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Författare: Christian Römberg & Pontus Älvehag 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Enligt barnkonventionen räknas varje människa tills dagen de fyllt 18 år som barn. 

Omkring 200 000 barn söker varje år vård på akutmottagningar i Sverige och cirka 95 000 barn per år 

är i behov av vård på sjukhus. I mötet sjukvården upplever de flesta barn rädsla och oro för 

sjukvårdsmiljön, sjuksköterskans mediciniska språk och beteende vilket kan förstärka 

smärtupplevelsen vid undersökning och behandling. En uppkommen sjukvårdsrädsla kan försvåra 

framtida sjukvårdskontakter och skapa otrygghet hos barn. Sjuksköterskans uppgift är att ge barnet en 

god omvårdnad och möjliggöra delaktighet för barnet och närstående för att dämpa rädsla och oro, 

något som regleras genom barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Syfte: Att belysa vad som ger upphov till rädslor och oro hos barn i möten med sjukvården som 

patient. 

 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En systematisk sökning efter artiklar gjordes i 

databaserna CINAHL, Pubmed och Psychinfo. Efter urval kvalitetsgranskades 10 artiklar, nio 

kvalitativa och en med kvalitativ och kvantitativ metod, vilka analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Fem kategorier som ger upphov till rädsla och oro identifierades, det okända, undersökning 

och behandling, operation, separation samt ensamhet. Rädslor och oro visade sig inför det okända där 

barn beskrev rädslor och oro inför sjukhusmiljö, sjuksköterskans omvårdnad och barns egna 

sjukdomar. I samband med undersökning och behandling beskrevs rädslor och oro inför exempelvis 

blodprovstagning och röntgenundersökning och vid operation väcktes rädslor inför att dö och uppleva 

smärta samt att vakna under pågående operation. Rädslor och oro visade sig även vid separation från 

föräldrar då barns rädslor förstärktes när de fick möta sjukvården på egen hand. I ensamheten började 

barn fantisera inför att se spöken och att de skulle drabbas av något obehagligt som till exempel en 

injektion. 

 

Slutsatser: Barns rädslor och oro inför mötet med sjukvården är ofta kopplat till informations- och 

kunskapsbrist kring omvårdnad, medicin och kirurgi. Sjuksköterskan kan genom tydlig och ärlig 

information samt med hjälp av lekterapi stärka barns och föräldrars delaktighet i mötet med 

sjukvården och genom delaktigheten dämpa barns rädslor och oro. Genom att sjuksköterskan arbetar 

för att stärka känslor av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos barn så kan rädsla och oro 

dämpas 

 

Nyckelord: Barn, patient, rädsla, oro, sjukvård 
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1. Inledning 

Sjuårige Sven sitter i väntrummet på sjukhuset tillsammans med sin gammelfarfar. Sven är 

rädd och undrar varför han är där. Det är väl inget fel på honom som kan leka med kompisar 

och han känner sig ju inte sjuk. Sven frågar sin gammelfarfar vad de väntar på och 

gammelfarfar berättar att doktorn vill ta ett blodprov på Sven. Sven blir jätterädd och undrar 

hur det går till att ta ett blodprov och undrar om det kommer att göra ont. En tant i vita 

kläder ropar "Sven!" och visar därefter in Sven och gammelfarfar till ett nytt rum. Sven sätter 

sig på britsen och tittar sig omkring. Han ser läskiga knivar, saxar och sprutor som ligger på 

ett bord och bilder på konstiga människor som finns på väggarna. Människorna på bilderna 

har ingen hud. Sven blir alltmer rädd och undrar om han också kommer att tappa sin hud. 

Tanten kommer då tillbaka och berättar att hon ska ta blodprover på Sven som doktorn vill 

titta på, Sven blir rädd och undrar hur hon ska kunna ta blodet ifrån honom. Sven ser därefter 

hur tanten tar fram en stor läskig nål och hon berättar att hon behöver sticka in nålen i hans 

arm.  Sven blir jätterädd och börjar gråta, han säger att han inte vill bli stucken. Tanten blir 

tyst för en kort stund och berättar att hon behöver hämta något i ett annat rum. När hon 

kommer tillbaka har hon med sig tre farbröder som har likadana dräkter som tanten. 

Farbröderna säger ingenting och de går fram till Sven och håller fast honom, Sven börjar 

skrika och gråta, då lämnar gammelfarfar rummet och väntar utanför medans den elaka 

tanten sticker nålen i Svens arm, "aj, sluta det gör ont!" skriker Sven, men ingen verkar lyssna 

på honom. 

 

Ovanstående berättelse bygger på observationer som författarna gjort under 

verksamhetsförlagd utbildning och i arbete inom akutsjukvård och primärvård. I 

reflektionssamtal tillsammans med legitimerade sjuksköterskor har författarna upplevt att det 

inte finns så mycket kunskap kring barns oro och rädslor i mötet med sjukvården. Författarna 

vill genom denna uppsats skapa en ökad förståelse om barns rädslor och oro hos barn i 

åldrarna 3 till 18. Detta hoppas författarna ska leda till ett bättre bemötande av barn som 

besöker sjukvården som patienter. 
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2. Bakgrund 

2.1 Barnet som patient i ett historiskt perspektiv 

När Sverige industrialiserades på 1800-talet skedde en omfattande förflyttning av människor 

från landsbygd till stad vilket fick till följd att man fick bo trångt och med låg hygienisk 

standard. I denna boendemiljö ådrog sig barn diarréer och bristsjukdomar och dödligheten var 

stor. I slutet av 1800-talet blev renlighet en dygd inom sjukvården och i uppsåt att minska 

smittspridningen mellan människor, separerades barn som skulle läggas in på sjukhus från 

sina föräldrar. Under 1930-talet förbättrades svensk barnhälsovård genom införandet av 

kostnadsfria besök på barnavårdscentraler samt vaccinationer. Samtidigt uppmärksammades 

att barnet påverkades negativt och kunde skadas i sin utveckling av att vara separerade från 

sina föräldrar och i dagens sjukvård har barnet och föräldrarna rätt att vara tillsammans och få 

information kring barnets vård så att både barn och föräldrar kan vara delaktiga i barnets 

omvårdnad (Hallström, 2009). 

 

2.2 Barnet som patient i dagens sjukvård 

Enligt barnkonventionen från 1989 räknas varje människa fram till dagen de fyllt 18 år som 

barn (Barnombudsmannen, 2012). Omkring 200 000 barn söker varje år vård på 

akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2011) och cirka 95 000 barn per år är i behov av vård på 

sjukhus. Barns behov av sjukvård varierar i stor utsträckning och barn som vårdas på sjukhus 

idag kan delas in i två grupper. I den första gruppen är barnets sjukhusvistelse tillfällig och 

här behandlas barnet för infektioner men även för skador de ådragit sig vid exempelvis 

sportaktiviteter eller trauma. I den andra gruppen har barnet ofta kroniska sjukdomar som till 

exempel diabetes. Kroniska sjukdomar kan leda till regelbundna sjukhusvistelser (Ygge, 

2009). 

 

2.3 Barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården 

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor, oavsett ålder (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). Enligt HSL (SFS 1982:763) ska respekt visas för 

patienters självbestämmande och integritet och en god kontakt mellan patient och 

sjukvårdspersonal främjas. Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan möta barnet på ett respektfullt och empatiskt sätt, där 

lyhördhet för barnets frågor ska visas. Sjuksköterskan har även en skyldighet att försäkra sig 

om att informationen som har givits till barnet och föräldrarna har uppfattats och förståtts av 
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både barnet och föräldrarna. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser även 

skyldigheten att lindra barns sjukdomsupplevelser och lidande på ett empatiskt sätt. 

 

FN:s barnkonvention innebär att barn oavsett bakgrund ska behandlas med respekt där barnets 

bästa alltid står i fokus. Sverige var ett av de första länderna som skrev under 

barnkonventionen och försäkrar därmed att barn i Sverige har friheten att uttrycka sina åsikter 

i frågor som berör deras situation. Detta innebär att sjukvårdspersonal har en skyldighet att 

visa hänsyn till barnets åsikter och ställning i samhället (Barnombudsmannen, 2012). Detta 

ställer krav på att sjuksköterskan samverkar och rapporterar till berörda samhällsorgan när 

hon misstänker missförhållanden i barnets omgivning (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

För att säkerställa barnets ställning i samhället ska barnet trots sjukdom även erbjudas en god 

skolundervisning under längre sjukhusvistelser (Skollag, SFS 2010:800). 

 

2.4 Barnets rädslor i mötet med sjukvården 

Rädsla är en känsla som hjälper människor att undvika eller förutse fara och innefattar 

primitiva larmreaktioner som att fäkta eller fly när människan upplever sin existens hotad. 

Rädslor kan framkallas genom att befinna sig i medicinska miljöer. Redan när barnet får se 

den komplexa och stora byggnaden som ett sjukhus ofta innebär så kan barnet bli skrämt. 

Behandlingsrum och operationssalar är skrämmande för de flesta barn och ett medicinskt 

språk och ett beteende hos vårdpersonalen som barnet inte känner igen kan vara skrämmande 

för barnet. Nästan alla barn har rädslor inför kateterisering, venpunktioner, injektioner och 

undersökningar och en kommande operation kan uppfattas som ett direkt hot mot barnets 

existens. Procedurrädsla i barnaåren är så vanlig att den räknas som ett normaltillstånd 

(Tamm, 2003). Rädslan kan kopplas till att barnet förväntar sig att det ska göra ont eller att 

undersökningen ska vara obehaglig vilket kan förstärka smärtupplevelsen. Rädslor inför 

sådana procedurer är väldigt varierande, vissa barn kan få en klump i magen relaterat till oro, 

medans andra kan ha en stark ångest med svimning eller raseriutbrott som följd av rädslan. En 

sjukvårdsrädsla som redan har uppkommit kan vara hindrande i framtida sjukvårdskontakter, 

då en förberedelse inför nästa besök försvåras.  

 

2.5 Barnets mognad relaterat till olika utvecklingsstadium 

Barnets rädslor varierar i viss mån med mognad och vilket utvecklingsstadium som barnet 

befinner sig i. Barn i åldrarna 3- 6 år blir mer medvetna om sin omgivning och upplever 
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rädsla och oro vid medicinska procedurer och okända situationer. Barn i åldrarna 6-12 år har 

fått en ökad förståelse om att döden är något definitivt vilket ger rädslor inför exempelvis 

narkos (Enskär & Golsäter, 2009). Barn i denna åldersgrupp blir även mer medvetna om sin 

kropp och uttrycker rädslor när sjuksköterskan inkräktar på deras kropps integritet. Vid 

olyckor kan barn i åldrarna 13-18 år förneka händelsen och dölja sina rädslor, exempelvis 

rädslor för ett förändrat utseende på grund av skada (Edwinson Månsson, 2009). 

 

2.5.1 Förmåga att utforska och bli självständig 

Barn i åldrarna 3-6 år har utvecklats motoriskt och kan röra sig mer och mer obehindrat. Detta 

skapar bättre förutsättningar för barnet att utforska sin omgivning och genom barnets ökade 

minneskapacitet och förmåga att känna igen situationer har barnet fått viktiga verktyg för att 

utforska sin omvärld (Enskär & Golsäter, 2009). Genom att barnet får möjlighet att utforska 

sin omgivning och sig själv så kan barnets självkänsla stärkas och kränkts detta kan barnet bli 

passivt och tillbakadraget med en försvagad tilltro till sin egen kapacitet (Broberg, 2009; 

Enskär & Golsäter, 2009). Barnet vill även utforska sin förmåga att lösa uppgifter och kan 

därför säga ifrån när föräldrarna vill ge en hjälpande hand. Trots det spelar föräldrarna en 

viktig roll i barnets trygghet (Broberg, 2009). Vid separation från föräldrarna utvecklas 

otrygghetskänslor hos barnet, vilket kan skapa svårigheter i relationer med andra människor 

eftersom barnet inte känner sig älskat. 

 

Barn i åldrarna 3-6 år har svårigheter i att hantera abstrakta föreställningar. Barnet kan ta 

sjuksköterskans ord bokstavligt vilket kan framkalla rädslor inför undersökningar och 

behandlingar och sjuksköterskan bör reflektera över sina ordval och undvika förskönande 

förklaringar vid svåra frågor. Döden är ett sådant exempel, att beskriva döden som att den 

döda sover kan väcka rädslor hos barnet för att somna (Broberg, 2009; Enskär & Golsäter, 

2009). 

 

2.5.2 Förmåga till lärande 

Barn i åldrarna 6-12 år befinner sig i en lärandefas och barnet söker bekräftelse och har ett 

behov av att få beröm för att utveckla sitt självförtroende. Om föräldrarna och 

sjukvårdspersonalen tillåter barnet att utforska sin kapacitet stärks barnets självkänsla. Om 

barnet inte får beröm för sin medverkan vid till exempel behandlingar kan barnet komma att 

utveckla rädslor och oro inför nya situationer då de blir osäkra på sin förmåga att hantera nya 



 

5 
 

situationer (Enskär & Golsäter, 2009). Relationer med andra barn blir viktigt i denna fas och 

här utvecklas barnets förmåga att samspela med andra.  

 

I denna fas ökar barns medvetenhet om kroppens inre organ och kroppsfunktioner vilket kan 

framkalla rädslor inför att drabbas av funktionshinder kopplat till sjukdom och skada (LeRoy, 

Elixson, O´brien, Tong, Turpin & Uzark, 2003). Att döden är något definitivt börjar barn 

förstå i åldrarna 5-10 år, då barnet börjar se samband mellan sjukdomar och döden vilket kan 

skapa rädslor vid sjukdom. Detta ställer krav på att sjukvårdspersonalen ger information och 

stöd till barnet. I denna fas spelar familjen en viktig roll i barnets trygghet, men barnet börjar 

även finna trygghet i andra vuxnas tillvaro och sjuksköterskan behöver därför vara närvarande 

(Enskär & Golsäter, 2009). 

 

2.5.3 Förmåga till att finna sin identitet 

Barn i åldrarna 13-18 år är i den sista fasen till vuxenlivet som kallas pubertet. Puberteten 

innebär en rad fysiska förändringar som kan göra barnet känsligt för hur andra uppfattar deras 

utseende då barnet upplever krav på att uppfylla de kroppsideal som finns i samhället 

(Broberg, 2009; Mangs & Martell, 1995). Dessa kroppsideal kan skapa stor oro i att drabbas 

av missprydande ärr i samband med operation (LeRoy et al., 2003). Barnet befinner sig nu i 

en fas där identitetssökandet börjar och barnet börjar utforska sin identitet samt fundera på 

vad de vill åstadkomma med livet. Frigörelseprocessen blir alltmer tydlig men behovet av att 

söka trygghet hos familjen kvarstår. Kamrater och andra vuxna börjar spela en viktigare roll i 

barnets trygghet och identitetssökande. Vid täta kontakter med sjukvården kan barnets 

utveckling mot vuxenlivet ta skada eftersom kamrater och grupptillhörlighet är viktigt i denna 

fas och därför bör dessa kontakter främjas av sjukvården (Broberg, 2009; Enskär & Golsäter, 

2009). Barnet blir mer medvetet om vad som händer och barnet kan reagera starkt på när 

information saknas om till exempel behandling vilket kan framkalla rädsla och oro. Barnets 

behov av kontroll och självständighet är starkt och i denna fas är det mycket viktigt att barnet 

respekteras för vem hon/han är (Enskär & Golsäter, 2009). 

 

2.6 Föräldrarnas betydelse för att minska barnets rädsla 

Föräldrars närvaro vid barnets sjukhusvistelse är en naturlig del i barnets omvårdnad och idag 

vet man att barns trygghet ökar när föräldrarna är närvarande. Föräldrar som finns vid barnets 

sida vid undersökningar kan trösta och stötta sitt barn (Ygge, 2009) och de är en viktig 
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komponent för att barnet ska lära sig att bemästra sina rädslor och få sina frågor besvarade 

(Broberg, 2009). Detta ställer krav på att sjukvården även bör vara ett stöd till föräldrarna, då 

även föräldrarna har ett behov av att känna trygghet vid omvårdnaden av deras barn. Studier 

visar att föräldrar kan uppleva informationen från sjukvården som otydlig, vilket kan göra 

föräldrarna obekväma att delta vid obehagliga undersökningar och detta kan resultera i att 

barnets rädslor förstärks (Ygge, 2009). Föräldrar värdesätter information och stöd från 

sjukvårdspersonal vid deras barns omvårdnad (von Essen, Enskär & Skolin, 2001). Därmed 

bör föräldrarna erbjudas tydligare information om barnets planerade undersökningar och även 

få en uppmuntran om att delta vid undersökningen och gärna bli tilldelade en frivillig uppgift i 

samband med barnets undersökning (Ygge, 2009).  

 

2.7 Bemötande och betydelse av delaktighet 

För att skapa bra vårdande möten med patienter behövs ett ansvar hos sjuksköterskan att 

utifrån sin kunskap skapa förutsättningar för ett vårdande möte där patientens delaktighet 

stärks efter dennes förutsättningar. När sjuksköterskan strävar efter att möta patienter ansikte 

mot ansikte skapas förtroende och tillit och här kan patienters rädslor och oro dämpas genom 

att sjuksköterskan och patienten arbetar mot ett gemensamt mål (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom att sjuksköterskan ser varje möte som ett tillfälle för utbyte av upplevelser och 

erfarenheter skapas förutsättningar för bra bemötande. När sjuksköterskan lyssnar aktivt på 

barnets upplevelser stärks förtroendet och en ökad delaktighet i omvårdnaden kan skapas då 

barnet blir medvetet om kommande undersökningar och behandlingar (Broberg, 2009). 

 

2.8 Sjuksköterskans arbete och betydelse för barnets rädsla 

Att informera barnet i samband med sjukvårdsbesök är ett krav enligt barnombudsmannen 

(2012) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Barn som informerats inför kommande 

behandlingar och undersökningar upplever mindre stress och kan på så sätt hantera situationer 

bättre då deras förväntningar blir mer verklighetsbaserade. Informationen som ges till barnet 

bör alltid anpassas efter barnets mognad, språkutveckling och tidigare erfarenheter 

(Hallström, 2009). Ärliga förklaringar upplevs inte lika skrämmande för barnet till skillnad 

mot överraskande situationer vilka barnet kan uppleva som obehagliga. Barn som har 

informerats inför kommande händelser har även lättare att känna tillit till sjukvårdspersonalen 

vilket underlättar samarbetet mellan barnet och sjukvårdspersonalen (Edwinson Månsson, 
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2009). Dock kan sjukvårdspersonalen ibland känna sig splittrade inför att informera barnet i 

tron att rädslor och oro då ska förvärras (Hallström, 2009). 

 

I barns berättelser framkommer ibland upplevelser av övergrepp vid behandlingar och att 

barnets rädslor vid smärtsamma behandlingar ignorerats då sjukvårdspersonalen har valt att 

fortsätta behandlingen utan barnets tillåtelse (Driessnack, 2006). 

 

2.9 Förberedelse och lekterapi 

På sjukhus möts barn av främmande lukter och miljöer som de inte känner igen och där 

smärtsamma upplevelser kan uppstå. Här behöver barnet ge uttryck för sina upplevelser 

genom lek och skapande. På så sätt blir lekterapin ett rum för återhämtning där barnet genom 

lek och skapande kan hantera eller glömma bort sin sjukdom och rädsla (Karolinska, 2010b; 

Wikström, 2005). 

 

Barnet kan med fördel förberedas inför behandling genom lek och skapande. Genom att 

barnet tillåts att till exempel leka sjuksköterska eller doktor kan barnet få prova på att ta 

blodprov på dockor och på så sätt avdramatisera sina rädslor inför kommande behandling. Här 

är det även viktigt att sjuksköterskor och lekterapeuter är delaktiga i barnets lek för att de ska 

kunna informera och svara på barnets frågor under lekens gång. Föräldrarna bör också vara 

med vid denna lek så att även föräldrarna får en bättre förståelse inför kommande behandling, 

vilket gör att föräldrarna kan vara mer delaktiga i barnets omvårdnad (Karolinska, 2010a). 

 

3. Teoretisk referensram: KASAM 

KASAM är en liten del i den salutogena modellen som får oss att tänka kring faktorer som 

befrämjar hälsa eller ökar rörelsen mot hälsa, så kallade friskfaktorer. Exempel på 

friskfaktorer är ett fungerande socialt nätverk eller ett intresse som individen brinner för. 

Begreppet KASAM är myntat av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky och är en 

förkortning för känsla av sammanhang. Begreppet innefattar hur världen tolkas och erfars av 

individen och hur individen reagerar på olika påfrestningar. Begreppet är komplext och 

förenklat så är det tre komponenter som kännetecknar begreppet KASAM. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att alla människor har olika 

grad av KASAM. En människa som har hög KASAM kan exempelvis bearbeta motgångar 

och stressande faktorer och göra dessa till något begripligt, hanterbart, eller meningsfullt. En 
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individ med låg KASAM har däremot svårare att hantera sina känslor och se begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet när de blivit utsatta för påfrestande situationer. Begriplighet 

är när yttre och inre stimuli kan förstås, vilket gör att situationen blir förstålig och man får 

något slags strukturerat förnuft runt händelsen och det kaotiska uteblir. Hanterbarhet kan 

beskrivas som de resurser en individ har för att hantera påfrestande situationer. Resurserna 

kan vara i form av ett socialt nätverk bestående av exempelvis familj och närstående eller en 

tro på exempelvis gud. En hanterbarhetskänsla som är hög kommer att leda till att individen 

klarar sorger och oförutsedda händelser i livet utan att känna sig som ett offer, vilket 

möjliggör att individen kan gå vidare. Meningsfullhet ses som en komponent till motivation 

där individer med hög KASAM och meningsfullhet ser områden i livet som meningsfulla eller 

viktiga för dem. Människor med hög KASAM fortsätter att kämpa i motgång för att de ser att 

detta kommer att leda till resultat, trots att det krävs investeringar i engagemang och känslor 

(Antonovsky, 2005).  

 

När den nyfödde lämnar den varma och lugna livmodern upplevs omvärlden som obegriplig, 

ohanterlig och meningslös. Under uppväxttiden blir dock omvärlden mer begriplig, hanterbar 

och meningsfull för barnet. Hur KASAM-värdet formas hos barn under uppväxten beror dock 

på hur de upplevt påfrestande situationer och vilket stöd de fått under uppväxten. Detta 

belyser hur viktigt det är med stöd och en god omvårdnad från sjuksköterskan för att utveckla 

ett ökat KASAM-värde hos barn. Sjuksköterskan uppgift blir således att stödja barn att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vid deras möten med sjukvården (Langius-

Eklöf, 2009). 

 

Utifrån detta har författarna valt att diskutera barns rädslor och oro i möten med sjukvården 

utifrån KASAM-teorin som valts som teoretisk referensram. Barns rädslor och oro kan 

dämpas genom känslor av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, exempelvis då 

omgivningen ter sig mer begriplig. När barn ser meningsfullhet i sin tillvaro kan de hantera 

påfrestande situationer vilket även kan stärka dem i deras utveckling mot vuxenlivet. 



 

9 
 

4. Problemformulering 

Barn ska inte behöva uppleva rädsla och oro vid sitt möte med sjukvården, men redan när 

barn ser ett sjukhus kan de bli skrämda. I sjukhusmiljön kan de mötas av främmande lukter 

och miljöer som framkallar rädslor och oro, vilket i sin tur förstärker smärtupplevelser. I 

samband med smärtsamma undersökningar och behandlingar kan barn uppfatta situationen 

som ett övergrepp medan en väntande operation kan ses som ett direkt hot mot barnets 

existens.  

 

Denna rädsla och oro skapar otrygghet och ökar barns stressnivå vilket kan framkalla 

raseriutbrott och svår ångest. Rädsla och oro i möten med sjukvården kan dessutom försvåra 

samspelet mellan sjuksköterskor och barn. En redan uppkommen sjukvårdsrädsla kan vara 

hindrande i framtida vårdmöten och på så sätt försvåra barns och föräldrars delaktighet i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan kan här känna sig splittrad inför att informera barn i tron att de 

ska förvärra rädslan. Genom en ökad förståelse för hur barnet uppfattar och förstår sin 

omgivning och utefter det stödja barnets begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

vårdmötet kan sjuksköterskan lindra barns lidande och främja deras välbefinnande.  

 

5. Syfte med denna uppsats var  

Att belysa vad som ger upphov till rädslor och oro hos barn i möten med sjukvården som 

patient. 

 

6. Metod 

6.1 Design 

För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt som metod för att belysa och utforska aktuell 

forskning. En litteraturöversikt som metod innebär att flera studier med god kvalitet 

identifieras för att utgöra ett underlag till ett nytt resultat och det är en metod som kan ge svar 

på kliniska frågeställningar. En litteraturöversikt som metod utgår ifrån ett specifikt syfte. 

Studiens urvalskriterier och sökningsförfarande samt analys och granskningskriterier ska 

finnas beskrivna (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

6.2 Urval 

Inklusionskriterier i litteraturöversikten är vetenskapliga artiklar som beskriver vad som ger 

upphov till rädslor och oro i möten med sjukvården om patient i åldrarna 3-18 år ur ett 
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barnperspektiv. För att ta del av aktuell forskning har författarna inkluderat kvalitativa artiklar 

och artiklar som använder både kvalitativ och kvantitativ metod. Artikelsökningen 

begränsades till att identifiera artiklar publicerade från år 2000 och framåt. De utvalda 

artiklarna är peer-review och redovisade i artikelmatrisen (se bilaga 6). Östlundh (2006) 

menar att funktionen peer-review avgränsar sökningen till att endast visa artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. 

 

6.3 Sökningsförfarande 

Författarna genomförde artikelsökningar i databaserna CINAHL, Pubmed samt Psychinfo, 

vilka tillhandahåller forskning inom omvårdnad, medicin, psykologi, odontologi, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). Artikelsökningarna 

genomfördes mellan 2012-10-17 och 2012-10-25. Artikelsökningen inleddes med att 

identifiera engelska sökord i Svensk MeSH som är en svensk-engelsk medicinordlista 

anpassad för Pubmed (Karolinska institutet, 2011). Forsberg och Wengström (2008) beskriver 

hur översatta MeSH termer kan anpassas till respektive databas ämnesord i CINAHL 

headings och Psychinfo Thesaurus. 

 

I CINAHL kontrollerades MeSH termerna mot CINAHL Headings för att identifiera 

databasens ämnesord som resulterade i sökorden fear, child, hospitals, coping, emotions, 

hospitalization, ”child, hospitalized”, anxiety. Författarna avgränsade sökningen genom att 

söka artiklar publicerade från år 2000 och framåt med funktionen ”peer-review” en sådan 

avgränsning är enligt Forsberg och Wengström (2008) rimlig för att erhålla en snävare och 

mer aktuell sökning. Där funktionen ”explode” har varit möjlig har detta genomförts, explode 

innebär att liknande ämnen kan identifieras (Polit & Beck, 2012). Sökorden har sedan 

kombinerats med operatorerna ”AND” eller ”OR” som kallas boolesk sökning. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) kan detta bredda sökningen med ”OR” eller avgränsa 

sökningen med ”AND”. En fritextsökning med trunkering genomfördes för att bredda 

sökningen. Trunkering innebär att olika ändelser av ett ämnesord tas med i sökningen 

(Forsberg & Wengström, 2008). Sökningsförfarandet i CINAHL redovisas i (se bilaga 1). 

 

I Pubmed användes MesH termerna; fear, child, hospitals, "adaptation, psychological", 

emotions, hospitalization, anxiety, pediatric nursing. Författarna avgränsade sökningen till 

artiklar publicerade år 2000 och framåt. Författarna har sedan kombinerat MeSH termerna 
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med operatorerna ”AND” eller ”OR” (Forsberg & Wengström, 2008). De utvalda artiklarna 

kontrollerades sedan via Ulrich´s Periodicals Directory för att kontrollera att de var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sökningsförfarandet i Pubmed redovisas i (se bilaga 2). 

 

I Psychinfo kontrollerades MeSH termerna mot Thesaurus termerna som resulterade i 

sökorden fear, hospitals, coping behavior, emotions, hospitalization, anxiety. Ingen Thesaurus 

Term identifierades till sökordet child, vid provsökning gav child 188 971 träffar i Psychinfo 

och inkluderades därefter i sökningen (Friberg, 2006). Författarna avgränsade sökningen till 

att identifiera artiklar publicerade år 2000 och framåt tillsammans med funktionerna ”peer-

review” och ”explode” (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden har sedan kombinerats med 

operatorerna AND eller OR. Två fritextsökningar genomfördes var av den sista 

fritextsökningen trunkerades (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningsförfarandet i 

Psychinfo redovisas i (se bilaga 3). 

 

När sökningarna understeg 600 träffar i respektive databas valde författarna att studera titlarna 

systematiskt för att identifiera titlar som kunde besvara litteraturstudiens syfte och 

problemformulering. Detta resulterade i att 2729 titlar lästes, 135 abstrakt lästes där sedan 25 

artiklar lästes vilket resulterade i att 9 artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Samtliga 

granskade artiklar ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet för att ingå i resultatet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Även en manuell sökning resulterade i en utvald artikel vilken redovisas i 

bilaga 4 (Östlundh, 2006). 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

De 10 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad granskningsmall 

med utgångspunkt ifrån Forsberg och Wengström (2008) (se bilaga 5). Modifieringen innebar 

att författarna kunde kvalitetsgranska utvalda artiklar med hjälp av ja- och nej frågor. Ett ja-

svar innebar 1 poäng och ett nej-svar genererade 0 poäng. Författarna omvandlade sedan 

respektive artikels totala poäng till procent. Artiklar som uppnådde mer än 60 procent höll en 

medelhög kvalitet och artiklar över 80 procent ansågs hålla en hög kvalitet. Artiklar med ett 

resultat över 60 procent inkluderades i resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Fyra av 

artiklarna visade sig hålla medelhög kvalitet och sex artiklar höll en hög kvalitet. Nio artiklar 

var kvalitativa och en artikel använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Granskade 

artiklars kvalitet redovisas i artikelmatrisen (se bilaga 6). 

http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb/
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6.5 Etiska överväganden 

Samtliga utvalda artiklar i vår litteraturstudie har redovisat ett etiskt resonemang och har fått 

ett godkännande för sin forskning från etiska kommittéer. Forsberg och Wengström (2008) 

menar att det är oetiskt att som forskare endast presentera resultat som stödjer forskarens egna 

åsikter och föreställningar. Med dessa kunskaper kunde författarna lyfta fram varandras 

föreställningar under analysprocessen för att motverka att egna föreställningar skulle färga 

resultatet. 

 

6.6 Analys 

Författarna valde att arbeta utifrån en kvalitativ innehållsanalys som bearbetas enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Fokus låg på att identifiera meningsbärande 

enheter som besvarade uppsatsens syfte, att belysa barnets rädslor och oro i mötet med 

sjukvården som patient. Författarna granskade de utvalda artiklarnas resultat flera gånger och 

meningsbärande enheter färgmarkerades individuellt av författarna, för att sedan jämföras och 

diskuteras gemensamt vilket gav en bättre överblick av utvalda artiklars resultatdel. 

Tillsammans valde författarna ut de meningsbärande enheterna vilka kondenserades ner för att 

göra materialet mer hanterbart. Kondensering innebär att textens innehåll kortas ner utan att 

förlora sin mening (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Den kondenserade texten 

abstraherades sedan av författarna till att bilda koder som förvandlades till underkategorier 

och kategorier (se exempel i tabell 1). Abstrahering innebär att resultatdelens innehåll 

förtydligas vilket underlättar arbetet med att identifiera kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna länkade sedan samman underkategorier för att bilda kategorier 

som blev rubriker i uppsatsens resultat. 

 

 

Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Barn blev rädda 

efter att ha blivit 

utsatta för 

smärtsamma och 

skrämmande 

behandlingar som 

de inte förstod 

meningen med.  

Barn blev rädda av 

smärtsamma och 

skrämmande 

behandlingar som 

uppfattades som 

meningslösa 

Barn blev rädda av att inte 

förstå behandlingar  

Att som barn 

inte förstå 

behandling 

 

Behandling och 

undersökning 
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7. Resultat 

Uppsatsens analys resulterade i att fem kategorier om vad som ger upphov till rädslor och oro 

hos barn i mötet med sjukvården som patient identifierades. Dessa kategorier gjordes om till 

att bli underrubriker i studiens resultatdel: Det okända, Undersökning och behandling, 

Operation, Separation samt Ensamhet.  

 

7.1 Det okända 

I flera studier uttryckte barn rädslor och oro inför det okända i sjukhusmiljön (Coyne, 2006; 

Ford, 2011; Forsner, Jansson & Sorlie, 2005; Forsner; Jansson & Söderberg, 2009; Runeson, 

Mårtenson & Enskär, 2007; Salmela, Aronen & Salanterä, 2011; Salmela, Salanterä & 

Aronen, 2009; Wennström, Hallberg & Bergh, 2008; Wilson, Megel Enenbach & Carlson, 

2010) när barn inte visste vad som väntade dem (Wennström et al., 2008).  Flera berättelser 

från barn beskrev mötet med sjukvården som ett hot mot deras existens där barn upplevde att 

sjukvården skulle förgöra dem. Detta hot beskrevs som att bli hotad av ett monster (Forsner, 

2009). De hotande faktorerna uppgavs finnas i sjukhusmiljön, sjuksköterskans omvårdnad och 

även barnets egen sjukdom kunde ses som något okänt och skrämmande för barnet (Forsner et 

al., 2009; Salmela et al., 2011). I barns berättelser framkom rädslor inför att deras 

kroppsfunktioner och utseende skulle förändras på grund av sjukdom eller skada. När barnet 

inte visste vad som väntade (Forsner et al., 2005). Detta kunde skapa upplevelser av förlorad 

kontroll och minskad delaktighet i barnets omvårdnad. Vilket i sin tur kunde göra barn 

passiva och även yttra sig genom sömnsvårigheter på grund av rädsla för vad sjuksköterskan 

skulle göra medans de sov (Wennström et al., 2008). 

 

Barns rädslor inför det okända var ospecifika, det var svårt att exakt säga vad som 

framkallade rädslorna i sjukhusmiljön (Forsner et al., 2009; Wilson et al., 2010) och detta 

resulterade i att barn började söka efter tecken på faror i omgivningen (Forsner et al., 2009). 

Exempelvis så kunde larmknappen som barnet såg i behandlingsrummet och på 

vårdavdelningarna upplevas som farlig att trycka på om funktionen var okänd för barnet 

(Forsner et al., 2005). 
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7.2 Undersökning och behandling 

Flera barn upplevde rädslor och oro i samband med undersökning och behandling (Coyne, 

2006; Ford, 2011; Forsner et al., 2005; Forsner et al., 2009; Runeson et al., 2007; Salmela et 

al., 2011; Salmela et al., 2009; Wilson et al., 2010) och barn kunde ha skrämmande 

förväntningar inför detta (Forsner et al., 2005). Detta kunde yttra sig som sömnsvårigheter hos 

barn kvällen innan undersökning och behandling (Runeson et al., 2007). Flera barn beskrev 

rädslor för nålar, kanyler, skalpeller och blodtrycksmanschetter som de såg i sjukhusmiljön 

(Ford, 2006; Forsner et al., 2009; Salmela et al., 2011; Salmela et al., 2009; Wilson et al., 

2010). Blodtrycksmanschetten kunde ses som ett vasst verktyg av barnet som var till för att 

skada människor, då barnet trodde att insidan av kroppen skulle skadas när 

blodtrycksmanschetten pumpades upp (Forsner et al., 2005). I flera studier framkom barns 

rädslor över att behöva uppleva smärta i samband med undersökning och behandling, 

vanligast var rädslan för blodprovstagning och injektion (Ford, 2011; Forsner et al., 2005; 

Forsner et al., 2009; Runeson et al., 2007; Salmela et al., 2009). I Ford (2011) beskrev flera 

barn dessa procedurer som de mest skrämmande situationerna i mötet med sjukvården. 

 

I Runeson et al. (2007) berättade barn som inte fått tillräckligt med information inför 

kommande undersökning och behandling att de var rädda för att känna smärta vid 

röntgenundersökningar och injektioner. Ovissheten väckte barns fantasier och de trodde till 

exempel att stora volymer blod skulle tas ifrån dem när de fått en perifer venkateter. 

 

Barn beskrev även rädslor för sjukvårdspersonal som var delaktiga vid deras undersökning 

och behandling (Britto, Tivorsak & Slap, 2010; Coyne, 2006; Forsner et al., 2009; Salmela et 

al., 2009; Salmela et al., 2011). När barn utsatts för smärtsamma behandlingar kände de sig 

sårade av sjuksköterskan och doktorn eftersom barn inte förstod meningen med behandlingen 

de fått genomlida (Salmela et al., 2011). När flera sjuksköterskor och doktorer deltog i 

undersökningen och behandlingen samtidigt kunde barnets rädslor och oro förstärkas eftersom 

barnet fick en känsla av att hamna i underläge och här väcktes tankar hos barnet om att något 

otäckt var på väg att hända. Rädslan för att hamna i underläge förstärktes ytterligare hos barn 

som tidigare känt sig lurade och vilseledda av sjukvårdspersonal (Forsner et al., 2009) och 

detta kunde även resultera i att barn uttryckte rädslor inför att inta mediciner som 

sjuksköterskan delade ut (Salmela et al., 2009). Några barn beskrev att de upplevt hur deras 

rädslor nonchalerades av sjukvårdspersonalen som inte visade något intresse för barnets 
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rädslor utan istället valde att fokusera på medicintekniska detaljer vid undersökning och 

behandling vilket förstärkte deras rädslor (Forsner et al., 2009; Salmela et al., 2011). 

 

Att klä av sig nakna inför sjukvårdspersonalen upplevdes av många som en 

integritetskränkning och Salmela et al. (2011) beskrev hur barn i dessa situationer kunde 

protestera genom att hålla för ögonen eller slå sig fri från sjuksköterskan och lämna rummet. 

Vid diskussion kring känsliga ämnen med sjukvårdspersonal beskrev flera tonåringar en 

känsla av att bli dömd på förhand när sjukvårdspersonal diskuterade ämnen som exempelvis 

oskyddat sex (Britto et al., 2010). 

 

7.3 Operation 

Rädsla och oro inför operation var vanligt hos barn oavsett tidigare erfarenhet (Coyne, 2006; 

Ford, 2011; Forsner et al., 2005; Salmela et al., 2009; Wennström et al., 2008) eftersom det 

väckte existentiella frågor där rädslan över att dö i samband med operationen upplevdes som 

skrämmande. I dessa berättelser framkom även rädslor och oro inför att vakna upp lemlästade 

med svåra smärtor och bestående kroppsskador (Coyne, 2006; Ford, 2011; Forsner et al., 

2005) och att detta kunde leda till ett beroende av sjuksköterskans omvårdnad (Coyne, 2006). 

Det fanns även en rädsla inför att sövas, vilken Ford (2011) menar handlade om att barnet 

saknade kunskap om att bli sövd och därför hade rädslor kring möjligheten att vakna upp 

under pågående operation. Redan under förberedelserna inför operation, som påtagandet av 

operationskläder och att bli transporterad till operationssalen väcktes rädslor inför vad som 

väntade (Coyne, 2006) och dessa kunde sedan förvärras när barnet fick se den mediciniska 

utrustningen och operationssalen (Wennström et al., 2008). Rädslorna inför operation kunde 

förvärras om barnet saknade familj och närstående med tidigare erfarenheter av operation 

(Ford, 2011). Rädslorna förstärktes ytterligare hos barn som sökte efter kunskap från andra 

källor än sjukvårdspersonal, till exempel genom tv program och kamrater (Coyne, 2006). 

 

7.4 Separation 

Flera studier lyfte fram barns rädslor inför att separeras från familj och närstående i mötet 

med sjukvården (Britto et al., 2010; Coyne, 2006; Ford, 2011; Forsner et al., 2005; Salmela et 

al., 2011; Salmela et al., 2009). Separationen från föräldrarna skapade oro hos barn och 

förstärkte barns rädslor inför att vistas i sjukhusmiljön och att möta sjukvårdspersonalen på 

egen hand (Britto et al., 2010; Salmela et al., 2011), eftersom barn upplevde föräldrarna som 



 

16 
 

ett skydd och en trygghet (Britto et al., 2010).  Rädsla och oro för separation handlade även 

om att bryta upp från vardagliga rutiner och att komma efter med skolarbeten, förlora sina 

kamrater och missa viktiga idrottsträningar (Coyne, 2006; Wennström et al., 2008). 

 

7.5 Ensamhet 

Barn beskrev rädslor att vara ensamma i mötet med sjukvården (Ford, 2006; Forsner et al., 

2005; Salmela et al., 2009; Salmela et al., 2011; Wilson et al., 2010). Vid ensamheten på 

sjukhuset började barn fantisera och framkalla rädslor och i dessa fantasier beskrev barn 

rädslor inför att se spöken eller att något obehagligt kunde hända dem (Salmela et al., 2009). I 

ensamheten kunde också tidigare smärtsamma och skrämmande erfarenheter väckas till liv 

hos barnet och de började till exempel att förebereda sig inför injektioner som de trodde skulle 

ske. Denna upplevelse av ensamhet kunde uttrycka sig i ilska, gråt och rädsla hos barnet när 

föräldrar och närstående inte fanns vid hans/hennes sida för att inge trygghet och tröst 

(Wilson et al., 2010). 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna menar att en litteraturöversikt som metod varit god för att besvara studiens syfte 

då vi med hjälp av utvalda artiklar kunnat belysa vad som ger upphov till rädslor och oro i 

barns i möten med sjukvården som patient.  

 

Utvalda databaser ansågs vara relevanta för att identifiera artiklar som besvarade uppsatsens 

syfte. På grund av det stora antalet funna poster i respektive databas kan relevanta 

vetenskapliga artiklar ha missats i sökningsförfarandet vilket kan ha minskat studiens 

trovärdighet. Det upplevdes att det stora antalet funna poster kan ha orsakat en minskad 

koncentration hos författarna i sökningsförfarandet på grund av den stora mängden data som 

bearbetades. Ytterligare en svaghet som författarna kan se är flertalet sökord som använts i 

respektive databas. Enligt Forsberg och Wengström (2008) uppnås en hanterbar mängd 

artiklar genom att använda väl avgränsade sökord. Författarna menar att andra kombinationer 

av sökord med operatorerna ”and” och ”or” kunde ha underlättat sökningsförfarandet då 

möjligen färre irrelevanta artiklar identifierats i sökningsförfarandet och på så sätt stärkt 

trovärdigheten i sökningsförfarandet. De avgränsningar som genomfördes i 

sökningsförfarandet var artiklar publicerade ifrån år 2000 och framåt och dessa var 
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publicerade i vetenskapliga tidskrifter eftersom sökningen avgränsades genom att använda 

funktionen ”peer-review”.  Sökorden kombinerades med operatorn ”AND” för att smalna av 

sökningen och operatorn ”OR” för att bredda sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Funktionen ”explode” användes i CINAHL och Psychinfo och i Pubmed användes ”subject 

headings” där det varit möjligt, detta för att identifiera liknande ämnen till de valda sökorden 

som finns redovisade (se bilaga 1, 2 & 3) (Polit & Beck, 2012; Östlundh, 2008). Dessa 

begränsningar gjordes för att finna aktuella och vetenskapliga artiklar som berörde studiens 

syfte vilket kan ses som en styrka eftersom vi identifierade 10 vetenskapliga artiklar 

publicerade i tidskrifter med ”peer-review” och dessa besvarade studiens syfte. Enligt 

Östlundh (2006) ökar trovärdigheten i studiens resultatdel när artiklar publicerade i tidskrifter 

med peer-review används. Detta kan ses som en styrka då trovärdigheten i studiens resultatdel 

stärks.  

 

De trunkerade sökorden finns redovisade (se bilaga 1 och 3), trunkeringen gjordes för att 

identifiera fler artiklar till studiens resultatdel (Forsberg & Wengström, 2009), vilket kan ses 

som en styrka i sökningsförfarandet. Dock anser författarna att MeSH termen ”adolescent” 

kunde ha använts för att identifiera flera studier med barn i åldrarna 13-18 år, något som 

författarna upplever skulle ha kunnat öka uppsatsens trovärdighet ytterligare eftersom 

resultatdelen då kunde ha fått en jämnare åldersfördelning. Vi är också medvetna om att 

MeSH termen adolescent också kunde ha skapat en ojämn åldersfördelning i motsatt riktning. 

Författarna hade inga begränsningar gällande språk och ålder vid respektive databassökning, 

men har sedan fått exkludera vetenskapliga artiklar skrivna på portugisiska, kinesiska, tyska 

och finska på grund av bristande språkkunskaper, vilket kan ha påverkat studiens slutgiltiga 

resultat då dessa artiklar kan innehålla värdefull forskning. I ett försök att identifiera fler 

vetenskapliga artiklar i Pubmed identifierades MeSH termen; pediatric nursing i samråd med 

en bibliotekarie på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Kalmar, vilket resulterade i att 

två svenska artiklar identifierades. Detta upplever författarna vara en styrka då de belyser vad 

som ger upphov till rädslor och oro hos barn i mötet med sjukvården som patient i svensk 

sjukvård. I en utvald artikel hittades även en intressant titel i referenslistan som resulterade i 

en manuell sökning i databasen CINAHL (Östlundh, 2006). Den identifierade artikeln ansågs 

besvara uppsatsens syfte och inkluderas i studiens resultatdel. Detta uppfattar författarna som 

en styrka då ytterligare aktuell forskning identifierats för att besvara studiens syfte, men inser 

också att ytterligare utökade manuella sökningar i utvalda artiklars referenslistor kunnat stärka 

studiens trovärdighet. Av de 26 artiklar som författarna läst mer noggrant och som sågs som 

http://www.kcp.se/index.php/kvalitetsregister/inklusionskriterier/
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intressanta för studiens syfte exkluderades 16 stycken av dessa vetenskapliga artiklar eftersom 

vad som ger upphov till rädsla och oro utifrån barnets perspektiv inte var det som lyftes fram i 

artiklarna. 

 

De 10 utvalda artiklarna som ansågs besvara uppsatsens syfte, kvalitetsgranskades med hjälp 

av en modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström (2008) (se bilaga 5). 

Författarna modifierade granskningsmallens frågor så att utvalda artiklars innehåll kunde 

kvalitetsgranskas med hjälp av ja och nej svar. Ett ja-svar innebar 1 poäng och ett nej-svar 

genererade 0 poäng, summan av svarspoängen i varje artikel räknades sedan ihop och 

omvandlades till procent. Artiklar som uppnådde 60 procent ansågs hålla medelhög kvalitet 

och artiklar som uppnådde 80 procent ansågs hålla hög kvalitet, artiklar som uppnådde 60 

procent eller mer inkluderades i uppsatsens resultatdel (Olsson & Sörensen, 2011). 

Modifieringen av granskningsmallen gjordes för att underlätta kvalitetsgranskningen eftersom 

artikelns totalpoäng lätt kunde räknas om till procent. Författarna har inte haft någon 

rangordning av mallens frågor vilket kan ha skapat brister i kvalitetsgranskningen, exempelvis 

kunde det etiska resonemanget haft en större betydelse samt föreberedelser och åtgärder för 

att motverka att barn far illa vid intervjuer. Författarna vill lyfta fram artikeln Salmela et al. 

(2009) som tillämpade både kvalitativ och kvantitativ ansats som ett exempel på att en rättvis 

kvalitetsgranskning kan vara svår att utföra med en modifierad granskningsmall av Forsberg 

och Wengström (2008). Författarnas begränsade erfarenhet av att konstruera 

granskningsmallar av god kvalitet skapade svårigheter i att kvalitetsgranska Salmela et al. 

(2009) rättvist. Men denna inkluderas då artikeln besvarade studiens syfte. 

 

I analysprocessen användes den kvalitativa innehållsanalysen som beskrivits av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Författarna är medvetna om att den kvalitativa innehållsanalysen 

inte är specifikt utvecklad för systematiska litteraturstudier men ansågs vara ett bra alternativ 

för att skapa en struktur och en ny helhet i analysen av artiklarnas resultat. Författarna valde 

att läsa utvalda artiklar upprepade gånger individuellt för att skapa sig en överblick av 

materialet. Meningsbärande enheter identifierades och färgmarkerades individuellt för att 

sedan jämföras. Tillsammans plockades meningsbärande enheter ut genom diskussion och 

reflektion och vid den kvalitativa innehållsanalysen har författarna påtalat för varandra när de 

har upplevt att den andra är färgad av sin förförståelse när de meningsbärande enheterna 

identifierades. Författarna har trots bristande språkkunskaper i engelska ansträngt sig genom 

att använda ordlexikon vid översättningen. Detta kan ses som en styrka då författarna 
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noggrant översatte de engelska texterna för att skapa sig en bättre förståelse av utvalda 

artiklars innehåll. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att för att behålla 

resultatets verkliga innehåll utgör lagom stora meningsenheter en grund för att motverka att 

viktig data går förlorad under analysen. När artikeln med kvalitativ och kvantitativ metod 

analyserades så skapades meningsbärande enheter utifrån data som barn besvarat mest 

enhetligt. När materialet abstraherats växte fem kategorier fram som besvarade studiens syfte. 

Författarna har tillsammans genomfört analysen och medvetandegjort varandras 

föreställningar genom att diskutera och reflektera runt utvalda artiklars innehåll, vilket kan ha 

stärkt tillförlitligheten och trovärdighet av resultatet då författarnas tolkningar av artiklars 

innehåll minskat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Överförbarhet kännetecknas av i 

vilken grad ett resultat kan användas i olika sammanhang. Vid överförbarheten kan författaren 

beskriva hur resultatet kan användas i olika sammanhang, men att ett ansvar ligger hos läsaren 

att avgöra om överförbarheten verkligen är möjlig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Studiens överförbarhet är god till svensk sjukvård inom exempelvis primärvård, sjukhusvård 

som innefattar kirurgi samt vid undersökning och behandling. Majoriteten av artiklarna har 

sitt ursprung i nordiska förhållanden där barn beskrev vad som ger upphov till rädslor och oro 

i möten med sjukvården där liknande resultat framkommer i respektive artikel. Författarna 

tror att överfarbarheten även kan vara god i andra kontexter då barns informations- och 

kunskapsbehov är viktigt i mötet mellan sjuksköterskor och barn, exempelvis inom 

ambulanssjukvård. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa vad som ger upphov till rädslor och oro hos barn i mötet 

med sjukvården som patient. I arbetet som sjuksköterska är förståelse och kunskap kring 

barnets olika rädslor och oro i mötet med sjukvården viktigt för att skapa god omvårdnad och 

delaktighet i olika vårdsituationer. Författarna har valt att presentera resultatdiskussionen 

under följande rubriker; Barnets rädslor och oro på grund av informations- och kunskapsbrist, 

Barnets rädslor och oro för det okända, Barnets rädslor och oro för undersökning och 

behandling, Barnets rädslor och oro för operation. Barnets rädslor och oro för separation och 

ensamhet, detta för att underlätta för studiens läsare att skapa sig en tydligare överblick av 

resultatdiskussionen. 
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8.2.1 Barnets rädslor och oro på grund av informations- och 

kunskapsbrist 

Huvudresultatet i denna studie var att barnets rädslor och oro beror på kunskapsbrist och att 

barnet inte fått tillräckligt med information kring sitt möte med sjukvården. I resultatet 

framkom att barn saknade information om kommande undersökningar och behandlingar vilket 

orsakade rädslor och oro. Samstämmigheten som fanns i studiens resultatdel tyder på en brist 

hos sjuksköterskan att informera barnet och dennes föräldrar så att de kunnat nå nya 

kunskaper i mötet med sjukvården. Sjuksköterskan har ett ansvar att ge ärlig och tydlig 

information till barnet samt till föräldrarna vilket stöds av Edwinson Månsson (2009) och 

Smith och Callery (2005) som menar att ärlighet och tydlig information kan dämpa barnets 

rädslor och oro och att detta kan stärka barnets och sjuksköterskans samarbete vid 

undersökning och behandling. Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor finns en skyldighet hos sjuksköterskan att försäkra sig om att barnet förstått 

given information, vilket stöds av Edwinson Månsson (2009) som ställer krav på att 

informationen ska vara anpassad efter varje barns förutsättningar. Barn uttryckte ett behov av 

att få tydligare information om sjukhusrutiner och vad som väntade dem i mötet med 

sjukvården (Runeson, Hallström, Elander & Hemerén, 2002). Trots given information med 

anpassat material är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att barnet förstått 

information. Detta stöds av Smith och Callery (2005) som påvisade att barn efterfrågar 

informationsfoldrar med bilder på sjukhusets olika miljöer tillsammans med ett förberedande 

studiebesök inför kommande undersökning och behandling. Barn ansåg att detta kunde dämpa 

deras rädslor och oro. 

 

Antonvsky (2005) menar att begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet är av stor vikt för 

att hälsa ska behållas eller ökas utifrån KASAM-teorin. Komponenterna hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet kan misstänkas utifrån resultatdelen vara svåra att uppnå. 

Detta stöds av Langius-Eklöf (2009) som menar att barns redan låga KASAM-värde kan 

misstänkas göra påfrestande möten med sjukvården mer obegripliga. 

 

De tre komponenter hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan vara svåra att nå utan 

kunskap om sin situation och att begripa sin situation beskriver Antonvsky (2005) som att 

förstå yttre och inre stimuli. Informations- och kunskapsbrist om sjukhusmiljön och sin egen 

sjukdom kan därmed försvåra barns förmåga att skapa begriplighet om sin situation.  
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Hanterbarhet är enligt Antonovsky (2005) när människan har resurser att ta av, exempelvis för 

att möta svåra situationer.  Sjuksköterskan ska här vara en informations- och kunskapsresurs 

för barnet. Detta stöds av Pelander och Leino-Kilpi (2004) där barn uppfattar sjuksköterskan 

som informations- och kunskapsbank för att dämpa sina rädslor och oro. Genom att 

sjuksköterskan förmedlar information till barn om deras sjukdom eller skada samt 

omvårdnaden kan deras situation bli mer förståelig och hanterbar.  

 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten för att kunna behålla sin motivation 

och kämpa vid motgång (Antonovsky, 2005). Informations- och kunskapsbrist hos barnet 

inför exempelvis kommande undersökningar eller skrämmande behandlingar kan orsaka 

ytterligare rädsla och oro om barnet inte förstår meningen. Enligt Salmela, Salanterä och 

Aronen (2010) har sjuksköterskan ett ansvar att skapa meningsfullhet i samband med 

undersökning och behandling. Genom att skapa delaktighet ökar barns förståelse och deras 

rädsla och oro kan därmed dämpas. 

 

Sjuksköterskan bör också ha förmågan att informera och lugna barnet även i stressade 

situationer, exempelvis vid ett akutbesök genom att sjuksköterskan tar det lugnt och förklarar 

vad som sker i vårdsituationen. När sjuksköterskan uppträder lugnt och tar sig tid att förklara 

och informera barnet så kommer mötet att ta mindre tid i anspråk på grund av att 

sjuksköterskan kan dämpa barnets rädslor och oro genom ökad delaktighet. Radell och 

Bredlöv (2009) menar att detta bemötande även gynnar föräldrars delaktighet i barnets 

omvårdnad då de känner att det finns utrymme och tid för att få frågor och funderingar 

besvarade av sjukvårdspersonal. I studien av Ygge och Arnetz (2004) saknade barnets 

föräldrar denna delaktighet då de beskrev känslor av att vara i vägen vilket kunde skada 

barnets omvårdnad. Genom ökat samarbete och delaktighet mellan sjuksköterskan och barnet 

samt föräldrarna kan detta möjligtvis leda till ekonomiska vinster eftersom vårdtider då kan 

kortas ner. 

 

8.2.2 Barnets rädslor och oro för det okända 

I resultatet framkom att barn hade rädslor inför det okända i mötet med sjukvården. Ett 

reflekterat förhållningssätt till komponenten begriplighet i Antonovskys (2005) KASAM-teori 

bör därför rimligen finnas hos sjuksköterskor för att stödja barnet att göra det okända i mötet 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Arnetz%20JE%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


 

22 
 

med sjukvården mer begripligt. Detta kan ske genom att information anpassas till varje barns 

förmåga att kommunicera vilket stöds av Edwinson Månson (2009) som visade att det okända 

var något som barn behövde hjälp med att ändra till något de hade vetskap om för att dämpa 

barnets rädsla och oro i mötet med sjukvården. Även given information, delaktighet och en 

mer hemlik miljö kan antas öka begripligheten och dämpa barnets rädslor och oro i mötet med 

sjukvården. En mer hemlik miljö kan åstadkommas om barnet får ta med sig exempelvis 

leksaker och fotografier. Detta stöds av Salmela et al. (2010) som pekade på att barn hade ett 

behov av att få ta med sig egna leksaker och personliga tillhörigheter till sjukhuset och på så 

sätt skapa en hemlik miljö där barn fann trygghet. Här finns dock anledning att misstänka att 

sjuksköterskan ibland kan ställas inför känslomässigt svåra gränsdragningar som att behöva 

neka barn att ta med sig husdjur som spelar en viktig roll i deras liv. 

 

8.2.3 Barnets rädslor och oro för undersökning och behandling 

Något som endast behandlades av artikeln skriven av Runeson et al. (2007) var barns rädslor 

inför röntgenundersökning. I Runeson et al. (2007) menade föräldrar att deras barn blivit 

informerade inför kommande röntgenundersökning. I resultatet framkommer dock berättelser 

från barn att de saknade information och detta framkallade rädslor inför att uppleva smärtor i 

samband med röntgenundersökning. Dessa rädslor kan möjligtvis dämpas genom att barn 

erbjuds studiebesök och information från sjuksköterskor som använder Antonovsky (2005) 

KASAM-teori med begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som verktyg för 

att dämpa barns rädslor inför kommande röntgenundersökning. Detta stöds av Runeson et al. 

(2002) som menade att barn hade ett behov av att undersöka omgivningen och få information 

från sjukvårdspersonal samt föräldrarna för att öka sin förståelse för nya situationer och saker 

i omgivningen. 

 

Flera barn upplevde smärtsamma blodprovstagningar och injektioner som en av de mer 

skrämmande procedurerna att genomgå i mötet med sjukvården (Ford, 2011). I samband med 

blodprovstagningar och injektioner kan sjuksköterskan dämpa barnets rädslor och oro genom 

lek och tydlig information om proceduren. Här kan även föräldrarna engageras för att skapa 

en lugn och trygg miljö för barnet och sjuksköterskan kan med fördel bedöva huden för att 

minska barnets rädsla och oro (Forsner, 2009). Detta ställer krav på att sjuksköterskan 

informerar barnets föräldrar för att öka deras förståelse inför barnets smärtsamma behandling 

(Ygge & Arnetz, 2002). Sjuksköterskan bör noggrant överväga nödvändigheten av 
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smärtsamma undersökningar och behandlingar då de inte alltid är möjligt att bedöva barnet 

inför till exempel kapillär blodprovstagning. Detta stöds av Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

som framhåller att sjuksköterskan har ett ansvar att se till barnets bästa när flera 

behandlingsalternativ är möjliga. Detta kan misstänkas leda till etiska dilemman då 

sjuksköterskan i sin profession kan behöva utsätta barn för smärtsamma och skrämmande 

behandlingar som ses som nödvändiga.  

 

En skillnad som framkom i studiens resultatdel var barns rädslor inför blodtrycksmanschetten, 

detta framkommer endast i Forsner et al. (2009). Att konkret förklara vad en 

blodtrycksmätning innebär kan möjligtvis upplevas som svårt men att sjuksköterskan kan 

försäkra barnet om att skador inte uppstår. Lekterapi kan rimligtvis vara en väg för att skapa 

meningsfullhet och en ökad förståelse hos barnet genom att exempelvis genomföra 

blodtrycksmätningar på dockor.  Forsner (2009) menar att ärlig information kan oroa barn i 

samband med blodtrycksmätning och hävdar att fantasifulla förklaringar kan dämpa deras 

rädslor. Detta stöds inte av Salmela et al. (2011) som menar att det kan finnas risker med 

fantasifulla förklaringar då barn kan tappa förtroendet för sjuksköterskan om de upplever sig 

vilseledda. 

 

I resultatet framkom hos några barn berättelser om rädslor inför sjukvårdspersonalen. Här 

beskrevs ibland sjuksköterskan och doktorn som oärliga då barn kunde känna sig vilseledda 

vid undersökning och behandling. Barn beskrev känslan av att hamna i underläge i mötet med 

sjukvården. Dessa berättelser och beskrivningar hamnar i konflikt med Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor då sjuksköterskan har en skyldighet att värna 

om patientens trygghet och delaktighet. Trygghet kan skapas genom delaktighet och en väg 

att gå är att visa intresse för barnet och sätta sig på huk eller på en stol för att möta barnet på 

dennes nivå. Detta kan vara en strategi för sjuksköterskan att dämpa barns upplevelser av att 

hamna i underläge. Detta stöds av Pelander och Leino-Kilpi (2004) där barn fann trygghet när 

sjuksköterskan var närvarande och satte sig på en stol bredvid deras säng. 

 

 

8.2.4 Barnets rädslor och oro för operation 

Inför operation beskrev barn rädslor om döden och att vakna med smärtor efter operation. 

Dessa rädslor kunde förstärkas när barnet och familjen saknade egna erfarenheter från 

operation. Informations- och kunskapsbrist kunde resultera i att barn sökte information genom 
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tv-program och kamrater vilket kunde framkalla skrämmande förväntningar istället för att få 

sina frågor besvarade (Coyne, 2006). Det kan vara positivt med flera perspektiv på operation 

där exempelvis en kamrat med goda erfarenheter kan vara ett viktigt stöd för barnet. Utifrån 

Antonovsky (2005) KASAM-teori kan rimligtvis kamrater med goda erfarenheter identifieras 

som friskfaktorer som kan stärka barnets begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

därmed dämpa rädslor och oro. Barns informations- och kunskapsbrist stöds även av Smith 

och Callery (2005) där inget barn mottagit information från sjukvårdspersonal innan den 

planerade operationen. I dessa berättelser framkom även hur barn fått förlita sig på den 

information som riktades till deras föräldrar och att den informationen upplevdes som svår att 

förstå för barn. 

 

Även lekterapi innan operation har visat sig dämpa barns rädslor och oro då de en till två 

veckor innan planerad operation under lekande former gått igenom operationens olika steg 

(Li, Lopez & Lee, 2007). Detta kan ses som ett viktigt fynd och kan visa sig vara applicerbart 

i andra kliniska verksamheter där barn genom lek kan få en ökad kunskap om exempelvis 

venpunktioner och smärtbehandling som flertalet barn uttrycker rädslor inför i studiens 

resultatdel. 

 

8.2.5 Barnets rädslor och oro för separation och ensamhet 

I resultatet framkom att barn hade rädslor inför att separeras från familj och närstående men 

denna rädsla och oro kunde även handla om att komma efter med skolarbeten, förlora 

kamrater samt missa idrottsträningar. I och med separationen uppkom känslor av ensamhet 

hos barn och de beskrev rädslor inför att vara ensamma då deras fantasier triggades igång och 

de trodde att något otäckt var på väg att hända. Det finns mycket som sjuksköterskan kan göra 

för att förebygga eller dämpa rädslor och oro som är kopplat till separation och ensamhet. 

Antonovsky (2005) KASAM-teori kan vara användbar eftersom sjuksköterskan kan stärka 

barnets begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sjuksköterskan kan i mötet med barnet 

stärka dessa komponenter med hjälp av lekterapi, information samt utbildning. 

Sjuksköterskan bör även se sig själv som ett stöd för barnet och uppmuntra dem att söka sig 

till friskfaktorer som till exempel lek med andra barn, men att även sjuksköterskan erbjuder 

sig att vara en lekkamrat till barnet. Detta stöds av Pelander och Leino-Kilpi (2004) som 

beskrev hur barn förväntade sig att sjuksköterskan deltog i deras lek samt skapade trygghet 
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genom att lyssna och respektera deras behov. Sjuksköterskan bör vara lyhörd inför barns 

reaktioner då barn även kan ha ett behov av att vila i tystnad och bör då erbjudas avskildhet. 

 

Trots att sjuksköterskan har många strategier och verktyg att använda sig av så har föräldrarna 

en viktig roll för att dämpa barnets rädslor, en roll som inte kan ersättas av sjuksköterskan 

eller annan sjukvårdspersonal.  Detta stöds av Pelander och Leino-Kilpi (2004) och Runeson 

et al. (2002) där barn beskriver föräldrars närvaro som en viktig del i lindrandet av deras 

rädslor och oro i möten med sjukvården. Sjuksköterskan bör aldrig ta förgivet att barnets 

föräldrar på egen hand kan dämpa barnets rädslor och oro och de bör därför erbjudas stöd ut 

av sjuksköterskan. Ygge och Arnetz (2004) beskrev hur föräldrar upplevde att de ibland 

tvingades att delta vid smärtsamma behandlingar vilket framkallade känslor över att inte 

kunna trösta sitt barn. Detta tyder på att sjuksköterskan har en viktig roll i att även förbereda 

föräldrarna eftersom de har en viktig roll i att dämpa barns rädslor och oro.  

 

Sjuksköterskans omvårdnad kunde lindra barns rädslor vid mötet med sjukvården och barn 

uppskattade när sjuksköterskan lyssnade på deras berättelser och lindrade deras symtom när 

föräldrarna inte var närvarande. Barn berättade hur de genom att hålla sina föräldrar i tanken 

funnit en strategi för att lindra sin rädsla och oro vid separation och ensamhet (Salmela et al., 

2010). Denna strategi som barn beskrev kan vara applicerbar i klinisk verksamhet där 

sjuksköterskor kan uppmuntra barn att prata om sina föräldrar, detta kan möjligtvis dämpa 

känslan av ensamhet och separation och på så vis lindra deras rädslor och oro  

 

8.2.6 Fortsatt forskning 

Den vetenskapliga forskningen som idag belyser vad som ger upphov till rädslor och oro hos 

barn i mötet med sjukvården som patient finns i en begränsad mängd. Författarna menar att 

fler empiriska studier inom området skulle vara intressant för att nå en ny och djupare 

förståelse. I resultatet framkom det att barn hade rädslor relaterat till informations och 

kunskapsbrist därför anser författarna att vetenskaplig forskning för att förbättra informations- 

och förberedelseinsatser till barn och deras föräldrar behöver genomföras.  

 

9. Slutsats och klinisk betydelse 

Att möta sjukvården kan vara en skrämmande upplevelse som kan framkalla rädsla och oro 

hos barn, denna rädsla och oro kunde grunda sig att barn inte visste vad som väntade inför 
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olika vårdsituationer. Rädsla och oro var vanligt förekommande vid undersökning och 

behandling och där upplevde barn blodprovstagningar och injektioner som de mer 

skrämmande procedurerna. Vid operation var rädsla och oro vanligt trots tidigare erfarenhet, 

här kunde existentiella frågor väckas och barn kunde frukta för sina liv. Barns rädsla och oro 

framkallades även i samband med separation från familj och närstående samt vardagliga 

rutiner där barns rädslor och oro kunde förstärkas ytterligare av ensamheten. Huvudresultatet i 

denna studie är att barns rädslor och oro ofta är kopplat till informations- och kunskapsbrist.  

 

Barn är i behov av tydlig och ärlig information från sjuksköterskan samt övrig 

sjukvårdspersonal och barn efterfrågar en större delaktighet i sin omvårdnad. Inför 

undersökning och behandling blir lekterapi ett verktyg för sjuksköterskan för att skapa 

delaktighet och meningsfullhet hos barnet inför till exempel blodtrycksmätning och 

blodprovstagning. Det är även önskvärt att sjuksköterskan erbjuder barn samt deras föräldrar 

möjlighet till förberedande besök på sjukhus. Detta för att bekanta sig med sjukhusmiljön 

vilket kan lindra barns rädslor och oro i möten med sjukvården.  

 

På grund av barns rädslor och oro som är kopplat till sjukvården har sjuksköterskan ett ansvar 

att skapa trygghet hos barn i möten med sjukvården. För att applicera detta i den kliniska 

verksamheten bör sjuksköterskan i sitt stöd till barnet utgå ifrån att ge tydlig och ärlig 

information. Denna information ska anpassas efter varje barns förutsättningar. Detta ställer 

krav på att tydliga rutiner och åldersanpassat informationsmaterial görs mer tillgängligt inom 

sjukvården, ett arbete som sjuksköterskan har ett ansvar att vara delaktig i för att värna om 

barnets omvårdnad och trygghet. Sjuksköterskan bör även uppmuntra till lek och skapande 

samt stödja föräldrarna att vara delaktiga i barnets omvårdnad och utifrån detta kan 

sjuksköterskan i sin omvårdnad stärka barns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

och därmed dämpa barns rädslor och oro. Författarna upplever att det varit betydelsefullt att 

belysa vad som ger upphov till rädslor och oro hos barn i möten med sjukvården som patient. 

Detta har lett till ökade kunskaper och en ökad förståelse som författarna kommer att bära 

med sig och utveckla under sina yrkesverksamma liv som sjuksköterskor i mötet med barn. 
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Sökning i databas CINAHL . 2012-10-17. 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

1. Fear 3428     

2. Child 180266     

3. Hospitals 31657     

4. Coping 11127     

5. Emotions 29274     

6. 

Hospitalization 

25683     

7. Child, 

hospitalized 

1269     

8. Anxiety 9690     

      

1 and 2 507 507 40 7 (2)*,(7)*,(8)*,(10)* 

1 and 2 and 4 44 44 5 1  

1 and 2 and 3 14 14 0 0  

2 and 5 and 6 86 86 5 1  

1 and 2 and 6 7 7 0 0  

2 and 3 and 5 115 115 10 3  

8 or 1 and 7 69 69 4 2  

Fritext sökning 

Fear* AND 

Hosp* AND 

Child* 

330 330 10 4  

      
* Siffrorna inom parantes motsvarar numrering av artiklar i matrisen. 
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Sökning i databas Pubmed. 2012-10-19. 
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Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

1. Fear 12219 0    

2. Child 529 834 0    

3. Hospitals 70 207 0    

4. Adaptation, 

psychological 

49 314 0    

5. Emotions 77 185 0    
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Hospitalization 

75 482 0    

7. Anxiety 12 253 0    

8. pediatric 

nursing 

14 734 0    

1 and 2 1320 0 0   

1 and 2 and 3 16 16 3 1 (6)* 

1 and 2 and 4 169 169 8   

2 and 3 and 5 104 104 3   

2 and 6 11194 0 0   

1 and 2 and 6 21 21 4   

1 and 6 80 80 1   

1 or 7 and 8 87 87 6 2 (4)*, (5)* 
* Siffrorna inom parantes motsvarar numrering av artiklar i matrisen. 
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artiklar 
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artiklar 

1. Fear 6276 0    

2. Child 188 971 0    

3. Hospitals 7331 0    

4. coping 
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5. Emotions 24 372 0    
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hospitalization 
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7. Anxiety 18 664 0    
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1 and 2 and 3 3 3 1 0  
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1 and 2 and 4 24 24 6 0  
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Fear and child 

and hospitals 

434 434 8 2 (3)* 

Child* and 

fear* and 

Hospit* 
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Bedömningsmall av kvalitativ artikel. 

Modifierad granskningsmall utifrån Forsberg & Wengström (2008). Resultatpoäng omvandlas 

sedan till procent för att avgöra om kvalitativa artiklar uppnår medelhög till hög kvalitet enligt 

Olsson och Sörensen (2011). 

 

Total poäng: 31.  

 

Beskrivning av Poängskala, ett poäng för Ja-svar. Noll på för Nej-svar. 

 

1. Finns det ett tydligt syfte? 

2. Används relevant design för att besvara studiens frågeställning? 

3. Är urvalskriterier för urvalsgruppen tydligt beskriven i studien? 

4.  Inklusionskriterier och exklusionskriterier redovisade? 

5. Beskrivs kontexten där studien är genomförd? 

6. Finns Strategiskt, Teoretiskt eller Snöbollsurval av informanter? 

7. Beskrivs undersökningsgruppens, ålder, kön, sociala förutsättningar samt annan 

bakgrund som är av betydelse för studien? 

8. Är undersökningsgruppen lämplig? 

9. Är metod av datainsamling tydligt beskriven i studien?  

10. Är det tydligt redovisat vart datainsamlingen är genomförd?  

11. Är det tydligt redovisat vem som genomfört datainsamlingen?  

12. Är det tydligt redovisat i vilket sammanhang datainsamlingen är genomförd?  

13. Användes relevanta frågor för aktuell metod? 

Datainsamlingsmetod: 

14. Användes ostrukturerade intervjuer? 

Användes halvstrukturerade intervjuer? 



 

 
 

Användes fokusgrupper? 

Användes observationer? 

Användes video/bandinsamling? 

 

15. Är data systematiskt samlad enligt författaren? 

16. Är teman utvecklade som begrepp? 

17.  Finns det episodiskt presenterade citat? 

18. Är individuella svar kategoriserade? 

19.  Är bredden på kategorierna beskrivna? 

20.  Är svaren kodade? 

21.  Är resultatet redovisat? 

22.  Är analys och resultatet tydligt diskuterat? 

23.  Är resultatet trovärdigt? Källor bör anges! 

24.  Är resultatet pålitligt? Undersökning och forskarnas trovärdighet! 

25.  Finns stabilitet och överensstämmelse? Är fenomenet konsekvent beskrivet? 

26.  Är resultatet återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

27. Är teorier och tolkningar baserade på insamlad data? Finns original data som bevis för 

gjorda tolkningar? 

28. Förs ett etiskt resonemang? 

29. Har resultatet en klinisk relevans? 

30. Förs en diskussion om metodologiska brister och risker med bias? 

31. Håller du med om slutsatsen? 
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Artikelmatris 
Författare 

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod 

Urval 

Resultat Granskni
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(1) 

Britto, M. T., 

Tivorsak, T. L., & 

Slap, G. B.  

2010. 

USA. 

Pediatrics, Vol. 126(6), 

Dec, 2010. pp. e1469-

e1476. 

 

 

Adolescents´ Needs for 

Health Care Privacy. 

Att förstå ungdomars 

förväntningar och 
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hälso- sjukvård. Och 
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kön och ålder. 

Del av större studie 

med kvalitativ och 
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Fokusgrupp 
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54 ungdomar, 11-

19 år, med och 

utan kronisk 
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att behöva beskriva känslor som de 
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65 % 
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Coyne, I.  

2006. 

England. 

 

Journal of Child Health 

Care (J CHILD 

HEALTH CARE), 2006 

Dec; 10(4): 326-36 (17 

ref). 

 

Children's experiences 

of hospitalization. 

Att lyfta fram barns 

upplevelser av 

hospitalisering genom 

barns berättelser. 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory 

metod.  Djup 

intervjuer. 

11 barn 7-14 år. 

Från fyra 

pediatriska enheter.  

Barn identifierade rädslor som 

hamnade i fyra kategorier, 

Separation, förlorad autonomi, 

okänd miljö, och rädsla kopplat till 

behandling och utredning. 

81 % 

(3) 

Ford, Karen. 

2011. 

Australien. 

 

Journal of Child Health 

Care, Vol. 15(4), Dec, 

2011. pp. 250-260. 

 

‘I didn’t really like it, 

but it sounded exciting’: 

Admission to hospital 

for surgery from the 

perspectives of children. 

Att få en djupare 

förståelse av barns 

upplevelser av 

hospitalisering och 

operation. 

Kvalitativ metod. 

Grounded Theory 

10 Barn. Barn 6-12 

år som ska 

genomgå kirurgi. 

Barns sjukdom och kirurgi är en 

utmaning som påverkar barnets 

kroppsuppfattning och självbild. 

Tre teman presenteras. Första temat 

beskriver faktorer som väcker 

rädslor hos barnet. Andra temat 

handlar om hur barnet får en ökad 

förståelse. Tredje temat handlar om 

sammanhanget och om vikten av att 

känna sig omhändertagna.  

74 % 
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Författare 

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod 

Urval 

Resultat Granskning 

(4)  

Forsner, M., 

Jansson, L., & 

Sorlie, Venke. 

2005. 

Sverige.  

Journal of Child Health 

Care June 2005 vol. 9 no. 2 

153-165. 

 
 

 

The experience of being ill 

as narrated by hospitalized 

children aged 7-10 years 

with short-term illness. 

 

Att belysa barns 

erfarenheter av att 

vara sjuk. 

Kvalitativ metod.  

Ostrukturerad 

intervju. 

7 barn 7-10 år, varit 

inlagd på sjukhus i 

minst 48 timmar de 

senaste sex 

månaderna.  

I studien samexisterande 

verkligheten och fantasi för 

barnen. Här fann man möjligheter 

och svårigheter. Barnens 

berättelser om att vara sjuk 

resulterade i fyra teman: Att vara 

rädd/att ha förtroende. Att vara 

ledsen/ att kunna ha det mysigt. 

Rädslan för smärta/ och att ha kul. 

Och barnet upplevelse av att känna 

sig fångad och vilja fly från 

sjukdom. 

 

84 % 

(5) 

 Forsner, M., 

Jansson, L., & 

Söderberg, A.  

2009. 

Sverige 

Journal of Pediatric 

Nursing, Vol. 24, no 6 

December, 2009. 

 

Afraid of Medical Care: 

School-Aged Children's 

Narratives About Medical 

Fear. 

Att belysa 

innebörden av att 

vara rädd i 

kontakten med 

sjukvården som 

barn. 

Kvalitativ metod. 

Narrativa intervjuer. 

9 barn 7-11 år med 

olika erfarenheter av 

sjukvården. 

Barns rädslor handlar om det 

okända, att inte känna 

sjuksköterska eller läkare. Rädsla 

att skadas och förlora kontrollen. 

Men även barns tro på det goda, att 

kunna lita på personalen och få 

hjälp med att möta rädslor genom 

lek.  

84 %  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare 

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod 

Urval 

Resultat Granskning 

(6) 

Runeson, I., 

Mårtenson, E., 

& Enskär, K. 

2007. 

Sverige  

Pediatric Nursing; 

Nov/Dec2007, Vol. 33 Issue 

6, p505-511, 7p, 5 Charts. 

 

Children's Knowledge and 

Degree of 

Participation in Decision 

Making 

When Undergoing a Clinical 

Diagnostic Procedure. 

 

Att undersöka barns 

kunskapsnivå och 

förståelse angående 

behandling och 

undersökning. 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

23 barn 6-11 år, på två 

pediatriska 

dagvårdsavdelningar. 

Barn får inte tillräckligt med 

information angående 

behandling och 

undersökning vilket leder 

till rädsla och oro. Barnens 

föräldrar har svårigheter att 

skatta barnets rädsla och 

oro. Äldre barn har en högre 

förståelse. 

84 % 

(7)  

Salmela, M., 

Aronen, E. T., 

& Salanterä, 

S. 

Finland, 2011 

 

Child: Care, Health & 

Development (CHILD CARE 

HEALTH DEV), 2011 Sep; 

37(5): 719-26. 

 

The experience of hospital-

related fears of 4- to 6-year-

old children. 

Att beskriva 

upplevelser av 

sjukhus relaterade 

rädslor hos barn 4-6 

år, hur uttrycks 

rädsla och rädslans 

betydelse för barn.  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk analys. 

90 barn 4-6 år, 27 

stycken intervjuades på 

två 

barnkirurgiavdelningar 

och 63 stycken på dagis.  

Barn upplevde rädslor vid 

sjuksköterskeinterventioner, 

smärta, separation, 

undermålig information och 

sjukvårdsutrustning.  

81 % 

(8)  

Salmela, M., 

Salanterä, S., 

& Aronen, E 

T. 

Finland, 2009. 

Pediatric Nursing (PEDIATR 

NURS), 2009 Sep-Oct; 35(5): 

269-76, 303 (49 ref). 

 

Child-Reported Hospital 

Fears In 4 to 6-Year old 

Children. 

 

Att beskriva sjukhus 

relaterade rädslor 

hos barn 4-6 år.  

Kvalitativ och kvantitativ 

analys metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer och bilder. 

90 barn 4-6 år. 

Strategiskt urval av barn 

på sjukhusavdelning och 

förskola.  

Över 90 procent berättade 

att de hade minst en 

sjukhusrädsla. Rädslor vid 

kontakt med sjuksköterska 

var vanligast 

förekommande.  

63 % 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eafh%7C%7Cjdb%7E%7Eafhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Pediatric%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Salmela%2C%20M%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Aronen%2C%20E%2E%20T%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Salanterä%2C%20S%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Salanterä%2C%20S%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Child%3A%20Care%2C%20Health%20%26%20Development%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Child%3A%20Care%2C%20Health%20%26%20Development%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

 
 

 
Författare 

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod 

Urval 

Resultat Granskning 

(9)  

Wennström, B., 

Hallberg, L. R.-M., & 

Bergh, I.  

2008. 

Sverige  

Journal of Advanced 

Nursing 62(1), 96-

106. 

Undersöka barns 

upplevelser av att 

vara på en 

dagkirurgiavdelning. 

Kvalitativ metod.  

Grounded Theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

observationer och 

målningar. 

20 barn 6-9 år.  

Barn kände sig tvingade in i 

en oförutsägbar 

och påfrestande situation som 

de tvingades uthärda pre- och 

postoperativt. 

83 % 

(10)  

Wilson, E., Megel 

M., Enenbach, L., & 

Carlson K. 

USA, 2010.  

Journal of Pediatric 

Healthcare (J 

PEDIATR HEALTH 

CARE), 2010 Mar-

Apr; 24(2): 95-102 

(40 ref). 

 

The Voices of 

Children: Stories 

About 

Hospitalization. 

Att få en ökad 

förståelse för barns 

upplevelser av att 

ligga på sjukhus. 

Kvalitativ 

sekundäranalys. 

Barn berättar en 

historia genom att se 

på bilder. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

93 barn 5-9 år. 

Barn upplevde rädsla av att 

vara ensamma på sjukhus, De 

uttryckte oro över det okända. 

Men även att barnen kunde 

känna lättnad, där lek och 

kamrater fanns. 

77 % 
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