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Sammanfattning
Bakgrund: Oberoende av ålder är det en främmande situation att vara inlagd på sjukhus. Då
barnet behöver vård, och särskilt då det upplever smärta upplevs en otrygghet som leder till
att barnets anknytningsbeteende aktiveras. Syfte: Syftet var att beskriva barns upplevelser av
att vårdas på en somatisk vårdavdelning. Metod: Vi har gjort en artikelsökning som
resulterade i åtta stycken relevanta vetenskapliga artiklar för vårt syfte. Analysen av artiklarna
har gjorts enligt induktiv analys. Tre huvudkategorier identifierades och subkategorier
framkom ur artiklarnas resultat. Resultat: I resultatet framkom hur barn upplevde
vårdpersonalen, hur de tillgodogjorde sig information och betydelsen av kommunikation, vad
barnen upplevde för känslor i form av separation och rädsla samt hur de upplevde
sjukhusmiljön. Slutsats: Barnen upplevde vårdpersonalens beteende och kommunikation,
sjukhusmiljön samt föräldrarnas närvaro som viktiga delar i omvårdnaden.
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Inledning 

Tveiten (2000) beskriver att barn som läggs in på sjukhus befinner sig i en ny, främmande

situation där de möter nya människor, vistas i en ny miljö och där dygnsrytmen kan vara

annorlunda mot hemma. Barn är inte helt färdigutvecklade och kan därför reagera annorlunda

mot vuxna både på  sjukdom och en sjukhusinläggning. I omvårdnaden av barn är en

helhetssyn av stor betydelse.

Vi har föreställningen att rädslan för smärta är det största problemet i barns upplevelser under

en sjukhusvistelse men vi har även en föreställning om att barn införskaffar sig många andra

upplevelser i samband med en sjukhusvistelse både positiva och negativa.

För att ta reda på hur barn verkligen upplever en sjukhusvistelse har vi valt att göra en

litteratur studie över aktuell forskning om hur barn upplever att vistas på en somatisk

vårdavdelning. Vi anser att denna studie till viss del kan ge svar på hur barn verkligen

upplever det att vistas på en vårdavdelning, och vi hoppas på så vis kunna hjälpa vårdpersonal

till att ge barn den omvårdnad som de efterfrågar. Vi hoppas att denna litteraturstudie kan

komma till stor nytta i den fortsatta omvårdnaden av barn som vistas på en somatisk

vårdavdelning. 

 

Bakgrund

Historik

Första barnsjukhusen byggdes under mitten av 1800-talet och miljön på sjukhuset var då

hemlik (Edwinsson Månsson & Enskär., 2008). Under denna tid uppmanades mödrar att delta

så mycket som möjligt i sjukhusvården av sitt barn, detta ansågs naturligt och det var ont om

sjukvårdsutbildad personal. Under slutet av 1800-talet förbjöds föräldrarna helt att vistas hos

sina barn på sjukhuset på grund av kamp mot bland annat infektionssjukdomar som var

vanliga under denna tid och som utgjorde en stor risk för barndödlighet (Hallström 2003).

Anledningen till att föräldrarna inte fick delta i vården präglades även av en övertygelse om

att barn skulle behandlas på ett medicinskt sätt och detta formade ett sjukhussystem som

byggde på renlighet, fasta rutiner och mycket liten eller ingen alls kontakt mellan barn som

vårdades på sjukhus och deras föräldrar (Edwinsson Månsson & Enskär 2008). Under mitten

av 1900-talet påvisades dock att separationen från föräldrarna var skadlig för barnen. Man

började därför återigen rekommendera föräldrarna att delta så mycket som möjligt i vården av
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sina barn (Hallström 2003). Det var på 1940-talet man började inse att de beteenden som barn

uppvisade i samband med sjukhusvårdande inte alls berodde på en anpassning till

sjukhusmiljön utan istället var det en reaktion som inte var nyttig för barnet.

Världshälsoorganisationen (WHO) gav den engelske psykiatrikern John Bowlby i uppdrag att

studera vilken betydelse separationen mellan barn och föräldrar hade på barns hälsa.

Resultatet presenterades i en rapport och publicerades 1951. I rapporten beskrev Bowlby att

barn som separeras från föräldrarna i samband med en sjukhusvistelse regerar med dålig

tolerans för senare separationer och dessa barn fick svårt att ingå i ansvarsfulla relationer till

andra människor och dom plågades av ångest och otrygghet (Edwinsson Månsson & Enskär

2008). Idag uppmanas föräldrar att stanna hos sina barn under hela vårdtiden. Barnen ska

även vistas på en barnavdelning och vårdas av speciellt utbildad personal (Hallström, 2003).

Bowlbys anknytningsteori

Anknytningsteorin förklarar olika beteendemönster som är karaktäristiska för barns olika sätt

att knyta an till signifikanta andra, det vill säga hur barnen knyter an till individer i dess

närhet. Bland annat gjordes iakttagelser av hur barn reagerar när de placeras på för dem

okända ställen med okända människor, samt vilken effekt sådana upplevelser har på ett barns

relation till föräldrarna. Redan under spädbarnstiden sker bindningen till föräldrarna, vilka

förväntas ge tröst, stöd och skydd. Föräldrarna skapar den bas och den trygghet som är en

förutsättning för att barnet under uppväxten ska våga utforska världen. Är basen opålitlig

växer barnet upp med en ångest som stör relationen till föräldrarna och utvecklingen. Dessa

erfarenheter påverkar ofta personlighetsutvecklingen genom hela livet. Ingen förälder kan

utgöra en trygg bas för sitt barn så länge dom inte respekterar och bekräftar barnets

bindningsbeteende. Ett barns bindningsbeteende aktiveras i situationer där barnet upplever

otrygghet, särskilt vid smärta, av allt som är skrämmande samt om barnet behöver

sjukhusvård. I dessa situationer behöver barnet stöd eller skydd och söker därmed föräldrarnas

närhet. Hur länge ett barn behöver denna närhet varierar beroende på både situationen, dess

intensitet samt barnets ålder. Intensiteten indelas i tre nivåer, låg intensitet, hög intensitet och

högsta intensitet. Låg intensitet innebär att det räcker att barnet endast ser eller hör

föräldrarna. Hög intensitet innebär att föräldrarna bör röra vid eller hålla om sitt barn i den

specifika situationen innan beteendet upphör. Vid högsta intensitet är barnet oroligt och

ängsligt och det krävs en lång stunds omfamning för att bryta barnets oro och rädsla (Bowlby,

1994).  
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Barns utveckling under olika åldersperioder

Utveckling brukar redovisas i tre huvudområden vilka är fysisk utveckling, kognitiv

utveckling samt känslomässig och social utveckling. En viktig princip vad gäller barns

utveckling är att alla barn går genom samma utvecklingsmoment och i samma ordningsföljd

det som däremot kan skilja sig barn emellan är takten som de utvecklas i, det finns stora

individuella skillnader mellan barn. Spädbarnsperioden räknas från 0-18 månader och präglas

till stor del av barnets reflexer. Reflexerna är till för barnets överlevnad under den första

känsliga perioden. Exempel på dessa reflexer är att när man rör vid barnets kind vänder de

huvudet däråt och letar efter bröstet och börjar suga, detta benäms som sök- och sugreflexen.

Andra reflexer är gripreflexen, att barnet kramar om ens finger om man sticker in det i barnets

hand och babinskireflexen, vilken innebär att barnets tår spretar uppåt om rör vid fotsulan.

Till en början är barnets motorik klumpig och fumlig, men allt eftersom tiden går förbättras

samordningen mellan olika muskelgrupper i kroppen och barnet blir bättre på att koordinera

sina rörelser. Barns kommunikation består till en början av ansiktsuttryck, rörelser och ljud

och efter några veckor brukar föräldrarna ha lärt sig att tyda de olika nyanserna i skriket.

Nästa period i utvecklingen är förskoleåldern vilken räknas från åldern 18 månader- 6 år. Allt

eftersom barnet blir äldre klara det av alltmer. Barnet är ofta intensivt sysselsatt med att träna

när de håller på att lära sig nya färdigheter. I det här stadiet är det viktigt att beundra barnets

ihärdighet, och denna tid brukar kallas för övningslek då det är som en lek för barnet, men så

fort ett moment är avklarat är det inte längre roligt, då inträder det oftast en lugn period tills

nästa övningslek träder i kraft. Under denna period har barnet en god förmåga till språklig

inlärning. Sexårs åldern kallas även för lilla puberteten då barnet ofta svänger i humöret och i

ena stunden anser sig barnet vara stor och tuff för att i nästa stund vara liten och i behov av

tröst. Nästa period kallas för skolåldern. Barnet fortsätter att utvecklas här men i en lugnare

takt när det gäller både den fysiska och psykiska utvecklingen. Under åren sju till 12 år är

barnen ofta intresserade av omvärlden, behärskar sin kropp någorlunda väl och deras värld

innefattar såväl både familj som vänner. Barnet kan även präglas av en kris mellan åtta och tio

års ålder. Barnet jämför sig med andra barn och ser att livet kan te sig olika för olika

människor, de inser även alltmer dödens definitiva betydelse och de kan även se att även

föräldrar har fel och brister. 

6



Den sista perioden benämns som tonårstiden. Det är under denna period den unga människan

är på väg att lämna barndomen och träda in i ungdomstiden för att sedan träda över och bli

vuxen (Hallström 2003). 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning innefattar tre huvudområden för legitimerade

sjuksköterskor. Dessa områden är omvårdnad i teori och praktik, forskning, utveckling och

utbildning samt ledarskap. Dessa huvudområden genomsyras alla av helhetssyn och ett etiskt

förhållningssätt. Under huvudområdet omvårdnad i teori och praktik tas bland annat följande

delar upp, sjuksköterskan ska tillvarata det friska hos patienten, tillgodose patientens specifika

och basala behov, uppmärksamma patientens lidande och sjukdomsupplevelse, lindra dessa

samt förebygga hälsorisker. Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för de beslut och

bedömningar som görs. Alla människor ska behandlas med värdighet och respekt. Den goda

omvårdnaden skall ges oavsett ålder, hudfärg, handikapp, sjukdom, kön samt socialt status

(Socialstyrelsen, 2005). Runt ett barn som vistas på sjukhus finns det en rad olika människor

med olika kompetenser, bland annat sjuksköterskan vars roll och funktion är att bidra med sin

specifika kompetens enligt ovan. Sjuksköterskans roll sammanfattas bland annat med: en

upprätthållning av barnets tillväxt och utveckling samt en strävan efter att verka för att barnets

grundläggande behov och dagliga liv fokuseras och tillvaratas (Tveiten, 2000). 

FN:s barnkonvention

Konventionen är en frivillig barnrättsrörelse där själva idén är att betona barns rättigheter till

att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande samt

diskriminering och att varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Konventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn

över hela världen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen är indelad i tre

delar med totalt 54 artiklar (Melin, 2004). 

Konventionsstaterna har skyldighet att ge alla barn det skydd och den omvårdnad som krävs

för dess välfärd. Konventionen betonar barns rätt till hälsa, sjukvård och rehabilitering.

Konventionsstaterna ska sträva efter att förverkliga barnens rätt till hälsa och sjukvård och de

ska vidta de åtgärder som krävs för att minska barnadödligheten, fastställa att alla barn

erhåller nödvändig hälso- och sjukvård samt motverka och bekämpa undernäring och
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sjukdom. Alla konventionsstater ska vidta åtgärder för att avskaffa sedvänjor som är skadliga

för barns hälsa (Melin, 2004).  

Problematisering

Vi har valt att beskriva hur i barn i åldrarna 0-18 år upplever en sjukhusvistelse. Oberoende av

ålder är det en främmande situation att vara inlagd på sjukhus vilket kan leda till stress och

otrygghet (Tveiten 2000). Vi anser att barnens egna upplevelser av sjukhusvistelsen är viktiga

och berikande för oss i vår yrkesroll som sjuksköterskor, då vi träffar på barn i många

situationer och eftersom det är barnen som ska ta emot omvårdnaden. För att vi som

sjuksköterskor ska kunna ge en fullgod omvårdnad till de barn som läggs in på sjukhus anser

vi att vi behöver denna kunskap. Vi anser även att kunskap om hur barnen upplever

sjuksköterskan, både på ett positivt och negativt sätt, är lika viktig.   

Kunskap och förståelse om hur barn kan uppleva en vårdsituation medför större möjlighet att

kunna ge ett bra bemötande och en god omvårdnad. Vi anser att det är betydelsefullt att

anpassa information efter varje unikt barn om vad som händer, för att inbringa trygghet och

tillförlitlighet. Vi har valt att fokusera på barnets perspektiv för att öka förståelsen hos

sjuksköterskor, om hur barn upplever en sjukhusvistelse. Med en ökad förståelse för detta,

kan sjuksköterskan ge barnet goda förutsättningar till positiva upplevelser av vårdsituationen.

Syfte

Syftet är att beskriva barns upplevelser av att vårdas på en somatisk vårdavdelning.

Metod

Vi har gjort en litteraturstudie. En forskningsprocess startar med en litteraturgenomgång där

syftet kan vara att beskriva bakgrunden som motiverar att en empirisk studie utförs eller, som

i detta fall, beskriva den befintliga kunskapen inom ett område. I en litteraturstudie beskrivs

och analyseras relevanta studier (Forsberg & Wengström, 2003). 

Inklusionskriterier

• Studier som innefattar både flickor och pojkar i åldrarna 0-18 år

• Artiklar från och med 1993- 2009
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• Artiklar skrivna på svenska och engelska

Exklusionskriterier

• Pre- och postoperativ omvårdnad

• Intensivvård respektive akutsjukvård

• Livshotande sjukdomar

• Artiklar fokuserade på barns upplevelser av smärta

• Föräldrar, sjuksköterskan och syskons upplevelser

• Psykiatriska sjukdomar

Sökningsförfarande och urval

Relevanta sökord till vårt syfte är: Child, hospitalized, pediatric, nursing, experience och

lived/life experiences. Dessa sökord har vi fått fram genom sökningar i Mesh-termer och

ämnesordlistor för att använda rätt sökord i de olika databaserna. Databaser vi använde oss av

var Cinahl, PubMed, ELIN@Kalmar och PsykINFO.   Sökorden kombinerades på flera olika

sätt med hjälp av booelska operatörer varav vi valde tre kombinationer som gav relevanta

träffar till vårt syfte (se bilaga 1). Varje sökord har trunkerats för att ge ett större urval

artiklar. Vi valde att sätta 200 sökträffar som en gräns för hur många titlar vi skulle läsa med

undantag för tre olika kombinationer i tre databaser där träffarna blev betydligt fler till antalet

och inte gick att komprimera. Vi valde att läsa dessa titlar för att inte gå miste om relevanta

artiklar då vi annars ansåg att det kunde orsaka en brist i studiens tillförlitlighet. I de fall där

titlarna var relevanta för vårt syfte, gick vi vidare och läste abstrakten. Utifrån dessa gjorde vi

ytterligare ett urval av tio artiklar som kvalitetsgranskades (se bilaga 1).  

Efter vår sökning hade vi 15 artiklar totalt genom både databassökningar och manuella

sökningar. Tre stycken artiklar hittades genom manuella sökningar och 12 artiklar hittades

genom databassökningar. De tre artiklarna som hittades genom manuell sökning inkluderades

alla tre i vår studie. Av de 12 artiklarna som hittades var två artiklar dubbletter. Totalt fem

artiklar av 12 inkluderades i vår studie och resterande fem artiklar exkluderades då dem inte

motsvarade vårt syfte. Totalt inkluderades åtta artiklar.

Databassökningarna kompletterades med manuella sökningar. Tre artiklar hittades via

manuell sökning, alla tre inkluderades.
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Kvalitetsgranskning:

Vi granskade artiklarna utefter av oss en modifierade granskningsmall med utgångspunkt från

den kvalitativa granskningsmallen som finns i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) för att

värdera och kvalitetsbedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet (se bilaga 2).

Vi delade in artiklarna i hög, medel och låg kvalitet med hjälp av ett poängsystem där varje

uppfyllt kriterium motsvarade en poäng. Artiklarna kunde uppnå totalt 16 poäng. Vi delade in

kvaliteten på artiklarna enligt följande, 0-7 poäng gav artikelns kvaliteten låg, 8-13 poäng gav

artikeln kvaliteten medel och 14-16 poäng gav artikeln kvaliteten hög.  

Vi granskade alla artiklar var för sig och därefter gemensamt för att minska risker för

feltolkningar och missuppfattningar av artiklarna.  

Dataanalys

Artiklarnas resultat gicks igenom med hjälp av en induktiv analys, även här analyserade vi

resultaten var och en för sig och därefter tillsammans. En induktiv analys innebär att

artiklarnas resultat ska läsas upprepade gånger där man sedan lyfter upp kategorier, mönster

eller teman som hittats i artiklarna (Forsberg & Wengström, 2004). Efter analysen lyftes tre

huvudkategorier fram vilka var 1. upplevelser av personal 2. känslor 3. sjukhusmiljön (se

tabell 1).

Efter att ha läst resultaten i artiklarna kodade vi delar i de olika huvudkategorierna med olika

färgmarkeringar (gul för upplevelser av personal, rosa för känslor, grön för miljö) för att på så

sätt lyfta likheter som framkom inom huvudkategorierna i artiklarna till vårt resultat, utifrån

Polit och Beck (2004) som beskriver detta tillvägagångssätt. Likheterna i artiklarnas olika

resultat ledde i sin tur till subkategorier (se tabell 1).      
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Tabell 1

Huvudkategorier Subkategorier

Upplevelser av vårdpersonal Vårdpersonal
Information och kommunikation

Känslor Separationen
Rädsla

Sjukhusmiljö

Etiska överväganden

Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som har fått tillstånd från etiska kommittén eller

artiklar där det har gjorts etiska överväganden. Vi har inte undanhållit några resultat, utan alla

resultat har att presenterats. 

Resultat

Vid analys av artiklarnas resultat framkom tre huvudkategorier, vilka är upplevelser av

personal, känslor och miljö. Inom dessa kategorier framkom fyra subkategorier, vårdpersonal,

information/kommunikation, separation och rädslor.

Upplevelser av personal

Vårdpersonal

Majoriteten av barnen upplevde vårdpersonalen som snäll, hjälpsam, uppmuntrande och

omtänksam. De upplevde en positiv interaktion med personalen samt att de blev hjälpta när de

hade problem. (Boyd & Hunsberger, 1998., Carney et al., 2003.,  Coyne, 2006., Coyne 2005.,

Forsner, Jansson, Sorlier, 2005B.,  Schmidt et al., 2007).

Barnen kände att de blev respekterade, att personalen lyssnade och anpassade sig efter

barnens ålder och behov (Perlander & Leino-Kilpi, 2004., Schmidt et al., 2007). Förutom de

basala behoven upplevde barnen även behov i form av att dem behövde vårdpersonalens

uppmärksamhet, bekräftelse samt närvaro. Övervägande av barnen hade sina föräldrar
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närvarande under hela sjukhusvistelsen men det var även viktigt för dem att få

vårdpersonalens uppmärksamhet (Schmidt et al., 2007). Vissa barn uttryckte ett behov av

vårdpersonalens tillgänglighet då de ville lära känna henne som person och inte som

yrkesmänniska. Några barn såg personalen som en jämlike, de önskade att dem delade deras

intressen (Coyne, 2005). En del barn upplevde även negativa egenskaper hos vårdpersonalen

och vissa barn upplevde personalen som kontrollerande på grund av att de kände att de

behövde be om lov samt anpassa sig efter sjukhusets regler (Carney et al., 2003.,  Coyne,

2006). En del barn upplevde att personalen hade bråttom vilket ledde till att dem ibland kände

att de blev lite hårdhänt behandlade (Schmidt et al., 2007). I studier framkom att barn till stor

del önskade att vårdpersonalen skulle vara humana, humoristiska samt ärliga. De önskade

också att vårdpersonalen förklarade och berättade hur olika behandlingar samt procedurer

gick till. Det framkom även att de hade en önskan om att personalen var väl förberedd på det

de skulle utföra samt att de skulle uppvisa en god kompetens (Boyd et al., 1998., Perlander et

al., 2004., Schmidt et al., 2007).

Information/kommunikation

De flesta barnen ansåg det som viktigt att bli delaktiga och involverade i besluten angående

sin vård och behandling. Detta fick barnen att känna sig respekterade. Barnen pratade om att

dem hade ett behov av information för att få en ökad förståelse angående sin sjukdom samt

dess behandling, för att mentalt kunna förbereda sig inför olika behandlingsmetoder och

omvårdnadsåtgärder, för att kunna ha som målsättning att bli frisk igen (Boyd et al., 1998.,

Carney et al., 2003., Coyne, 2006., Coyne, 2005., Perlander et al., 2004). Många av barnen

använde sig av flera olika strategier för att tillgodogöra sig information. Detta gjordes bland

annat genom att ställa frågor till vårdpersonal samt föräldrar, men även genom datasökningar

på internet och litteratur (Boyd et al., 1998., Coyne, 2006., Coyne, 2005). När barnen blev

försedda med information samt delaktiga i sin vård kände de sig lyckliga, glada, lugna och

behandlade som en människa med rättigheter. Att deras åsikter efterfrågades hade en större

betydelse än att någon endast berättade för dem vad som skulle hända. Detta gjorde att barnen

kände sig behandlade som en vuxen och att de på så vis respekterades (Coyne, 2005). 

En del barn upplevde bristfällig information och i vissa fall upplevde barnen att de inte fick

någon information alls (Carney et al., 2003., Coyne, 2005). Det framkom även i Coyne (2005)

att barn upplevde att läkarna inte förklarade vad som skulle hända på deras nivå utan använde

sig av medicinska termer som de inte förstod, vilket ledde till negativa upplevelser. 
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I några fall blev det missförstånd då barn tolkade vårdpersonalens information ordagrant,

vilket i vissa fall ledde till oro och rädsla hos barnen (Coyne, 2006., Forsner et al., 2005A).

” I was afraid because the doctor at the health centre told me he was going to take a knife

and cut me up”

(Forsner et al., 2005A).

Barn blev upprörda och arga när personal först efterfrågade deras åsikter men sedan ställde

samma frågor till föräldrarna, barnen upplevde detta som respektlöst. De tolkade även

vårdpersonalens uppträdande som orsak av hög arbetsbörda, att personalen var för upptagna

för att spendera tid med dom (Coyne, 2005). Data indikerade att barnen ville vara delaktiga i

diskussioner angående sin vård då det annars kunde leda till känslor av upprivenhet, ilska och

nedstämdhet då de kände sig ignorerade av vårdpersonalen (Coyne, 2005).

Känslor

Separation

För barn som vårdas på sjukhus är det av stor betydelse att ha familj och vänner närvarande

större delen av vårdtiden. Detta spelar stor roll för barnet både på ett emotionellt och ett

fysiskt plan (Boyd et al., 1998., Carney et al., 2003., Forsner et al., 2005A., Forsner et al.,

2005B). En sjukhusinläggning innebar ett avbrott i det vardagliga livet och de upplevde en

separation från vardagliga aktiviteter, hemmiljö, föräldrar, syskon och vänner, som stressande.

Det ledde i sin tur till att barnen blev oroliga (Coyne, 2006., Forsner et al 2005B). 

Rädsla

Flera studier visade att det inte endast var sjukdomen i sig som var smärtsam. Flera barn var

rädda för att undersökningar och behandlingar skulle vara smärtsamma. Det mest

skräckinjagande för dem var invasiva procedurer såsom injektioner och blodprovstagningar

(Boyd et al., 1998., Carney et al., 2003., Coyne, 2006., Forsner et al., 2005A., Forsner et al.,

2005B., Schmidt et al., 2007). En del barn uttryckte rädsla för behandlingar och operationer

då de var rädda att de skulle bli skadade och de funderade även på om de skulle kunna dö

under sin sjukhusvistelse (Boyd et al., 1998., Coyne, 2006., Forsner et al., 2005A). För att

minska sina rädslor använde sig barnen av kognitiva copingstrategier genom att tänka på
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andra saker eller genom att inte tänka alls på vad som skulle ske (Boyd et al., 1998). En del

barn trodde att sjukdomen skulle försvinna om de ignorerade den och låtsades att den inte

fanns. Andra valde att inte tala om för sina föräldrar hur de kände och trodde på så vis att

sjukdomen skulle försvinna (Forsner et al., 2005A ). Då en del barn upplevde att kroppen inte

riktigt fungerade som de var vana vid uttryckte de en ängslan och oro över att deras kropp

skulle bli förändrad, att de skulle se annorlunda ut jämfört med andra barn samt risken att bli

permanent vanställd och få ärr (Coyne, 2006., Forsner et al., 2005A). Några barn uttryckte att,

att vara sjuk var att vara fast i sin kropp och vilja fly. Att vara sjuk var något främmande för

dem och de ville undvika att uppleva obehag. De sjuka barnen strävade efter att må bra och

göra sådant som fick dem att må bättre (Forsner et al., 2005A., Forsner et al., 2005B). För att

minska barnens rädslor önskade barnen att sjuksköterskan skulle vara öppen, lättsam och

humoristisk, vilket de uppskattade (Schmidt et al., 2007). 

Sjukhusmiljö

Många barn upplevde sjukhusmiljön som en ofamiljär miljö, att de blev fråntagna sitt

vardagliga liv då det blev ett avbrott i de vardagliga rutinerna så som skolan, fritidssysslor

samt kontakten med vännerna. En del barn uttryckte ångest över att de missade skolan och de

var rädda över att de skulle hamna efter med skolarbetet, medan andra barn uttryckte en

saknad av sina vänner (Coyne, 2006., Forsner et al., 2005B). Många barn kände sig isolerade

från vännerna under sjukhusvistelsen vilket gjorde dem upprörda (Boyd et al., 1998). Flera av

barnen som var inlagda på sjukhus sökte kontakt med andra barn som befann sig på

avdelningen. Barnen upplevde det som viktigt att umgås med andra barn för att de skulle

känna sig mindre uttråkade och isolerade (Boyd et al., 1998., Perlander et al., 2004). 

Många barn förväntade sig även att föräldrarna och sjuksköterskan skulle leka med dem,

vilket de uppskattade när de gjorde (Perlander et al., 2004., schmidt et al., 2007). Majoriteten

av barnen upplevde avsaknad av kontroll då de kände att de inte själva fick bestämma

angående när de skulle vakna på morgonen, sova på kvällen, klä på sig, gå på toaletten, få

mat, lämna avdelningen, ställa frågor till personalen samt när de skulle utföra olika aktiviteter.

Barnen saknade känslan av kontroll vilket ledde till att de upplevde en kraftlöshet (Coyne,

2005., Coyne, 2006). Barnen beskriver att de hade uppskattat att ha mer kontroll över de

dagliga aktiviteterna på avdelningen under sin sjukhusvistelse (Coyne, 2006). En del av

barnen önskade att få mer avskildhet på avdelningen då de upplevde att de hade svårt att sova

på grund av ventilationen, telefonen som ringde, personal som pratade samt gråt från andra
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barn. Många av barnen upplevde att den avskildhet de önskade inte respekterades av

personalen (Boyd et al., 1998., Carney et al., 2003., Coyne, 2006., Perlander et al., 2004).

Vissa barn ville inte bli störda utan önskade avskildhet i form av ett eget rum med plats för

föräldrarna vilket de upplevde som god kvalitet medan andra barn önskade sällskap och ville

gärna dela rum med andra barn. Barnen önskade underhållning så som telefon och TV på

rummet samt leksaker, en del barn uttryckte inte endast en önskan om leksaker utan önskade

även att det skulle finnas djur på avdelningen som hjälpmedel för att få tiden att gå. Många

barn önskade även att avdelningen skulle vara mysigare samt att rummen skulle vara

bekvämare (Boyd et al., 1998., Carney et al., 2003., Perlander et al., 2004). Barnen upplevde

det trevligt och viktigt med besök från släkt och vänner och de uppskattade om besökarna

hade med sig presenter. När barnen var sjuka upplevde de ett ökat behov av att få stå i

centrum för kärlek och omvårdnad (Boyd et al., 1998., Coyne, 2006., Forsner et al., 2005A ).

Diskussion

Metoddiskussion

När vi inledde artikelsökningen använde vi oss av fler sökord och fler sökkombinationer än

vad som är redovisat i vårt sökningsförfarande. Anledningen till att vi endast presenterat de

sökord och kombinationer vi har gjort beror på att antalet relevanta artiklar endast hittades

med hjälp av de redovisade kombinationerna. 

Vid vår litteratursökning fann vi att det finns mycket forskning som visar på föräldrars

upplevelser av att ha ett sjukt barn. Det finns ett större antal studier utförda med fokus på

relationen mellan föräldrar och sjuksköterska, däremot har vi funnit färre studier som

fokuserar på barnets perspektiv. Vi har även sett att det finns forskning kring barns

upplevelser i specifika situationer såsom bland annat intensivvård, akutsjukvård och

livshotande sjukdomar, där av valet av våra exklusionskriterier. Vi valde att exkludera dessa

artiklar då vi anser att barns förutsättningar och syn på vården skiljer sig beroende på vilken

situation barnet befinner sig i. Vi valde att lägga fokus på barn som vårdas på en allmän

barnavdelning. 

Gällande granskningen av våra artiklar höjs trovärdigheten av att vi valt att granska våra

artiklar enligt en induktiv analys, vi granskade artiklarna var för sig som vi sedan diskuterade

tillsammans. Under kvalitetsgranskningen har vi använt oss av engelska uppslagsverk för att 
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minimera risken för feltolkningar i översättningen. Ibland har vi sett svårigheter att översätta

korrekt mellan engelska och svenska, vilket kan leda till feltolkningar. Detta kan bidra till en

brist i resultatet.

Vi valde att modifiera Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) kvalitativa granskningsmall då

vi ansåg att flera av frågorna inte var relevanta och vi fann dem svåra att tyda. De vi anser

som väsentligt i en granskningsmall och som vi finner av störst värde är,  hur många personer

som deltog samt deras ålder, en beskrivning av studien, tydliga begränsningar av studien i

form av syfte och/eller problemformulering, vilket urval som använts samt att urvalet är

beskrivet, att resultatet är logiskt, att det finns en kommunicerbarhet samt att det generars

teori, vilket vi anser att granskningsmallen vi använt oss av nu har. Dock kan granskningen ha

påverkats av att ingen av oss har någon erfarenhet av att genomföra kvalitetsgranskningar.

Forsberg & Wengström (2004) beskriver att analys och tolkning kan ses som den stora

utmaningen i kvalitativ forskning. De menar att den kvalitativa forskningsmetoden bygger på

ett induktivt analysförfarande som ofta innebär att forskaren utifrån specifika observationer

beskriver, tolkar och förklarar eller eventuellt bygger en teori om fenomenet. 

Vi ser det som en brist i vår studie att det inte har inkluderats någon kvanitativ artikel, då

Forsberg & Wengström (2004) beskriver att forskning baserad på både kvalitativ och

kvanitativ forskning kan belysa fenomenet ut flera synvinklar, vilket vi nu gått miste om i vår

studie. 

Vi valde att inkludera barn i åldrarna 0-18 år för att bredda vår sökning. Det visade sig i

efterhand att inga barn under fyra år fanns med i artiklarna. Vi kopplar detta till Edwinson och

Enskär (2000) som menar att barn inte kan uttrycka sig verbalt innan fyra års ålder. Vi anser

att detta minimerar risken för att resultatet av våra inkluderade artiklar ska ha präglats av

författarnas egna tolkningar och värderingar.   

Överförbarhet innebär i vilken grad ett resultat kan överföras till andra grupper och om

resultatet kan ligga till grund för och även till en eventuell förändring i praktiken (Polit et al.,

2004). Vi anser att vårt arbete till stor del kan användas och vara av nytta för den kliniska

verksamheten. Vi vill få fram hur barn upplever vården, och på så vis hjälpa personal att veta

hur dem ska bemöta och hjälpa barn i vårdsituationer på bästa sätt. 

Vi anser vårt arbete trovärdigt då det är baserat på vetenskapliga artiklar samt även kopplat till

relevant metodlitteratur. Vi fann liknande resultat i samtliga artiklar. Det hade varit intressant

att se en större variation i artiklarnas resultat. 
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Nyhetsvärdet i vår uppsats menar vi är svårt att bedöma, men för oss som nyutexaminerade

sjuksköterskor har det framkommit ny fakta som vi kommer att ha nytta av i vårt arbete.  

Resultatdiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barns upplevelser av att vårdas på sjukhus. 

Det centrala i vårt arbete innefattar hur barn upplever vårdpersonalen, hur barn ser på

information och kommunikation samt hur de tillgodogör sig den. Det innefattar även hur barn

upplever separation från familj, vänner och hemmiljö, vad barnen var rädda för och hur dem

upplevde rädslan samt sjukhusmiljön. Vi har reflekterat över att det inte går att urskilja de

olika åldersgrupperna i vårt resultat, vilket hade varit önskvärt, då vi efter att ha läst om barns

olika utvecklingsstadier i Hallström (2003) förstår att barn upplever situationer väldigt olika

beroende på vart i utvecklingen barnet befinner sig. Barnet använder sig av flera olika

kommunikationsmetoder under utvecklingen, till en början använder sig barnet av

ansiktsuttryck, rörelser och ljud innan barnet kan använda talet. Föräldrarna lär sig oftast efter

ett par veckor de olika nyanserna i barnets skrik och förstår vad det är de vill. Under åldern

två till fyra år har barnet en stor språklig inlärning, och vid åtta års ålder räknar man med att

barn har en god grammatisk förmåga. Vi menar att kommunikationen har en stor betydelse för

barnet under en sjukhusvistelse eftersom att kommunikationen handlar om barnets förmåga att

uttrycka sig och förmågan att efterfråga den information de önskar. Boyd et al. (1998), Carney

et al. (2003), Coyne (2006), Coyne (2005) samt Perlander et al. (2004) beskriver att

övervägande av barnen i vården vill bli involverade och konsulterade angående besluten

gällande deras vård vilket får barnet att känna sig accepterat. 

Vi anser att information är en viktig och central del i vården av barn, men att informationen

ska anpassas efter barnets intellektuella nivå, vilket inte framkommer i resultatet. Tveiten

(2000) skriver om vikten av information och beskriver att om man som vårdpersonal uttrycker

sig öppet och direkt kan barnet uppleva att det respekteras och blir taget på allvar. Hon menar

även att informationen ska anpassas efter barnets ålder och intellektuella nivå för att minimera

risken för missförstånd. Detta menar även Dahlqvist (1997) som talar om att noggrann

information är avgörande för att se till att missförstånd inte ska uppstå. 

Boyd et al. (1998), Perlander et al. (2004), Schmidt et al. (2007) menar att de flesta barnen

önskar att sjuksköterskan ska vara human, humoristisk och ärlig. Detta förtydligar även

Dahlqvist (1997) som menar att ärlig information angående både positiva och negativa
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aspekter av den medicinska behandlingen är nödvändig för att framkalla en ärlig och

tillförlitlig relation mellan barnet och personalen. Vi anser att man som sjuksköterska ska

skapa en relation till barnet för att bygga upp en tillförlitlighet vilket underlättar arbetet

tillsammans med barnet.  

Det framkom i resultatet att familj och vänner är av stor betydelse för ett barn som vårdas på

sjukhus (Boyd et al., 1998, Carney et al., 2003, Forsner et al., 2005). Vi menar att alla barn i

varje unik situation ska ha rätt till att ha familjen närvarande vid vårdtillfället då vi anser att

familjen utgör det största trygghetskällan. Detta kan kopplas till Bowlby (1994) och hans

bindningsteori. Bowlby (1994) menar att alla barn redan i spädbarnsåldern skapar bindningen

till föräldrarna som väntas ge tröst, stöd och skydd. Ett barns bindningsbeteende aktiveras i

situationer där barnet känner sig otryggt exempelvis av smärta, skrämmande situationer samt

när barnet behöver vård. Detta styrks även av Bischofberger, Dahlquist, Edwinsson Månsson,

Tingberg,Ygge(2004) som beskriver att det är föräldrarna som uppfostrar och vårdar barnet

och på så sätt förstår barnets känslomässiga behov. Familjen förväntas bära huvudansvaret för

sitt barns välbefinnande och hälsa, det vill säga att dem anses ha en grundläggande

omvårdnadsfunktion för sina barn.

Bischofberger et al. (2004) skriver att barn kan uppleva det som något hotfullt och

skrämmande att genomgå behandlingar eller undersökningar. Barn uttrycker ofta känslor och

upplevelser genom lek. Att använda leken kan därmed vara ett sätt att kommunicera och

förmedla information. Som personal anses det viktigt att använda sig av leken i

kommunikationen med barn.

Barnen upplevde sjukhusmiljön som ofamiljär och dem kände sig även isolerade. Att söka

kontakt med andra barn på avdelningen var en viktig punkt då lek och aktiviteter underlättade

den uttråkande och isolerade tillvaron (Boyd et al., 1998, Perlander et al., 2004, Schmidt et

al., 2007). Detta styrker Hallström (2003) som menar att barn på sjukhus måste ha möjlighet

att aktiveras både fysiskt och mentalt samt att umgänge med andra barn ska uppmuntras. Men

det framkom även att vissa barn önskade mer avskildhet (Boyd et al., 1998, Carney et al.,

2003, Coyne, 2006, Perlander et al., 2004). Vi förstår att det inte i alla lägen går att tillgodose

alla barns olika önskemål, men vi anser att det är av stor betydelse att möta dessa barns

önskemål i största möjliga mån. Vi har uppmärksammat en skillnad i artiklarna angående

barnens önskan om avskildhet eller umgänge med andra barn, vilket vi funderar över om
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denna skillnad är beroende av barnets sjukdomstillstånd samt ålder, vilket inte har

framkommit i resultatet. Vi skulle vilja se om det föreligger likheter eller skillnader beroende

på barnens ålder, sjukdomstillstånd eller om det endast handlar om barnens personlighet.  

När barn lägg in på sjukhus spelar tidigare erfarenheter av sjukhus, föräldrarnas medverkan,

sjukdomens symtom och typ samt den kvalitet på omvårdnaden som utövas en stor roll.

Sjuksköterskornas kompetens, tillgängliga resurser samt omvårdnadens organisation är alla

viktiga faktorer som påverkar barns reaktion (Tveiten, 1993). Hopa, Tomlinson, Paavilainen,

Åstedt-Kurki (2004) menar att barns upplevelser av en sjukhusvistelse kan ge känslor av

rädsla, aggressivitet och osäkerhet, vilket kan påverka barnets hälsotillstånd och beteende.  

Fortsatt forskning

Vi anser att forskningen på området är bristfällig. Vidare forskning behövs och det hade varit

intressant att hitta studier gjorda med barn i samma åldersgrupp och med samma sjukdom, det

vill säga vi menar att upplevelsen av att vårdas på sjukhus kan skilja sig mycket beroende på i

vilken ålder barnet är samt vilken sjukdom barnet har. 

Slutsats

Den här litteraturstudien riktar sig dels till sjuksköterskor som arbetar på en somatisk

vårdavdelning, men vi anser även att all vårdpersonal som kommer i kontakt med barn kan ha

användning och nytta och denna studien. 

Utifrån vårt resultat drar vi slutsaten att det mest centrala för barnet är sjuksköterskans

bemötande och att hon besitter en god förmåga till kommunikation. Även föräldrarnas närvaro

samt sjukhusmiljön var av stor betydelse. Dessa faktorer tolkar vi som betydelsefulla för att

ge barnet en så positiv upplevelse som möjligt av ett vårdtillfälle. Vi menar att genom en ökad

kunskap angående barns upplevelser av den somatiska sjukvården kan hjälpa sjuksköterskor

att tillämpa god omvårdnad och kunna motverka ett vårdlidande hos barnen. 
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Bilaga 1

Bilagor

Sökningsförfarande
Cinahl 

Sökord Antal

träffar

Antal

lästa

titlar

Antal

lästa

abstrakt

Inkluderade artiklar för

kvalitetsgranskning

Inkluderade artiklar

till studien

Child* 195302

Child* AND

hospitalizd*

2600

Child* AND

hospitalized*

AND

experiences*

450

Child* AND

hospitalized*

AND

experience*

NOT parent*

258

Child* AND

hospitalized*

AND

experience*

NOT parent*

NOT family*

188 188 22 5 1

Nursing* 277111

Nursing* AND

pediatrics*

382

Nursing* AND

pediatrics* 

NOT parents*

323

Nursing* AND

pediatrics*

NOT parents*

NOT family*

276 276 0

Child* 195302
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Child* AND

life experices*

960

Child* AND

life

experiences*

AND

hospitalized*

22 22 4 3 3

ELIN@ KALMAR

Sökord Antal träffar Antal lästa

titlar

Antal lästa

abstrakt

Inkluderade artiklar

för kvalitetsgranskning

Inkluderade

artiklar till

studien
Child* 363788
Child* AND

hospitalized*

1952

Child* AND

hospitalized*

AND

experience*

166 166 12 3 2

Child* 306934
Child* AND

life

experiences*

1118

Child* AND

Life

experiences*

AND

hospitalized*

5 5 0

Nursing* 78070
Nursing*

AND

pediatrics* 

139 139 6 0

PsycINFO 

Sökord Antal

träffar

Antal lästa

titlar

Antal lästa

abstrakt

Inkluderade artiklar

för kvalitetsgranskning

Inkluderade

artiklar till

studien
Child* 413256
Child* AND

life

5303
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experiences*
Child* AND

life

experiences*

AND

hospitalization

*

153 153 0

Child* 413256
Child* AND

hospitalization

*

6373

Child* AND

hospitalization

* AND

experiences*

NOT parent*

822

Child* AND

hospitalization

* AND

experiences*

NOT parent*

NOT family*

312 312 4 1 1

Nursing* 74264
Nursing* AND

pediatrics*

8078

Nursing* AND

pediatrics*

AND life

experiences*

200 200 0

 

PubMed

Sökord Antal

träffar

Antal lästa

titlar

Antal lästa

abstrakt

Inkluderade artiklar

för kvalitetsgranskning

Inkluderade

artiklar till

studien
Child* 729162
Child* AND

hospitalized

*

8051

Child* AND

hospitalized

* AND

experiences

859
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*
Child* AND

hospitalized

* AND

experience*

NOT

parent*

574

Child* AND

hospitalized

* AND

experience*

NOT

parent*

NOT

family*

505

Child* AND

hospitalized

*

AND

experience*

NOT

parent*

NOT

family*

NOT

intensive

care unit,

pediatrics*

496

Child* AND

hospitalized

* AND

experience*

NOT

parent*

NOT

family*

NOT

intensive

care unit,

pediatrics*

NOT

489
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emergency

medicial

services*
Child* AND

hospitalized

* AND

experience*

NOT

parent*

NOT

family*

NOT

intensive

care unit,

pediatrics*

NOT

emergency

medicial

services*

NOT

operative*

477

Child* AND

hospitalized

* AND

experience*

NOT

parent*

NOT

family*

NOT

intensive

care unit,

pediatrics*

NOT

emergency

medicial

services*

NOT

operative*

NOT critical

477 477 477 0
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illness*

child* 729063

Child* AND

life

experience*

247

Child* AND

life

experience*

AND

hospitalized

*

6 6 0

Nursing* 228600

Nursing*

AND

pediatrics*

1594

Nursing*

AND

pediatrics*

AND life

experiences

*

1 1 1 0
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Kvalitativ granskningsmall enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani  (2006) i modifierad
form.

Kvalitativa studier

Beskrivning av studien

- Antal deltagare

- Åldern på antal deltagare

- Tydlig avgränsning/problemformulering?

- Är kontexten presenterad?

-Etiskt resonemang?

Urval

-Relevant?

-Strategiskt?

Metod för

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?

-Datainsamling tydligt beskriven?

-Analys tydligt beskriven?

Giltighet

-Är resultatet logiskt. Begripligt?

- Råder datamättnad?

- Råder analysmättnad?

Kommunicerbarhet

- Redovisas resultatet klart och

tydligt?

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?

Genereras teori?

Huvudfynd

Kvalitet - Hög, medel, låg
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Artikelmatris
Nr Tidskriftsnr

Publikationsår

Land

Författare Titel Syfte Metod

Urval

Ålder

Slutsats Kvalité

1 6

1998

Canada

Boyd J. 

et. al.

Chronically ill

children coping with

repeated

hospitalizations:

Their perceptions and

suggested

interventions 

Ej tydligt angivet Kvalitativ

Grounded

Theory

n= 6  

4 flickor

2 pojkar

Strategiskt

urval

9-13 år

Att barn behöver

både kognitiva och

beteendemässiga

coping-strategier

för att handskas

med stressfaktorer

under sin

sjukhusvistelse,

samt att föräldrar,

vänner och

personal är av stor

betydelse 

Medel

2 7

2003

Storbritannien

Carney T.

et. al.

Children´s views of

hospitalization: an

exploratory study of

data collection

Att undersöka

barns personliga

upplevelser av

deras

sjukhusvistelser för

fortsatt utveckling

inom pediatrisk

omvårdnad  

Kvalitativ

Ostrukturerade

och

strukturerade

intervjuer.

n=213

54% pojkar

46% flickor

Strategiskt

urval

Medelåldern

för flickor 10

år och 2

månader.

Medelåldern

för pojkar 10

år och 10

månader

För att reducera

den initiala

ångesten och den

negativa

uppfattningen av

sjukhusvistelser

måste barnen

förberedas inför en

sjukhusinläggning i

form av

information. Alla

barn bör utbildas

angående om vad

som händer på ett

sjukhus samt vad

de kan förvänta sig

av sjukhusvistelsen

Medel

3 10

2006

Irland

Coyne I. Children´s experiences

of

hospitalizations.

Att beskriva barns

upplevelser av att

vårdas på sjukhus

Kvalitativ

Grounded

theory

n=11

Strategiskt

urval

Det är uppenbart

att barn har rädslor,

orosmoment och

missuppfattningar

om att vistas på

sjukhus vilket leder

Hög
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7-14 år till stress av

upplevelsen och

har en negativ

påverkan på

barnets

självförtroende.
4 15

2005

Irland

Coyne I. Consultation with

children in hospital:

Children, parents´and

nurses´perspectives

Att undersöka

deltagandet i

vården gällande

barn, ur barns,

föräldrars och

sjuksköterskors

synvinklar 

Kvalitativ

Grounded

Theory

n= 11 barn

10 föräldrar

samt 12

sjuksköterskor

Ålder ej

angivet.

Barn har stort

behov av

konsultation samt

information kring

sjukdom och

behandling.

Föräldrarna

upplevde att barnen

skulle vara mer

delaktiga i

beslutstagandet

angående

vårdprocessen.

Sjusköterskor hade

delade meningar

angående barnets

delaktighet

beroende på

barnets kognitiva

mognad

Hög

5 9

2005

Sverige

Forsner M.

et. al.

The experience of

being ill as narreted by

hospitalized children

aged 7-10 years with

short-term illness

Att belysa hur barn

7-10 år upplever

sjukdom. Baserat

på barns egna

berättelser

Kvalitativ

Intervjuer

n= 7 

3 flickor 

4 pojkar

Strategiskt

urval

7-10 år

Barnens berättelser

kombinerades av

både verklighet och

fantasi. Dom kände

sig oroliga och

visste inte vad dom

kunde förvänta sig

av sin kropp samt

att dom kände sig

fångade och ville

fly

Hög

6 9

2005

Sverige

Forsner M.

et. al.

Being ill as narrated

by children aged 11-18

years 

Att belysa

upplevelser av att

vara sjuk i åldrarna

11-18 år. Baserat

Kvalitativ

Intervjuer

n= 5

4 flickor

Barnen uppskattade

att bli tilltalade, att

personalen

lyssnade på dem

Hög



Bilaga 3

på barnens egna

berättelser 

1 pojke

Strategiskt

urval

11-18 år

och att dem fick

information om

deras sjukdom

samt behandling.

Dem värderade

även lugn och ro
7 27

2004

Finland

Pelander T.

et. al. 

Quality in pediatric

nursing care: children

´s expectaions

Att studera barnens

upplevelser av den

pediatriska

omvårdnadens

kvalité    

Kvalitativ

n= 40

Strategiskt

urval 

4-11 år

Barnen förväntade

sig att

sjuksköterskan var

human,

humoristiskt,

färgglad,

underhållande,

engagerad, gav en

god omvårdnad

samt utförde ett

patient säkert

arbete. Medan

föräldrar

förväntade sig att

sjuksköterskan

skulle reducera

rädsla och

hemlängtan 

Hög

8 6

2007

USA

Schmidt C. et

al

Hospitalized children

perception of nurses

and nurse behaviors

Att bidra med

kunskap om barn

på sjukhus

uppfattningar om

sjuksköterskan och

sjuksköterskans

beteende. Baserat

på barnens egna

berättelser.

Kvalitativ

Grounded

Theory

n=65

34 pojkar

31 flickor

Strategiskt

urval

5-18 år. 

Generellt

uppskattade barnen

en sjuksköterska

som visade en

positiv attityd och

inställning, samt att

hon såg dem som

individer.

Medel


