innebörderna 
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av sjuksköterskornas upplevelser av att möta och vårda barn och deras familjer som inte 
kan det svenska språket och har en annan kulturell bakgrund. Varje tema exemplifieras 
med hjälp av citat som enligt Dahlberg (2014, s. 128) används för att ytterligare 
förtydliga förståelsen för sjuksköterskornas upplevelser. 
 

Etiskt ställningstagande 
Etiska frågor bör beaktas vid intervjuforskning och det måste finnas en etisk 
medvetenhet om hur undersökningen genomförs (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). 
Valet av undersökningsområdet kan påverkas av egna kopplingar som exempelvis 
känslomässiga erfarenheter (Dahlberg 2014, s. 25). Genom hela uppsatsarbetet ska de 
forskningsetiska principer som är stadgade i lagen om etikprövning, vägleda när 
forskning innefattar människor (SFS 2003:460).  Fyra forskningsetiska principer 
användes. De fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6)  
 
Dessa etiska principer har följt med författarna redan från start och genom arbetets 
gång. Efter godkännande från verksamhetscheferna fick samtliga informanter muntligt 
och skriftlig information om studiens syfte, upplägg och konfidentialitet. Därefter har 
deltagarna fått ge sitt samtycke via en samtyckesblankett där det tydligt framgick att 
intervjuerna var frivilliga och informanterna kunde avbryta intervjun närhelst de 
önskade. Dahlberg (2014, ss. 24-25) menar också att informanterna skall informeras om 
undersökningen, att ingen obehörig kommer åt intervjuerna, och att informanterna har 
rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. För att behålla informanternas anonymitet 
har varje citat nämnts med siffror istället för namn.  
 
 
RESULTAT 

I resultatet nedan presenteras sex teman som är, Att se barnet. Att få med sig 
föräldrarna, Att hitta kreativa lösningar, Att använda tolk i mötet, Att möta kulturella 
skillnader och Att bli berörd av barns utsatthet 

 
Att se barnet 
Sjuksköterskorna strävar efter att sätta barnet i centrum. De är måna om att skapa en 
relation till barnet och förbereda medicinska procedurer väl, samt att vara lyhörda för 
barnets reaktioner och att finnas till hands. Lyssnandet är en stor del i omvårdnaden för 
att skapa tillit och förtroende. Sjuksköterskorna berättar om vikten av att tidigt skapa en 
trygg relation till barnet och ta den tiden som behövs. Sjuksköterskorna försöker att 
beakta barnets självbestämmande och delaktighet i sin vård genom att erbjuda 
valmöjligheter och lyssna på barnets vilja. De är noga med att följa upp barnets 
psykiska hälsa i olika vårdsituationer genom att bland annat avläsa barnets kroppsspråk. 
De berättar att barnen med hjälp av bilder på glada eller ledsna gubbar fick möjlighet att 
peka själva och visa hur de mådde, under och efter det vårdande mötet. Detta för att få 
en uppfattning om hur barnet upplever situationen och utefter det, anpassa sitt arbetssätt 
för att främja barnets känslor av trygghet och delaktighet. 
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Man får ju alltid försöka förstå hur barnet fungerar lite, eller hur 
barnet önskar att det kan va. Ibland kan ju inte barnet bestämma om 
man skall ta prover eller inte, men det kanske kan bestämma hur man 
skall ta proverna eller vart man skall ta proverna i viss mån [Informant 
6]. 

Sjuksköterskorna upplever att det kan uppstå svårigheter när de och barnet inte talar 
samma språk. Det är lätt för missuppfattningar när information skall ges eller tas emot. 
En av dem berättar om hur en allvarligare diagnos initialt missats på grund av 
språksvårigheter.  Ibland bekräftar föräldrar att de förstått information men det har 
sedan visat sig att så inte var fallet. Sjuksköterskorna upplever sig hjälplösa och 
otillräckliga när barnet eller föräldrarna inte förstår sjuksköterskorna. De upplever att 
barnet kan hamna i kläm, om det blir en krock i mötet på grund av språksvårigheter. 
 

Det sker missuppfattningar mellan varven, man frågar, hur har barnet 
ätit? Bra bra, säger dom och så frågar man på ronden med tolk dagen 
efter så framkommer det att barnet inte har ätit på två dagar. Det 
händer hela tiden men det är klart att det kan bli missuppfattningar 
från båda hållen också. Jag tror att föräldrarna känner förvirring och 
irritation vid missuppfattningar [Informant 7]. 

Sjuksköterskorna berättar om hur de försöker anpassa mötet och skapa en relation med 
barnet efter barnets mognad och ålder. Språkliga svårigheter gör det ytterligare till en 
utmaning att försöka förstå var barnet befinner sig för att kunna nå fram. Små barn 
upplevdes lättare eftersom de kunde vinna barnets förtroende genom att exempelvis 
leka och blåsa såpbubblor. Det ansåg däremot svårare med äldre barn och där nämns 
vikten av att inte lägga för stort ansvar på de barnen som kan bättre svenska än 
föräldrarna, då det kan upplevas lätt att vända sig till den i familjen som kan språket 
bäst. 

Barnen lär ju sig svenska väldigt fort, ofta är det dom som talar för 
föräldrarna innan man har fått tolken. Barnen är i 10, 11, 12- års 
ålder, dom pratar ju oftast mycket bättre svenska. Så då får man vända 
sig till föräldrarna lite för barn tar ofta över lite ibland [Informant 4]. 

Sjuksköterskorna upplever att det bästa sättet vid olika möten eller procedurer är att ge 
barnet tid. De upplever att barnet kan bli både skrämt och kränkt om de uppträder 
stressat och forcerat. För att verkligen kunna lyssna på barnet och motverka att barnet 
känner sig åsidosatt, behöver de vänta ut barnet och låta mötet eller proceduren få ta 
den tid det tar.  

Att man ändå försöker att lyssna på dem och att det får ta den tid det 
tar. För vissa kan ju på nåt sätt försöka göra sig förstådda ändå, så 
även att försöka lyssna in dem och vänta ut dom helt enkelt. Så att dom 
inte känner att dom blir överkörd [Informant 3]. 

Sjuksköterskorna har mött många ensamkommande barn och ungdomar och de upplever 
att många av dem inte har välbefinnande. Flera söker för fysiska åkommor, som ibland 
upplevs bero på psykisk ohälsa. De reflekterar ändå över vikten av att inte låta sig styras 
av fördomar eller förutfattade meningar, vilket kan vara ett hinder för att se barnet. De 
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betonar också vikten av att alltid gå till botten med de fysiska symtomen och inte 
förutsätta att symtomen alltid beror på psykiska svårigheter. 
 

Kommer det en kille, femtonåring för bröstsmärta och är från 
Afghanistan eller Syrien då tänker man ju ofta att det är ångest och det 
kanske man inte alltid skall tänka, utan det kan ju vara någonting 
[Informant]. 

 

Att få med sig föräldrarna 
Sjuksköterskorna upplever att det är väsentligt att få med sig föräldrarna. De är barnets 
trygghet och ser relationen mellan sig själva och föräldrarna som betydelsefull i vården 
av barnet. När föräldrarna inte förstått sjuksköterskan försvårar detta vården av barnet. 
När förtroende byggts upp mellan sjuksköterskan och föräldrarna blir barnen också 
trygga. Sjuksköterskorna ser föräldrarnas uttryck på nöjdhet och tacksamhet som en 
bekräftelse på att det blivit ett bra möte med barnet och familjen. De nämner också att 
vid akuta situationer kan föräldrarna ibland hamna i skymundan när all fokus läggs på 
barnet, då är det viktigt att få med sig föräldrarna trots språkbarriären. Lika viktigt är att 
föräldrarna inte släpper hela ansvaret för sitt barn utan hela tiden finns där som en 
trygghet. 
 

Ja får nog gå tillbaka till det här att skapa ett förtroende mellan barnet 
och mig och även mellan föräldrarna. För får man inte föräldrarna på 
sin sida så kommer ju inte barnet heller känna sig tryggt [Informant 2]. 

Sjuksköterskorna upplever att föräldrarna kan vara mycket stressade och oroliga när de 
anländer till sjukhuset. Det läggs mycket tid på att lindra föräldrarnas känslor i mötet 
med familjen.  Symtom som feber och förkylning kan väcka känslor av stark rädsla och 
oro. Om barnet behövt snabba vårdinsatser och det inte funnits tid att förklara och 
förbereda på ett språk som både föräldrar och barn förstår, upplever sjuksköterskorna att 
det kan bli traumatiskt för hela familjen. Egenvårdstips har visat sig vara ett effektivt 
sätt att lindra deras oro. När sjuksköterskan litar på sin kunskap och kompetens och 
visar ett ödmjukt och förstående förhållningssätt, samt gör föräldrarna delaktiga i 
omvårdnaden blir föräldrarna mer trygga.  

Föräldrar är ofta mycket oroliga, det beror ju på hur länge dem varit i 
Sverige också. En förkylning kan ju vara livshotande i deras hemland, 
men kan vara väldigt banalt här och nåt man inte ens söker vård för. 
Och att inte nonchalera det utan försöka möta upp föräldrarna, att dom 
känner sig trygga och lyssnade till [Informant 1]. 

Sjuksköterskorna upplever att familjer från andra länder oftare tycks söka vård 
på barnakuten trots att vårdbehovet hade kunnat skötas via vårdcentral eller jourcentral 
som är den första instansen. De beskriver det som komplicerat och tidskrävande för 
verksamheten när de måste hänvisa familjerna som inte förstår språket till rätt 
vårdinstans och ibland har detta lett till konflikter mellan föräldrar och sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna berättar också att de ofta försöker ta emot familjer trots att de kommit 
till fel instans, men att detta också blir mer tidskrävande och kräver mer av 
verksamheten. 
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Det är ju ett problem att dom ringer ambulansen för att barnet har 
38,5 i feber vilket är frustrerande för oss men främst för 
ambulanspersonalen, det märker vi på nätterna och det tas resurser 
som inte ska läggas på detta och så [Informant 5]. 

 

Att hitta kreativa lösningar  
Sjuksköterskorna beskriver att de använder sig av kreativa lösningar som 
kommunikation i mötet med barnet och familjen. De upplever att det ofta är roligt, 
spännande, utmanande och inspirerar att tänka i nya banor och att vara kreativ. De 
behöver hitta strategier för att göra sig förstådda och inge familjerna trygghet. En tydlig 
ögonkontakt med alla barn anses vara en viktig del i förmågan att läsa av barnets 
känslor i mötet när språket inte räcker till. Material som papper och penna värdesätts 
och används för att nå fram till barnet och få barnet att kunna förmedla känslor när 
språket inte räcker till. En annan strategi för kommunikation är att använda sig av korta 
och enkla uttryck. Både barnet och föräldrarna upplevs bli lugnade av korta meningar 
och enstaka ord. Sjuksköterskorna beskriver också att de använder sig av mycket 
kroppsspråk med stora tydliga rörelser, handgester, ljud med mera. De använder sig av 
teknik som google translate på telefon eller iPad som stöd i kommunikationen för att 
förmedla enklare ord på familjens språk. De efterfrågar också utvecklingen av appar 
som stöd i kommunikation på andra språk.  
 

Jag låter barnet använda penna och papper, att barnet själv får rita en 
teckning säger jättemycket om hur barnet känner eller vill.  Så all form 
av kreativitet är väl positivt tänker jag [Informant 3]. 
 

En annan kreativ lösning som sjuksköterskorna berättar att de använder sig av är 
bildstöd. Bildstöd är ett kommunikationshjälpmedel som upplevs som mycket väl 
fungerande. Barn i alla åldrar, både svenska och utländska barn har en god förståelse för 
bilder och visningsmaterial. Detta har varit till stor hjälp vid planering och förberedelse 
av barnets vård ihop med familjen. Med hjälp av bilder kan sjuksköterskan få 
information från föräldrarna och barnet, samt ge information och skapa delaktighet. De 
arbetar mycket med att visa bilder och förbereda alla barn före procedurer, de visar även 
på dockor eller på föräldrarna och provtagningsmaterial visas för barnet. 
Sjuksköterskorna upplever att oro, stress och frustration till stor del minskas hos barnen 
och föräldrarna när de genom bildmaterial förstått vad som skall hända. 
 

Vid provtagningen visar jag mycket och då är ju bildstöd ett otroligt 
bra hjälpmedel, även för föräldrarna. Så att dom kan förstå och vara 
delaktig  [Informant 6]. 
 

Att använda tolk i mötet 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att använda tolk är överlag positiva. Tolk används 
dagligen när behovet finns och samarbetet med tolkförmedlingen upplevs som 
välfungerande. Tolken hjälper sjuksköterskan att kommunicera med barnet och 
familjen, och på så sätt kan en god relation dem emellan uppstå. Trots att det råder 
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delade meningar om tolk på plats eller tolk på telefon, anses båda vara fungerande. När 
personal från den egna kliniken har möjlighet att tolka i olika vårdande möten upplevs 
detta som en lättnad. 
 

Jag ser nästan bara fördelar att ha en tolk, det är en viktig del i 
omvårdnadsprocessen. Plats tolk är bra om det är något viktigt som 
man ska informera om. Då är det nästan bättre med, på plats tolk än 
med en telefontolk, men ska man bara säga något litet så känns det som 
att det räcker med en telefontolk [Informant 7]. 

 
Hinder och svårigheter som kan uppstå i arbetet med tolk, är då tolken kan vara känd av 
barnet och familjen sedan tidigare och därför i vissa fall måste bytas ut. 
Sjuksköterskorna upplever en osäkerhet i om rätt information förmedlas genom tolken. 
Det framkom även att tolken kan ha en dialekt som barnet och föräldrarna inte förstår. 
Ibland vänder sig tolken och sjuksköterskan mera till föräldrarna än till barnet, som då 
inte hamnar i centrum. Ibland uppstår det situationer då familjen avböjer tolk trots att 
det behövs. Konflikten är då att inte kränka familjen samtidigt som rätt information 
måste förmedlas. En sjuksköterska reflekterar över att det under nattpassen inte alltid 
används tolk, vilket har orsakat oro hos familjerna som kommer till avdelningen 
nattetid. 
 

Jag tycker att när jag jobbar natt så använder vi sällan tolkar, vilket vi 
borde bli bättre på. Det fungerar ju ganska dåligt på natten när man 
skall förklara hur vi har det här. De kan ju vara frustrerande, för de vet 
kanske knappt varför de är hos oss och vad vi skall göra, de kan bli 
rädda och undrande om vad som skall hända [Informant 3]. 
 

Att möta kulturella skillnader 
När sjuksköterskor vårdar barn och möter familjer som pratar ett annat språk kan det 
också innebära att möta andra kulturer. De belyser att de vill och behöver bli kultur 
medvetna. Sjuksköterskorna har som mål att försöka möta och anpassa sitt arbete till de 
kulturella olikheterna. Det har hänt att sjuksköterskorna reagerat på seder som för dem 
varit främmande och vissa seder som sjuksköterskorna upplever som vanliga i Sverige 
har ibland mötts med starka reaktioner från familjerna. Sjuksköterskorna berättar att 
vissa kvinnor inte vill träffa manliga doktorer och det blir svårt i den verksamheten de 
arbetar i. Ibland blir sjuksköterskorna tvungna att sätta sådana gränser att de kan 
säkerställa den vård som barnet behöver, samt vid situationer som upplevs hotfulla. 
Sjuksköterskorna beskriver att det kan uppstå konflikter och utmaningar som de anser är 
en direkt konsekvens av de kulturella skillnaderna.  
 

Vi behöver vara kultur medvetna. Det finns olika hierarkier inom olika 
kulturer och så, när det gäller man och kvinna och det är viktigt att vi 
är medvetna av det [Informant 1]. 

 
Sjuksköterskorna önskar veta mer om andra kulturer. De efterfrågar mer utbildning men 
är också nöjda med den de fått tidigare.  Det har varit uppskattat när utländsk personal 
på kliniken delat med sig av sin kultur. Sjuksköterskorna upplevde det som positivt att 
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det under verksamhetens utvecklingsdagar gavs information och kunskap om olika 
kulturer. Kunskapen har resulterat i större förståelse för olika kulturer, religioner och 
seder och ökat förmågan att anpassa bemötandet. 
 

Att förstå att de har en annan kultur och kan se saker på olika sätt, jag 
tror att det hjälper mig att tänka att dom har en annan kultur, att jag 
inte behöver känna mig så frustrerad till exempel, att man som kvinna 
inte är värd lika mycket och det behöver inte jag ta personligt utan det 
har med deras kultur att göra [Informant 5]. 

 

Att bli berörd av barns utsatthet 
Mötet med barn och familjer från andra kulturer berör ibland sjuksköterskorna lite extra. 
De berättar om möten med familjer som inte haft möjlighet att kunna stanna kvar i 
Sverige efter barnets vård, och undrar hur det gick för barnen. Flera av sjuksköterskorna 
upplevde frustration och maktlöshet över ensamkommande barns och ungdomars 
situation. De bär på medkänsla för de ensamma barnen som behöver vårdas på sjukhus, 
utan anhöriga.  
 

Men det måste ju vara fruktansvärt att komma hit som 
ensamkommande Man måste tänka sig in i deras situation, om jag hade 
kommit som inte kan språket och ligga här ensam. Det är fruktansvärt 
tycker jag [Informant 8]. 
 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor lade ner mycket arbete på att möta barnet. 
Det ansågs vara betydande att barn och deras familjer som inte kunde det svenska 
språket och som hade en annan kulturell bakgrund skulle bli trygga och sedda i den 
vårdande relationen. För att skapa en trygghet och delaktighet för barnet krävdes det att 
få med sig föräldrarna. Sjuksköterskorna fick vara kreativa för att hitta vägar till 
kommunikation för att få både barnet och familjen delaktig. Mötet beskrivs som roligt 
och givande, men känslor som frustration, och stress kunde uppkomma, bland annat 
om det uppstått konflikter relaterade till kulturella skillnader och språkskillnader.  
 
Följandet kommer att diskuteras utifrån resultatet, Att se barnet och att få med sig 
föräldrarna, Att hitta kreativa lösningar till kommunikation och Möte över kulturella 
gränser. 
 

Att se barnet och få med sig föräldrarna 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan strävar efter att sätta barnet i centrum. För att 
skapa en vårdande relation behöver sjuksköterskan lägga fokus på barnet och göra 
barnet delaktigt i sin omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att barnen kunde bli 
otrygga, stressade och rädda när de inte förstod vad som skulle hända eller inte blev 
ordentligt förberedda inför olika procedurer.  
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Pergert et al. (2007) beskriver att när trygghet och tillit inte byggs upp i relationen 
mellan sjuksköterska och barnet, kan det leda till att barnet inte berättar om sina 
önskemål. Det kan resulterat i att barnets behov och upplevelse av sammanhang går 
förlorade. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 110-111) menar att upplevelse av 
sammanhang och välbefinnande stärks då patienten får vara delaktig i sin vård. Studien 
av Wiechula et al. (2015) beskriver att ett närvarande förhållningssätt krävs i den 
vårdande relationen. När patienten upplever sig säker och trygg kan de lita på 
relationen. För att patienten ska kunna bygga upp ett förtroende för sjuksköterskan, 
behöver sjuksköterskan ha kompetens för att inge stöd. En fråga som kan ställas är hur 
det på bästa sätt går att stödja barnet utifrån helhetsperspektivet? En studie av Foster 
och Whitehead (2018) visade att när barn fick beskriva egna upplevelser av relationen 
mellan dem och sjuksköterskan genom att rita teckningar, upplevde de flesta barnen det 
som viktigt att känna sig omhändertagna, lyssnade på och inkluderade av personalen. 
Barnen upplevde också ilska och frustration när samtycke, information och deltagande 
inte anpassades utifrån deras perspektiv. Detta visar tydligt hur viktigt det är att alltid 
arbeta för att intressera sig och lära sig mer om barnets perspektiv. Detta för att kunna 
vara ett stöd i den vårdande relationen.  
 
I resultatet upplever sjuksköterskorna att det är väsentligt att få med sig föräldrarna. 
Genom relationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna stärks förtroendet för 
sjuksköterskan och genom detta upplever sjuksköterskorna att barnet blir tryggare. I 
studien av Karlsson (2015, s. 69) har det visat sig att trygghet och stöd från föräldrarna 
också har stor betydelse för barnets tillfrisknande. Barn är behov av närhet, ömhet och 
tröst från sina föräldrar i kontakten med sjukvården, det lindrar och lugnar vid 
smärtsamma procedurer. Detta var något som sjuksköterskorna i resultatet också 
upplevde. Relationen mellan dem och föräldrarna påverkade till stor del hur mötet med 
barnet blev, och det ansågs som viktigt att få med sig föräldrarna. Liknande slutsatser 
går att se i studien av Giambra, Stiffler och Broome (2014) som även de menar att 
familjen har en positiv påverkan på barnets hälsosituation och när de varit delaktiga i 
barnets omvårdnad och vårdprocess har det visat sig hälsofrämjande och haft inflytande 
på tillfriskningen. Baird, Rehm, Hinds, Baggott, och Davies (2016) menar att när 
sjuksköterskorna delade vården av barnet med föräldrarna upplevde hela familjen 
trygghet och tacksamhet. Foster och Whitehead (2018) menar att sjuksköterskor 
behöver ha ett kritiskt förhållningssätt och reflektera över hur vuxna kommunicerar med 
barn och var de placeras utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Vidare beskrivs  det 
att personalens förmåga att kommunicera och relatera till familjen och barnets behov 
kan påverka hälsoproblem och psykologiska faktorer mer än sjukdomarna själva.  
 
Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna var stressade och oroliga när 
de anlände till sjukhuset och att mycket tid läggs på att lindra föräldrarnas oro. I studien 
av Coyne, O’Neill, Murphy, Costello och Shea (2011) beskrivs att personalbrist gör det 
svårt för sjuksköterskan att stötta familjerna. Detta innebär att sjuksköterskan inte har 
tid att prata med barnet och lära sig allt om deras familj, rädsla, behov och rutiner. 
Förlängda vårdtider, genomströmning av patienter och ökad omsättning av 
sjuksköterskor hindrar sjuksköterskan från att skapa en god och kvalité säker vård. 
Personalbrist innebär att det finns mindre tillgänglighet för kommunikation, information 
och utveckling av förtroende. När barnet och familjen har en minskad förståelse för 
behandlingsalternativ och vårdprocessen kan det leda till förseningar i omvårdnaden och 
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för behandling. I studien av Wiechula et al. (2015) beskrivs det att kommunikationen 
blir bättre om sjuksköterskan tar sig tid för patienten. De måste finnas utrymme för att 
förbereda barnet och ge dem tid i olika procedurer och situationer ge barnet tid. 
 
Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att många av de familjer som talar ett annat språk 
har en begränsad kunskap om var de ska söka vård för sina barn.  I en studie av Hultsjö 
och Hjelm (2005) beskrivs liknande upplevelser, där gruppen asylsökande anses ha 
bristande kunskap om att söka vård i Sverige. De beskriver att ambulanspersonalen 
skickats till individer som inte var i behov av ambulansvård. Sjuksköterskorna i 
resultatet beskriver att de försöker att ta emot barnet och familjen även när de sökt till 
fel vårdinstans, eftersom de önskar att sätta barnets bästa i första hand. De upplever då 
att detta tar mycket tid från den övriga verksamheten, vilket resulterat i känslor av 
stress, irritation och frustration hos sjuksköterskorna.  
 
Slutsatsen som har reflekteras utifrån hållbar sjukvård visar att barnet som inte kan det 
svenska språket och har en annan kulturell bakgrund alltid måste sättas i centrum, trots 
språksvårigheter eller kulturella skillnader. Barnets hälsa måste främjas genom att alltid 
möta barnet ur ett helhetsperspektiv. Föräldrarnas delaktighet betraktas som väsentlig 
för barnet vård och leder till minskad ångest och stress samt att barnets övergripande 
utveckling och återhämtning förbättras. Barnet och föräldrarna skall stödjas och 
inkluderas genom hela vårdprocessen, vilket kan leda till förbättrade kliniska resultat 
för barn, och garanterar en högre vårdstandard. Hur kan vi då stötta föräldrarna när 
deras barn är inneliggande på sjukhus? I studien av Coyne et al. (2011) framkom det att 
eftersom barnet är beroende av sina föräldrars närvaro och stöd rekommenderade 
sjuksköterskorna i studien om ekonomiskt stöd för långliggare med en minskning av 
kostnader för parkering och måltidsutgifter. Detta var tidigare något som erbjöds de 
föräldrar som var inneliggande på arbetsplatsen där författarna till denna studie arbetar 
men den förmånen är numera borttagen. Det innebar en kostnad för verksamheten men 
kanske skulle det på sikt resulterat i att öka familjernas välbefinnande ytterligare. 
Sjuksköterskan har framförallt en mycket viktig roll i att vägleda, och stötta barnet och 
föräldrarna i deras delaktighet genom att bygga varje vårdande möte utifrån respekt, 
öppenhet och nyfikenhet. Något som hade kunnat hjälpa sjuksköterskan är att det skall 
finnas mer tid för reflektion i verksamheten, detta för att få tid till att bearbeta tidigare 
möten och bli mer medveten om det egna förhållningssättet, samt att fortsätta utvecklas 
i sin yrkesroll.  
 
För att kunna möta och lugna föräldrarnas oro krävs det att sjuksköterskan har 
tillräckliga möjligheter att rent tidsmässigt kunna anpassa mötet efter familjens behov. 
Tiden styrs bland annat av arbetsplatsens organisation och patientflöde. Vägen till ett 
lyckat möte innefattar fungerande organisation med bra bemanning, tydliga riktlinjer, en 
trygg miljö samt god kompetens. Genom kompetensutveckling, workshops, och 
regelbunden uppdatering stärks sjuksköterskorna i de möten och utmaningar som kan 
uppkomma med barnet och föräldrarna. Genom att göra föräldrarna delaktiga, skapas 
trygghet för barnet, och detta har enligt forskning betydelse för barnets tillfrisknande 
vilket, då leder till att vårdtiderna minskar för barnet som leder till hållbar sjukvård. 
Sjuksköterskan kan stötta föräldrarna och ge information om varför deras närhet är 
viktigt för barnets hälsosituation. Procedurer, miljöer och information kan tidigt 
anpassas för att barnet och föräldrarna ska känna en gemenskap och trygghet inom 
sjukvården. Studien av Hultsjö och Hjelm (2005) kom fram till i sin studie att det kunde 
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finnas översatt information till alla asylsökande på flyktingläger, flyktinghem och 
välfärds hus om var och hur de kan söka hälso- och sjukvård.  
 
Slutsatsen utifrån detta är att sådan information skulle kunna underlätta för att hitta i 
hälso- och sjukvårdssystemet, vilket kunde minska antal patienter som söker till fel 
vårdinstans och på så sätt bidra till en mera kostnadseffektiv sjukvård. Detta hade varit 
en hållbar lösning som i längden kan minska belastningen i bland annat 
barnakutsjukvården. 
 

Att hitta kreativa lösningar till kommunikation 

Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att mötet med barnen är mer utmanande på grund 
av språkliga skillnader. De berättar vidare om att barnen kan bli lidande, speciellt när 
barnet upplevs tappa kontrollen över sin situation. Det kan vara en svår balansgång för 
sjuksköterskorna att lyssna in och förstå barnet, när de inte talar samma språk. Något 
som framkommer i studien och som upplevdes fungerande var bildstöd. 
Sjuksköterskorna arbetar mycket med bildstöd och andra bildmaterial för att skapa 
delaktighet. Detta var mycket uppskattat då barnen kunde beskriva hur de mådde och 
berätta om sina behov och önskemål. En studie av Shier (2001) handlar om att bilder 
visas för barnet samtidigt som sjuksköterskan ställer frågor, som exempelvis, vad vill du 
göra idag? hur känner du dig? eller är det någonting du behöver? Sjuksköterskorna 
upplevde bilderna som mycket positiva och barnen fick även skriva ner önskemål och 
andra personliga frågor för att sedan kunna ställa tillbaka sjuksköterskan. Bildstödet 
användes för att barnen skall kunna vara delaktiga i olika vårdprocedurer. I studien av 
Wiechula et al. (2015) beskrivs det att sjuksköterskor som aktivt involverar patienten 
främjar tillit, förtroende och delaktighet för att patienten själv ska bidra till sin vård. Att 
sjuksköterskan upprätthåller en förtroendefull vårdrelation ses som centralt inom 
patientcentrerad vård. Sjuksköterskorna i resultatet använder sig av olika kreativa 
lösningar för att kommunicera med barnet och familjen. Då sjuksköterskorna inte kan 
småprata med barnet och föräldrarna upplevde de att det fungerade bra att använda 
kroppsspråk för att göra sig förstådda, vilket styrks av Pergert et al. (2007). Däremot 
fick Lundberg, Bäckström och Widen (2005) ett annat resultat i sin undersökning och 
menar att när patienterna använder kroppsspråk kan missförstånd ske och det är svårt att 
tyda patientens behov och önskemål.  
 
I resultatet beskrev sjuksköterskorna att när de behövde kommunicera med familjen på 
en mer avancerad nivå, då var användandet av tolk en nödvändigt.  Sjuksköterskorna 
upplever att användandet av professionell tolk är ett viktigt hjälpmedel för att 
kommunicera, ge information om behandlingar och skapa en god omvårdnad till 
familjerna. Det framkom att sjuksköterskorna under nattpassen inte använde tolk lika 
mycket som på dagtid, vilket kunde leda till oro hos familjerna. Hanséus, Lagercrantz 
och Lindberg (2012, s. 125) beskriver att en professionell tolk är förutsättningen för att 
förmedla information och upprätthålla patientsäkerheten. Sjuksköterskorna i studien 
beskrev också svårigheter som kan uppstå i användandet av tolk. Ibland var det svårt att 
veta om det tolken översatte var korrekt, vilket kunde skapa en osäkerhet. I studien av 
Cioffi (2005) beskrivs liknande upplevelser, där sjuksköterskorna vid användning av 
professionell tolk upplever att de inte har kontroll över informationen som översätts till 
barnet och föräldrarna. 
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Slutsatsen av detta har visat att det är av stor vikt att första mötet med barnet och 
familjen är väl anpassat utifrån att få en fungerande kommunikation. Genom att 
använda sig av en professionell tolk under hela vårdprocessen kan sjuksköterskorna 
informera och kommunicera på ett fungerande sätt vilket leder till ökad delaktighet och 
minskad oro hos barnet och familjen. Det kan också finnas tydliga informationsblad på 
olika språk som hjälper sjuksköterskan att i första mötet beskriva hur det fungerar på en 
barnvårdavdelning eller barnmottagning. 
 
Eftersom resultatet visar att det finns behov av att göra barnen delaktighet i den 
vårdande relationen och i den vårdande processen, väcktes tankar om hur detta kan 
uppnås på bästa sätt. Inom barnsjukvården stöter sjuksköterskor dagligen på barn och 
familjer som inte talar svenska och bör därför fortsätta att utveckla exempelvis material 
som underlättar god kommunikation i möten med familjer som inte kan svenska språket 
för att skapa en hållbar barnsjukvård.  Slutsatsen visar på sjuksköterskornas förmåga att 
vara öppna och nyfikna på att hitta olika vägar för kommunikation, det styrker också 
vikten av kommunikation som diskuterats tidigare och att det behövs av fortsatt 
utveckling av hjälpmedel och rutiner för att kunna kommunicera på bästa sätt.  
 
Eftersom bildstöd upplevts som ett positivt stödjande kommunikationshjälpmedel, vill 
studien belysa betydelsen av bildstöd för barn som inte kan svenska. Detta för att mötet 
och barnets vårdprocess ska bli så trygg och tydlig som möjligt.  Resultatet 
innehöll upplevelser hos sjuksköterskorna som författarna själva kände igen. Det 
framkom också nya tips om olika strategier för kommunikation som inspirerar att arbeta 
vidare med i framtida specialistsjuksköterskeroll. Det finns många faktorer att arbeta 
vidare med och förbättra i mötet med barn och familjer som inte kan svenska och som 
har en annan kulturell bakgrund. Då fungerande kommunikation är av största vikt, kan 
hjälpmedel och strategier behöva utvecklas och förbättras på både barnavdelningar och 
barnakutmottagningar i hela landet. Detta för att skapa en hållbar sjukvård där varje 
besök inom barnsjukvården blir optimalt för alla familjer.  
 

Möte över kulturella gränser 

Sjuksköterskorna beskrev i resultatet att mötet med barn och familjer från andra länder 
också innebar att möta andra religioner och kulturer. Barnet och familjerna kan ha 
många olika erfarenheter med sig sedan tidigare men det är sjuksköterskans roll att 
försöka förstå varje patients unika situation utan att ha några förutfattade meningar. 
Sjuksköterskorna i resultatet beskriver vidare att det väcktes tankar hos dem att de 
saknade kunskaper om att möta olika kulturer och upplevde att detta ibland påverkade 
mötet, vilket kunde leda till sämre vårdkvalité och konflikter med familjerna.  
 
Pergert et al. (2007) beskriver att olika syn på könsroller som grundar sig i olika 
religioner och kulturer, kan orsaka problem eller konflikter i sjukvården. I Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs det att varje individ i Sverige oavsett religion, 
härkomst eller kön har rätt till god vård på samma villkor och all vårdpersonal skall ha 
rutiner för att god vård ska kunna optimeras. Lundberg, Bäckström och Widen (2005) 
beskriver i en studie att sjuksköterskestudenterna ansåg, att en bred kunskap om olika 
kulturer är viktig i ett mångkulturellt samhälle för att optimera vårdande möten. 
Hanséus, Lagercrantz och Lindberg (2012, ss. 114-115) beskriver att sjuksköterskans 
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syn på barn behöver åskådliggöras ur ett perspektiv som är både historiskt och 
kulturellt. Både barnet och föräldrarna måste känna trygghet och gemenskap med 
sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskorna upplever att det ibland är en utmaning att lyckas 
att sätta barnets bästa i centrum, när de vårdar barn i alla åldrar som har en annan 
kulturell bakgrund. De var tydliga med att de önskade mer kunskap och kompetens för 
att skapa en så god vård som möjligt för barn och ungdomar med annan kulturell 
bakgrund. 
 
Utifrån detta blir slutsatsen att sjuksköterskorna kan behöva mer kompetens och 
utbildning om andra kulturer och religioner. De behöver utgå från det sammanhang 
barnet befinner sig och vara medvetna om att synen på barn och barndom skiftar i olika 
samhällen och kulturer. Det skulle kunna införas riktlinjer och utbildningar för 
sjuksköterskor inom barnsjukvården som handlar hur olika kulturer och religioner 
fungerar. Ett förlag är att det kan finnas guider eller lathundar om hur bemötandet av 
kulturella mönster och seder kunde förbättras. Detta för att på bästa sätt kunna möta 
barnen och föräldrarna med förståelse, respekt och trygghet och tillsammans med 
föräldrarna värna om barnets integritet och självbestämmande, trots kulturella olikheter.  
 

Metoddiskussion 

I denna studie har ämnet som belyser sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda 
barn som inte kan det svenska språket och har en annan kulturell bakgrund valts utifrån 
författarnas egna erfarenheter och nyfikenhet om hur andra upplevt samma fenomen. 
Dahlberg (2014, s. 25) menar att forskaren kan ha egna kopplingar till ämnet och att de 
egna kopplingarna kan ge upphov till ett intresse av att fördjupa sig i ämnet, men att risk 
finns att de egna upplevelserna kan blockera insikterna om andras upplevelser. Det kan 
också uppstå känslomässiga påfrestningar som kan påverka undersökningen negativt. 
Det har beaktats att detta kan ske och arbetet med studien har försökt att göras med 
öppna sinnen. Eftersom Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 174) beskriver att 
när forskare studerar ett fenomen som ligger nära sig själv, är det väsentligt att vara 
medveten och tygla sin förförståelse. Eftersom författarna arbetar på samma arbetsplats 
som informanterna, samt har egna erfarenheter av att möta barn och familjer, har 
medvetenheten om egen förförståelsen varit viktig och försökt lägga åt sidan under 
arbetet med intervjuerna och analysen. Redan från start diskuterades förförståelsen om 
fenomenet och vikten att tygla den, för att ha möjlighet att gå in i arbetet med ett öppet 
förhållningssätt. 
 

Urval 
Inför urvalet av informanter diskuterades inklusionskriterier i förhållandet till syftet. 
Dahlberg, (2014, s.79) menar att urvalet skall göra det möjligt att nå en hög grad av 
vetenskap och att strävan efter sanning skall prioriteras. Inledningsvis tillfrågades 
verksamhetschefer vid tre sjukhus med barnklinik. Av dessa godkände en av 
verksamhetscheferna att sjuksköterskor vid dennes enhet tillfrågades. De två andra 
verksamhetscheferna uttryckte att de inte ville belasta sina sjuksköterskor med 
intervjuer. Hade det funnits möjlighet att göra fler intervjuer från fler verksamheter hade 
resultatet kanske blivit mera variationsrikt.  
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Initialt var det tänkt att enbart intervjua barnsjuksköterskor från barnakutmottagningar, 
men på grund av godkännande från endas en barnakutmottagning, valdes även 
informanter från avdelningen på samma klinik.  Det upplevdes som en styrka att två 
verksamheter deltog eftersom båda ansågs ha erfarenheter av det som efterfrågades i 
studiens syfte. Initialt önskades sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning 
mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom men då två verksamheter valde att avstå 
från att delta i studien, intervjuades också tre sjuksköterskor med grundutbildning.  
 
Något som reflekteras över i efterhand är att sjuksköterskorna som tillfrågades hade 
svenska som modersmål, detta var ingen inklusionskriterie utan bara en slump likaså att 
alla informanterna var kvinnor. Om vi intervjuat informanter med ett annat språk eller 
en annan kulturell bakgrund kanske svaren blivit annorlunda. Likaså om fler av 
informanterna varit män. Ambitionen att få med informanter med spridda åldrar anses 
som lyckat vilket medförde en ökad variation av upplevelser och erfarenheter hos 
sjuksköterskorna. 
 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte ansåg intervjuer lämpa sig bra som metod för undersökningen. 
Enligt Gunnarsson och Billhult (2014, s. 152) behövs en metod som är rimlig för just 
det som skall utforskas eller mätas. En viktig aspekt var att kunna fånga fenomenet, och 
enligt Danielsson (2014, ss. 165-167) ger intervjuer möjlighet att förstå deltagarnas 
erfarenheter genom sina egna berättelser om ett visst ämne.  
 
Intervjuerna började med att deltagarna fick berätta om ett möte de haft med ett barn 
och familj som inte kunde det svenska språket och hade en annan kulturell bakgrund. 
Då en intervju lätt kan sväva iväg, valdes att göras ett formulär med stödfrågor som 
användes för att styra informanterna mot fenomenet, men som samtidigt anpassades 
efter deras berättelser. Om de stödjande frågorna inte använts kanske intervjuerna 
eventuellt hade blivit kortare och resulterat mindre material. Följdfrågor som ”berätta 
mer”, ”hur menar du nu” eller ”hur kändes det” ställdes. Något som reflekterats över är 
att några frågor kan ha varit ledande och kan har gjort att resultatet påverkats i en viss 
riktning. En sådan fråga var: “Upplever du svårighet någon gång för att de inte kan 
språket?” den frågan ledde deltagarna att beskriva svårigheter med att möta barn och 
familjer som inte kunde svenska språket, medan alla sorters upplevelser som svarade på 
syftet önskade lyftas fram i mötet. Reflektion har skett över om frågan kunnat ställas 
annorlunda och om det då hade påverkat studiens resultat.  
 
En styrka var att båda författarna deltog under intervjuerna eftersom detta gjorde det 
lättare minnas och diskutera hur informanterna uttryckt sig. En annan fråga som 
diskuterats är, om resultatet blivit annorlunda om enbart barnsjuksköterskor intervjuats. 
Hade informanterna eventuellt haft mer kunskap om barnperspektivet och barnets 
perspektiv och kunnat lyfta fram det ytterligare. Författarna och informanterna arbetar 
på samma arbetsplats och är välkända för varandra, detta var dock inte ambitionen från 
början. Dock upplevdes intervjuerna som avslappnande och det faktum att alla var 
välkända inför varandra gjorde situationen mer avslappnad och upplevelsen var att 
informanterna kändes öppna och trygga i mötet.  
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Analys 

Som analysmetod användes en beskrivande innebördsanalys med fokus på fenomenet 
som enligt Dahlberg (2014, s. 126) är användbar vid intervjuer där upplevelser och 
erfarenheter skall beaktas. I analysprocessen upplevdes det även här som positivt att 
vara två för att kunna bearbeta materialet utifrån olika infallsvinklar.  En relation till 
fenomenet fanns och funderingar kring hur detta påverkat analysen fanns hela tiden 
under arbetsgången. Frågor som uppkommit ät, blir vi omedvetet styrda av vår egen 
förförståelse? Eller har informanterna styrts omedvetet? Dessa ställdes under 
genomgången av informanternas berättelser, samt, liknar resultatet av studien våra egna 
upplevelser? var också en fråga som diskuterats. Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s. 336) menar att all vetenskaplig forskning skall vara objektiv och måste utgå 
från en objektiv attityd, där förutfattade meningar och känslor skall läggas åt sidan. 
Detta för att kunna bli överraskade, eller hitta något nytt och okänt om fenomenet, 
exempelvis något som bevisar motsatsen till vad tidigare trott. När våra teman blivit 
mer synliga, konstaterades det att det både fanns innebörder som kändes igen, men 
också nya tankar och reflektioner hos informanterna. Att nå fenomenets essens var i 
denna studie inte aktuellt, däremot presenteras teman som beskriver informanternas 
innebörder av att möta och vårda barn och deras familjer som inte kan det svenska 
språket och har en annan kulturell bakgrund,  

Validitet, objektivitet och generaliserbarhet 

Studiens giltighet skall kontinuerligt utvärderas menar Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s. 286) och poängterar att den preliminära tolkningen kan vara potentiella 
aspekter som förklarar fenomenet utifrån delar av helheten, men att vissa innebörder 
inte håller måttet för att passa in i tolkningen av fenomenet. Alla tolkningar måste 
därför granskas för att nå en vetenskaplig pålitlighet så kallad reliabilitet. Detta gjordes 
kontinuerligt under arbetet med analysen och vissa teman arbetades om eller togs bort 
när de riktade mot fenomenet. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 287), menar 
att förförståelsen måste reflekteras över genom hela forskningsprocessen för att den inte 
skall kunna dominera under analysarbetet. Under studiens gång försökte känslor och 
attityder om fenomenet tydliggöras, och reflekteras utifrån objektivitet och tolkande. Då 
blev det lättare att förhålla sig medvetet objektivt gentemot fenomenet genom hela 
arbetet med studien. Det fungerade därför bra att under intervjuerna ha hjälpande frågor 
för att få informanterna att rikta sig mot fenomenet och då stärka objektivitet och 
validiteten i studien. Genom att ge läsarna en inblick i vad sjuksköterskorna beskriver 
stärks resultatet med citat från samtliga åtta informanter vilket stärker validitet 
ytterligare. Eftersom en god generaliserbarhet kräver att urvalet är tillräckligt stort, 
reflekteras det över vad det inneburit om studiens data innehållit fler intervjuer med 
enbart barnsjuksköterskor i spridda åldrar och kön från flera olika verksamheter. Detta 
hade troligen styrkt generaliserbarheten, som eventuellt blivit mer tillförlitlig. 
 

Slutsats 

Utifrån resultatet dras följande slutsatser och ges förslag på praktiska implikationer. 
Förutsättningen för ett vårdande möte med barn och deras familjer som inte kan svenska 
och har en annan kulturell bakgrund är att tidigt skapa en god vårdande relation trots 
språkbarriären. 
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• Barnet måste alltid sättas i centrum och göras delaktig. Barnet hälsa skall ses ur 
ett helhetsperspektiv.  

• Barnen kan informeras och göras delaktiga genom att sjuksköterskan använder 
sig av bildstöd i mötet. Detta resulterar i att barnen får en tydligare förberedelser 
och upplevs mindre oroliga och stressade, vilket ökar upplevelsen av trygghet 
och hälsa. 

• Föräldrarnas delaktighet i barnets vård, har betydelse för barnets tillfrisknande, 
vilket kan leda till minskade vårdtider och lidande. 

• Hjälpmedel och strategier för kommunikation kan förbättras och utvecklas 
vidare. Detta för att hitta hållbara lösningar för tydlig kommunikation på 
barnavdelningar och barnakutmottagningar. 

• Ökad kunskap och medvetenhet om kulturella skillnader kan bidra till att 
sjuksköterskan lättare kan individanpassa omvårdnaden för varje barn och 
familj. 

• Daglig reflektion på arbetsplatsen kan öka sjuksköterskans medvetenhet och 
öppenhet inför vårdande möten och på så sätt fortsätta att utvecklas i sin 
yrkesroll. 

• Tydlig och översatt information för nyanlända om var och hur de kan söka 
hälso- och sjukvård kan erbjudas tidigt. Denna information skulle kunna 
underlätta för att hitta i hälsovårdssystemet och på så sätt bidra till en mera 
kostnadseffektiv sjukvård.  
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Bilaga 1. 
Till Verksamhetschef för godkännande datainsamling  
Vi är två sjuksköterskor, Anna Nygren och Stephanie Sellgren, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdomssjukvård vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
barnsjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter sjuksköterskor inom akutsjukvård har av att möta asylsökande barn och 
deras familjer. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade sjuksköterskor till vår 
studie. Förhoppningen är att hitta åtta sjuksköterskor totalt sett från tre olika sjukhus.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor som 
arbetar på akutvårdsavdelning har av mötet med asylsökande barn och deras familjer. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
med sjuksköterskor inom akutsjukvård. Intervjuerna kommer att ske våren 2018, under 
v 6 –9 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången 
beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte 
spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 5. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
Hälsningar 
Anna Nygren    Stephanie Sellgren    
anna.nygren@vgregion.se   stephanie.sellgren@vgregion.se 
0735078797                                              0736997603 

Handledare Annelie Sundler, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
 033-435 4744  Mail: annelie.sundler@hb.se 
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Bilaga 2. 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning barn- och ungdom. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå. Vi har för avsikt att intervjua åtta sjuksköterskor som arbetar inom 
barnsjukvård 
 
Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och plats bestäms efter överenskommelse. 
Syftet med studien sjuksköterskors upplevelser av möten dem barn som inte kan 
svenska språket.  
 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. 
 
Tacksam för att du tar dig tid att hjälpa oss med vår uppsats. 
 

Bästa hälsningar 
 

Stéphanie Sellgren       Anna Nygren  
E-post:                                                           E-post: 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Annelie Sundler 
E-post: annelie.sundler@hb.se 
Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
 
 
 
 
 


