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Sammanfattning 
Barn i alla åldrar möter sjuksköterskor i vården i såväl planerade som oplanerade 
möten genom hela uppväxten. Grunden för ett lyckat vårdande möte med barn är tillit. 
Syftet med denna allmänna litteraturstudie var att beskriva barns och sjuksköterskors 
erfarenheter av att skapa tillitsfulla vårdande möten. Arbetet genomfördes med 
deduktiv ansats utifrån Randall, Brook och Stammers (2008) teori Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn. 13 resultatartiklar valdes utifrån sökningar i sju 
databaser, och granskades för att sedan kategoriseras utifrån teorin Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn. Resultatet mynnade ut i tre huvudteman utifrån 
teorin. Sjuksköterskor behöver framförallt ha ett lugn i mötet med barn, vara kul och 
rolig och kunna knyta band till barnen. Även miljön i vilken vården sker är essentiell 
för ett gott vårdande möte. Slutsatsen av denna litteraturstudie blev att teorin Att 
skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn kan vara av stor nytta för 
sjuksköterskor för att kunna skapa goda vårdande möten med barn.  
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Abstract 
Children of all ages meet nurses in care, in both planned and unplanned encounters 
throughout their childhood. The foundation in a successful encounter with children is 
trust. The purpose of this general literature study was to describe children’s and 
nurse’s experiences of creating trustful encounters with children. The study was 
conducted with a deductive approach based on Randall, Brook and Stammers (2008) 
theory To make a good children’s nurse when caring for children. 13 results articles 
were selected from searches in seven databases and were reviewed to be categorized 
based on the theory of creating a good nurse for children. The result emerged in three 
main themes. Nurses primarily need calmness in the encounter with children, be fun 
and must connect with the children. The environment in which the care is conducted 
is also essential in creating a good caring encounter. The conclusion of this literature 
study is that the theory of creating a good nurse for children could be of great benefit 
for nurses in their work to create good caring encounter. 	
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Inledning 
I Sverige uppsöker varje år cirka 170 000 barn akutmottagning för vård, vilket 
motsvarar nio procent av Sveriges barn. Tio procent av barnen som behandlas på en 
akutmottagning kräver vidare vård och inskrivning i slutenvården. Den främsta 
orsaken till att barn vårdas på sjukhus är olyckshändelser. Fallolyckor är den 
vanligaste anledningen. Flickor skadar sig mer sällan än vad pojkar gör, 43 procent 
respektive 57 procent. Barn i åldrarna 10–15 år skadar sig mest och barn under tio år 
skrivs oftare in på sjukhus. Det är ungefär lika många flickor som pojkar som vårdas 
på sjukhus (Socialstyrelsen, 2015). 	

FN:s barnkonvention trädde i kraft 1989 och antogs i Sverige 1990. Den syftar till att 
alla barn oavsett bakgrund, kön, ålder, funktionsnedsättning eller andra 
förutsättningar ska ges lika rätt att behandlas med respekt och inneha samma 
rättigheter (Barnombudsmannen, 2018). Första principen i barnkonventionen är 
principen om barnets bästa. Den innebär att all sjukvård som ges till barn ska ha 
barnets bästa i fokus. Den andra principen är att varje barn har rätt till en känsla av 
värde och värdighet (Gustafsson, 2012.) Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 
gäller alla i befolkningen och vård ska ges på lika villkor till alla. Barnkonventionen 
förstärker hälso- och sjukvårdslagen gällande god hälsa och vård på lika villkor för 
alla och med respekt för människors lika värde och värdighet. Barnkonventionen är 
mer specifik för barn och barns rätt att uttrycka vad de tycker och känner i alla 
avseende gällande dem själva. Det ska tas hänsyn till barnets ålder och mognadsgrad 
(Barnombudsmannen, 2018). 	

I en barncentrerad vård intas barnets perspektiv. Barnet innehar kunskaper och viktiga 
kompetenser som ska bli respekterade och involverade i kommunikationen. En 
barncentrerad vård bekräftar och erkänner barnets rättigheter som beskrivs i FN:s 
barnkonvention. Den barncentrerade vården styrker även rätten till delaktighet i sin 
vård (Coyne, Hallström & Söderbäck, 2016). God vård baseras på autonomi, 
integritet, samt respekt för individen och dess självbestämmande. Socialstyrelsen 
(u.å.) framhåller att eftersom barn inte kan föra sin egen talan, så krävs att personer 
som arbetar med barn alltid måste se till barnets bästa. 

	
 
Bakgrund 
Enligt Ekebergh (2015) ska ett vårdande möte stödja och stärka en människas hälsa 
genom att sjuksköterskan har ett öppet sinne, är lyhörd för sin patient och en vilja att 
veta vad patienten har att säga om sin sjukdom. Vidare bör kunskapen som besittes 
utnyttjas, såsom att lyssna, förstå, känna och tänka. Ett vårdande möte kräver 
dessutom att sjuksköterskan ser varje patient som en unik individ och vårdar efter 
patientens behov (Ekebergh, 2015). 	

När en människa insjuknar läggs livet i någon annans händer och människan blir 
plötsligt beroende av hjälp från en tidigare okänd persons kunskap. Människan blir en 
patient (Ekebergh, 2015). Förhållandet till den andre skapar vår värld och om den 
världen upplevs som trygg eller otrygg (Rehnsfeldt, 2017). Sjuksköterskan måste 
vinna patientens tillit, ha god moral inför patientens lidande och sårbarhet, samt hålla 
ett etiskt förhållningssätt i alla de olika kontexter som vårdandet innebär. Tilliten 
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mellan patienten och sjuksköterskan blir grundläggande i både det kliniska arbetet 
såväl som relationen dem emellan (Carter, 2009). En människa som lider av ohälsa 
lider även av en otrygghet. Betydelsen av att lyssna blir då essentiell och 
sjuksköterskan bekräftar otryggheten genom att lyssna och därmed skapa en 
gemenskap som tillit kan byggas på (Malm & Wiklund Gustin, 2017).	

Tre fundament i tillit mellan två personer är pålitlighet, ärlighet och känslor. 
Pålitlighet innebär att kunna lita på att den andre håller sitt ord eller löfte. Ärlighet är 
att tro på att den andre säger sanningen och gör det som är genuint rätt snarare än det 
som kan åsamka skada. Människan måste tro att den andre inte vill såra genom att 
bryta tystnadsplikten, kritisera eller förödmjuka (Rotenberg, Woods & Betts, 2015). 
Mårtensson och Fagerskiöld (2007) har beskrivit tillit som en känsla av trygghet och 
säkerhet i en given situation, en känsla av att kunna förlita sig på sjuksköterskan. En 
känsla av tillit till någon kan ge en förnimmelse av vila, våga släppa taget och lämna 
över ansvaret för sin situation en stund (Asp, 2017).	

Det vårdande mötet med barn  	
Att inta en barncentrerad vård stärker barnens rätt att delta i sin vård och de beslut 
som fattas (Coyne et al., 2016). Barn finner trygghet i vården när sjuksköterskan 
utstrålar lugn i sin yrkesroll. Därmed minskar oro och ångest hos både barnen och 
föräldrarna. Sjuksköterskans utstrålning av trygghet i sin yrkesroll ger i sin tur barnen 
en känsla av kontroll och empowerment (Simons, 2014). Forskning visar att barn 
föredrar att bli inkluderade i sin hälsovård, men ofta ges information till föräldrarna 
istället för till barnen och föräldrarnas instinkt att skydda sitt barn gör att 
beslutsfattande och kommunikation tas över av föräldrarna (Coyne et al., 2016). En 
förbättrad kommunikation och relation mellan barnet och sjuksköterskan har bevisats 
öka självförtroendet och beslutsfattandet hos ungdomar och kan kopplas till att 
ungdomar så småningom uppnår högre utbildningsnivå (Taylor, Franck, Dhawan & 
Gibson, 2010). 	

Överlag mår Sveriges barn och unga bra och vårdpersonal möter barn i framförallt 
förebyggande syfte (Söderbäck, 2010). Barn som måste läggas in på sjukhus befinner 
sig oftast i en helt ny situation och som många gånger kan upplevas som mycket 
stressande för barnet. Dock kan inläggningen också upplevas som något positivt och 
lättande då den kan leda till att barnet blir bättre och upplever lindring av obehagliga 
sjukdomssymtom. Barn reagerar olika på upplevelsen av att läggas in på sjukhus. 
Upplevelsen är beroende av faktorer såsom tidigare erfarenheter av sjukhus, 
föräldrarnas medverkan och det sjukdomstillstånd barnet lider av (Tveiten, 2000). Vid 
inläggning bör barn vårdas på särskilda barnavdelningar för att uppnå trygghet i lek 
och av närvaro av jämnåriga barn. Sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården 
bör besitta särskilda kompetenser i att möta barn på rätt nivå och kunna tillgodose 
barnets och familjens fysiska såväl som psykiska behov. Miljön där barnet vårdas ska 
vara anpassad för barnet och det ska finnas möjligheter till lek och skolundervisning 
anpassat efter barnets ålder, behov och medicinska tillstånd (NOBAB, 1990). Den 
förebyggande vården av barn sker i barnhälsovården, och är en del i folkhälsoarbetet. 
Barnhälsovården syftar till jämlika och trygga uppväxtvillkor för barn i Sverige och 
förtroendet för barnhälsovården är stort. Uppföljningarna som görs i barnhälsovården 
gör att avvikelser hos barn kan upptäckas tidigt och åtgärder kan påbörjas. Målen för 
barnhälsovården är att hjälpa barn till att uppnå optimal fysisk, psykisk och social 
hälsa (Socialstyrelsen, 2014). 	
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Omvårdnadsperspektiv i vård av barn – teoretisk referensram	
Omvårdnadsteoretikern Eriksson berättar att det centrala i vårdandet är “att ansa, att 
leka och att lära” (Eriksson, 1987, s. 20). Det är enligt Eriksson det hälsofrämjande 
syftet som de tre begreppen har gemensamt. Att vårda innebär att uppnå en känsla av 
tillit och tillfredsställelse. Det är lekandet, som exempelvis kan vara i form av spel 
och småprat, som skapar tillit och lärandet leder till att människor utvecklas. Att ansa 
ger kroppsligt välmående och renlighet hos patienten och sätter igång olika 
hälsoprocesser, som i sin tur leder till ökat välmående. Eriksson menar att det går att 
finna lindring i lidandet genom att avdramatisera och hitta andra lösningar såsom att 
leka och lära genom vårdandet. Vidare beskriver Eriksson att det går att göra något 
speciellt utav något som inte är så märkvärdigt och ta den vårdande akten bortom här 
och nu genom att leka och lära. Lekandet och lärandet blir en vårdaktivitet som kan 
användas för att införliva sjuksköterskans vårdhandlingar inom den vårdande 
gemenskapen. Det skapar en delaktighet som medverkar till att lindra lidande genom 
en upplevelse av att vara engagerad i sitt liv och uppleva att andra också är det 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Enligt Eriksson är vårdandet en relation mellan 
vårdare och patient. Utan denna relation riskerar vårdandet att bli utan mening och 
istället ske på rutin (Eriksson, 1987). Att vårda är att ta något mindre speciellt och 
göra det till något mycket speciellt (Lindström, Lindholm Nyholm & Zetterlund, 
2014). 	

Teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn	
Randall, Brook och Stammers (2008) undersökte i en kvalitativ studie barns syn på 
vad de upplever som goda egenskaper hos sjuksköterskor som vårdar barn inlagda på 
sjukhus. I denna litteraturstudie sätts Randall et al. (2008) teori Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn i relation till Erikssons (1987) teori kring hur ett 
vårdande möte med barn kan utformas. De båda teorierna lyfter fram vikten av att 
möta barn på ett sätt som barn kan förstå och ta till sig, för att bygga tillit i relationen 
mellan barn och sjuksköterska. Erikssons teori utgör en referensram och grund för ett 
gott vårdande möte, och teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn 
ger en mer konkret bild av teorin. Erikssons ansa, leka och lära sätts i relation till 
olika karaktäristika som enligt Randall et al. (2008) är viktiga för barn i 
omvårdnadssammanhang. Tabell 1 ger en överblick av de teman som definierades i 
studien.  
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Tabell 1 Den goda sjuksköterskan 

 
 
Medfödda/speciella egenskaper 
Teorin beskriver att barnen upplever professionalitet när vården utförs i lugn och ro. 
Barnen vill att sjuksköterskan ska prata om vad som ska hända och varför på ett fint 
och lugnt sätt och ta sig tid att lyssna. Barnen uppskattar när sjuksköterskan är social 
och kan prata om andra saker än det medicinska, samt att kunna knyta band och visa 
omtanke om barnen. Vidare beskrivs personliga egenskaper och sjuksköterskans 
attityd som att vara rolig och smart och ha en bra personlighet som är behaglig att 
vara med som viktigt för barnen. Sjuksköterskan ska visa respekt och tålamod genom 
att lyssna och inte vara dömande eller se ner på barnen. Barnen uppskattar när 
sjuksköterskan visar mod och står upp för de rättigheter som barnen har i vården 
(Randall et al., 2008).	

Utbildning och erfarenhet	
Sjuksköterskan ska enligt teorin utveckla erfarenhet genom att lära sig yrket under 
utbildningen. Barnen beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan lär sig om barn och 
om yrket som en del av utbildningen. Det blir en process i utvecklande av kunskap 
om olika sjukdomar och tillstånd som barnen behandlas för och kunskap om den 
tekniska utrustning som används. Barnen beskriver att kunskap är viktigt när 
sjuksköterskan ska bedöma hälsostatus och förstå hur barnen påverkas av 
behandlingar och sjukdomar. Att vara skicklig och punktlig vid administrering av 
läkemedel och smärtlindring gör att barnen upplever ett minskat lidande (Randall et 
al., 2008).	

 
Problemformulering	
Barn möter sjuksköterskor i vården genom hela uppväxten. Ofta riktas information till 
föräldrarna istället för barnet, vilket hindrar barnets delaktighet i sin vård. Vården bör 

Medfödda/speciella egenskaper Utbildning och erfarenhet 

Professionell 
personlighet 

Utveckla förhållningssätt och 
personliga egenskaper 

Lära av erfarenhet  Kunskap, förståelse och 
skicklighet 

Lugn Kul/rolig Erfarenhet av barn Kunskap om 
tillstånd/sjukdomar 

Omtänksam Respektfull Erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket 

Skicklighet 

Modig Tålmodig 
 

Teknisk kunskap 

Kunna knyta band Smart 
 

Punktlighet 
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istället vara barncentrerad för att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan barn och 
sjuksköterska. För att uppnå tillit till vården livet igenom måste det finns kunskap om 
hur sjuksköterskan kan skapa en god grund redan i barnaålder.  

 
Syfte	
Syftet var att beskriva huruvida teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av 
barn kan bidra till att skapa ett tillitsfullt möte med barn inom vården.  

 
Metod 
Under oktober-december 2018 genomfördes en allmän litteraturstudie med en 
deduktiv ansats enligt Henricson (2012) med utgångspunkt i teorin Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn. Detta gjordes genom att systematiskt söka, 
granska och sammanställa befintlig litteratur enligt Forsberg & Wengström (2015). 
Resultatartiklarna samlades in genom systematiska sökningar med stöd i Forsberg och 
Wengström (2015). Artiklarna granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för vetenskaplig kvalitet. Artiklar kategoriseras utifrån 
bedömningsmallen till grad I, grad II och grad III, där grad I är högsta vetenskapliga 
kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).	

Datainsamling 
Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Litterature), ERIC (Educational Research Information Center), 
PsycInfo (Psychological Abstracts), PubMed (Public Medline), Scopus och SwePub. 	

Inledningsvis gjordes en informationssökning i Cinahl, PubMed och PsychInfo, som 
är databaser som representerar forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 
2015), för att skapa en överblick att utgå ifrån i vidare sökningar. I den inledande 
sökningen användes sökorden: nurse, nurs*, make OR building trust, trust*, trust, 
needle, child, child*, children, fear, relationship, strateg*. När denna litteraturstudie 
tog sin början var syftet inriktat på att bygga tillitsfulla relationer med barn som led av 
stickrädsla. Därav är de inledande sökorden fear och needle med i sökhistoriken. Med 
träffarna från den inledande informationssökningen kunde nya sökord identifieras och 
användas i den egentliga informationssökningen enligt Östlundh (2012). De sökord 
som tillkom i de egentliga sökningarna var pediatric nurse och school children. Detta 
för att ytterligare specificera träffarna. I sökningarna användes de booleska 
operatorerna AND, OR och NOT. Den vanligaste operatorn AND användes för att 
koppla ihop sökorden. Operatorn OR användes för att söka på ord som kan beskrivas 
med flera olika synonymer. Operatorn NOT användes för att utesluta föräldrar och 
vårdnadshavare, eftersom dessa inte svarade på syftet. Trunkering användes enligt 
Östlundh (2012) för att söka på alla tänkbara ändelser av sökorden. Artiklar som 
studerats rörde barn i lekålder fram till och med adolescensen.  

Inklusionkriterier var vetenskapliga studier som rör tillit i sjuksköterskans omvårdnad 
av barn. Artikelsökningarna begränsades till att vara skrivna på engelska, de skulle 
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vara peer-reviewed, samt vara publicerade inom tio år (2008–2018). Artiklar som 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall inte nådde upp till grad I och II 
exkluderades. Dessutom exkluderades artiklar som var skrivna ur föräldrarnas 
perspektiv. 	

Cinahl  
Avgränsningar som gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte äldre än tio år (2008–2018). Sökningen som gjordes i Cinahl bestod 
av orden child AND fear AND nurse AND (make OR building trust) vilket genererade 
17 träffar. Totalt lästes 17 abstract från sökningen i Cinahl och gav slutligen en 
resultatartikel, då de övriga inte ansågs svara på syftet. Se bilaga B.  

PsycInfo  
Avgränsningar som gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte äldre än tio år (2008–2018). Det gjordes en sökning i PsycInfo 
vilket genererade två träffar med sökorden nurse AND needle AND children AND fear 
AND qualitative. Två abstrakt lästes och resulterade i en resultatartikel, då den andra 
inte ansågs svara på syftet. Se bilaga B. 

PubMed 	
Avgränsningar i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inte 
äldre än tio år (2008–2018) och avse barn 2–18 år. Fyra sökningar har gjort i PubMed 
med olika sökord. Sökord som har använts är nurs*, child, child*, trust, trust*, 
strateg*, school children, relationship. Den booleska operatorn NOT användes för att 
avgränsa artiklar mot föräldrar och vårdgivare. Utav totalt 371 träffar från tre olika 
sökningar lästes samtliga titlar och av dessa valdes 41 artiklar ut som enligt titlarna 
bedömdes kunna svara på syftet. Abstracten från dessa 41 artiklar lästes för att 
slutligen resultera i fem resultatartiklar. Övriga valdes bort då de inte ansågs svara på 
syftet. Se bilaga B.	

ERIC  
Sökningen utökades till att inkludera databasen ERIC för att bredda resultaten. 
Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte vara äldre än tio år (2008–2018). Sökningen bestod av sökorden 
child* AND nurs* AND trust* vilket genererade 15 träffar. Samtliga titlar lästes. 
Utifrån dessa titlar valdes tre abstrakt som ansågs kunna svara på syftet. Av dessa tre 
abstrakt så svarade en artikel på syftet. Se bilaga B.  

Scopus 
Avgränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte äldre än tio år (2008–2018). Totalt gjordes två artikelsökningar i 
Scopus med sökorden trust, child*, nurse, pediatric nurse. Av totalt 197 träffar valdes 
21 abstract ut, baserat på titel som ansågs kunna svara på syftet, från de två 
sökningarna i Scopus som slutligen gav tre resultatartiklar. Se bilaga B.	
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Science Direct 
Avgränsningar som gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte äldre än fyra år (2014–2018) för att minska antalet träffar och vara 
publicerade i Journal of Pediatric Nursing. Totalt gjordes en sökning i Science Direct 
med sökorden children AND nurse AND trust, vilken resulterade i 167 träffas, av 
vilka 22 abstract med titlar som ansågs kunna svara på syftet valdes ut och lästes, och 
gav slutligen en resultatartikel. Se bilaga B.	

SwePub 
Avgränsningar som gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, vara tidskriftsartiklar och inte äldre än tio år (2008–2018). Totalt gjordes en 
artikelsökning i SwePub med sökorden child* AND trust AND nurs*. Av totalt 49 
träffar lästes åtta abstract från sökningen i SwePub och gav slutligen en resultatartikel. 
Se bilaga B. 	

Databearbetning 
Innehållet i resultatartiklarna granskades och slutligen uppfyllde 13 resultatartiklar 
kriterierna för vetenskapliga studier som rör tillit i vårdande möten mellan 
sjuksköterskor och barn. Dessa analyserades i artikelöversikter (bilaga C). 
Dataanalysens syfte var att beskriva, förklara, förstå och tolka information (Forsberg 
& Wengström, 2015). Analysen var deduktiv (Henricsson, 2012) med utgångspunkt i 
teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn. Till en början lästes 
artiklarna individuellt för att få en ökad förståelse för innehållet, sedan lästes och 
diskuterades artiklarna i grupp. Därefter sorterades resultatet enligt teman och 
subteman i teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn, se tabell 2.   
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Tabell 2 Artiklarnas representativitet i resultatet 	

Teman Professionell 
personlighet 

Utveckla 
förhållningssätt 
och personliga 
egenskaper 

Lära av erfarenhet Kunskap, 
förståelse och 
skicklighet 

Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

Subteman Lugn, 
omtänksam, 
modig och 
kunna knyta 
band 

Rolig, 
respektfull, 
tålmodig och 
smart 

Erfarenhet av barn 
och av att vara 
sjuksköterska 

Kunskap om 
sjukdomar och 
tillstånd, 
skicklighet, 
tekniks kunskap 
och punktlighet 

 

Bruce & 
Sundin, 
2018 
 

Kunna knyta 
band 

Respektfull  Kunskap om 
sjukdomar och 
tillstånd 

 

Fikrije & 
Pajalic, 
2014 
 

Lugn, kunna 
knyta band 

    

Engh Kraft 
& 
Eriksson, 
2015 

Kunna knyta 
band 

Tålmodig Erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket 

 Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

Hall & 
Nayar, 
2014 

Kunna knyta 
band 

Kul och rolig Erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket 

 Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

Ives & 
Melrose, 
2018 

Lugn Kul och rolig Erfarenhet av 
barn, erfarenhet 
av 
sjuksköterskeyrket  

  

Karlsson et 
al., 2014 
 

Lugn, kunna 
knyta band 

Kul och rolig, 
respektfull 

 Skicklighet   

Karlsson et 
al., 2014 

Lugn, 
omtänksam, 
kunna knyta 
band 

Kul och rolig Erfarenhet av barn Skicklighet, 
punktlighet 

Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

Larsson et 
al., 2014 
 

Modig, 
kunna knyta 
band 

    

Nilsson et 
al., 2011 
 

Omtänksam, 
kunna knyta 
band 

Kul och rolig, 
respektfull 

 Skicklighet, 
teknisk kunskap 

 

Pope et al., 
2018 
 

 Kul och rolig    

Robertz & 
Rudoflsson
, 2016 

Lugn, kunna 
knyta band 
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Sjöberg et 
al., 2015 

   Kunskap om 
sjukdomar och 
tillstånd  

Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

Summach, 
2011 

Lugn, 
omtänksam, 
kunna knyta 
band 

  Punktlighet  Miljöns 
betydelse 
för det 
tillitsfulla 
mötet med 
barn 

	
 
 
 
Forskningsetiska överväganden 

Då omvårdnadsinsatser omfattar över hälften av verksamheten inom hälso- och 
sjukvården är det av stor vikt att forska inom omvårdnad. Omvårdnadsforskning 
eftersträvar att förbättra vården och göra den säkrare och mer jämlik för patienter och 
anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 	

Inom forskning är etiska överväganden mycket viktiga för såväl forskningens kvalitet 
som hur forskningen sedan kan användas för att utveckla samhället. Över tid 
utvecklas forskningsetiken i takt med att nya vetenskapliga frågor förs på tal och nya 
etiska frågor och problem uppstår (Gustafsson, Hermeren & Pettersson, 2011).  	
Forskningsetik finns för att skydda personer som deltar i studier och bygger 
framförallt på respekt för andra människor samt att skydda människors frihet och 
självbestämmande (Kjellström, 2012). I Sverige finns lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Syftet med denna är “att skydda den 
enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning” (SFS, 
2003:460). Även Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) finns för att skydda människor. 
Mer specifikt skyddar den människor från att skadas genom att deras integritet kränks 
till följd av bristfällig behandling av personuppgifter. Forskningsetiken finns även till 
för att bevara allmänhetens förtroende för forskning och högskoleutbildning 
(Kjellström, 2012).	

Belmontrapporten kom till 1979 och har tre grundläggande etiska principer: respekt 
för människor, att göra gott, samt rättvisa. Principen om respekt för människor kan 
delas in i två moraliska principer: att bekräfta människors autonomi, samt att skydda 
de med nedsatt autonomi. Principen att göra gott har två huvudsakliga regler som är 
att inte åsamka någon skada, att maximera möjliga fördelar samt att minimera möjliga 
nackdelar eller risker för skada vid forskning. Principen om rättvisa utgår från hur 
fördelning om fördelar och nackdelar av forskning ska ske. Det finns ett flertal olika 
sätt att rättvist fördela fördelar och nackdelar av forskning. Dessa är att: fördela till 
varje person en lika stor del, till varje person enligt individuella behov, till varje 
person enligt individuell ansträngning, till varje person enligt bidrag till samhället och 
till varje person enligt meriter (Belmontrapporten, 1979).  	

Helsingforsdeklarationen (2008) är en riktlinje för etiska principer för medicinsk 
forskning som rör människor. Den är utarbetad av World Medical Association och 
slår bland annat fast att forskning bör granskas av oberoende personer, samt att 
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behovet av ny kunskap ska övervägas med risken för deltagarnas välmående, där 
deltagarnas välmående alltid prioriteras högst. Helsingforsdeklarationen fastställer 
även innebörden av sekretess och rättvisa samt att deltagare i forskning bör lämna ett 
informerat samtycke (Helsingforsdeklarationen, 2008).  

En del av artiklarna i denna allmänna litteraturstudie använder barn som deltagare i 
forskningen. Det är ytterst viktigt att forskning med barn leder till att barns situation i 
olika sammanhang förbättras. När det gäller barn yngre än 15 år måste 
vårdnadshavare lämna samtycke först och barnet skall alltid informeras på ett vis som 
är anpassat till kunskaps- och utvecklingsnivå. Det skall respekteras om barnet inte 
vill delta, även om föräldrarna vill. Barn i åldern 15–18 år bedöms vara i stånd att 
själva bedöma om de vill medverka i forskning eller ej (Kjellström, 2012). 	

Samtliga studier som använts som resultatartiklar i denna allmänna litteraturstudie har 
godkänts av regionala etiska kommittéer eller genomgått noggrant etiskt övervägande 
av forskarna.    

 
Resultat  
Med utgångspunkt i Randall et al. (2008) teori kan fyra teman belysas: professionell 
personlighet, utveckla förhållningssätt och personliga egenskaper, lära av erfarenhet, 
samt kunskap, förståelse och skicklighet. Inom dessa finns subteman som ytterligare 
definierar fenomenet. Utöver de teman som beskrivs i teorin har det i denna 
litteraturstudie framkommit ytterligare en aspekt som visat sig vara en viktig 
komponent vid omvårdnad av barn. Denna aspekt beskrivs som miljöns betydelse för 
det tillitsfulla mötet med barn. 	

Professionell personlighet	
För att upplevas som professionell vid omvårdnad anser barn enligt teorin Att skapa 
en god sjuksköterska i omvårdnad av barn att sjuksköterskan bör utstråla lugn, vara 
omtänksam, visa mod och kunna knyta band med barn i en tillitsfull relation.	

Lugn 	
Barn efterfrågar enligt teorin att sjuksköterskan utstrålar lugn genom att inte rusa fram 
och hasta igenom behandlingar. Barnen vill att sjuksköterskan ska tala fint till dem 
och ta sig tid att förklara vad som ska göras och varför, samt kunna prata om andra 
saker än bara det medicinska. Barns efterfrågan om en lugn sjuksköterska bekräftas av 
Fikrije och Pajalic (2014) som fann att det krävs ett lugn för att skapa tillit i 
relationen. Därtill i Summach (2011) som fann att ungdomar som befinner sig i en 
kaotisk och hektisk fas i sina liv behöver bemötas av en sjuksköterska som är trygg i 
sin roll och kan bevara ett lugn. Ett lugn kan frambringas när sjuksköterskan 
småpratar med barnet (Karlsson, Rydström, Enskär, & Dalheim Englund, 2014). 
Även taktil massage kan hjälpa barn att kunna koppla av och finna lugn, fysiskt såväl 
som psykiskt (Robertz & Rudolfsson, 2016).	

Redan i väntrummet kan distraktion ha en god effekt på barns ängslan inför ett besök 
hos sjuksköterskan. Låta barnen leka med dockor, blåsa såpbubblor eller se en film 
medan de väntar kan ha en lugnande effekt (Ives & Melrose, 2010). Under själva 
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behandlingen behöver barn som är rädda och oroliga bli distraherade (Karlsson et al., 
2014). Vidare behöver sjuksköterskan vara medveten om vad som kan vara stressande 
för barnet. För att invagga lugn kan man hålla barnets hand, hämta favoritleksaken, 
klappa barnet på huvudet eller massera barnets ben under behandlingen och därmed 
bidra till avslappning (Karlsson, Dalheim Englund, Enskär, Nyström & Rydstöm, 
2016).	

Omtänksam	
Barnen i teorin beskriver att en god sjuksköterska ska vara omtänksam. 
Sjuksköterskan behöver visa omtanke i det vårdande mötet med barnet (Karlsson et 
al. 2014; Nilsson, Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2010; Summach, 2011). Barn 
märker tydligt om en omtanke är genuin. Att vara en god sjuksköterska innebär att ha 
en emotionellt vårdande funktion där en moderlig roll intas i relationen med barn. 
Sjuksköterskan märker att barn behöver uppmärksamhet, en god relation och 
vägledning (Summach, 2011). Olika tekniker som sjuksköterskan använder som att 
blötlägga ett plåster eller använda en salva för att underlätta när ett plåster ska dras av 
minskar obehag och smärta, vilket barn uppskattar (Nilsson et al., 2010). Många barn 
som varit rädda inför en behandling har i efterhand fått en positiv upplevelse av 
händelsen när de visats omtanke i form av beröm och uppmuntrande ord (Karlsson et 
al., 2014). 	

Modig	
Teorin beskriver att sjuksköterskan behöver vara modig och visa sig villig att möta en 
utmaning och våga stå upp för barns rättigheter. Att visa mod framläggs även av 
Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler (2013) vara nödvändigt när 
sjuksköterskor ska bygga tillit för att kunna hjälpa tonårsflickor att komma till insikt 
om konsekvenserna av ett visst handlande. Sjuksköterskor behöver ibland konfrontera 
tonårsflickors dåliga beteende på ett sätt som kan innebära att flickorna blir upprörda 
och arga över ärligheten. Det krävs mycket mod i att våga gå emot flickorna och 
riskera att den goda relationen går förlorad (Larsson et al., 2013).	

Kunna knyta band	
Kunna knyta band mellan sjuksköterskan och barnen är viktigt enligt teorin. När 
barnet har utvecklat en relation med sjuksköterskan blir det lättare att finna tillit 
(Karlsson et al., 2016). Utvecklandet av en god relation är att lära känna varandra 
(Bruce & Sundin, 2018) och tillit visar sig vara mycket viktigt för att skapa ett gott 
vårdande möte med barn (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Hall & Nayar, 2014; Larsson 
et al., 2014; Summach, 2011). Tillit är en process som utvecklas under lång tid 
(Summach, 2011). Taktil massage är en behandlingsmetod som bekräftar kropp och 
sinne och kan bygga en tillitsfull relation mellan barn och sjuksköterska. Taktil 
massage är även ett sätt att nå en god relation och bygga en grund för vidare 
förtroende och tillitsfulla samtal (Robertz & Rudolfsson, 2016). 	

Vidare försöker sjuksköterskor visa sig tillgängliga, öppna och pålitliga genom att 
skydda barns integritet och skapa tillitsfulla relationer (Larsson et al., 2014). Vikten 
av tystnadsplikt och förtroende ska tydligt förmedlas till barnen så att de upplever 
trygghet i att kunna prata om vad de vill (Summach, 2011). Hälsosamtal är ett bra 
tillfälle att bygga en tillitsfull relation i skolhälsovården och är ett möte som barnen 
inte själva behöver initiera, men som ger tillfälle att anförtro sig till sjuksköterskan 
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(Engh Kraft & Eriksson, 2015). På en skola används så kallade björnkort som hjälper 
barnen att uttrycka olika känslor och får barnen att prata om hur de mår. 
Sjuksköterskan frågar till exempel “hur mår du?” och barnen kan då svara genom att 
peka på ett kort med en glad, ledsen eller orolig björn. Korten gör det lättare att 
beskriva känslor som barnen inte kan sätta ord på. Sjuksköterskorna på skolan 
använder även styrkekort som fungerar på samma sätt, men som istället representerar 
upplevelsen av sig själv och beskriver barnets känslomässiga status. Sjuksköterskan 
ska visa att det finns tid för det enskilda barnet att våga öppna upp sig och prata om 
sina bekymmer och funderingar på ett tryggt sätt (Fikrije & Pajalic, 2014). Att lyssna 
aktivt visar sjuksköterskans intresse och får barnet att känna sig värdig och viktig 
(Summach, 2011). Lyssna och ta sig god tid beskrivs som grundläggande i skapandet 
av tillit mellan sjuksköterskan och barnet (Fikrije & Pajalic, 2014; Nilsson et al., 
2010). 	

Att prata på barnets nivå och på ett sätt som är anpassat till åldern är viktigt för att 
kunna ta till sig information som ges. Utöver barnets ålder bör sjuksköterskan beakta 
barnets sjukdom, erfarenhet, rädsla och fokus. Små barn i tre-fyraårsåldern utan stor 
erfarenhet av den aktuella behandlingen bör inte delges alltför detaljerad information. 
Lite äldre barn med mer erfarenhet bör bli mer involverade. För att kunna stötta på 
rätt sätt genom en konversation behöver sjuksköterskan använda sig av en diskurs 
som barnet förstår, samt vara fokuserad och centrera vården mot det enskilda barnet 
(Karlsson et al., 2014; Summach, 2011). Taktil massage är en metod som skapar en 
gemenskap mellan sjuksköterskan och barnet och blir en vårdande akt på vilken tillit 
kan byggas (Robertz & Rudolfsson, 2016).	

Utveckla förhållningssätt och personliga egenskaper	
Någon av de viktigaste egenskaperna som barn i teorin Att skapa en god sjuksköterska 
i omvårdnad av barn beskriver att en god sjuksköterska ska besitta är en medfödd 
personlighet som är kul och rolig, respektfull, tålmodig och smart. Dessutom finns det 
egenskaper som går att lära sig genom att utveckla ett gott förhållningssätt	

Kul och rolig	
Några av de egenskaper som barnen nämner först i teorin och som de anser vara allra 
viktigast är att sjuksköterskan har en kul och rolig karaktär. Att kunna skoja och leka 
tillsammans gör att barnen enligt teorin upplever en god sjuksköterska. Att skämta 
och leka även under en obehaglig behandling gör att barnen känner sig tillfreds och en 
tillit byggs upp som skapar säkerhet och trygghet (Karlsson et al., 2016). Barnen 
finner en tröst i att kunna koppla av och skratta och prata med sjuksköterskan (Pope, 
Tallon, Leslie & Wilson, 2018).	

Sjuksköterskan vinner tillit hos barn genom att prata och leka och inte bara fokusera 
på arbetet som ska utföras (Hall & Nayar, 2014). Att leka är ett av de viktigaste 
verktygen för att nå barnets förståelse och värld av erfarenheter. Genom lek ges 
barnet en aktiv roll i vården och en känsla av kontroll i situationen. Leken både 
avdramatiserar och distraherar barnet från obehag vid en behandling. Lek gör att 
proceduren blir lättare att förstå, vilket leder till ett lyckat resultat. Sjuksköterskan kan 
låta barnet se och känna på utrustningen som ska användas och få testa på en docka 
eller nalle. Ibland kan barnet ta hem material att leka med och på så sätt förberedas på 
vad som kommer att hända under den kommande behandlingen (Karlsson et al., 
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2014). Även små presenter kan hjälpa barn som upplever rädsla inför en behandling 
genom att uppmärksamma att barnen varit duktiga (Ives & Melrose, 2010). I förväg 
låta barnen titta i lådan med presenter som ska ges efter en behandling kan vara ett 
stöd. Det är dock viktigt att alla i vårdpersonalen har samma inställning till att ge 
presenter eftersom förväntningarna som barnen har inför ett återbesök gör besvikelsen 
stor om de inte får en present (Karlsson et al., 2014). Barn uppskattar även att höra 
sagor eller bli kittlade av sjuksköterskan, vilket upplevs som lättande av smärta och 
skapar en känsla av trygghet. Att få skratta är något som barn finner tröstande och att 
bli ompysslade och ha sjuksköterskan vid sin sida upplevs som tryggande (Pope et al., 
2018).	

En god sjuksköterska hjälper barn att tänka på något annat. Genom att räkna 
tillsammans, prata och sjunga, att föräldern läser eller spelar videospel med barnet, 
eller när syskon leker i samma rum kan barnet flytta fokus från behandlingen 
(Karlsson et al., 2016). Att få rita, lägga pussel eller se på TV beskriver barnen som 
lindrande (Pope et al., 2018). Lek och aktiviteter som fokuserar på annat än 
behandlingen kan barnen använda som copingstrategi och en känsla av kontroll i en 
obehaglig situation infinner sig (Nilsson et al. 2010).	

Respektfull	
Visa respekt och inte se ner på barnen eller vara dömande skapar enligt teorin en god 
sjuksköterska. Bruce och Sundin (2018) hävdar att barn och deras familjer bör bli 
respekterade och tagna på allvar genom att få information på ett sätt som gör att de 
kan förstå vad det handlar om. Informationen bör i första hand riktas till barnen i en 
diskurs som inkluderar barnen. Om diskursen istället riktas till föräldrarna upplever 
barnen sig exkluderade och delaktigheten går förlorad, vilket kan leda till osäkerhet. 
När barnen vet vad som ska hända blir det lättare att acceptera och förstå proceduren, 
och barnet känner sig respekterad (Karlsson et al., 2016). Genom att involvera barnen 
i behandlingen och skapa delaktighet i beslutsfattande gällande till exempel färg på 
plåster eller smak på godisklubba uppnås också en känsla av kontroll. Delaktighet i 
besluten ökar känslan av trygghet. Omvänt kan barn uppleva en trygghet i att slippa 
fatta beslut rörande en behandling som upplevs som obehaglig. Även då hjälper 
distraktion och i dessa fall finner barn trygghet i att kunna lämna över kontrollen till 
sjuksköterskan (Nilsson et al., 2010). 	

Tålmodig	
Visa tålamod gentemot barnen gör att sjuksköterskan upplevs som god enligt teorin. 
Barn som far illa tycker många gånger att det är svårt att berätta om sin situation för 
någon. En del barn känner skam eller rädsla inför att dela med sig till sjuksköterskan. 
Engh Kraft och Eriksson (2015) framlägger att genom att sjuksköterskan går lugn 
fram och visar tålamod och respekt vid första samtalet byggs relationen upp långsamt 
och barnen vågar öppna upp sig och prata med sjuksköterskan. 	

Smart	
Utöver att vara rolig är smart något som barn uppskattar mest hos en bra 
sjuksköterska. Inget av de resultat som framkommit i denna litteraturstudie lyfter fram 
något som specifikt belyser det barnen i teorin efterfrågar gällande att sjuksköterskan 
ska framstå som smart.	
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Erfarenhet 	
Barn upplever att goda sjuksköterskor har erfarenhet av barn och erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket. Barnen beskriver i teorin att den goda sjuksköterskan ska vara 
närvarande, delaktig och att genom erfarenhet lära sig att vårda barn. 	

Erfarenhet av barn	
Teorin påvisar att erfarenhet av att vårda barn är relaterat till den tid som spenderats 
med barn. Sjuksköterskan lär sig att tolka barnet och kan på så vis välja rätt taktik för 
att kunna möta barnet. Att kunna tolka kroppsliga uttryck är ett viktigt verktyg som 
utvecklas genom erfarenhet och hjälper sjuksköterskan att kunna vara uppmärksam 
när barnet inte vågar eller kan uttrycka sig verbalt. Om barnets kroppsliga språk 
antyder rädsla kan sjuksköterskan handla därefter (Karlsson et al., 2014). När barn 
som uttrycker stark ovilja finner sjuksköterskor olika strategier som upplevs som 
hjälpsamma vid vaccination. En strategi är att inte ge barnen för många 
valmöjligheter, med risk för att fastna i ändlösa diskussioner eller förhandlingar, dock 
utan att hindra barnen från möjlighet att uttrycka sina känslor (Ives & Melrose, 2010). 	

Erfarenhet av sjuksköterskeyrket 	
Den tid som sjuksköterskor arbetat med att vårda barn skapar enligt teorin erfarenhet. 
Med hjälp av kunskap och erfarenhet kan sjuksköterskor arbeta med barn och familjer 
och skapa en tillitsfull relation kring vilken de kan bygga upp vården (Hall & Nayar., 
2014). Både kunskap och erfarenhet är nödvändigt för sjuksköterskan för att kunna 
upptäcka när något inte står rätt till. Många gånger är det ren intuition som gör att 
sjuksköterskan uppmärksammar misstänkta missförhållanden hos barn. Intuitionen 
byggs upp av vibbar och känslor som sjuksköterskorna uppfattar hos barnen, och som 
får sjuksköterskan att aktivt försöka bygga upp en relation (Engh Kraft & Eriksson, 
2015).	

I en studie av Ives & Melrose (2010) uttrycker sjuksköterskor en önskan om att 
föräldrarna förberett barnen på att de ska få en spruta, för att barnen på så sätt lättare 
ska kunna hantera rädsla och motvilja inför vaccination. I de fall som barnen inte är 
förberedda på vad som ska hända vid en vaccination känner sjuksköterskor en stor 
frustration. Känslor av hjälplöshet och osäkerhet upplevs när de ska behandla barn 
som är rädda för nålstick. Ansvaret hamnar då på sjuksköterskorna att hantera barnets 
motvilja och aggression. Sjuksköterskorna känner empati och upplever en skam i att 
behöva sticka ett barn som tydligt uttrycker motvilja och sjuksköterskorna är rädda att 
förtroendet för sjukvårdspersonal blir skadat. Sjuksköterskorna upplever att de begår 
ett övergrepp när de med våld utför en handling mot barnens vilja och en 
motsägelsefullhet i att lära barn att säga nej och sätta gränser i självbestämmande över 
sin kropp. Samtidigt tvingar sjuksköterskorna ändå barnet till nålstick trots vilda 
protester (Ives & Melrose, 2010). 	

Kunskap, förståelse och skicklighet	
Sjuksköterskans kunskap om sjukdomar och tillstånd, skicklighet, teknisk kunskap 
och punktlighet framkommer mer indirekt i barnens tankar om en god sjuksköterska, 
men är ett ofta återkommande kännetecken i teorin. De tre egenskaperna beskrivs som 
en sorts fingerfärdighet som visar sig vid till exempel kontroll av hälsostatus, kunskap 
om sjukdomar och kunskap om teknisk utrustning som ska användas. 
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Kunskap om sjukdomar och tillstånd	
Barn uppskattar enligt teorin att sjuksköterskan har god kunskap om de sjukdomar 
och tillstånd som barnen behandlas för. Detta styrks av Bruce & Sundin (2018); 
Sjöberg, Amhliden, M Nygren, Arvidsson & Svedberg (2015). För ett bra vårdande 
av ett barn är det viktigt att utnyttja alla kunskaper inom vårdteamet och samarbeta 
mellan de olika professionerna. Barn och familjer behöver få information om rutiner 
och förberedelser inför olika vårdsituationer och de behöver även få höra om det som 
eventuellt kommer att kännas obehagligt (Bruce & Sundin, 2018). Barn tycker att det 
är bra när vårdpersonalen ger information på ett beskrivande sätt. Utan den 
informationen så hade barn varit mer rädda och obekväma (Sjöberg et al., 2015). 	

Skicklighet	
Kunna administrera läkemedel på ett skickligt sätt underlättar för barn som upplever 
smärta enligt teorin, och sjuksköterskan behöver låta barnen känna av den skicklighet 
sjuksköterskan besitter vid en behandling (Karlsson et al., 2016; Karlsson et al., 2014; 
Nilsson et al., 2010). Sjuksköterskan ska även vara skicklig när det kommer till att 
administrera läkemedel som ska hjälpa barn att kunna slappna av inför en obehaglig 
behandling (Karlsson et al., 2016; Karlsson et al., 2014). När barn upplever 
skicklighet känner de att de kan lita på sjuksköterskans kompetens och därmed känna 
sig trygga i de åtgärder som ska utföras (Nilsson et al., 2010). 	

Teknisk kunskap	
En god sjuksköterska bör enligt teorin besitta goda tekniska kunskaper. De tekniska 
kunskaperna visar en klinisk kompetens och uttrycks genom kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och barn. Denna mynnar i en känsla av välbehag hos barn. 
Barn upplever att sjuksköterskan utstrålar en känsla av säkerhet i sin yrkesroll, vilken 
smittar av sig och inbringar därmed trygghet (Nilsson et al., 2010). 

Punktlighet	
Teorin framhåller att en god sjuksköterska ska snabbt finnas på plats för att ge 
smärtlindring, hjälpa på toaletten eller när det uppstår något problem. Tiden och 
punktligheten uttrycks vara viktig för barnen (Karlsson et al., 2014; Summach, 2011). 
Vidare måste sjuksköterskan kunna ge den tid som behandlingen kräver och tiden 
måste anpassas till individen (Karlsson et al., 2014). Avsätta tid till varje barn gör att 
barnen känner sig prioriterade och att sjuksköterskan verkligen lyssnar, vilket leder 
till ett ökat förtroende till sjuksköterskan (Summach, 2011).	

Miljöns betydelse för det tillitsfulla mötet med barn	
En aspekt som återkommande lyfts fram i flera artiklar (Engh Kraft & Eriksson, 2015; 
Hall & Nayar, 2014; Karlsson et al., 2014; Sjöberg et al., 2015), men som inte belyses 
av teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn är miljöns betydelse för 
det tillitsfulla mötet med barn i vården. Miljön där mötet sker är en del i att skapa tillit 
i relationen mellan barn och sjuksköterskor. Kunskap om miljöns betydelse finner 
stöd i resultatet och anses vara av vikt i skapandet av en god sjuksköterska. 	
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Miljön i vilken sjuksköterskan och barnet möts är viktig i utvecklandet av en tillitsfull 
relation. Barn understryker vikten av att mottagningen känns trygg, välkomnande och 
tillgänglig. Den familjära känslan på mottagningen leder till en personlig relation 
mellan barnet och sjuksköterskan (Summach, 2011). Om sjukhusmiljön inte är 
anpassad till barnens behov upplevs den som obehagligt och tråkigt (Sjöberg et al., 
2015). För att få barn våga öppna upp sig inför sjuksköterskan och berätta om sin 
situation, är en lugn miljö och en tillitsfull relation en grundläggande förutsättning 
(Engh Kraft & Eriksson, 2015). Olika miljöer påverkar hur barn upplever nålstick. 
Valet av miljö blir viktigt för barnets känsla av trygghet. Om barnet är inlagt på 
sjukhus kan nålsticket ske i barnets säng där det är mjukt och skönt. Dock kan barnets 
säng ha motsatt effekt på upplevelsen av trygghet då nålsticket, som upplevs som 
obehagligt eller läskigt, kan förstöra den trygga känsla som sängen inger. Då kan det 
vara bättre att ta med barnet till ett behandlingsrum för att utföra nålsticket. Förvisso 
kan utrustningen i behandlingsrummet upplevas som skrämmande för barnet, men den 
trygga tillvaro som sängen inbringar förblir då oförstörd (Karlsson et al., 2014). 
Sjuksköterskan måste ta hänsyn till barnets livsvärld och den situation som barnet 
befinner sig i för att kunna bemöta barnet på ett adekvat sätt (Hall & Nayar., 2014; 
Karlsson et al., 2014).  	

 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie är skriven med deduktiv ansats för att nå en teorifördjupning 
(Priebe & Landström, 2012). Teorin var Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad 
av barn. Utgångspunkten var att fokusera på tillitsfulla möten med barn, men till en 
början syftade studien till att handla om barn med nålrädsla. I sökningarna som 
gjordes utifrån det inledande syftet påträffades artiklar som efter ändrad inriktning på 
syftet, fortfarande ansågs relevanta. Av denna anledning finns sökord som fear och 
needle i sökhistorik och sökordsöversikt. Vidare var sökningsstrategin riktad mot tillit 
i möten, vilket förmodades vara en grundläggande ingrediens för goda möten med 
barn. För att finna ytterligare empiriskt stöd bör sökorden interaction och encounter 
utforskas vidare i denna deduktiva process. För att stärka pålitlighet och överförbarhet 
gjordes två litteratursökningar, en inledande och en egentlig. Sökningar i sju olika 
databaser gjordes och för att öka pålitligheten i sökningarna i de olika databaserna 
användes liknande sökord vid alla sökningar. Meshtermer och ämnesord har inte 
använts i sökningarna, då skribenterna fann tillfredställande träffar för resultatartiklar 
som kunde användas för att svara på syftet utan att använda Meshtermer eller 
ämnesord.	

Samtliga resultatartiklar i detta arbete har genomgått etiska överväganden genom 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Stödet av Carlsson och Eimans (2003) 
kan falla ut i felaktig bedömning hos en nybörjare. 	

Trovärdighet och pålitlighet är viktiga begrepp vid genomförandet av kvalitativa 
analyser (Wallengren & Henricson, 2012). För att bidra till ökad trovärdighet och 
pålitlighet har databearbetning genomförts med hjälp av dialog mellan tre personer, 
vilket möjligen kan ha bidragit till god trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Samtliga har förförståelse kring barnsjukvård, vilket kan ha haft 
såväl positiv som negativ inverkan på dataanalysen och resultatet. I arbetet har 
förförståelse diskuterats fortlöpande. 
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Grupphandledning med andra studenter, samt tilldelad handledare bör ha bidragit till 
litteraturstudiens trovärdighet och bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Handledaren har löpande tagit del av arbetet och givit konstruktiv kritik och förslag 
till ändringar, vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) stärker trovärdighet och 
bekräftelsebarhet.	

De 13 resultatartiklarna kommer från fem olika länder: Sverige, Nya Zeeland, 
Australien, USA och Kanada, vilket ger ett brett perspektiv och stärker 
överförbarheten ytterligare (Wallengren och Henricson, 2012). De fem länderna anses 
av skribenterna till denna litteraturstudie tillhöra en västerländsk kultur och kan 
därmed med viss försiktighet anses som överförbara till svenska förhållanden. 	

 
Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva huruvida teorin Att skapa en god sjuksköterska om omvårdnad 
av barn kan bidra till att skapa ett tillitsfullt möte med barn inom vården. Utifrån 
svaren som identifierats i resultatartiklarna har ett antal komponenter som bör finnas 
för att skapa tillit i omvårdnad av barn kunnat belysas. Teorin Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn har i denna studie fått empiriskt stöd i alla delar 
utom i ett subtema. Det starkaste stödet gällde att sjuksköterskan ska kunna knyta 
band, utstråla ett lugn och kunna vara kul och rolig. Smart var en egenskap som 
uttrycktes vara viktig i teorin och därför blev ett subtema, men som inte fick empiriskt 
stöd i resultatartiklarna. Skribenterna ansåg efter analys inte ha funnit något konkret i 
resultatet som tydligt stödjer teorin i denna aspekt. Däremot visade sig miljöns 
betydelse för det vårdande mötet vara en viktig aspekt som inte beskrevs i teorin, men 
som anses vara värd att beakta för att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av 
barn.  

Erikssons (1987) tre centrala begrepp: att ansa, att leka och att lära som utgör 
vårdandets substans kan ställas i relation till teorin Att skapa en god sjuksköterska i 
omvårdnad av barn. I resultatet av denna studie är det framförallt ansningen och 
lekandet som bekräftar Erikssons (1987) teori. Ansningen är enligt Eriksson (1987) 
det mest grundläggande i vårdandet, vilket även styrks i resultatet där det uttrycks 
som omtanke och att kunna knyta band med barnen. Att ansa är att visa ett uttryck för 
vänskap och välvilja och präglas av värme, närhet och beröring. Taktil massage 
bekräftar ansningen genom beröring, vilket även det skapar lugn och knyter band med 
barnen (Robertz & Rudolfsson, 2016). Konkreta åtgärder som att erbjuda mat och 
dryck, skydd, beröring och hjälpa till med olika kroppsfunktioner ingår även i 
ansandet med syfte att skapa kroppsligt välbehag (Eriksson, 1987). I relation till 
empirin i denna litteraturstudie visar sig ansningen som olika åtgärder en god 
sjuksköterska kan utföra. Att ansa innebär även enligt Eriksson (1987) att våga samt 
att gå utöver det som krävs och är givet för att visa omtanke. Det kräver mod och en 
professionell personlighet.	

Leken är enligt Eriksson (1987) en central aspekt i vårdandet och är nödvändig för att 
kunna uppnå hälsa. Flertalet av litteraturstudiens vetenskapliga artiklar (Hall & 
Nayar, 2014; Karlsson et al., 2016; Karlsson et al., 2014; Nilsson et al., 2010; Pope et 
al., 2018) beskriver vikten av lek som en del i det vårdande mötet med barn. Lek är en 
av sjuksköterskans viktigaste arbetsredskap både för att distrahera barnet, samt för att 
nå barnets förståelse, vilket i sin tur leder till ett lyckat möte (Karlsson et al., 2014). 
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Att ha roligt och att kunna skratta är något som barn upplever som tröstande (Pope et 
al., 2018) och kan uppnås genom lek. Förmågan till lekandet är helt beroende av 
känslan av trygghet och att patienten upplever ett förtroende till omvärlden (Eriksson, 
1987) vilka utgör grunden i denna litteraturstudie. En studie av Grahn, Olsson och 
Månsson (2015) bekräftar vikten av att sjuksköterskan är kul och rolig och hur 
användningen av leksaker eller sjukvårdsmaterial kan användas för att minska barns 
rädsla och skapa ett gott möte. Denna tidigare forskning styrker resultatet i denna 
litteraturstudie. 	

Miljöns betydelse för den goda och tillitsfulla omvårdnaden var en aspekt som inte 
togs upp i teorin Att skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn men som 
återkom i ett flertal resultatartiklar (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Hall & Nayar, 
2014; Karlsson et al., 2014; Sjöberg et al., 2015). Efter att ha tagit del av forskning 
inom ämnet anser skribenterna till denna litteraturstudie att miljön bör tas i beaktning 
vid vårdande möten med barn och är en viktig ingrediens för att skapa tillit mellan 
barn och sjuksköterskor. 	

Litteraturstudiens resultat ligger i linje med ICNs (International Council of Nurses) 
etiska kod för sjuksköterskor. ICNs etiska kod understryker att sjuksköterskans 
huvudansvar är att ge människor vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Resultatet visar att det är av stor vikt att sjuksköterskor har goda kunskaper och 
erfarenheter för att kunna vara en god sjuksköterska. Vidare framhåller den etiska 
koden att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning samt även ska 
ta ansvar för att behålla sin kompetens genom livslångt lärande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Genom att ta lärdom av teorin Att skapa en god 
sjuksköterska i omvårdnad av barn kan sjuksköterskan ta sitt personliga ansvar för att 
öka sin kompetens i arbetet med barn. Vidare bör en praktiserande sjuksköterska i 
vård av barn lära sig att möta barnet som en individ. Sjuksköterskan bör fokusera 
vården utefter barnets specifika behov och ge en barncentrerad vård (Grahn et al., 
2015). Att inta en barncentrerad vård stärker barnens rätt att delta i sin vård och de 
beslut som fattas. Genom att lyssna på barnet och bygga relationer skapas en 
barncentrerad vård (Coyne et al., 2016), vilket även styrks av denna litteraturstudies 
resultat. Att sätta barnens behov och upplevelser av vården i centrum genomsyrar 
resultatet och bekräftar Barnkonventionen (Barnombudsmannen, 2018). Genom 
barncentrerad vård hamnar fokus på barnets perspektiv vilket stärker barns 
delaktighet och involvering i sin vård (Coyne et al., 2016). Detta styrks av teorin Att 
skapa en god sjuksköterska i omvårdnad av barn, vilken beskriver egenskaper 
sjuksköterskan ska ha för att barnet ska uppleva tillit i det vårdande mötet.  

 
Konklusion och implikation 
Studiens huvudfynd var att sjuksköterskan ska kunna knyta band, vara lugn samt vara 
kul och rolig. Utöver dessa aspekter visar sig miljöns betydelse för det vårdande mötet 
vara viktig. Erikssons (1987) teori att ansa, leka och lära har använts som teoretisk 
referensram i denna litteraturstudie, och anses genomsyra, bekräfta och förstärka både 
teorin och resultatet. Barn måste känna sig trygga och få en god upplevelse av det 
vårdande mötet för att ha fortsatt förtroende för sjukvården. Inom sjukvården möter 
sjuksköterskor från olika områden barn och kunskaper från denna studie kan därför 
ses som relevanta för alla sjuksköterskor för att ge god omvårdnad av barn.  
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Slutsatsen av denna litteraturstudie visar att Randall et al. (2008) teori kan bekräftas 
av resultatet och tillsammans med den teoretiska referensramen bildas en grund för 
vidare studier inom ämnet. Resultatet anses vara av stor nytta för sjuksköterskor som 
på olika sätt möter barn i sin yrkesutövning och kan bidra till en tryggare upplevelse 
för barn i vården.
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 

Sökord Cinalh PubMed PsycInfo ERIC Science Direct Scopus SwePub 

Sjuksköterska nurse nurs* nurse nurs* nurse nurse 
pediatric nurse 

nurs* 

Tillit  make OR 
buliding trust 

trust trust* 
 

trust* trust trust trust 

Barn child child child* children child* children child* child* 

Skolbarn 
 

school 
children 

     

Rädsla fear 
      

Kvalitativ 
  

qualitative 
    

Relation 
 

relationship 
     

Strategi 
 

strateg* 
     

Nål 
  

needle 
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Tabell 4: Sökhistorik 

*( ) Dubletter 	
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20181012 PsychInfo 

nurse AND needle AND children AND 
fear AND qualitative 
limits 2008-2018 
location: Sweden 2 2 1 1 

20181012 Cinahl 

child AND fear AND nurse AND 
(Make OR building trust) 
Limits: 2008-2018 17 17 2 1(1) 

20181013 Pubmed 

nurs* AND child AND trust* AND 
relationship 
Limits 2008-2018 136 10 3 2(1) 

20181013 Pubmed 

nurs* AND child* AND trust AND 
strateg* 
Limits 2008-2018, child 2-18 years 98 12 1 1(1) 

20181013 Pubmed 

nurs* AND child AND trust NOT 
parents NOT caregivers 
Limits 2008-2018, child 2-18 years 137 17 1 1(3) 

20181017 Scopus 

trust AND child* AND nurse 
Limits 2008-2018, Subject area 
nursing, document type journal article 143 12 2 2 (5) 

20181017 Scopus 

pediatric nurse AND trust 
Limits 2008-2018, subject area 
nursing, document type journal article 54 9 1 1  (2) 

20181022 Pubmed 

nurs*AND schoolchildren AND trust 
NOT parent 
Limits: 2008-2018 5 2 1 1 

20181023 ERIC 
child* AND nurs* AND trust* 
Limits: 2008-2018 15 3 1 1(1) 

20181024  SwePub 
child* AND trust AND nurs*  
limit: tidskriftartikel, 2008-2018 49 8 2 1 (4) 

20181024 
Science 
Direct 

children AND nurse AND trust 
limits: published 2014-2018, 
publication title: journal of pediatric 
nursing 167 22 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Bruce, E. & Sundin, K. (2018). Pediatric Nurses’ Perception of Support for Families With Children 
With Congenital Heart Defects. Clinical Nursing Research, 27(8) 950-966. 
doi:10.1177/1054773817713419 

Land  

Databas 

Sverige 

Scopus 

Syfte Syftet var att belysa barnsjuksköterskors uppfattning av stöd för familjer med ett barn med medfött 
hjärtfel. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

Urval 16 barnsjuksköterskor som arbetat i minst ett år med barn med medfött hjärtfel och deras familjer i 
öppenvård i norra Sverige.  

Datainsamling Under 2009 intervjuades barnsjuksköterskorna individuellt. Fyra öppna frågor ställdes: (1) berätta vad 
du anser barn och föräldrar tycker stöd är för dem, (2) berätta vilket stöd du tror barn och föräldrar vill 
ha, (3) berätta om när barn och föräldrar inte önskar att få det stöd som erbjuds och (4) berätta om vilket 
stöd du tycker barn och föräldrar behöver. Därefter ställdes följdfrågor för att förtydliga och fördjupa 
barnsjuksköterskornas svar. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Inledningsvis lästes hela texten för att få en helhetsbild. Sedan delades texten in i kondenserade 
meningsenheter. Kondensering innebär att korta ner texten utan att tappa bort textens innehåll. Därefter 
tolkades meningsenheterna för att ge dem en kod. Koderna jämfördes utifrån skillnader och likheter 
vilket sedan skapade grunden för att skapa kategorier och subkategorier. 

Bortfall 8 av 16 barnsjuksköterskor som tillfrågades deltog i studien. 50 % bortfall.  

Slutsats För att utveckla en god relation mellan familjer och sjuksköterskor är grunden att lära känna varandra. 
Sjuksköterskor ska respektera familjer och ge en känsla av trygghet och visa att de bryr sig. 
Sjuksköterskan behöver visa god kunskap om barnets sjukdom och tillstånd och barn behöver få 
information om rutiner och förberedelser inför olika vårdsituationer och de behöver även få höra om det 
som eventuellt kommer att kännas obehagligt. Att delge fullständig information och involvera hela 
vårdteamet förstärker tryggheten i vården. En bra sjuksköterska ska vara närvarande, engagerad och 
uppmärksam och vårda hela familjen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 91,6% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 2 

Referens Fikrije, D. & Pajalic, Z. (2014). How School Nurses Experience Their Work with Schoolchildren Who 
Have Mental Illness – A Qualitative Study in a Swedish Context. Global Journal of Health Science, 
6(4), 1-8. doi:10.5539/gjhs.v6n4p1  

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Skolsköterskors upplevelse av att arbeta med barn med psykisk ohälsa. 

Metod:  

Design 

Deskriptiv kvalitativ ansats  

Innehållsanalys 

Urval Skolsköterskor i grundskolan som arbetar med barn från förskoleklass till årskurs 6. Skolsköterskorna i 
studien hade specialistutbildning distriktssköterska eller barnsjuksköterska och hade arbetat minst ett år 
som skolsköterska. Tio specialistsjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamling Individuella intervjuer baserade på en intervjuguide sammansatt av semi-strukturerade frågor samt 
tilläggsfrågor baserade på studiens syfte och frågeställningar. Först ställdes bakgrundsfrågor gällande 
varje skolsköterskas kön, ålder, utbildning, arbetserfarenhet, samt hur många elever som ansvarades för. 
En pilotintervju gjordes för att få reda på om intervjufrågorna tog upp relevanta utfall och att svaren 
kunde appliceras på studiens syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades omedelbart. 
Intervjuerna varade i 15-20 minuter.  

Dataanalys Fokus för innehållsanalysen var att beskriva variationer genom att identifiera likheter och olikheter i 
innehållet. Dessa uttrycktes i kategorier och teman i olika nivåer av förståelse. Manifest analys valdes 
av författaren för att analysera den transkriberade intervjun. De transkriberade intervjuerna lästes 
igenom flera gånger av den första författaren. Meningsfulla enheter som bestod av ord, meningar och 
textstycken och ansågs relatera till innehållet och kontexten valdes ut. Texten abstraherades, tilldelades 
kodningar och delades slutligen in i kategorier och subkategorier.  

Bortfall Sex skolsköterskor föll bort på grund av att de inte svarade på förfrågan eller inte mötte 
inklusionskriterierna.  

Slutsats Skolsjuksköterskornas arbete var att skapa tillit i relationen med skolbarnen under hälsosamtal. De 
använde sig av så kallade “Björnkort” som var bilder på nallar som uttrycker olika känslor som till 
exempel glad, ledsen eller orolig. Andra kort, så kallade “Styrkekort” användes för att barnen skulle 
kunna beskriva sig själva. Skolsköterskorna upplevde korten som mycket hjälpsamma i 
kommunikationen med barn. Även ta sig tid att lyssna och utstråla ett lugn ledde till att barnen kände 
tillit och kunde prata om sina känslor.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1, 83,3 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 3 

Referens Engh Kraft, L.. & Eriksson, UB. (2015). The School Nurse’s Ability to Detect and Support Abused 
Children: A Trust-Creating Process. The Journal of School Nursing, 31(5), 353-362. 
doi:10.1177/1059840514550483  

Land  

Databas 

Sverige  

Pubmed  

Syfte Syftet var att utforska hur skolsköterskor upptäcker barnmisshandel och inleder stödåtgärder.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval 23 skolsköterskor med ett till ett och ett halvt års specialistutbildning och tre till trettioåtta års erfarenhet 
i arbetet som skolsköterska. Skolsköterskorna arbetade i tio olika kommuner med barn och ungdomar i 
olika åldrar.  

Datainsamling Fyra fokusgrupper med fyra till sex deltagare i varje grupp utformades. Varje grupp intervjuades två 
gånger för att möjliggöra en mer djupgående uppföljande intervju efter den första. Intervjuerna 
utvecklades till diskussioner utifrån en tematisk guide. Diskussionerna följde fyra teman: möjligheter 
och hinder i att upptäcka som utsätts för övergrepp, att ställa känsliga frågor till barn, att inleda 
stödåtgärder, samt att förbättra skolsköterskors medel för tidigare upptäcka om barn utsätts för 
övergrepp. Deltagarna ombads att styrka sina uttalanden med exempel från sina praktiska erfarenheter. 

Dataanalys Datan lästes upprepade gånger av olika forskare för att skapa koder och kategorier. Alla intervjuer lästes 
igenom ett flertal gånger av två forskare och koderna skapades utifrån datan enligt grounded theory. 

Bortfall Inget bortfall framkommer. 

Slutsats Skolsköterskornas största utmaning var att barn som utsatts för övergrepp skulle få stöd och det sker i en 
process där tillit skapas. Eftersom skolsköterskor kallar alla barn till exempelvis vaccination och 
hälsosamtal finns naturliga förutsättningar för att bygga upp en relation. Skolsköterskorna finns på plats 
på skolan och håller även i sexualkunskap som hjälper till att bygga relationer och tillit mellan 
skolsköterskan och eleverna. Sjuksköterskan ska vara tålmodig, visa respekt och gå lugn fram för att en 
tillitsfull relation ska kunna skapas. Ofta är det sjuksköterskans intuition genom kunskap och erfarenhet 
som gör att sjuksköterskan kan upptäcka barn som for illa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 93,8% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 4 

Referens Hall, J. & Nayar, S. (2014). Building trust to work with children after a severe traumatic accident. 
Contemporary Nurse, 46(2), 161–169. doi:10.5172/conu.2014.46.2.161 

Land 

Databas 

Nya Zeeland 

PubMed  

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors perspektiv på hur man bygger tillit med ett barn och en familj i 
kontexten pediatrisk akutsjukvård. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory  

Urval Sju legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom akutvårdsavdelningar.   

Datainsamling Samtliga sjuksköterskor intervjuades i en timme. De två första intervjuerna inleddes med en öppen fråga 
där sjuksköterskorna ombads berätta hur de vårdar barn som blir inlagda på sjukhus efter en allvarlig 
traumatisk olycka. Frågorna analyserades enligt konstant jämförelsemetod för att utveckla grounded 
theory och kunna utveckla teorier om hur verkligheten ser ut. Två sjuksköterskor bjöds in till en slutlig 
intervju tillsammans. Dessa två valdes ut då de hade erfarenhet nog för att utveckla och motsäga 
koncepten som framkom istället för att upprepa den befintliga datan.  

Dataanalys Efter varje intervju transkriberades ord för ord innan nästa intervju påbörjades. Därefter analyserades 
orden rad för rad enligt Shatzmans dimensionella analysmetod för att ifrågasätta datan och bilda 
teoretiska frågor. Dessa teoretiska frågor hjälper till att konceptualisera meningen av vad som sker. 
Konstant jämförelse analys (constant comparative analysis) fortsatte tills koder och kategorier fastställts.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Med hjälp av kunskap och erfarenhet kan sjuksköterskor arbeta med barn och familjer och skapa en 
tillitsfull relation och ett gott vårdande möte. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till barnets livsvärld och 
den situation som barnet befinner sig i för att kunna bemöta barnet på ett adekvat sätt. För att vinna tillit 
hos barn bör sjuksköterskan prata och leka och inte bara fokusera på arbetet som ska utföras.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1, 87,5% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 5 

Referens Ives, M. & Melrose, S. (2010). Immunizing children who fear and resist needles: Is it a problem for 
nurses?. Nursing Forum, 45(1), 29-39. doi:10.1111/j.1744-6198.2009.00161.x  

Land  

Databas 

Canada 

Cinahl  

Syfte Huvudsyftet var att utforska sjuksköterskors tankar om att vaccinera barn med nålrädsla. Ett sekundärt 
syfte var att beakta metoder som är användbara för att minska stressen hos sjuksköterskor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Man använde ett kontruktisistivt teoretiskt perspektiv och naturalistisk metod. 

Urval 58 sjuksköterskor från fem olika enheter i Canada fick mail utskickade att svara på, svaren skedde 
anonymt  

Datainsamling Datainsamlingen innefattade två enkätfrågor och ljudinspelningar från tre fokusgrupper.  

Dataanalys Ljudinspelningarna transkriberades och mynnade ut i fyra teman 

Bortfall 23 sjuksköterskor exkluderades från studien då de inte svarade på enkätfrågorna. 

Slutsats Lugn behöver infinna sig hos barnen föregående en behandling. Att ha leksaker eller film i väntrummet 
kan hjälpa barnen att koppla av innan de ska möta sjuksköterskan och det kan ge goda förutsättningar 
för behandlingen. Sjuksköterskorna finner en hjälplöshet och osäkerhet och är rädda att barnens 
förtroende för sjuksköterskan ska bli skadat. Sjuksköterskorna upplever det som ett övergrepp att med 
våld tvinga ett barn till en behandling som barnet starkt motsätter sig, och finner en motsägelsefullhet i 
att lära barn att sätta gränser och säga nej i andra sammanhang, och att sedan ändå tvinga dem till en 
medicinsk behandling. Ofta upplever sjuksköterskorna en stor frustration när föräldrarna inte förberett 
barnen på vad som ska hända, och ansvaret för barnets ovilja och aggression hamnar på 
sjuksköterskorna. Strategier som sjuksköterskorna använder sig av är att lämna få valmöjligheter för 
barnet för att undvika diskussioner och förhandlingar, men utan att för den skull hindra barnen från att 
uttrycka sig.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83,3 % enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 6 

Referens Karlsson, K., Dalheim Englund, A-C., Enskär, K., Nyström, M. & Rydström, I. (2016). 
Experiencing Support During Needle-Related Medical Procedures: A Hermeneutic Study With 
Young Children (3-7 Years). Journal of Pediatric Nursing. 31, 667-677. 
doi:10.1016/j.pedn.2016.06.004 

Land  

Databas 

Sverige 

Science Direct 

Syfte Syftet var att undersöka och förstå forsknings fenomenet: stödet under nålrelaterade medicinska 
procedurer, NRMP (needle related medical procedures). Fenomenets upplevda erfarenhet tolkas ur 
yngre barns perspektiv 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Hermeneutisk  

Urval Några dagar innan nålsticket eller samma dag som NRMP skulle ske tillfrågades 22 svensktalande 
barn i åldern tre till sju år av sjuksköterskor om de ville deltaga i studien.  

Datainsamling Datainsamlingen utfördes på fyra barnavdelningar i sydvästra Sverige. Data samlades in genom 
videoinspelade observationer och intervjuer, samt fältanteckningar. Under inspelningarna av 
observationerna såg författarna till att hålla sig bakom kameran utan att delta i NRMP såvida inte 
att sjuksköterskan frågade efter hjälp. Fältanteckningar skrevs ner direkt efter NRMP var klar. Efter 
NRMP genomfördes intervjuerna med barnen.  Intervjuerna översattes ordagrant till text. 
Information söktes om konsekvenser och support gällande NRMP från barns perspektiv.  

Dataanalys Datan analyserades med en livsvärldshermeneutisk ansats. Inledningsvis gjordes en öppen läsning 
av de transkriberade intervjuerna och en visning av den inspelade observationerna. Aspekter av 
barns uttalanden och kroppsliga uttryck som var relaterade till studiens syfte identifierades. Sex 
teman identifierades och tolkningarna av datainsamlingen påbörjades. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Att utveckla en relation med barnen skapar en tillit. Sjuksköterskan vara medveten om vad som kan 
vara stressande för barnet. Sjuksköterskorna ska prata med barnen på ett sätt som barnen kan förstå 
och på så sätt skapa en delaktighet för barnen. Leksaker, att klappa på barnen eller hålla barnens 
hand kan hjälpa barnen att slappna av. Barnen uppskattar om sjuksköterskan kan skämta och leka 
medan läkemedel administreras, samt visa skicklighet vid administreringen. För att distraktionen 
ska vara stöttande måste barnet vilja bli distraherad och förstå distraktionen. Distraktion ka vara att 
räkna tillsammans, prata och sjunga med barnet, föräldern kan läsa eller spela videospel med 
barnet, eller kan syskon som leker i samma rum få barnet att tänka på något annat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 97,9 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 7 

Referens Karlsson, K., Rydström, I., Enskär, K., &Englund, A-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting 
children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-being. 9. doi:10.3402/qhw.v9.23063 
  

Land  

Databas 

Sverige 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att ur ett fenomenologiskt perspektiv beskriva sjuksköterskors upplevda 
erfarenhet av att stötta barn vid nålrelaterade behandlingar på sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Reflekterande livsvärldsstudie och analyserade fenomenologiskt. 

Urval 14 sjuksköterskor deltog i studien, varav sex sjuksköterskor deltog två gånger, i totalt 20 intervjuer. 
Sjuksköterskorna tillfrågades om sitt deltagande samma dag som insamlingen skedde. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde från våren 2011 till sommaren 2012. Datainsamlingen innefattar 20 intervjuer 
och 20 tillhörande videoinspelningar av NRMP behandlingarna. Alla barn fick EMLA kräm minst en 
timme i förväg som standardbehandling inför NRMP. Barn med rädsla för nålar och barn som skulle 
stickas in i en led fick även syrgas. Alla videoinspelningar gjordes av samma författare för att få ett så 
likvärdigt resultat som möjligt. Efter NRMP var klar bestämdes när intervjun med sjuksköterskan skulle 
äga rum, vilket blev senast påföljande dag. Intervjuerna började med en öppen fråga “ vill du berätta mer 
om erfarenheten av att stötta barn vid NRMP?” och följdes senare med ledande frågor såsom “kan du 
berätta mer?”  Intervjuerna spelades in på en MP3 spelare och medeltiden för intervjun var 29 min. 
Video nspelningarna från NRMP var allt från fyra till 30 minuter långa. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades ur ett fenomenologiskt perspektiv. Dataanalysen började med att intervjuerna 
lästes i sin helhet och författarna blev bekanta med texten. Samtidigt skulle det hållas ett öppet och 
reflekterande sinne utan att börja analysera. Sedan delades texterna in olika kategorier. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Sjuksköterskan behöver visa omtanke i det vårdande mötet med barnet. Sjuksköterskan lär sig att tolka 
barnet och dess kroppsliga uttryck och kan på så vis välja rätt taktik för att kunna möta barnet. Vidare 
ska sjuksköterskan vara skicklig och punktlig och när det kommer till att administrera läkemedel och att 
snabbt finnas på plats när barnet behöver hjälp. Valet av miljö blir viktigt för barnets känsla av trygghet. 
Sjuksköterskan måste även ta hänsyn till barnets livsvärld och den situation som barnet befinner sig i för 
att kunna bemöta barnet på ett adekvat sätt. Att prata med barn på barnets nivå och på ett sätt som är 
anpassat till barnets ålder, samt beakta barnets sjukdom, erfarenhet, rädsla och fokus. Information till 
barn ska anpassas efter barnets ålder och erfarenhet. Diskursen ska kunna förstås av barnet och vården 
ska barncentreras. Att leka är ett av de viktigaste verktygen för att nå barnets förståelse och värld av 
erfarenheter. Leken både avdramatiserar och distraherar barnet från obehag vid en behandling. Även 
småprat gör att barnet blir involverad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 93,8 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 8                   

Referens Larsson, M., Björk, M., Ekebergh, M. & Johansson Sundler, A. (2013). Striving to Make a Positive 
Difference: School Nurse’s Experiences of Promoting Health and Well-being of Adolescent Girls. The 
Journal of School Nursing, 30, 358-365. doi:10.1177/1059840513505223 

Land  

Databas 

Sverige 

ERIC 

Syfte Illustrera skolsköterskors upplevelse av att förespråka hälsa och välbefinnande för tonårsflickor.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval 17 skolsköterskor intervjuades. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle arbeta med 
tonårsflickor dagligen. Deltagarna var alla kvinnor mellan 44 och 63 år gamla och hade arbetat som 
sjuksköterskor i 9-40 år och som skolsköterskor 2-33 år. Alla utom en skolsköterska hade 
specialistutbildning inom allmän-, barn eller skolhälsovård. Skolsköterskorna arbetade i medelstora eller 
små kommuner i västra Sverige.  

Datainsamling Intervjuerna utfördes både individuellt och i grupp om tre till fyra deltagare. Fyra gruppintervjuer och 
fem individuella intervjuer gjordes där skolsköterskorna fick delge sina personliga erfarenheter av sitt 
dagliga arbete. Deltagarnas uppmärksamhet riktades särskilt mot erfarenheter av att förespråka hälsa och 
välbefinnande för tonårsflickor. Gruppintervjuerna startades med en öppen fråga, sedan lät moderatorn 
deltagarna diskutera erfarenheter sinsemellan med ingen eller liten inblandning. De individuella 
intervjuerna var semi-strukturerade och gjordes för att nå en djupare förståelse av fenomenet.  

Dataanalys För att få en känsla av helhet lästes texten igenom flera gånger för att sedan dela upp det i mindre delar 
där meningen i varje enhet söktes. Enheter som relaterades till varandra för att hitta fenomenets mönster. 
Texten skrevs och skrevs om och alla författarna diskuterade analysen flera gånger. Det undveks att hitta 
förklaringar och sökte istället en förståelse. Sedan blev det möjligt att formulera ett fenomen som i sin 
tur beskrev sex variationer av studiens essens.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Skolsköterskorna strävade efter en tillitsfull relation med tonårsflickorna för att kunna förespråka hälsa. 
Att visa tillgänglighet genom att till exempel ha dörren till arbetsrummet öppen, visa öppenhet genom 
att vara uppmärksam och intresserad i flickornas dagliga liv, samt att visa pålitlighet gjorde att flickorna 
kunde bygga upp en tillitsfull relation med skolsköterskorna. Det krävs mod av sjuksköterskorna för att 
kunna konfrontera flickornas uppföranden och beteenden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87, 9 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Nilsson, S., Hallqvist, C., Sidenvall, B. & Enskär, K. (2011). Children’s experiences of procedural pain 
management in conjunction with trauma wound dressings. Journal of Advanced Nursing. 67(7), 1449-
1457. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05590.x  

Land  

Databas 

Sverige 

SwePub 

Syfte Rapportera erfarenheter som barn fem till tio år gamla hade av smärta vid omläggning av sår efter 
trauma. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Deskriptiv studie 

Urval 39 barn i åldrar varierade mellan fem och tio år, varierande kön och typer av sår valdes ut från 
barnmottagningar till studien.  

Datainsamling Intervjuaren träffade barnen innan såromläggningen för att skapa en relation till barnet Alla intervjuer 
gjordes vid barnets första besök. Direkt efter såromläggningen fortsatte intervjuerna med barnen. 
Frågorna var semi-strukturerade och följde fyra koncept för holistiskt vårdande: fysisk, psykospirituell, 
miljö och sociokulturell. Intervjuerna varade i cirka fem minuter.   

Dataanalys All data lästes och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys av två av författarna. Intervjuerna lästes 
flera gånger för att nå en känsla av helhet, för att sedan identifiera enheter som bröts ner till fraser och 
meningar. Dessa organiserades och abstraherades till teman.  

Bortfall Två deltagare.  

Slutsats Barnen upplever sjuksköterskans kliniska kompetens när såromläggningen gick bra och sjuksköterskan 
var duktig, vilket ledde till att barnen koppla av när de kunde lita på sjuksköterskan. Barnen uppskattade 
när sjuksköterskan var försiktig och inte för snabb och använde underlättande tekniker. För att minska 
oro och rädsla hjälpte distraktion i form av till exempel en godisklubba, ett datorspel eller att hålla en 
förälder i handen. Att få välja klubba eller datorspel gav barnen en känsla av kontroll och flyttade 
uppmärksamheten till något trevligare. Dock kan det ibland stressa barnen när de hade för många val, 
och barnen finner då lugn i att slippa fatta beslut. Barnen kände sig trygga på sjukhuset och när 
sjuksköterskan lyssnade på dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 97,9 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.  

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Pope, N., Tallon, M., Leslie, G. &Wilson, S. (2018). Ask me: Children's experiences of pain explored 
using the draw, write, and tell method. Journal for specialists in pediatric nursing, 
doi:10.1111/jspn.12218 

Land  

Databas 

Australien 
Scopus 

Syfte Syftet var att utforska barns upplevelser av smärta, deras uppfattning av smärtlindring och förväntningar 
på sjuksköterskans roll.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ deskriptiv med induktiv ansats   

Urval 15 barn fyra till åtta år gamla som sökte vård på en barnakutmottagning.  Ändamålsenligt urval och 
bekvämlighet användes för att säkerställa en variation i orsaken till deltagarnas smärta.  

Datainsamling Intervjufrågorna som användes var anpassade versioner av frågor från två tidigare studier om barns 
upplevelser av postoperativ smärta. Information såsom barnets födelsedatum, kön, smärtorsak, 
medicinsk behandling och smärtskattning samlades också in. Barnens erfarenheter samlades in med 
hjälp av DWT (draw, write and tell (läsa, skriva och berätta)) tekniken. Semi-strukturerade intervjuer 
gjordes med barnet och barnets familj inom 48 timmar efter utskrivning från akuten. Först fick barnet 
rita en teckning av sin smärta. Barnet uppmanades sen att skriva ner ord och prata om sin smärta genom 
att beskriva sin teckning. Ljudinspelning gjordes under tiden barnet pratade.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord. Endast intervjuerna användes i dataanalysen och inte barnens 
teckningar. Teckningarna användes istället som ett hjälpmedel under intervjun.  Efter texten lästs flera 
gånger skapades koder. Liknande koder grupperades och det framkom teman. Två forskare analyserade 
datan självständigt och skapade och grupperade koder enskilt. Sedan undersöktes och diskuterades detta 
i forskargruppen.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats När barn upplever smärta behöver de känna sig trygga. Vårdpersonalens agerande och närvaro 
underlättar för att skapa en miljö där barnen känner sig trygga. Barnen berättar att distraktion i form av 
att rita, spela spel eller gå ut skapade en lindring. Att få skratta och ha roligt med vårdgivaren upplevde 
barnen som tröstande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 91,6% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens Robertz, AC. & Rudolfsson, G. (2016). “Tactile massage as a nursing intervention in child and 
adolescent psychiatry: nurses’ experiences. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 23(8), 
502-512. doi: 10.1111/jpm.12332 

Land 

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte  Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge utföra taktil massage som 
omvårdnadsåtgärd i barn- och ungdomspsykiatri.  

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Tio legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri eller annan relevant 
specialistutbildning med minst tio års erfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av taktil massage i 
barn och ungdomspsykiatri.  

Datainsamling Datainsamlingen pågick från februari till april 2015 i form av semi-strukturerade intervjuer. Den första 
frågan var “kan du beskriva dina erfarenheter av att ge taktil massage?” Öppna frågor användes för att 
ge deltagarna möjlighet att svara mer fritt och följdfrågor användes för att förtydliga. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord av författarna. Intervjuerna analyserades sedan 
enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen hade fem steg. (1) författarna läste intervjuerna självständigt 
och diskuterade sedan tillsammans. (2) hela intervjutexten lästes flera gånger för att få en helhetskänsla. 
(3) texten delades in kondenserade meningsenheter. (4) de kondenserade meningsenheterna fick en kod. 
(5) de kodade meningsenheterna jämfördes och sorterades i tre kategorier.    

Bortfall Inget bortfall.   

Slutsats Taktil massage kan bekräfta kropp och sinne och bygga en tillitsfull relation. Taktil massage kan lugna 
barn med ångest och psykisk ohälsa och ger psykisk, såväl som fysisk avkoppling. Taktil massage 
bygger upp en god relation och lägger en god grund för förtroende och fortsatta samtal mellan barnen 
och sjuksköterskan. En gemenskap skapas i den vårdande akten.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1, 85,4% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

  



BILAGA C  

 

Artikel 12 

Referens Sjöberg, C., Amhliden, H., Nygren, J. M., Arvidsson, S. & Svedberg, P. The perspective of children on 
factors influencing their participation in perioperative care. (2015). Journal of Clinical Nursing, 24(19), 
2945–2953. doi:10.1111/jocn.12911  

Land  

Databas 

Sverige  

Pubmed  

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheter av delaktighet i perioperativ omvårdnad av barn åtta till elva år 
gamla.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv kvalitativ design  

Urval Tio barn mellan åtta till tio år som blivit opererade i narkos i dagkirurgi under de senaste två till åtta 
veckorna. Barnen samt föräldrarna skulle kunna läsa samt prata på svenska. Barnen tillhörde ASA 
klassifikationen I-II vilket innebär friska barn samt barn med milda systemiska sjukdomar utan 
funktionell påverkan. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer utfördes med deltagarna, varav två var individuella   intervjuer och fyra var i par, 
där barnen parades ihop två och två utifrån något gemensamt exempelvis diagnos, ålder eller kön. 
Inledningsvis utfördes en pilotintervju med tre barn med liknande åldrar och tidigare erfarenhet av att bli 
sövda för att validera och anpassa intervjutekniker och frågor. Denna intervju inkluderades ej i 
datainsamling eller analys. Den öppnande frågan var “kan du berätta för mig vad som hände när du blev 
sövd?” Därefter fick barnen rita bilder, göra färdigt meningar samt berätta om tre önskningar. Dessa 
intervjutekniker användes för att förenkla för barnen att berätta om sina upplevelser. Efter varje intervju 
sammanfattades intervjun av författarna för att försäkra att barnen hade uppfattats korrekt.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord. Dataanalysen gjordes systemiskt med induktiv kvalitativ 
innehållsanalys.  Författarna läste intervjuerna självständigt flera gånger och kodade individuellt innan 
de sammanställde de kondenserade meningsenheterna. Därefter skapades koder, datan grupperades, 
kategorier skapades och därefter abstraherades kategorierna. Under analysprocessen diskuterades 
analysen mellan författarna och intervjuerna lästes igenom flera gånger.  

Bortfall 10 barn utav 26 deltog i studien. 62% bortfall.  

Slutsats Sjuksköterskan behöver visa god kunskap om barnets sjukdom och tillstånd. Barn tycker att det är bra 
när vårdpersonalen ger information på ett beskrivande sätt. Utan den informationen så hade barn varit 
mer rädda och obekväma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2, 79 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 13 

Referens Summach, A.H.J. (2011). Facilitating trust engenderment in secondary school nurse interactions with 
students. Journal of school nursing, 27(2), 129-138.doi:10.1177/1059840510392786 

Land  

Databas 

USA 

Scopus  

Syfte Syftet var att bestämma om det finns en unik uppsättning av beteenden och egenskaper som underlättar 
upprätthållande av förtroende mellan skolsköterskor och elever på högstadie- och gymnasieskolor.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Sex skolsköterskor som arbetade med ungdomar 13-18 år gamla. Skolsköterskorna var mellan 40-60 år 
gamla och hade mellan 20-30 års erfarenhet som sjuksköterska.  

Datainsamling Datan samlades in genom individuella fenomenologiska intervjuer med skolsköterskorna. Forskarna 
använde en intervjuguide, där skolsköterskorna först ombads att berätta om en situation med en elev där 
tillit utvecklades. Därefter ställdes frågor baserade på skolsköterskornas föregående svar. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Datan lästes igenom i sin helhet innan analysen påbörjades. Sedan lästes varje intervju igenom noggrant 
för att identifiera viktiga uttalanden. Utifrån dessa skapades innebörder , som sedan kategoriseras in i 
teman. När teman utformats återgick forskarna till datan för att bekräfta att de stämde överens med 
innebörderna som funnits. Härifrån besrkevs studiens fenomen.   

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Tillit byggs upp under lång tid. Sjuksköterskor ska vara trygga i sin roll, visa en genuin omtanke och 
inta en moderlig och vårdande roll. Sjuksköterskan bör avsätta tid att lyssna och visa intresse för barnen. 
Det ger barnen en känsla av värdighet och av att vara viktig. Bemötandet ålders- och tillståndsanpassas 
efter barnet och sjuksköterskan märker av barnens behov av uppmärksamhet. Barnen tycker att 
sjuksköterskans tystnadsplikt inger ett förtroende och tillåter att öppna upp sig. Även en familjär och 
inbjudande miljö på sjuksköterskans mottagning skapar en personlig relation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 93,8% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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