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Föräldrars upplevelser och erfarenheter av barns rädslor i samband 

med sjukhusförlagda procedurer   

-en intervjustudie   

 

Sammanfattning     

Bakgrund: Procedurer kan upplevas som skrämmande av barn. Det finns situationer inom 

pediatrisk vård där barnets vård kan äventyras om de är rädda och de av den anledningen inte 

får sin behandling.     

Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av barns 

rädslor i samband med sjukhusförlagda procedurer samt hur rädslorna hade kunnat lindras.   

Design: Deskriptiv intervjustudie. 

Metod: Studiens design var kvalitativ där data samlades in med hjälp av elva intervjuer. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Deltagarna var 

vårdnadshavare som hade barn inlagda på sjukhus i åldern sex till tolv år. Totalt deltog tolv 

föräldrar i studien. Data samlades in under februari-mars månad, år 2017.    

Resultat: Studiens resultat presenteras utifrån två kategorier med åtta underkategorier: Orsak 

till rädsla innefattande fyra underkategorier: upplevelsen av smärta, känslan av att vara i 

underläge, sjukhusvistelse samt medicinska procedurer. Trygghetsskapande faktorer 

innefattande fyra underkategorier: närhet till familjen, förberedelse och delaktighet, vård av 

barn kompetent personal samt personalkontinuitet.      

Slutsats: Studien visar att barn som befinner sig på sjukhus upplever rädsla av varierande 

orsaker. Inläggningsorsaken är inte alltid grunden till deras rädslor. Det krävs ett 

barnfokuserat omhändertagande där vårdpersonalen efterfrågar barnets perspektiv. I den 

barnfokuserad omvårdnad förs en dialog med barnen där de själva får berätta vad som gör 

dem rädda. Utifrån den informationen kan vårdpersonalen tillsammans med barnet ta sig an 

obehagliga upplevelser och försöka reducera rädslan.     

  

Nyckelord: omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, intervjuer, upplevelser, erfarenheter, 

rädsla, procedur, barn, hälso- och sjukvård, barnfokuserad omvårdnad     



  
 

 
 

Parents´ experiences of children´s fears during hospital procedures 

- an interview study 

 

Abstract    

Background: Hospital-procedures can be perceived as intimidating by children. There are 

situations in pediatric care where the childrens' care can be compromised if they are afraid 

and therefore not treated.   

Purpose: The purpose of the study was to highlight the parents' experiences of childrens' fear 

of hospital procedures and how the fears could have been relieved.   

Design: Descriptive interview study. 

Method: The study's design was qualitative where data was collected using eleven interviews. 

The interviews were analyzed using qualitative content analysis with inductive approach. 

Participants were caregivers to children aged six to twelve years, who were hospitalized. 

Twelve parents participated in the study. Data collection took place in February to March in 

2017.   

Results: The results of the study are presented on the basis of two categories with eight 

subcategories: Cause of fear including four subcategories: experiencing pain, the feeling of 

being disadvantaged, hospital stay and medical procedures. Factors causing security including 

four subcategories: family presence, preparedness and participation, cared for by child-

qualified staff and staff continuity.  

Conclusion: The study shows that hospitalized children experience fear due to varied causes. 

The cause for hospitalization is not always the reason for their fears. Child-focused care is 

required where healthcare staff ask for the child's perspective. Through child-focused nursing, 

dialogue is conducted with the child allowing expressions of what causes fear. Based on that 

information the healthcare staff and the child can address the unpleasant experiences and try 

to reduce the fear.   

 

Keywords: nursing, qualitative content analysis, interviews, experiences, experiences, fear, 

procedure, children, health care, child-focused nursing    
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Inledning   

Årligen behöver tusentals barn uppsöka hälso- och sjukvården i Sverige. Inom slutenvården i 

Sverige registrerades år 2011, 147 100 vårdtillfällen (Socialstyrelsen 2013). Att vara i behov 

av hälso- och sjukvård kan upplevas som skrämmande och vara en traumatisk upplevelse, inte 

enbart för barnet utan även för barnets föräldrar (Ygge 2004). Inte bara stora och omfattande 

procedurer kan upplevas som skrämmande av barnen, utan även mindre procedurer som 

genomförs inom hälso- och sjukvården (Pedersen et al 2013). Rädsla kan ge känslor av 

övergivenhet, ångest och hot (Tingberg 2004). Rädsla kan uppkomma som ett larm om en 

farlig och/eller livshotande situation (McMurtry et al. 2011). Det finns situationer inom 

pediatrisk vård där barnets vård kan äventyras om de är rädda och de av den anledningen inte 

får sin behandling (Klosky et al. 2007; Pedersen et al. 2013).    

    

Bakgrund   

Rädsla     

När en hotfull situation registreras, svarar människan med en kamp- eller flyktreaktion 

(Schmitz et al. 2011). Rädsla kan öka smärtupplevelsen. Att som sjuksköterska skilja på ett 

barns rädsla innan nålstick och att skilja på rädslan innan nålstick och smärta och rädsla under 

nålstick kan vara svårt (Cerne et al. 2015; McMurtry et al. 2011). Att skilja på ett barns 

upplevelse av rädsla och smärta kan vara avgörande för att barnet ska kunna få adekvat 

behandling (McMurtry et al. 2011). Rädslan som uppstår i samband med procedurer kan 

bland annat bero på att barnet inte förstår orsaken till varför en procedur ska genomföras 

(Jacobson et al. 2001; Merritt 2014; Tingberg 2004). Rädsla är en svår känsla att hantera 

oavsett ålder. Hur barnet reagerar kan bero på en rad olika faktorer, bland annat på barnets 

ålder, fantasi, verklighetsuppfattning men även på mognadsgrad (Tingberg 2004). Skattning 

av barns rädsla kan möjliggöras genom observationer av beteende, fysiologiska mätningar 

eller genom självrapportering (McMurtry et al. 2011).    
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Procedurer inom sjukvården som kan skapa rädsla hos barn   

De procedurer barn kan känna rädsla inför kan variera från enkla undersökningar och till 

förfaranden som är mer avancerade såsom till exempel nålstick (Klosky et al. 2007; Winskill 

and Andrews 2008) och sårvård (Das et al. 2005; Klosky et al. 2007; Merritt, 2014; Nilsson et 

al. 2011; Winskill and Andrews 2008). Flera studier visar att många barn upplevde att det 

mest fruktade de kunde genomgå, var att bli stucken av en nål (Cerne et al. 2015; Jacobson et 

al. 2001; McMurtry et al. 2011). Merritt (2014) konstaterade att om sjukhusbesöken var 

oplanerade kunde detta öka rädslan när barnen skulle genomgå en procedur eftersom barnet 

då inte hade hunnit förbereda sig inför besöket (a.a). Även faktorer som tidigare negativa 

erfarenheter av sjukhusvård, blyga barn och om föräldrarna visade tveksamheter till 

behandling kunde ökade upplevelsen av rädsla (Jacobson et al. 2001). Rädsla kan göra att 

proceduren tar längre tid att genomföra (Das et al. 2005) samt till undvikande av att söka 

medicinsk vård i framtiden som vuxen (Cohen 2008).    

  

Barnfokuserad omvårdnad    

I den barnfokuserade omvårdnaden är barnet i fokus (Coyne et al. 2016). "Barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn" (Unicef 2009). Barnfokuserad 

omvårdnad bygger på barns rättigheter enligt barnkonventionen (Ohchr 2002). I den 

barnfokuserade omvårdnaden ses barnet som en egen aktör som ges möjlighet att ta plats, blir 

respekterad, involverad i diskussioner, erhåller information, diskuterar valmöjligheter, får 

göra val och deltar i vården tillsammans med sina föräldrar och vårdpersonal. Barnet tillhör en 

familj och är en aktiv deltagare i denna. Barnet erkänns som en individ som har behov och 

även rättigheter i att vara med och ta beslut i vården som handlar om dem, beroende på deras 

förmåga. Barnet har rätt att få hjälp av en vuxen för att kunna förstå den givna informationen 

samt vad som planeras i vården utifrån barnets perspektiv (Coyne et al. 2016). Enligt Coyne et 

al. (2016) vill barn gärna få berätta hur de önskar vården ska utföras kring dem. Det är upp till 

föräldrar och vårdpersonal att ta till sig att barn faktiskt har denna förmåga och därmed 

förändra sin attityd och göra barnen till kompetenta individer. Barnets behov måste alltid 

övervägas i varje situation. Barns delaktighet i vården kan ses som en process som går över 

hela barndomen. Grundläggande för barnfokuserad omvårdnad är förtroende, respekt 

och självbestämmande ges till barnet (a.a; Ohchr 2002).   
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Problemformulering    

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar ska utöver de uppgifter som angetts för legitimerad 

sjuksköterska, även agera utifrån barnkonventionen om barns rättigheter och NOBAB:s 

standard (Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2009). Historiskt sett har behandling av oro 

och rädsla hos barn inte fått stort utrymme men har förbättrats med tiden. Dock är rädsla hos 

barn fortfarande underskattat inom sjukvården (Tingberg 2004). Barn räds ofta det okända 

och finns det en risk att det kommer att göra ont, kan barnens känslor av rädsla förstärkas 

ytterligare (Merritt 2014). Rädsla som uppstår på grund av olika procedurer inom hälso- och 

sjukvården kan plåga barnen genom hela deras liv och leda till svårigheter att genomgå olika 

procedurer senare i livet. Om barnets rädslor däremot förhindras på ett tidigt stadium kommer 

detta sannolikt att underlätta vid framtida procedurer (Canbulat et al. 2014). Det finns ett 

flertal studier som belyser barns rädslor (Cerne et al. 2015; Das et al. 2005; Jacobson et al. 

2001; Klosky et al. 2007; McMurtry et al. 2011; Merritt, 2014; Nilsson et al. 2011; Winskill 

and Andrews 2008) men som fokuserar på enstaka specifika procedurer som skett med barnen 

under vårdtillfället.   

Det är därför av betydelse att studera föräldrars upplevelser av sina barns rädslor utan att ledas 

in på specifika procedurer.  

 

   

Syfte   

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av barns rädslor i 

samband med sjukhusförlagda procedurer samt hur rädslorna hade kunnat lindras.   

  

Metod   

Inför studien genomfördes en litteraturgenomgång för att få en uppfattning om 

forskningsläget idag och därmed finna eventuella kunskapsluckor (Rosén 2012).    
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Design   

Eftersom författarna ville belysa upplevelser och erfarenheter valdes kvalitativ metod för att 

svara mot syftet. Eftersom inget facit finns för upplevda erfarenheter kan man inte heller 

hävda rätt eller fel (Henricson and Billhult 2012; Thomsson 2010). Genom intervjuer får 

individen komma till tals och med egna ord beskriva sina tankar och känslor som då blir 

tillgängliga för läsaren (Danielson 2012a; Thomsson 2010; Willman and Stoltz 2012).    

    

Deltagarna   

Deltagarna i studien var vårdnadshavare till barn i åldrarna sex till tolv år som var 

inneliggande på en barnkirurgisk vårdavdelning under februari-mars, år 2017. 

Inklusionskriterierna var att barnen skulle vara inneliggande på en av två barnkirurgiska 

kliniker i Sverige. Exklusionskriterierna var barn som var inneliggande i en isoleringssal samt 

om vårdnadshavarna inte talade ett nordiskt språk eller engelska. Platsen där intervjun ägde 

rum hade författarna vid första mötet med deltagarna kommit överens om. Totalt intervjuades 

tolv vårdnadshavare till elva barn.    

Datainsamlingsmetod    

Data samlades in via intervjuer eftersom författarna var intresserade av att ta del av 

deltagarnas upplevelser (Henricson and Billhult 2012; Thomsson 2010). I kvalitativa studier 

finns det inga specifika riktlinjer kring antalet deltagare som ska bli intervjuade, utan 

deltagarantalet utgörs av hur rikt materialet blir, oavsett antalet intervjuer (SBU 2014; 

Thomsson 2010).    

Intervjuer av vårdnadshavarna   

Tillstånd för intervjuerna inhämtades i förväg ifrån avdelningscheferna vid de berörda 

avdelningarna. Därefter informerade författarna vårdpersonalen på barnavdelningarna om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Vårdpersonalen lämnade därefter ut skriftlig information 

om studien och samtyckesblanketter till föräldrarna. Dagligen kontaktade författarna 

barnavdelningarna för att finna lämpliga intervjukandidater. De föräldrar som tackat ja till att 

delta i studien kontaktades och fick möjlighet att ställa frågor om studien samt stämma träff 
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för intervjun. Samtyckesblanketterna samlades in. Familjerna erbjöds att få ta del av resultatet 

av studien. 

Inför intervjuerna färdigställdes en frågeguide med frågor som var öppna och breda med 

tillhörande följdfrågor (se bilaga 1). När frågorna var fastställda utförde författarna var sin 

pilotintervju för att se om de formulerade frågorna gav den information som efterfrågades 

samt om eventuella följdfrågor skulle läggas till. Därefter genomfördes de semistrukturerade 

intervjuerna (Danielson 2012a; Starrin and Svensson 1994; Thomsson 2010). 

Intervjuerna varade mellan 9–45 minuter och mediantid var omkring 15 minuter. När 

intervjuerna var avslutade transkriberades de ordagrant (Starrin and Svensson 1994) i 

författarnas datorer där de även avidentifierades och analyserades. Eftersom hanteringen av 

intervjuerna skedde på detta vis kunde obehöriga inte få tillgång till de inspelade intervjuerna. 

    

Etiskt övervägande   

Forskningsetiska principer har tagits hänsyn till i studien enligt Helsingforsdeklarationen 

(Association 2013) och enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

Deltagarna i studien blev informerade om att det var frivilligt att delta och informerat 

samtycke gavs innan studien påbörjades. Deltagarna blev informerade om deras rätt att 

avsluta intervjun när de ville, utan att behöva ange grund för detta (SFS 2003:460). Deras val 

att medverka eller inte i studien skulle inte påverka vården varken för barnen eller för 

föräldrarna. Författarna lämnade skriftlig information som beskrev studiens syfte och innehåll 

men också hur de insamlade intervjuerna skulle behandlas. Det framgick även att intervjuerna 

spelades in via mobiltelefon samt att endast författarna själva skulle ta del av de inspelade 

intervjuerna. Alla svar hanterades konfidentiellt. Föräldrarna blev även informerade om att 

barnen kom att benämnas som barnet eller hen för att informationen som lämnats under 

intervjun inte skulle kunna härledas till en specifik deltagare (SFS 1998:204).    

    

Analysmetod   

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts för att analysera den data som 

framkom i intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom i sin helhet flera 
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gånger av båda författarna. Därefter urskildes meningar ut ifrån intervjuerna som svarade mot 

studiens syfte, så kallade meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades och kodades. Vid 

en kondensering blir texten mer begriplig och sammanfattad med enbart det mest väsentliga 

kvar utan innehåll av överflödiga ord. Koderna sammanfördes och bildade underkategorier på 

grund av sina likheter. Underkategorierna delades upp därefter ytterligare utifrån innehållets 

likheter och skillnader och sammanfördes i kategorier (Danielson 2012b; Graneheim and 

Lundman 2004). Till den första transkriberade intervjun utfördes analysen gemensamt av de 

båda författarna. Därefter fördelades resterande intervjuer mellan författarna som bearbetade 

materialet var för sig fram tills kodning skulle ske. Kodning och kategorisering utfördes 

gemensamt av båda författarna. Inför kategoriseringen färgmarkerades de kondenserade 

meningsenheterna för att kunna särskilja vilken intervju koden kom ifrån. Totalt skapade 

författarna två kategorier utifrån intervjuerna som redovisas i resultatet.   
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Resultat   

Deltagarna i studien var vårdnadshavare till barn som var mellan sex till tolv år. Totalt 

genomfördes elva intervjuer. Bland de intervjuade var det tolv föräldrar, varav sju mammor 

och fem pappor. Vid en av intervjuerna deltog båda föräldrarna. Elva av föräldrarna hade 

europeiskt ursprung. Samtliga barn var födda i Sverige. För att få en översikt av ålder och kön 

om barnen (se tabell 1).     

Tabell 1. Översikt av barnen   

  Antal (n)   

Pojkar   7  

Flickor   4  

Inte varit inlagd på sjukhus tidigare   2  

Upplevt rädsla under sjukhusvistelsen   11  

    

Ålder   Antal (n)   

6  2  

7  3  

8  2  

9  1  

10  1  

11  1  

12  1  

  

Orsaken till att barnen blev inlagda på sjukhuset varierade från elektiva ingrepp till akuta 

tillstånd som krävde övervakning eller akut operation. Inläggningsorsaken var som regel inte 

källan till rädslan som barnet upplevde utan förekom enbart i ett av fallen. Analysen av 

intervjuerna resulterade i två kategorier och åtta underkategorier (se tabell 2).   
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier   

Kategorier   Underkategorier   

Orsak till rädsla     Upplevelsen av smärta  

Känslan av att vara i underläge   

Sjukhusvistelse  

Medicinska procedurer    

Trygghetsskapande faktorer   Närhet till familjen     

Förberedelse och delaktighet    

Vård av barn kompetent personal  

Personalkontinuitet  

    

Orsak till rädsla   

Föräldrarna beskrev att orsakerna till sina barns rädslor var varierande. Utifrån intervjuerna 

har dessa orsaker delats in i fyra underkategorier; upplevelsen av smärta, känslan av att vara i 

underläge, sjukhusvistelse och medicinska procedurer.    

    

Upplevelsen av smärta   

Vårdnadshavarna uppgav att deras barn hade upplevt rädsla för smärta. Främst gällde detta 

när barnet skulle få en perifer venkateter eller vid blodprovstagning. Även om lokalbedövande 

kräm användes inför venpunktioner på barnen så upplevde de rädsla. Men rädsla för smärta 

förekom även vid andra procedurer som exempelvis vid miktion i urinflaska eller vid 

vändning i sängen. En förälder belyste även att tidsintervallet spelade roll i hur 

samarbetsvilligt barnet skulle vara när det gällde blodprovstagning och barnets upplevelse av 

rädsla. Ju närmare inpå det föregående blodprovstillfället ett nytt blodprov skulle tas desto 

mer motvilligt var barnet att behöva genomgå proceduren igen, då barnet mindes hur 

smärtsamt det var.   
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"Desto mer man sticker barnet desto mer motvillig blir barnet att det ska göra ont en gång 

till. Det finns en delfaktor som är rädsla men framförallt vill barnet inte att det ska göra ont. 

Stack man barnet för tre timmar sedan så är det lite motvilligt att, så det hänger mer ihop 

med smärtan i sig att barnet inte vill att det ska göra ont än att det är nervös eller rädd för 

behandlingen i sig."     

    

Känsla av att vara i underläge   

Vidare beskrev föräldrarna att om det var för många olika personer inne i samma sal där en 

procedur genomfördes upplevdes det skrämmande och stressfyllt för barnen. Barnen kunde 

även bli misstänksamma mot personalen när det var så många personer där samtidigt.     

"...när de skulle intubera hen, och just den processen där va.  Det var lite scary för då var det 

ett rum som detta sedan var det säkert femton läkare inne och sedan jag då som satt och var 

helt... bröt ihop fullständigt...det var bara en läskig situation liksom att, det var, det var så 

mycket folk..."    

"Vid något tillfälle så var de fyra stycken som skulle hjälpas åt att ta ett stick i fingret bara så 

liksom, då blir det för mycket och stressigt för barnet."   

  

Sjukhusvistelse 

Föräldrarna uttryckte att upplevelsen av att befinna sig på ett sjukhus var skrämmande för 

deras barn eftersom barnen inte alltid kunde förstå vad som skulle ske. När barnen var 

yngre var det lättare att acceptera men ju äldre barnen blivit och ju mer frekventa 

sjukhusvistelserna blivit desto mindre acceptabelt upplevdes det av vissa barn.     

Vikten av att miljön på sjukhuset var barnvänlig berättade flera föräldrar om. Att försöka göra 

den mer familjär var en viktig del för barnen. Föräldrar berättade om att bli flyttad från 

intensivvårdsavdelningen till barnavdelningen. Flytten gjorde föräldrarna oroliga men för 

barnens del hade förändringen bara blivit till det bättre eftersom övervakningsutrustningen 

blev mindre omfattande kring barnet.    
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Föräldrar beskrev att en del barn blev rädda när föräldrarna hade gröna operationskläder på 

sig eller då personer i vitt närmade sig.   

 "Barnet är inte rädd för främlingar, det är mer de vita kläderna. Alla går klädda i vitt, och 

när någon kommer som är klädd i vitt, antingen ska de ta prover eller göra något med denne 

tex vägning, mediciner eller ta kontroller. Det är inte okej att komma i vitt och börja peta och 

sådär."   

   

Medicinska procedurer 

Föräldrar beskrev att deras barn upplevde rädsla i samband med operationer. Rädslan kunde 

för en del barn först visa sig när föräldern skulle lyfta över barnet till operationsbritsen. 

Vidare beskrev föräldrarna att en del barn upplevde sövningen som mest fasansfull, dels för 

de inte kunde förstå vad som skulle ske och dels för att det var första gången de skulle sövas 

och behöva genomgå en operation.  Föräldrar berättade även att rädsla för att inte överleva 

operationen förekom.     

"När barnet vaknade upp efter narkosen och berättade att operationen var färdig... jag hade 

tur som överlevde..."   

Föräldrar berättade om att barnen vara rädda för mediciner som skulle smaka illa samt för 

infusioner och plåster.   

 "Om det är något som är äckligt, om det är något som stör barnet på kroppen, plåster eller 

dropp eller sånt så som hen har, det gillar hen inte. Men det är slangar och sådant som 

barnet är rädd för..."    

 Vidare fanns en rädsla för ventrikelsonder.    

 "Alltså, barnet gillar inte v-sond. Det gör hen inte... Den har hen jättefobi för. Och när 

barnet får den, då pratar denne inte med oss… rör inte sig… bara blinkar liksom för barnet 

tycker att den är så obehaglig..."   
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Trygghetsskapande faktorer   

Trygghetsskapande faktorer som var viktiga för att lindra rädslan hos barnen omfattar fyra 

underkategorier; närhet till familjen, förberedelse och delaktighet, vård av barn kompetent 

personal samt personalkontinuitet.   

   

Närhet till familjen    

Föräldrarna upplevde att de bidrog till trygghet och lugn för barnen. När sjukvårdspersonal 

försökte övertala barnen att genomgå en procedur lyckades det inte alltid. Föräldrarna 

upplevde att de kunde stötta barnet på ett sätt som inte sjukvårdspersonal kunde och få barnet 

att gå med på att genomgå en procedur även om barnet var rädd, då de känner sina barn bättre 

än vad sjukvårdspersonalen gör. En förälder beskrev moderlig intuition:   

 "Gud har skapat en mammas speciella känslor, som gör att hon vaknar plötsligt om natten 

om hon märker, om barnet lider av någonting, även om barnet inte är akut sjuk, så på något 

sätt så märker hon att det är någonting som inte stämmer.  Alltså, mammor känner ju sina 

barn. Och jag tycker att alla, sjukvårdspersonal, läkarna och alla ska lita på vad mammorna 

säger..."   

Flera föräldrar beskrev hur deras eget lugn påverkade deras barn till att behålla sitt lugn. Om 

sjukvårdspersonalen genom kroppsspråk visade att de var osäkra, tveksamma eller inte var 

pålästa om något som rörde barnen, kunde föräldrarna uppleva en känsla av otrygghet och 

blev rädda. Personalens osäkerhet var inte något som föräldrarna upplevde att barnen blev 

rädda av. Men vid procedurer där barnen blev rädd eller osäker, kunde barnen titta på sina 

föräldrar och om föräldrarna fortfarande då var lugna, behöll barnet sitt lugn. En del föräldrar 

berättade att de fick "bita ihop" när deras barn genomgick en procedur och att de fick bearbeta 

sina egna känslor efteråt när barnet inte var närvarande för föräldrarna ville visa sig starka 

inför sina barn.    

  

"Barnet är lugnt och jag höll denne i handen när hen skulle bli sövd, så barnet bara la sig ner 

och väntade. Så har vi olika procedurer som gör att barnet ska känna igen sig, vi räknar ner 
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och lite småsaker som barnet kan fästa sig vid, att det här är som vanligt och så har vi pratat 

mycket om det innan så barnet vet ju precis vad som ska hända, under de olika delarna."     

Föräldrarna uttryckte att barnen uppskattade enskildhet när de fick vara ensamma i en sal utan 

att behöva dela den med andra familjer.   

 "Vi befinner oss i ett rum som är avsett för två barn och vi är bara ett, och det tror jag spelar 

stor roll. För att få lite privat. Och jag tror att det spelar roll för barnet också när hen då inte 

klarade av att hålla avföringen att, att.. det var skönt att här inte var någon annan."     

Föräldrarna beskrev även hur de via uppmuntran kunde stärka och trygga barnet och därmed 

blev barnen mindre rädda och klarade av att genomgå procedurer. Vissa föräldrar försökte 

distrahera sitt barn under tiden en procedur pågick för att lindra deras rädsla. Någon förälder 

sjöng för sitt barn en vaggvisa och några strök barnet lugnande på håret och detta upplevdes 

av föräldrarna som effektivt för att lindra barnets rädsla.   

 

Förberedelse och delaktighet    

För att lindra rädsla hos barn behövde barnen bli ordentligt förberedda enligt föräldrarna. I 

förberedelsen låg även åldersadekvat information och möjligheten att ställa frågor. Vissa barn 

behövde mer information än andra för att rädsla skulle lindras och vid upprepade tillfällen. 

Flera föräldrar berättade om situationer där personalen inte förberett barnet inför en procedur 

utan bara dök upp på salen, allt skedde plötsligt och att proceduren inte kunnat genomföras 

eller att barnet blivit skrämt. Det var då viktigt att sjukvårdspersonalen kunde backa, ta det 

lugnt och prata med barnet om vad som skulle göras steg för steg utan att stressa. Flera barn 

upplevdes behöva tid till förberedelse. För vissa barn var det viktigt att allt var förberett inför 

en procedur när barnet kom in i rummet för att inte öka på sin rädsla som väntetid kunde 

medföra. Andra barn hade uttryckt en önskan om att ha fått klämma och känna på sakerna 

som skulle användas i samband med proceduren för att minska deras rädsla. Några föräldrar 

funderade kring hur de bäst kunde förbereda sitt barn.    

"Så vi tog hem en bok relaterat till just det här ämnet... barnet fick ställa sina frågor... det var 

ett bra skede i de olika faserna som man går igenom, som varför man sätter nålar och vad 



  
 

14 
 

man kan förväntas få narkos och vad det innebär så att barnet fick en bild ändå av vad man 

kan förvänta sig lite grann. Fast det går aldrig att förbereda sig till 100 %."    

 Dock upplevde föräldrarna att barnen saknade möjligheten att få se operationsavdelningen 

innan de skulle bli opererad. Det hade enligt föräldrarna kunnat medföra att barnets rädsla 

minskats ytterligare. En del barn ville bli förberedda några dagar innan proceduren skulle ske 

och därefter dagligen fram tills de skulle till sjukhuset. Föräldrarna uttryckte att barnen 

upplevde mindre rädsla när de gjordes delaktiga i sin vård. Genom att sjukvårdspersonal 

informerade barnen om vad som skulle ske, varför och hur, fick de lättare känslan av att bli 

delaktiga. Föräldrarna kände att när sjukvårdspersonalen hälsade på barnen gjordes de 

delaktiga i sin vård och barnet fick klart för sig vilka alla personer var. Att personalen pratade 

och informerade barnen på deras nivå upplevdes viktigt av samtliga föräldrar. För några andra 

barn var det viktigt att rutiner följdes och att all personal utförde procedurerna på liknande 

sätt. När det var ny personal som inte kände barnet informerade föräldrarna personalen om 

hur deras barn önskade att proceduren skulle ske. Föräldrarna uttryckte att det dock ibland 

inte hjälpte att sjukvårdspersonalen informerade barnet på ett adekvat sätt, att föräldrarna var 

lugna och trygga och att barnet hade tillit till dem. Barnet kände ändå rädsla trots tidigare 

positiva sjukvårdserfarenheter. Premedicinering inför procedurer upplevdes då som ett bra 

hjälpmedel.   

    

Vård av barn kompetent personal  

Samtliga föräldrar belyste hur viktigt det var att vårdpersonalen arbetade med hjärtat och 

anpassade informationen till barnets mognadsnivå.    

 "Vissa jobbar, bara genom att det har det här som yrke, och de jobbar bara... Det som de har 

läst, det är det som de ska göra... och vissa jobbar med känslor också och det är det jag 

föredrar."   

  

Det upplevdes av föräldrarna som viktigt att samtal mellan vårdpersonal och barn skedde som 

tvåvägskommunikation. Att personalen inte talade över barnets huvud ansågs värdefullt av 

föräldrarna. När personalen såg barnet för vem de var och inte enbart som en diagnos stärktes 

barnets förtroende till vårdpersonalen. Vidare påtalades värdet av att personalen behandlade 
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barnen likvärdigt med andra barn och inte annorlunda på grund av deras sjukdomar. Flera 

föräldrar berättade även att deras barn blev mindre rädda när personalen försökte distrahera 

dem. Några effektiva sätt att distrahera barnen var genom att prata lugnande, ge beröm till 

barnet, prata om något annat än vad som ska ske just för stunden, berätta om den "hemliga 

lådan" med en belöning i, stryka barnet i håret, personkemin mellan barnet och personal samt 

humor var viktiga faktorer som personalen kunde tillämpa. Om dessutom personalen 

utstrålade glädje och var trevliga så kunde detta påverka barnet på ett positivt sätt. Flera 

föräldrar berättade hur viktigt det var för deras barn att personalen tillät att det tog tid att 

genomföra procedurer.   

 "Ger barnet den tid barnet behöver. Även om personalen är stressade och har en massa 

annat att göra så visar dem inte detta för barnet utan låter barnet förbereda sig. Alltid ge 

barnet tid att vara förberett och med."    

Föräldrar belyste hur viktigt det var att man försökte få barnet att acceptera att det får göra ont 

en gång till för att det ska bli bättre senare, utan att använda tvång.  Samtliga föräldrar beskrev 

att deras barn blev introverta vid rädsla och visade inte sina känslor så tydligt utåt. Enstaka 

barn sa ifrån vid rädsla, vissa barn grät och kunde inte vara stilla men de flesta blev likgiltiga, 

spända och ville inte röra sig. Föräldrarna berättade att det var viktigt att man 

uppmärksammade att rädsla kunde te sig på olika vis hos barnen för att tidigt upptäcka barnets 

känslor och därmed kunna bemöta dem.    

  

Personalkontinuitet   

Kontinuitet med samma sjukvårdspersonal var viktigt för barnen upplevde föräldrarna 

eftersom det skapade trygghet. Dels på grund av att barnen kände personalen och skapat en 

tillitsfull relation med vårdpersonalen, men även för att proceduren då kom att ske på liknande 

sätt varje gång och barnet var mer förberett.   

"Hen tycker om att komma till sjukhuset för hen känner personalen, det är alltid samma 

personal där och då blir det roligt."    

 Att möta flera olika personal gjorde att kontinuiteten hotades, barnen blev rädda och ledsna.    
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 "...jag upplever att det kommer in många människor...och att det är många olika. Jag förstår 

att man bara får lov att jobba åtta timmar men för vår del hade det ju varit bättre om man 

hade jobbat en vecka i sträck och sedan varit ledig i tre veckor..."    

 "Vid mottagningen går det bättre för där känner barnet personalen, här var det många nya 

ansikten, barnet blev orolig, nervös och ledsen."   
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Diskussion   

Resultatdiskussion   

Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av barns rädslor 

i samband med sjukhusförlagda procedurer samt ta reda på hur rädslorna hade kunnat lindras. 

Orsak till rädsla hos barn i samband med procedurer visade sig vara av varierad karaktär. Vid 

endast ett fall var inläggningsorsaken grunden till barnets rädsla. I övriga fall var rädslan 

orsakad av att barnen kände rädsla inför smärta, känsla av att vara i underläge, sjukhusvistelse 

samt att genomgå olika medicinska procedurer. Föräldrarna belyste flertalet faktorer som 

kunde lindra deras barns upplevelser av rädsla. Dessa kallades trygghetsskapande faktorer och 

innefattade närhet till familjen, förberedelse och delaktighet, vård av barn kompetent personal 

samt personalkontinuitet.   

   

Orsak till rädsla   

Oavsett tidigare sjukvårdserfarenhet infann sig rädsla vid något tillfälle hos samtliga barn i 

föreliggande studie, något som även samtliga barn upplevde i studien genomförd av Ford 

(2011). Orsaken till barnens rädslor och vad som lindrade dessa, varierade från barn till barn 

(a.a). Harnik och Moreiras (2014) beskriver att smärtsamma procedurer kan orsaka rädsla 

vilket styrks i vår studie och av Ford (2011), där man fann ett samband mellan rädslan för 

smärta i samband med venpunktioner och nålstick (a.a). För att kunna genomföra 

omvårdnadsåtgärder måste man förstå att barn inte kan se den långsiktiga vinsten av 

exempelvis en injektion. Barnet bör mötas på ett sätt som blir begripligt utifrån dess 

utvecklingsnivå. Hänsyn bör tas till att det som personalen ser som en rutinåtgärd kan te sig 

överväldigande och skrämmande för barnet (Furtado 2016). Föräldrarna i vår studie berättade 

om att barnen även hade upplevt rädsla när där förekom många personer inne i rummet 

samtidigt som en procedur skulle ske, vilket styrks i studien av Ford (2011).    

I vår studie fann författarna ingen skillnad mellan pojkars och flickors upplevelse av rädsla. 

Detta styrks av Bearden et al. (2012) som inte heller kunde finna någon signifikant skillnad 

angående rädslan i olika procedurer mellan pojkar eller flickor (a.a). Resultatet tyder på att för 

en del barn kan frekventa sjukvårdsvistelser i kombination med stigande ålder öka deras 

rädslor att befinna sig på sjukhus jämfört med de barn som befann sig på sjukhuset för första 



  
 

18 
 

gången. Det stämmer till viss del överens med vad Tamm (2003) kommit fram till där man 

sett att barn som vistats på sjukhus tidigare har byggt upp större rädsla inför smärtsam eller 

obehaglig situation, till skillnad från förstagångspatienter som inte vet vad som väntar dem 

(a.a). Resultatet från föreliggande studie tyder på att barn som upplevt en procedur tidigare 

upplevdes av föräldrarna som mindre rädda. Detta styrks av Romsing et al. (2014) och Ford 

(2011). Föräldrar till en del barn i vår studie rapporterade om rädsla inför narkos vilket även 

Fords (2011) studie styrker.    

En studie gjord av Albert et al. (2013) fann författarna att klädseln på personalen oftast inte 

spelade någon roll. I det fall som den gjorde det, var vitt den färg som fick flest negativa 

associationer. Vitt väckte rädsla eller sorg hos yngre barn medan det hos äldre barn istället 

associerade det med uttrycket förvåning (a.a). Det styrker vårt resultat där en del barn inte 

tyckte om när vitklädda personer närmade sig.      

I en artikel av Randall et al. (2013) belyses att vårdpersonal, barn och deras föräldrar, har en 

förförståelse om vad det innebär att vara barn idag samt vad barn i olika åldrar klarar av. 

Förförståelse är socialt konstruerad men även en tillfällig förståelse som förändras över tid. 

Konsekvenserna av detta är att vårdpersonalens förståelse av hur det är att vara ett barn 

kommer att skilja sig ifrån hur nästa generation upplever det. Därav är det viktigt att 

vårdpersonalen eftersträvar att få barnens perspektiv för att förstå hur barndom upplevs av 

barnen nu (a.a). Det gäller att vårdpersonalen utmanar sina teorier om vad barn klarar av, 

försöker fokusera på barnet, lyssnar, iakttar barnet och därefter försöker anpassa sina 

interventioner till det specifika barnet och fokuserar på de förmågor det specifika barnet 

faktiskt har. Då kan en barnfokuserad omvårdnad etableras (Randall et al. 2013).     

   

Trygghetsskapande faktorer   

En lindrande delfaktor som hjälpte barnen att bemästra sin rädsla visade sig i vår studie vara 

föräldrars närvaro. Den innebar trygghet för barnet vilket även styrks av flertalet andra studier 

(Björk 2006; Christensen & Fatchett 2002; Ford 2011; Salmela et al. 2010). Flera föräldrar i 

studien beskrev hur deras eget lugn hjälpte barnet att behålla sitt lugn, vilket även styrks av 

flertalet studier (Bearden 2012; Hyland 2015; Schiff 2001). Ovisshet och att inte känna 

delaktighet är faktorer som påverkar barnen inför procedurer. Rädsla kunde lindras genom att 

personalen bemötte barnen på sin åldersnivå med information och förberedelse men också att 
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barnen fick känna sig delaktiga i vården vilket styrks av vår studie men även av flertalet andra 

(Ford 2011; Harnik and Moreiras 2014; Kolk et al. 2000). I studien av Goymour et al. (2000) 

fann de en signifikant skillnad på upplevelsen av rädsla före och under tiden en procedur 

pågick. I Patientlagen (SFS 2014:821) framgår det att när vård ska ges till ett barn, ska barnets 

inställning klargöras samt ska informationen som ges vara anpassad för barnets mognadsnivå 

(a.a). Denna viktiga punkt framgår även i den barnfokuserade omvårdnaden där barnet sätts i 

fokus och blir aktivt involverad (Carter 2014).   

Genom att informera barnet och förklara varför proceduren behöver ske är betydelsefullt och 

lyfts fram av Harnik and Moreiras (2014) samt av Ford (2011). I barnfokuserad omvårdnad 

beskrivs barnets rätt till information anpassad till sin kunskapsnivå (Unicef 2009). Om barnet 

inte förstår den information som givits ska en vuxen person hjälpa barnet med detta och 

vårdpersonal ska verifiera att barnet förstått vad som sagts och vad detta innebär (SFS 

2014:821). Tamm (2003) poängterar att information till barnen minskar rädsla men gör dem 

inte mer samarbetsvilliga eller gör deras agerande tjänligt (a.a). I studien av Coyne och 

Gallagher (2011) framgår det att barnen ska ha rätten att delta i beslut i vård som berör dem 

(a.a). Tamm (2003) anser att information till barn i skolåldern bör ges skriftligt och muntligt. 

Även tala-visa-prova-metoden samt modellinlärning med bilder är lämpliga sätt att informera 

barn på (a.a) vilket föräldrarna i vår studie även gav som förslag för att minska deras barns 

rädslor när de stod inför nya procedurer som de inte tidigare genomgått.   

Enligt Tamm (2003) avspeglar sig det första mötet mellan barn och vårdpersonal de 

kommande kontakterna med sjukvården. Inlevelseförmåga, engagemang och kontinuitet ger 

goda förutsättningar till god kontakt och ett väl fungerande samarbete (a.a; (Coyne and 

Gallagher 2011). Det har lyfts fram i vår studie men även av Björk (2006) att barnen önskar 

delaktighet samt åldersanpassad och öppen kommunikation (Coyne and Gallagher 2011; 

Horstman and Bradding 2002), vilket de har rätt till enligt den barnfokuserade omvårdnaden 

(Unicef 2009). Även saklig beskrivning av viktig fakta och att orden överensstämmer med de 

kommande handlingarna är viktiga aspekter att ta hänsyn till i mötet med barn. Genom att ge 

god information till barnen får de lättare möjlighet att ta aktiva beslut om vad som ska ske 

samt öka samarbetet mellan vårdpersonal och barnet (Coyne and Gallagher 2011). Enligt 

föräldrarna i vår studie värderade de vårdpersonalens kompetens högt när barnen bemöttes på 

ett åldersanpassat sätt.   
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I studierna av Björk (2006) och Schiff (2001) samt föreliggande studie sågs vikten av 

muntligt beröm och små presenter efter genomgången procedur vilket ökade sannolikheten för 

att barnet i framtiden skulle genomföra proceduren igen (a.a). Flera föräldrar i denna studie 

berättade om sin upplevelse av att barnen hade blivit mindre rädda när vårdpersonalen 

använde sig av humor, vilket även bekräftas vara en viktig delfaktor i att minimera rädsla i 

flera studier (Battrick and Glasper 2004; Ford 2011; Salmela et al. 2010). Vårdpersonal 

informerar i viss utsträckning barnet om vad som ska ske under en procedur, men berättar 

sällan om olika alternativ eller efterfrågar barnets synpunkter. Ibland får barnet inte möjlighet 

att ställa frågor. Det är olika från barn till barn hur de reagerar när de mottar information. 

Vissa ter sig egala, en del frågar aktivt och andra visar sitt svar på information med högljudda 

protester (Runeson et al. 2002). Dock framgick det i studien av Runeson (2002) att inget barn 

hade uttryckt att de inte önskade få ta del av information som gavs (a.a). Barn vill ha mer att 

säga till om i planeringen inom hälso- och sjukvården (Cavet and Sloper 2004).    

Det belystes i artikeln av Kelly (2012) att barnen ansågs som kompetenta individer om de 

instämde med vad vårdpersonalen föreslog medan de barn som vägrade behandling ansågs 

som inkompetenta (a.a). Barnets protester mot att genomgå en procedur upplevdes som 

barnsliga klagomål snarare än rimliga åsikter och därav fick föräldrarnas åsikter företräde i de 

olika situationerna. Därför efterfrågades sällan barnens åsikter och när de väl gav uttryck för 

sina åsikter ansågs de opassande och ignorerades (Migone et al. 2008; Runeson et al. 2002). 

Gabe et al. (2004) belyste att en orsak till att barnen inte fick vara delaktiga i att uttrycka sina 

åsikter angående vården kunde bero på att föräldrarna var överbeskyddande, men även på 

vårdpersonalens brist på tilltro till barnets kompetens (a.a). I studien av Coyne och Gallagher 

(2011) belystes även att en del barn blev tystade av sina föräldrar och fick inte lov att delge 

sina upplevelser till sjukvårdspersonal. Vidare i vissa situationer gick sjukvårdspersonalen ut 

från salen för att kunna prata enskilt med föräldrarna, vilket i sin tur hade gjort barnen rädda. 

De upplevde att det enskilda samtalet kunde vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd hos dem 

och barnens rädslor ökade (a.a).    

Barnets inställning till vården ska klarläggas samt planeras i samarbete med barnets 

perspektiv och önskemål (SFS 2014:821). Genom att vårdpersonalen använder ett 

barnperspektiv och känner till barnets perspektiv kan vården bli barnfokuserad. Barnet blir 

därmed uppmuntrat att delge sina åsikter och vårdpersonalen försäkrar sig om att barnet 

kommer till tals (Söderbäck et al. 2011). Barn har rätt att få sina åsikter hörda och invägda i 
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de beslut som påverkar dem (Furtado 2016). Vårdpersonal bör utgå ifrån att barnen har 

förmågan att ha adekvata åsikter om behandling och att barnet ska ses som en kompetent 

individ och därmed få göra val (SFS 2014:821). Föräldrarna i föreliggande studie belyste 

vikten av kontinuitet och hur den kunde minska barnets rädslor. Kontinuitet underlättar 

uppbyggnaden av tillit enligt Björk et al. (2006) och med hjälp av förtroende kan samarbetet 

med barnet främjas (a.a). De barn som upplevde brist på kontinuitet hade svårare för att våga 

prata med sjukvårdspersonal (Coyne and Gallagher 2011). Om vårdpersonalen har kännedom 

om det specifika barnet och om den situation som barnet befinner sig i, kan barnfokuserad 

vård skapas (Söderbäck et al. 2011).   

Föräldrarna belyste även sjukhusmiljöns inverkan på deras barns rädslor. En del familjer var 

mer nöjda med miljön än andra och enstaka barn blev rädda av den, framförallt av 

sjukvårdens färger på sina kläder. I studien av Ford (2011) belystes det att barnens rädslor 

kunde reduceras med en barnanpassad miljö.   

   

Metoddiskussion   

Anledningen till att författarna valde att belysa rädsla hos barn i åldrarna sex till tolv år är 

relaterat till att de barn som är under sex års ålder kan ha svårt för att skilja på smärta och 

rädsla. Vidare kan barn under sex års ålder ha sämre förmåga att ge uttryck för sina känslor i 

ord. Barn över sex års ålder upplever oftast mer verklighetsförankrade rädslor än yngre barn 

eftersom skillnaden mellan fantasi och verklighet blir tydligare. Tonåringar brukar uppleva 

rädsla för andra saker än de som är yngre (Tamm 2003). I takt med att barnen blir äldre, från 

cirka sex år, spenderar de mer tid från familjen. De utforskar och utvecklar den egna 

identiteten (Furtado 2016). Oftast är tonåringar rädda för att drabbas av kroppsskador och för 

sjukdomars konsekvenser inför framtiden (Tamm 2003).   

Inför studien och rekrytering av intervjukandidater fick vi godkännande från 

verksamhetschefer på två olika barnavdelningar i Sverige för att utföra intervjuer på 

respektive avdelning. Därefter lämnades blanketter ut till avdelningarna som sjuksköterskorna 

i sin tur fick lämna ut till familjerna. Den ena barnavdelningen uteblev trots godkännande, 

eftersom inga deltagare kunde rekryteras. Gällande den etiska reflektionen inför intervjuerna 

upplyste författarna föräldrarna via blanketterna om deras frivillighet och rätt att avbryta utan 

att ange skäl och utan beroendeställning till författarna. Föräldrarna fick skriva under 
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informerat samtycke. Intervjuerna som genomfördes svarade väl mot syftet. Syftet med 

intervjuer och öppna frågor tillät föräldrarna att beskriva vad som skrämt deras barn utan att 

ledas in på ett särskilt spår utifrån vår förförståelse. Författarna anser sig fått tillräckligt 

innehållsrika intervjuer och därmed räckte elva intervjuer till uppsatsen. Alla deltagare utom 

en som tackat ja deltog. Under en intervju tillstötte elektroniska komplikationer som gjorde att 

denna intervju inte kunde spelas in, dock gav föräldrarna samtycke till att delta i studien och 

är därmed inkluderade.   

 

Styrkor med studien   

Styrkorna med vald metod är att författarna inte lett föräldrarna in på specifika procedurer 

utan med öppna frågor låtit dem berätta. Semistrukturerade frågor kräver också färre 

deltagare. Genom att höra föräldrarnas upplevelser och erfarenheter kunde författarna nå en 

fördjupad insikt och förståelse gällande barns procedurrelaterade rädslor. Intervjuer 

ger möjlighet att följa upp tankar, idéer och känslor. I en intervjusituation ges intervjuaren 

möjlighet att avläsa kroppsspråk, att utveckla svaren och fördjupa dem. Intervjuerna spelades 

in vilket gav intervjuaren fördelen att kunna rikta sin uppmärksamhet åt deltagarna eftersom 

intervjun i efterhand transkriberades i sin helhet. Ytterligare en styrka med studien var även 

att författarna gavs möjlighet att rekrytera deltagare som hade barn i varierade åldersgrupper 

som studien handlade om. Den första intervjun transkriberade och analyserade båda 

författarna gemensamt för att sedan fördela resterande sinsemellan. Vid kodningen i 

analysprocessen genomförde båda författarna detta gemensamt och eventuella justeringar 

genomfördes. Även utomstående personer har fått ta del av de kondenserade texterna och 

kodningar och ansett att de stämt överens.   

Svagheter med studien  

Eftersom det var första gången författarna utförde en empirisk studie kan deras bristande 

erfarenhet utgöra en svaghet. Den otillräckliga vanan av intervjuer kan även det ha påverkat 

utfallet. Intervjuerna ägde rum i behandlingsrummet men även inne i patientsalar när barnen 

inte kunde lämnas ensamma, exempelvis när barnen inte fick lämna sängen på grund att de 

var nyopererade. Författarna upplevde inte att kvaliteten eller erfarenheterna som föräldrarna 

delgav påverkades trots att deras barn var närvarande. Författarna hade möjligen kunnat 

inkludera fler deltagare i studien. Ena barnavdelningen hade neddragna vårdplatser under 

tiden studien pågick vilken kan ha påverkat antalet deltagare. Till studien rekryterades 
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föräldrar till barn mellan åldern sex till tolv år. Vissa åldrar representeras dock endast med en 

deltagare, vilket kan ha påverkat slutresultatet då det eventuellt kunnat finnas mer information 

att förvärva.  

   

Trovärdighet   

Kvaliteten på kvalitativa studier belyses av studiens trovärdighet. Trovärdigheten stärks av 

studiens giltighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Graneheim and 

Lundman 2004; Thomsson 2010; Wallengren and Henricson 2012). Giltighet handlar om hur 

väl studiens data och analysprocess vänder sig till och mot dess syfte. Allt ifrån valet av 

intervjufrågor till hur texten därefter analyserats, kategorier har bildats samt hur väl 

intervjupersonerna känner igen sig i studiens resultat och om citaten som använts stämmer 

med analysen (Graneheim and Lundman 2004; Thomsson 2010; Wallengren and Henricson 

2012). Författarna genomförde var sin pilotintervju i början av studien för att se om 

frågeguiden som utarbetades skulle kunna ge tillräckligt omfattande information. Citat ifrån 

de transkriberade intervjuerna har använts i resultatet vilket ökat giltigheten och bekräftelsen i 

studien eftersom skillnader mellan de olika kategorierna tydligt kan ses samt att de skapade 

citaten är tagna ifrån intervjuerna utan att bli färgade av författarna. Graden av tillförlitlighet i 

en studie baseras på om samtliga frågor har ställts till alla deltagare samt hur författarna har 

hanterat eventuell förändrad information (Graneheim and Lundman 2004). Tillförlitligheten i 

studien stärktes av datainsamlingsmetoden som valdes. Den ansågs vara mest lämplig för 

studien för att ge ett omfångsrikt material. Genom att använda en frågeguide har även 

tillförlitligheten stärkts då samtliga frågor blev ställda till alla deltagare. Under 

analysprocessen var båda författarna delaktiga och hade en god insikt i materialet som 

utgjorde grunden till resultatet. Materialet till studien kommer att sparas i fyra år vilket ökar 

tillförlitligheten och möjlighet finns att gå tillbaka till materialet. Bekräftelse av studien 

handlar om intervjuarens påverkan på deltagarna, de skapade citaten och om deltagarna och 

datainsamlingen är noggrant beskrivet (Graneheim and Lundman 2004; Thomsson 2010; 

Wallengren and Henricson 2012). Förfrågan om att delta i studien utförde vårdpersonalen, 

detta för att få deltagarna att själva välja om de ville delta utan att uppleva ett tvång. 

Författarna strävade efter att få deltagarna att berätta fritt om sina upplevelser och erfarenheter 

utan påverkan av intervjuarens personliga värderingar eller kunskap. Författarna upplevde inte 

att någon deltagare blev påverkad negativt av att där förekom en mobiltelefon som spelade in 
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intervjun. Information om orsaken till detta hade lämnats både skriftligt och muntligt inför 

deltagandet. Polit och Beck (2010) belyser att det finns en risk för negativ påverkan när 

deltagarna blir inspelade eftersom de då kan bli okoncentrerade (a.a). Författarna var 

medvetna om sin förförståelse men även av vikten av att inte låta denna påverka deltagarna 

vid intervjun eller i resultatet. De transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet ett 

flertal gånger av båda författarna för att inte gå miste om någon information. Därefter hade 

författarna kontinuerliga diskussioner mellan varandra för att tolkningarna av materialet 

skulle bli så objektiva som möjligt.    

För att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är överförbart till andra personer som är i 

samma situation krävs det att studien uppfyller kriterierna för trovärdighet, tillförlitlighet och 

bekräftelsebarhet (Graneheim and Lundman 2004; Thomsson 2010; Wallengren and 

Henricson 2012). Författarna anser att studien är överförbar och resultatet skulle kunna 

användas inom barnsjukvården där barnsjuksköterskan möter barn. Men det är läsaren som i 

sista hand avgör huruvida resultatet är överförbart (Graneheim and Lundman 2004).   

 

Slutsats och kliniska implikationer   

Studien visar att barn som befinner sig på sjukhus upplever rädsla för en mängd olika orsaker 

och inläggningsorsaken är inte alltid grunden till deras rädslor. Det krävs ett barnfokuserat 

omhändertagande där vårdpersonal efterfrågar barnet om deras perspektiv. Genom 

barnfokuserad omvårdnad förs en dialog med barnet och där barnet själv får berätta vad som 

gör dem rädda. Utifrån den informationen kan vårdpersonal tillsammans med barnet ta sig an 

barnets obehagliga upplevelser och försöka reducera rädslan.    

Studiens resultat ger en ökad förståelse för att det kan finnas många olika orsaker till att barn 

upplever rädslor på sjukhus och det finns flera olika faktorer som kan lindra rädslorna. 

Omhändertagande av barn kan därför förbättras. De allt kortare vårdtiderna kan göra det svårt 

för vårdpersonal att hinna lära känna barnen och identifiera barnens rädslor. Denna studie 

skulle kunna vara ett hjälpmedel för vårdpersonal för att få insikt i vad som kan orsaka rädsla 

hos barn. Det är en utmaning för vårdpersonal att hinna informera barnet och ge det stöd som 

barnet behöver, men vinsterna är många. Genom att vårdpersonalen kommunicerar med 

barnet blir barnet mer delaktig i sin vård eftersom barnets perspektiv tydliggörs.     
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För att kunna förstå hur barnen verkligen upplever det bör barnen tillfrågas om deras 

upplevelser och erfarenheter. Därför är det av värde att de involveras mer i studier. Till 

framtida forskning bör barnen bli intervjuade för att få möjlighet att delge sitt perspektiv 

på sjukhusförlagda procedurer som kan orsaka rädslor och vad som skulle kunna lindra dessa. 

Barn bör ges samma möjlighet att få delge omvärlden sina erfarenheter. Barnsjukvården 

behöver främja barns delaktighet och deras möjligheter att få komma till tals. Kompetensen 

hos barn underskattas ofta. Barnets kompetens ökar med hjälp av information som ges på ett 

mognadsanspassat sätt och där personalen lyssnar aktivt på dem.     

    

Tillkännagivande    

Vi vill tacka alla de föräldrar som tagit sig tid och ställt upp på att intervjuas av oss.    

    

Intressekonflikt   

Ingen intressekonflikt föreligger enligt författarna.   
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Bilaga 1, Frågeguide   

1, Skulle ni kunna berätta lite om er själva? Ex barnets ålder? Finns några syskon? Finns det 

tidigare erfarenhet av sjukhusvistelse?  Vilken härkomst har familjen?   

   

2, Kan ni beskriva en procedur som ert barn har genomgått? Kan ni berätta om ert barn har 

vid någon procedur, uppvisat någon form av rädsla? Vad har det varit för procedur? Upplever 

ni att någon procedur varit mer skrämmande/obehaglig än någon annan? Berätta! Beskriv. 

Hur menar du då?    

   

3, När ert barn blir rädd, kan ni berätta hur visar hen det då? Gjorde sjukvårdspersonalen 

något för att lindra rädslan hos ert barn? Berätta hur. Hur blev effekten av det som personalen 

gjorde? Vilket fungerade bäst?     

Berätta! Beskriv. Hur menar du då?    

   

4, När ert barn blev rädd, kan ni berätta hur ni som förälder upplevde situationen? Upplevde 

ni någon form av rädsla? Gjorde sjukvårdspersonalen något för att lindra er rädsla? Hur skulle 

ni vilja att de gjorde?   

Berätta! Beskriv. Hur menar du då?    

   

5, Önskar ni att personalen skulle ha gjort något annorlunda under de genomgångna 

procedurerna? Kan ni beskriva hur?   

Berätta! Beskriv. Hur menar du då?    

   

6, Har ni några tankar eller funderingar utöver vad som framkommit som ni vill berätta? 

Några frågor?    
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Bilaga 2, Förfrågan om deltagande i en intervjustudie   

   

Umeå universitet,    

901 87 Umeå   

Institutionen för omvårdnad   

    

Datum   

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie   

Vi är två sjuksköterskor läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå Universitet. I programmet ingår att skriva en 

magisteruppsats som grundar sig i en studie som vi ska utföra.   

Syftet med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv ta reda på om deras barn 

upplevt rädsla i samband med procedurer samt hur vårdpersonalen hanterat detta 

under vårdtiden.   

Vi vill intervjua er som vårdnadshavare för att ta reda på era erfarenheter kring detta för att 

öka förståelsen inom området. Intervjun vi ber er delta i kommer att spelas in och uppskattas 

ta cirka 30 minuter att genomföra. Intervjun kommer att utföras på en lämplig plats som 

verksamheten tillåter, där vi kan vistas utan ert barn. Inga obehöriga kommer att ha tillgång 

till intervjuerna som behandlas konfidentiellt. Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan 

själv när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge anledning. Intervjun skrivs 

därefter ut ordagrant till text och analyseras. Den färdiga studien presenteras sedan som en 

magisteruppsats vid Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i 

studien kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för intervjun, som kommer att ske 

under februari månad.   

Vänligen lämna in “förfrågan om deltagande i studien” snarast till er ansvariga 

sjuksköterska på vårdavdelningen om du avser att medverka så att jag får dina 

uppgifter. För mer information är du välkommen att kontakta oss på telefon eller på mail.   

Jag vill medverka…………………………...⃞   

Med vänliga hälsningar Linda och Hanna   

 

Linda Lundgren    

Sjuksköterska    

Studerande spec. barn    
Institutionen för omvårdnad Umeå 

Universitet    

Lundgren_100@hotmail.com    
07039 321 38           

Hanna Wineblad    

Sjuksköterska    

Studerande spec. barn    
Institutionen för omvårdnad Umeå 

Universitet    

Hannawineblad@hotmail.com 07305 091 28    

Anna-Clara Rullander    

Specialistsjuksköterska, PhD 

Universitetslektor vid institutionen för 
omvårdnad Umeå Universitet    

Handledare    

Anna-clara.rullander@umu.se 090-786 98 
61    

mailto:Lundgren_100@hotmail.com
mailto:Hannawineblad@hotmail.com
mailto:anna-clara.rullander@umu.se
tel:090-786%2098%2061
tel:090-786%2098%2061
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Bilaga 3, Samtyckesblankett om deltagande i intervjustudie   

   

Umeå universitet,    

901 87 Umeå   

Institutionen för omvårdnad   

    

Datum   

 Samtyckesblankett om deltagande i intervjustudie   

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeås Universitet. I programmet ingår att 

skriva en magisteruppsats som grundar sig i en studie som vi ska utföra.   

Syftet med magisteruppsatsen är att utifrån ert (föräldrarnas) perspektiv ta reda på om 

era barn upplevt rädsla i samband med procedurer samt hur vårdpersonalen hanterat 

detta under vårdtiden.   

För att kunna göra detta önskar vi att ni vill delta. För att samla in information kommer vi att 

utföra en intervju med er. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun kommer att utföras 

på en lämplig plats som verksamheten tillåter, där vi kan vistas utan ert barn. Intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt. Ert barn kommer att benämnas som barnet eller hen. 

Eventuellt kan citat komma att användas i uppsatsen. Samtycke/inte samtycke till att delta i 

intervjuerna kommer inte att påverka varken er eller ert barns vård/behandling eller annan 

relation till vården eller vårdgivarna.    

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om barns upplevelser av 

procedurrelaterade rädslor och hur detta har hanterats under vårdtiden. Jag ger även 

författarna min tillåtelse att kontakta mig för planering av intervjun och för kompletterande 

frågor. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att vi när som helst kan avbryta 

vårt deltagande utan att behöva ange anledning.    

Samtyckesblanketten lämnas till författaren vid intervjutillfället.    

Jag önskar även att få ta del av resultatet av studien och lämnar min adress/mail för att få 

denna sänd till oss.  Ja ……………...⃞        Nej ……………...⃞   
Datum .....................    

Namnunderskrift .......................................................................................................................   

Namnförtydligande ...................................................................................................................   

Telefonnummer för personlig kontakt av författaren (frivilligt)................................................   

Adress/mail (frivilligt) ………………………………………………….…………………......   

 

Linda Lundgren    

Sjuksköterska    

Studerande spec. barn    
Institutionen för omvårdnad Umeå 

Universitet    

Lundgren_100@hotmail.com    
07039 321 38           

Hanna Wineblad    

Sjuksköterska    

Studerande spec. barn    
Institutionen för omvårdnad Umeå 

Universitet    

Hannawineblad@hotmail.com 07305 091 
28    

Anna-Clara Rullander    

Specialistsjuksköterska, PhD 

Universitetslektor vid   
institutionen för omvårdnad Umeå 

Universitet    

Handledare    
Anna-clara.rullander@umu.se 090-786 98 

61    

mailto:Lundgren_100@hotmail.com
mailto:Hannawineblad@hotmail.com
mailto:anna-clara.rullander@umu.se
tel:090-786%2098%2061
tel:090-786%2098%2061
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Bilaga 4, Ansökan om tillstånd av verksamhetschef   

   

Umeå universitet,    

901 87 Umeå   

Institutionen för omvårdnad   

    

Datum   

Till verksamhetschef     

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjuer av vårdnadshavare till barn som 

vårdas på er avdelning.   

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

hälso-och sjukvård för barn och ungdom vid Umeå Universitet. I programmet ingår att skriva 

en magisteruppsats som grundar sig i en studie som vi ska utföra.   

Orsaken till att vi önskar få genomföra intervjuer på er avdelning är att årligen vårdas 100 000 

tals barn inom hälso- och sjukvården och merparten av dessa upplever olika former av 

procedurrelaterade rädslor under tiden.    

Syftet med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv ta reda på om deras barn 

upplevt rädsla i samband med procedurer samt hur vårdpersonalen hanterat detta 

under vårdtiden.    

Deltagarna i studien är vårdnadshavare till barn som är mellan 6–12 år som vårdas på er 

avdelning. Data samlas in med hjälp av intervjuer som kommer att utföras på en plats som 

verksamheten tillåter, som lämpar sig för intervjuer och där föräldrarna kan vistas utan sina 

barn.    

Intervjuerna spelas in och beräknas ta ca 30 minuter. Intervjuerna avidentifieras så data inte 

kan härledas till någon specifik person. Därefter transkriberas och avkodas de inspelade 

intervjuerna. Deltagandet är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst utan att behöva ange några skäl.    

Vi ber nu om din formella tillåtelse om att få genomföra studien vid Skånes 

Universitetssjukhus i Lund på Barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomsavdelning 

65/Norrlands Universitetssjukhus på Barn- och ungdomskliniken, barn- och 

ungdomsavdelning 2. Vänligen svara med mail till någon av nedanstående om detta går bra 

samt vid eventuella frågor.      

Linda Lundgren   
Sjuksköterska   

Studerande spec. barn   

Institutionen för omvårdnad Umeå 
Universitet   

Lundgren_100@hotmail.com   

07039 321 38          

Hanna Wineblad   
Sjuksköterska   

Studerande spec. barn   

Institutionen för omvårdnad Umeå 
Universitet   

Hannawineblad@hotmail.com   

07305 091 28   

Anna-Clara Rullander   
Specialistsjuksköterska, PhD 

Universitetslektor vid institutionen för 

omvårdnad Umeå Universitet   
Handledare   

Anna-clara.rullander@umu.se   

090-786 98 61   

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:    

Lund/Umeå den………………… 

Namnteckning……………………………………………………   

mailto:Lundgren_100@hotmail.com
mailto:Hannawineblad@hotmail.com
mailto:anna-clara.rullander@umu.se
tel:090-786%2098%2061

