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SAMMANFATTNING 

Barn har olika rädslor och bemästringsstrategier beroende på vilken ålder och utvecklingsfas de 

befinner sig i. De kan uppleva sjukhus som något hotfullt och skrämmande. Tidigare forskning på 

barns rädslor har ofta besvarats av andra än de själva vilket har visats sig ge en felaktig bild av deras 

sjukhusupplevelse. Syftet med denna studie var att beskriva vad barn hade för rädslor i samband med 

vård på sjukhus och hur de försökte bemästra dem. En litteraturstudie har gjorts baserat på tio 

kvalitativa studier där barn mellan 3-18 år har intervjuats. En innehållsanalys gjordes av studiernas 

resultat där sex kategorier framkom; Ensamhet, Separation, Undersökningar och behandlingar, 

Operation, Anknytning samt Aktiviteter och lek på sjukhus. Resultatet visade bland annat att barn hade 

en rädsla för att vara ensam och separeras från sina föräldrar. En återkommande bemästringsstrategi 

för att lindra barns rädsla var att ha föräldrar närvarande. 

 

Nyckelord: Barn, rädsla, sjukhus, bemästring, upplevelse. 

 

 



SUMMARY 

Children have different fears and coping strategies depending on the age of the child and stage of 

development. They can experience the hospital as something menacing and dreadful. Former research 

on children’s fears has often been answered by others than themselves, which have been shown to 

give a false picture of their hospital experience. The purpose of this study was to describe what kind 

of fears children have for hospital and how they manage to overcome them. A literature review was 

made of material with a qualitative approach, ten articles were reviewed and a content analysis was 

made. Six categories emerged: Loneliness, Separation, Examinations and treatments, Operation, 

Attachment, Activities and play in hospital. The result indicated that children aged 3-18 years had a 

fear of being alone and separated from their parents. A recurring coping to alleviate children’s fear 

was to have parents present. 
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INLEDNING 

”Johan är på väg till operationssalen på grund av blindtarmsinflammation. Han hör en 

sjuksyster diskutera med sin kollega om att han ska genomgå en appendixoperation. Appendix, 

det har jag ingen aning om vad det är för något tänker Johan. Hoppas jag inte ska opereras två 

gånger, nu när jag har fel på både blindtarmen och det där andra. Jag borde kanske fråga 

någon men jag vågar inte. Jag känner mig rädd och ensam och jag avskyr att behöva vara här 

på sjukhuset. Kläderna som jag måste ha på mig är fula och luktar illa, tur att inte mina 

kompisar ser mig. Tänk om jag gör bort mig under operationen, ifall jag börjar svamla och bete 

mig konstigt. Eller ännu värre, ifall jag vaknar upp under operationen och skriker och har ont. 

Då måste de sticka mig med nålar i armen igen, jag som är livrädd för nålar. Han som kör mig 

till operationssalen verkar konstig, tur att mamma är med mig. Visst sa väl personalen att 

mamma skulle vara med mig när jag vaknar? Men att hon inte fick vara med när jag skulle 

opereras? Vad händer ifall jag skulle vakna upp under operationen, då kommer mamma inte 

finnas här. Jag kommer istället vakna upp med en massa människor som jag inte känner, det 

vill jag inte. Jag vill inte vara här längre, hoppas det snart är över så att jag får åka hem.” 

 

Anledningen till att vi har valt att fokusera på barnsjukvård är för att vi båda har ett intresse för 

pediatrik samt att vi känner att utbildningen har fokuserat väldigt lite på detta område. 

Ovanstående berättelse är fiktiv men bygger på erfarenheter som vi upplevt från vår 

pediatrikpraktik. Genom denna studie hoppas vi på att få mer kunskap om barns rädslor och 

bemästringsstrategier vid vård på sjukhus och att det väcker tankar och idéer vad ett barn kan 

uppleva på sjukhus. 
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BAKGRUND 

Barnsjukvårdens historik 

I mitten på 1800-talet byggdes de första barnsjukhusen och miljön i dessa var hemlik. En del i 

vårdandet vara att mödrarna tog hand om sina barn, det ansågs som en del av den naturliga 

processen. I slutet av 1800-talet ändrades inställningen helt och föräldrar förbjöds att vistas med 

sina barn på sjukhusen. Synen på sjuka barn utgick nu från ett sjukdomstänkande där de 

behandlades nästintill på ett mekaniskt sätt som byggde på renlighet, fasta rutiner och i stort sett 

ingen kontakt alls med sina föräldrar (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008; Hallström & 

Lindberg, 2009). Det ansågs också att barn som inte fick några besök anpassade sig snabbare 

och bättre till sjukhusmiljön (Tveiten, 2000). 

 

Så sent som på 1940-talet insåg man att beteenden hos sjukhusvårdade barn var en reaktion som 

inte var nyttigt för barnet. Enligt Enskär och Edwinson-Månsson (2008) gav 

världshälsoorganisationen John Bowlby i uppdrag att kartlägga vilken betydelse separationen 

mellan barn och föräldrar hade för barnets hälsa, vilket resulterade i en rapport som 

publicerades 1951. Rapporten visade att barn som vårdades utan sina föräldrar på sjukhus 

genomgick tre olika faser. Den första fasen innebar att barnen protesterade när de blev lämnade 

i ensamhet. Detta övergick sedan i förtvivlan när de upptäckte att protesterna inte hjälpte, för att 

i den tredje fasen resultera i att dra sig undan omgivningen och sluta knyta kontakt med andra 

människor. Denna långvariga separation påverkade även föräldrarna på ett negativt sett (Enskär 

& Edwinson-Månsson, 2008). 

 

Vändpunkten i barnsjukvården kom år 1959 när Platt-kommittén gav ut sin rapport om vård av 

barn på sjukhus. Riktlinjerna i rapporten var bl.a. att mödrar och barn inte bör separeras vid 

inläggning på sjukhus utan ska vistas tillsammans under vårdtiden. Rapporten påpekade även 

vikten av utökade besökstider på barnkliniker. Under 1960 och -70 talet nådde dessa 

rekommendationer Sverige och den fysiska såväl som den psykosociala miljön på 

barnklinikerna ändrades. Vid samma tid infördes även föräldraförsäkringen vilket gjorde det 

möjligt att stanna hemma med sjukt barn och få ekonomisk ersättning (Enskär & Edwinson-

Månsson, 2008).  
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Tidigare forskning om barn 

Tidigare forskning av barns rädslor på sjukhus har ofta besvarats av exempelvis deras föräldrar 

och sjuksköterskor. Under senare år har dock forskning gjorts där barnen själva får berätta om 

deras upplevelse (Hallström & Lindberg, 2009; Alderson & Morrow, 2011). Alderson och 

Morrow beskriver att det är av stor vikt att ge information både muntligt och genom text och 

bilder till barn.  

 

LeRoy et. al. (2003) beskriver rekommendationer av förberedelser för barn som ska genomgå 

hjärtoperation. Dessa rekommendationer är framtagna i samråd med experter samt efter 

granskning av tidigare studier. Författarna av studien anser att barn upplever rädsla och ångest 

över att separeras från sina föräldrar när de är på sjukhus. Detta tar även Mendez, Quiles och 

Hidalgo (2001) upp i sin artikel där de summerar de emotionella och psykologiska effekterna 

hos barn som ska genomgå operation. Dessa författare anser att separation från föräldrarna i 

samband med operation kan ses som skrämmande och orsaka en rädsla hos barn. Wikström 

(2005) har i sin studie undersökt vad som händer när barn fick vara kreativa och uttrycka sig 

genom att måla och skapa. Wikström kom fram till att barnen i studien uttryckte en ångest över 

att separeras från det dagliga livet och en saknad av att inte kunna genomföra vardagen som 

vanligt. Barnen saknade att inte kunna spela fotboll, åka på semester eller leka med vänner. 

LeRoy et. al. (2003) beskriver olikheterna hos barn i olika åldrar. Hos barn mellan 2-7 år 

orsakar separation från föräldrarna rädsla medan det inte är en lika ångestfylld situation hos 

barn mellan 7-11 år. Där började vänner istället spela en större roll. För att bemästra rädslan 

beskriver LeRoy et. al. (2003) och Mendez et. al. (2001) att barn kan använda sig av sina egna 

leksaker eller mjukisdjur. Även möjligheten att få hålla någon i handen anses av LeRoy et. al. 

(2003) som en trygghetsfaktor. Närvaro av föräldrar anses av LeRoy et.al. vara ett viktigt stöd 

för barnet och kan även fungera som en positiv förebild där de stöttade barnet i deras 

bemästring av rädslan. Speciellt hos yngre barn är närvaro viktigt då de har en begränsad 

möjlighet till att bemästra sin rädsla. 

 

I studien av LeRoy et. al. (2003) och Mendez et. al. (2001) betonar de tillfrågade experterna att 

barnen kan uppfatta operation som en av de mest skrämmande situationerna för barn på 

sjukhus. Detta på grund av en rädsla för olika komplikationer och smärta. Även olika 

undersökningar och provtagningar kan skapa en rädsla och osäkerhet hos barnet enligt LeRoy 

et. al. (2003). Wikströms (2005) analys av barns teckningar visar att de kan känna rädsla för 

undersökningar eller operationer vilket är relaterat till att de står inför en okänd situation. LeRoy 
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et. al. (2003) menar att barn mellan 7 och 11 år oftast förstår varför de skulle genomgå en 

operation eller en undersökning och menar att information om vad som ska hända ofta kan vara 

hjälpfullt för barnet. Det är en fördel för barnet att få delta i lekterapi där de kan få enkla och 

klara instruktioner om vad som ska hända och hur sjukhusintrumenten ser ut. Den huvudsakliga 

kommunikationsvägen för yngre barn är just att leka och är därför en effektiv metod för barn att 

lära sig (LeRoy et. al., 2003). Fördelen att barn uttrycker sina känslor, däribland rädsla, genom 

att leka tar även Wikström (2005) upp i sin artikel. Detta eftersom barn inte alltid uttrycker sina 

känslor så att vuxna förstår dem. Enligt LeRoy et. al. (2003) bör kommunikationen till barnen 

vara på deras egna villkor och uttryckssätt, och innehålla konkret och ärlig information. Enskär 

och Edwinson-Månsson (2008) framhåller att ärliga förklaringar inte är lika smärtsamma som 

en överraskande händelse och påpekar vikten av att informera barnet om vad som ska hända för 

att motverka rädsla. Hos barn mellan 2-7 år är konkret information på rätt sätt viktig då de har 

en tendens till att tänka ologiskt och fantisera, vilket kan skapa en rädsla. Barn mellan 7-11 år 

har ofta en rädsla att tappa kontrollen över situationen, och även över deras egen kropp. Deras 

medvetenhet kan leda till en rädsla för dysfunktion och skada på kroppen, vilket skulle kunna 

motverkas med saklig information enligt LeRoy et. al. (2003).  

 

Rädsla  

At0nligt förekommande känsla som uppträder i alla åldrar även om det vi är rädda för skiljer sig 

mellan småbarn, skolbarn och tonåringar. Rädsla kan vara kroppens försvar för att undvika och 

förutse fara (Tamm, 2003).  

 

Barn genomgår under sin uppväxt en rad olika medicinska procedurer, alltifrån att vaccinera sig 

hos skolsköterskan till undersökningar på vårdcentralen. De allra flesta barn upplever under 

dessa besök en ängslan, eller uttrycker ibland en form av rädsla. De allra flesta besök kan ändå 

genomföras med hjälp av föräldrars närvaro och kompetent personal. Ibland övertar rädslan och 

undersökningen blir inte möjlig. I sådana fall måste rädslan behandlas för att barnets hälsa inte 

ska ta någon skada. I dag vet man en del om hur barn förvärvar medicinska rädslor och under 

årens lopp har tre teoretiska angreppssätt växt fram (Tamm, 2003).  

 

Teoretiska förklaringsmodeller 

Inlärningsteorin 
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Inlärningsteorin utgår från, enligt Tamm (2003) att om ett barn varit med om en medicinsk 

procedur som hon upplevt skräckinjagande kommer alla framtida besök påverkas av den. 

Beteendet är betingat där den negativa ursprungserfarenheten av ett sjukhusbesök alltid kommer 

att finnas kvar och vara förknippat med rädsla inför framtida besök. Enligt Hallström och 

Lindberg (2009) beskrivs denna teori genom att barnet beter sig på olika sätt beroende på vad 

som förstärks/ belönas eller ignoreras/ bestraffas. 

 

Kognitiva teorin 

Enligt Hallström och Lindberg (2009) handlar den kognitiva teorin om hur vi tar emot, lagrar, 

bearbetar och använder information.  Enligt Tamm (2003) utgår teorin från tanken att ha en 

förstärkt uppfattning eller överdriven perception av hot och fara. Barnet kan uppleva att det 

medicinska utförandet är värre än vad det objektivt sett är. Barnet kan även underskatta sin 

förmåga att handskas med situationen. Ett barn kan således överskatta faran eller underskatta sin 

egen förmåga och detta kan vara tankemönster som ett ängsligt barn kan ha (Tamm, 2003).  

 

Anknytningsteorin 

Enligt Barret (2006) härstammar anknytningsteorin från engelsmannen John Bowlbys idéer. 

Bowlby förklarade att barn utvecklas och mår bättre ifall de växer upp med en känsla av att 

någon bryr sig om dem och att någon kommer att vara där för att hjälpa dem ifall de blir oroliga 

eller upprörda. 

 

Jerlang (2008) sammanfattar Bowlbys anknytningsteori enligt följande: det som Bowlby kallar 

anknytningsteori begreppsliggörs genom människors tendens att skapa känslomässiga band till 

andra personer. Anknytningsteorin försöker även ge en förklaring till olika former av emotionell 

olycka såsom rädsla, vrede, depression och emotionell distansering som ofrivillig separation 

och förlust ger upphov till. 

 

Enligt Jerlang (2008) menar Bowlby att anknytningsteorins huvudpunkt är begreppet 

beteendesystem eller anknytningsbeteende. Anknytningsbeteende kan ses som barnets förmåga 

att söka närhet, omvårdnad och tröst när det känner rädsla eller ledsamhet. Barnet försöker då 

söka närhet mot en eller några få individer. Det är viktigt att de vuxna, som barnet söker tröst 

hos, uppmärksammar barnet och bekräftar det genom god omvårdnad. Barnets beteende 

utmärks även av att hon kommer att protestera kraftigt ifall det lämnas ensamt eller tillsammans 

med någon främmande person. Enligt Broberg (2006) menar Bowlby att personerna känner 
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obehag vid ofrivillig separation från den andre samt att den som är anknuten söker trygghet, 

tröst och beskydd hos sin anknytningsperson. Bowlby menar dock att under särskilda 

förhållanden, när barnet känner någon form av hot eller rädsla, kan det knyta an mot en individ 

som finns i dess närhet. Bowlby menar att barnet nödvändigtvis inte behöver ha en 

anknytningsrelation till personen sedan innan utan kan visa anknytningsbeteenden mot en rad 

personer inom och utom familjen. Särskilt under förhållanden där barnet känner rädsla.  

 

Enligt Tamm (2003) menar Bowlby att barn kan känna rädsla för övergivenhet när de blir 

intagna på sjukhus. Ifall barnet ska göra en undersökning utan föräldern kan otrygghet och 

rädsla skapas. Rädsla för separation och rädsla för smärta vid undersökning är ofta 

sammanblandade och kan vara svåra att särskilja huruvida barnet känner rädsla för separation 

eller ifall det är den medicinska undersökningen som upprör barnet (Tamm, 2003). 

 

Barnets utvecklingsfaser 

Förskolebarnet 3-6 år 

I denna ålder står föräldrarna för den främsta tryggheten enligt Enskär och Edwinson-Månsson, 

(2008). Samspelet är även en viktig del för barnets utveckling i denna fas menar Tveiten (2000). 

Barnet tror att alla människor uppfattar världen likadant och att människor tänker precis som det 

själv gör. De vill få saker att hända ögonblickligen och har svårt att fokusera på tidigare 

händelser (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge, 2004) samt att 

skilja på verklighet och fantasi (Hallström & Lindberg, 2009). Barnet börjar nu kunna 

framställa sina berättelser mer sammanhängande och de uppfattar samt förmedlar information 

bäst genom lek. (Bischofberger et. al., 2004). Barnet utvecklar en rädsla för smärta och tror 

ibland att de utsätts för undersökningar för att de tidigare gjort något dumt. När de känner hot i 

form av att de kommer till en okänd miljö kan de känna rädsla och resultatet blir att de sluter sig 

(Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Föräldrars närvaro är viktig för barnet, och kan vid 

undersökningar resultera i att det enklare hanterar den stressfyllda situationen menar Tamm 

(2003).  

 

Barn 6-12 år 

Barn kan även i denna ålder känna skuld över sin sjukdom och se det som ett straff över att bli 

inlagd på sjukhus. Medvetenheten över sin kropp blir tydligare och detta kan leda till att barnet 

känner större rädsla inför undersökningar och behandlingar. I denna fas är föräldrarna 
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fortfarande en trygghetspunkt men barnet börjar även känna trygghet till kompisar och 

närstående som till exempel personal på sjukhus (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Barnet 

kan genom noggranna förberedelser och förklaringar förstå vad som ska hända och är ofta 

nyfika och vill lära sig saker (Tamm, 2003). Informationen om den kommande undersökningen 

eller behandlingen bör vara individuellt anpassat för att barnet ska kunna tillgodogöra sig 

informationen på bästa sätt. Barnet har i denna fas stora krav på sig att kunna samarbeta och 

hantera olika situationer (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). 

 

Tonåren 12-18 år 

Detta är en fas då barnet vill känna sig självständig och har ett stort behov utav kontroll (Enskär 

& Edwinson-Månsson, 2008; Bischofberger et. al., 2004). Om barnet inte vet vad som kommer 

inträffa och känner att det inte har kontroll över sin situation kan det gripas av rädsla och ångest. 

De har en stor rädsla över att de ska bete sig på ett felaktigt sätt vid till exempel sövning. 

Tonåringen kan känna ångest och rädsla över att ligga fastspänd på operationsbordet och över 

att deras integritet blir helt utelämnad (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Dessa barn 

använder sig av problemorienterade strategier för att hantera sin rädsla. De försöker söka 

information, omdefiniera den hotfulla situationen eller acceptera den i ett försök att hitta det 

positiva i situationen (Tamm, 2003). 

 

Hälso- och sjukvårdens förhållningssätt 

Målet för hälso- och sjukvården är att en god hälsa och en vård på lika villkor ges till hela 

befolkningen, oavsett ålder (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2§). HSL (SFS 

1982:763, 2a§) och Raadu (2010) framhåller även vikten av att tillgodose patientens behov av 

trygghet. Barn är känsliga för förändringar i sin omgivning och den första kontakten med 

sjukvården är av stor betydelse för den fortsatta vården. Både barnen och deras föräldrar måste 

känna trygghet och omtanke från personalen enligt Lindberg och Lagercrantz (2006). Enligt 

kompetensbeskrivningen från Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan genom en helhetssyn 

och ett etiskt förhållningssätt visa omsorg och respekt för barnets autonomi, integritet och 

värdighet samt tillgodose dess basala och specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även 

ha förmågan att uppmärksamma och möta barnets sjukdomsupplevelse och försöka lindra detta. 

Kompetensbeskrivningen menar vidare att kommunikationen ska ske respektfullt och empatiskt 

där sjuksköterskan ska förvissa sig om att barnet förstått den givna informationen. 
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PROBLEMFORMULERING 

Under flera år har forskning som rör barn och deras upplevelser besvarats av andra än de själva, 

till exempel av deras föräldrar eller av sjuksköterskor (Hallström & Lindberg, 2009). Detta kan 

dock ge en felaktig bild av vad barnen egentligen upplever. Barn utgör en stor patientgrupp i 

dagens sjukvård och flera av dessa upplever rädsla under sjukhusvistelsen. De har i stor 

utsträckning själva förmågan att uttrycka sina känslor och behov och genom deras egna 

berättelser är det möjligt att få veta hur barnet upplever sjukhusvistelsen. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva barns upplevelser av rädsla för sjukhus och deras 

strategier för att bemästra rädslan. 
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METOD 

Metod 

Metoden som använts för att besvara syftet är en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att 

en systematisk sökning efter relevant litteratur görs, för att sedan kritiskt granska och 

sammanställa denna (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Datainsamlingsmetod och urval 

En litteratursökning gjordes i Ebsco Host i databaserna CINAHL with Full Text, MEDLINE, 

Academic Search Elite och AMED. I databaserna Academic Search Elite och AMED hittades 

inga relevanta artiklar. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade år 2002 och senare. 

Litteratursökningen begränsades genom ”peer-reviewed” och att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska. Sökord som användes var child*, hospitalized, hosp*, fear, experiences, care, 

coping och needs. Två sökord trunkerades för att få fler träffar. Sedan kombinerades sökorden 

på olika sett med hjälp av booleska operatorn AND (tabell 1). Artiklarna där barns upplevelser 

berättades genom deras föräldrar eller vårdpersonal exkluderades. Även artiklar med 

cancersjuka barn exkluderades. En artikel hittades via en artikels referenslista (Wilson, Megel, 

Enenbach & Carlson, 2010). Detta resulterade i totalt tio artiklar publicerad mellan år 2006 och 

2011. Barnen i artiklarna var mellan 3-18 år. 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Söktermer i CINAHL with full text 

och MEDLINE 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

utvalda 

Artiklar 

Child* 711093 - -  

Child* AND fear 4015 - -  

Child* AND fear AND hospitalization 86 18 6 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Child* AND care AND fear 1338 - -  

Child* AND care AND fear AND needs 192 5 2 7, 8 

Child* AND care AND fear AND needs 

AND coping 

32 - -  

Child* AND fear AND hosp* 937 - -  

Child* AND fear AND hosp* AND 

experience 

202 13 1 9 
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Dataanalys 

Abstraktet lästes igenom på de titlar som verkade motsvara syftet för vår studie. Tio artiklar 

hittades och analyserades. Utifrån detta sammanställdes en matris av artiklarna där syfte, urval 

och metod presenterades (bilaga 1).  

 

Analysarbetet kan beskrivas som en dynamisk process från rörelse till helhet, till delar till en ny 

helhet (Friberg, 2006). Vi har valt att utgå från Fribergs modell när vi granskade studierna, där 

analysen förverkligades i tre steg: 

 

1. Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla om vad de handlade 

om. De granskades i första steget av analysen enskilt för att sedan diskuteras 

tillsammans för att minska risken för feltolkningar och få nya perspektiv på vad 

artikeln handlade om. Författarna var medvetna om att läsa artiklarna med öppenhet 

i ett försök att kringgå sin egen förförståelse för att undvika egna tolkningar (bias). 

2. Sedan analyserades artiklarnas resultat där fokus var att hitta likheter och olikheter. 

3. Efter det gjordes en sammanställning av varje studies resultat. De resultatfynd som 

liknade varandra delades sedan preliminärt in i subkategorier och kategorier. 

Slutligen delades resultatet in i två huvudrubriker; barns rädslor och barns 

bemästringsstrategier. Under dessa två rubriker presenterades sex kategorier; 

Ensamhet, Separation, Undersökningar och behandlingar, Operation, Anknytning 

och kommunikation samt Aktiviteter och lek på sjukhus. Resultatet presenterades i 

löpande text. 
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ETISKA ASPEKTER 

Enligt Hällström (2006) måste etiska diskussioner alltid föras då forskning görs men är av 

särskild vikt när den utförs med barn eftersom de inte har samma erfarenheter och kunskaper 

om vad forskning innebär. Barn befinner sig strukturellt sett i en position där de vuxna har 

makten och barn får på så sätt sämre möjligheter att hävda sin integritet. Respekt och integritet 

måste ständigt vara i fokus eftersom barn kan ha svårigheter att inse vad en studie kan få för 

följder (Hällström, 2006). Denna uppsats bygger på tio kvalitativa studier som vilar på 

godkännande av etiska kommittéer, samt föräldrars och barns samtycke.  

 

En viktig aspekt när det görs forskning på barn är att forskare använder begrepp som barn själva 

uttrycker och definierar dem. Det handlar om att lyssna på barn och ungdomar och på vad och 

hur de uttrycker sig, samt att använda sig av direkta citat utifrån barnens egna historier så att 

forskaren inte har möjlighet att på egen hand göra en tolkning av barnets berättelse. Det är då 

forskare och andra personer får den mest tillförlitliga kunskapen om vad barn känner 

(Hällström, 2006). Det är även av stor vikt att som författare vara medveten om sin förförståelse 

och hur denna kan komma att färga resultatet (Friberg, 2006). 
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RESULTAT 

I resultatet framkom sex kategorier. Fyra av dessa; ensamhet, separation, undersökningar och 

behandlingar samt operation presenteras under rubriken barns rädslor. Kategorierna 

anknytning och kommunikation samt aktiviteter och lek på sjukhus presenteras under rubriken 

barns bemästringsstrategier. I artikelmatrisen presenteras artiklarna med syfte, urval, metod 

och huvudresultat (bilaga 1). 

Barns rädslor 

Ensamhet 

I flera studier berättade barn att de hade rädslor vad gäller ensamhet (Driessnack, 2006; 

Salmela, Salanterä & Aronen, 2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Wilson, Megel, 

Enenbach & Carlson, 2010). I en del av dessa framkom det att när barn var ensamma inbillade 

de sig att negativa saker skulle inträffa (Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 

2010; Wilson et al., 2010). I Wilsons studie berättade barn att när de kände sig ensamma kunde 

de känna sig osäkra och började fantisera om att otäcka och smärtsamma saker kunde inträffa. 

Det resulterade i rädsla, ledsamhet och ilska. I studien av Driessnack (2006) berättade barn att 

de kände rädsla när de lämnades ensamma i salen. De uttryckte en hjälplöshet över att de inte 

fanns någon där för dem. I Salmela et. al. (2009) studie framkom det att en dryg femtedel av 

barnen var rädda för att lämnas ensamma. 

 

Separation 

En rädsla hos barnen för att separeras från sin familj och närstående framkom (Coyne, 2006; 

Fletcher et. al., 2011; Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen 2010; Wilson et. al., 

2010). Det var främst barn mellan 4-6 år som återkommande uttryckte en rädsla för separation 

till föräldrarna (Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen 2010; Salmela, Salanterä, 

Ruotsalainen & Aronen, 2010; Wilson et. al., 2010). I Wilsons studie uttryckte barn inte bara 

rädsla utan även ilska över att separeras från sina föräldrar. 

 

I studien av Fletcher et. al. (2011) och Coyne (2006) upplevde barn även rädsla då de blev 

inlagda på sjukhus eftersom de separerades från hemmiljön, från vänner samt från dagliga 

aktiviteter. Coyne (2006) och Wennström, Hallberg & Bergh, (2008) presenterade i sina studier 

att barn kände rädsla och ångest över att komma efter i skolan och över att inte kunna vara med 

på fritidsaktiviteter. Detta uttrycktes främst av barn mellan 7-11 år. 
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Undersökningar och behandlingar 

Flertalet studier visade att barn uttryckte rädsla inför undersökningar och behandlingar på 

sjukhus (Chappuis et. al., 2011; Coyne, 2006; Runeson Mårtenson & Enskär, 2007; Salmela et. 

al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen 2010; Wennström et. al., 2008; Wilson et. al., 2010). 

Barn beskrev att de var rädda för att de inte visste vad som skulle hända i samband med 

undersökningar och behandlingar (Coyne, 2006; Driessnack, 2006; Runeson et. al., 2007; 

Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Wennström et. al., 2008; Wilson et. 

al., 2010). Barn i studien av Runeson et. al. (2007) uppgav att de inte hade fått tillräckligt med 

information om varför de var på sjukhus och vad de skulle genomgå för behandlingar. I vissa 

studier berättade barn att de i samband med undersökningar kände rädsla för främmande 

människor, bland annat i form av sjuksköterskor och doktorer (Coyne, 2006; Salmela et. al., 

2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010). 

 

I flera studier berättade barn att de hade en rädsla för provtagningar och injektioner (Chappuis 

et. al., 2011; Coyne, 2006; Runeson et. al., 2007; Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & 

Aronen, 2010; Wilson et. al., 2010). Det framkom i en del av dessa studiers resultat att barn 

kände rädsla för undersökningar och behandlingar eftersom de trodde att de skulle uppleva 

smärta (Chappuis et. al., 2011; Coyne, 2006; Runeson et. al., 2007; Salmela et. al., 2009). 

Salmela et. al. studie visade att majoriteten av barnen var rädda för att känna smärta i samband 

med medicinering och behandling. De uppgav även att de var rädda när sjuksköterskan skulle 

ge injektioner. I studien av Coyne (2006) beskrev barn att de upplevde ångest och rädsla innan 

en provtagning på grund av tidigare smärtsamma och obehagliga injektioner. Vidare i samma 

studie framkom att barn bland annat hade förvärvat rädslor för undersökningar och 

behandlingar baserat på att de besökt släktingar på sjukhus, genom media samt att de hört vad 

vänner erfarit vid vård på sjukhus. En rädsla för sjukhusinstrument beskrevs av barn i flera 

studier (Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Runeson et. al., 2007). 

 

Operation 

Rädsla för operation uttrycktes av barn i flera studier (Coyne, 2006; Chappuis et. al., 2011; 

Salmela et. al., 2009; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Wennström et. al., 2008). Barn såg 

sjukhus och operation som främmande och hotfullt (Coyne, 2006; Salmela et. al., 2009; 

Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Wennström et. al., 2008). I studien av Wennström et. al. 

uttryckte barn mellan 7-9 år som skulle genomgå en operation, att de kände sig tvingade in i en 
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oförutsägbar och smärtsam situation. Barnen hade svårigheter att föreställa sig vad som skulle 

inträffa och var rädda för den nya och okända situationen. Det framkom i studien att barn som 

genomgick en operation kände oro över att bryta från sina dagliga rutiner och en rädsla över att 

efter operationen inte kunna delta i framtida aktiviteter. Det visade sig även att barnen hade 

svårt att relatera till sjukhusutrustning och blev på så sätt rädda för operationsutrustningen de 

behandlades med. I studien berättade barnen att de kände en förlust av kontroll då de 

genomgick operation och detta var något de var rädda för. Ett barn i studien uttryckte sig; “I 

don’t want to sleep because if I do I won’t see what they’re doing to me” (Wennström et. al., s 

102). 

 

I studien av Coyne (2006) framkom det att de barn som genomgått operation kände rädsla över 

den process som det innebar. Barn kände rädsla över att bära operationskläder, att åka till 

operationssalen och sedan vänta på operation. De kände även rädsla över att vakna upp i smärta 

efter genomförd operation. 

 

Barns bemästringsstrategier 

Anknytning och kommunikation 

Barn uttryckte vikten av att ha föräldrar och närstående närvarande för att kunna hantera sina 

problem och rädslor (Coyne, 2006; Driessnack, 2006; Fletcher et. al., 2011; Salmela, Salanterä 

& Aronen, 2010; Salmela, Salanterä, Ruotsalainen et. al., 2010; Wilson et. al., 2010). Genom att 

ha sin familj hos sig upplevde barnen att de kunde prata om sin rädsla och på så sätt möta den 

och kunna acceptera att de var rädda (Salmela, Salanterä & Aronen 2010; Salmela, Salanterä, 

Ruotsalainen et. al., 2010). Barnen uttryckte att ifall de hade vuxna omkring sig som brydde sig 

om dem och hjälpte dem så var det ett stöd till att bemästra sin rädsla (Salmela, Salanterä & 

Aronen 2010; Fletcher et. al., 2011). 

 

Barnen i studien av Fletcher et. al. (2011) uttryckte att sjuksköterskor som aktivt lyssnade på 

deras berättelse och gav dem råd och förklaringar var ett stöd som underlättade vistelsen på 

sjukhus. Det framkom även i studien att barn upplevde sig tillfreds och mindre rädda ifall 

kommunikationen gjordes med värme och med ett leende. I några studier uttryckte barnen att de 

kunde lita på vårdpersonalen och deras kunskap vilket ledde till att de kände sig mindre rädda 

(Fletcher et. al., 2011; Wennström et. al., 2008). Det framkom även att barnen hade som strategi 

att fråga vårdpersonalen om vad som skulle hända. På så sätt fick de information vilket 
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resulterade i att de kände sig lugnare och mindre rädda (Coyne, 2006; Driessnack 2006; 

Salmela, Salanterä, Ruotsalainen et. al., 2010; Wennström et. al., 2008). 

 

Aktiviteter och lek på sjukhus 

Barn berättade att de kunde koppla av och tänka på annat än sin sjukdom ifall de fick leka 

(Chappuis et. al., 2011; Salmela, Salanterä & Aronen, 2010; Salmela, Salanterä, Ruotsalainen 

et. al., 2010; Wilson et. al., 2010). Det framkom även att humor och positiva bilder kunde lindra 

deras rädsla (Salmela, Salanterä, Ruotsalainen et. al., 2010 & Salmela, Salanterä & Aronen, 

2010). Det framkom i studien av Wilson et. al. (2010) att barn kände att sjukhusmiljön var unik 

och lärorik där det gavs tillfälle till att lära sig nya saker samt träffa nya vänner som kunde 

inverka positivt på barnets sjukhusvistelse. I studien av Salmela, Salanterä och Aronen (2010) 

uttryckte barnen att de kunde hantera sin rädsla genom materiella ting som leksaker och spel. 

En del barn framhöll en strategi att ta det lugnt och vila för att koppla bort rädslan. De menade 

att genom att slappna av försvann, eller åtminstone minskade rädslan (Salmela, Salanterä & 

Aronen 2010; Salmela, Salanterä, Ruotsalainen et. al., 2010). I studien av Salmela, Salanterä 

och Aronen (2010) berättade barn att de hade som strategi att förneka sin sjukdom och situation 

för att klara av vardagen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva barns rädslor för sjukhus och deras 

bemästringsstrategier. En lämplig metod ansågs vara en litteraturstudie med kvalitativa artiklar. 

Denna metod gjorde det möjligt att skapa en översikt av det specifika kunskapsområdet vilket 

Friberg (2006) beskriver, samtidigt som det gav studien såväl bredd som djup. En empirisk 

studie hade kunnat bidra med ny data men en uppsats på kandidatnivå gjorde att detta inte var 

möjligt, eftersom intervjuer med barn inte får genomföras. En litteraturstudie möjliggör en 

analys av en större mängd data. I de flesta artiklar har författarna använt sig av semi-

strukturerade intervjuer med öppna frågor för att få barnen att berätta om sina upplevelser med 

hjälp av deras egna ord. Förhoppningsvis ledde detta till att barnen inte kände sig styrda vid 

intervjuerna och svarade ärligt och uppriktigt. 

 

Litteratursökningen begränsades genom sökord och inklusionskriterier. Sökorden togs fram via 

syftet på studien. Artiklar valdes ut som var publicerade från år 2002 och framåt för att få 

aktuell fakta. Det fanns begränsat med artiklar där barns egna berättelser lyftes fram vilket ledde 

till att tio artiklar publicerade mellan år 2006 och 2011 inkluderades i studien. Barnen i 

studierna var mellan 3-18 år, vilket blev naturlig då de själva skulle berätta om sina upplevelser. 

Ålder på barnen var dock inget inklusionskriterie under sökningen utan vi ville ha reda på vad 

barn i alla åldrar hade för upplevelser av sjukhus. Studier där cancersjuka barn intervjuades  

exkluderades då resultatet i dessa studier fokuserade mycket på deras specifika 

behandlingsmetoder. De artiklar som verkade svara på studiens syfte, utifrån titeln på artikeln, 

valdes sedan ut och abstrakt lästes. Den angivna tidsramen och det stora antalet träffar i 

sökningarna gjorde det svårt att läsa igenom alla artiklar. Detta kan ha lett till att relevanta 

artiklar har förbisetts om titeln inte verkade motsvara vårt syfte. Polit och Beck (2008) beskriver 

problemet att vid en kvalitativ ansats hitta balansen mellan att vara koncis och behålla djupet 

och trovärdigheten i materialet. Ett urval på tio artiklar ansågs skapa en god grund för resultatet 

för en uppsats på kandidatnivå och inom den givna tidsramen. 

 

Hot mot validiteten var att artiklarna var skrivna på engelska och översättningen kan vara fel. 

Även förförståelse och tolkning spelar in i resultatet. Studierna har granskats var och en för sig 

för att sedan diskutera och granska dem tillsammans för att undgå eventuella misstolkningar. 

Medvetenhet av förförståelsen har iakttagits för att få ett pålitligt resultat. Förförståelse och 
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förutfattade meningar är dock något som människan inte helt kan frigöra sig från (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva barns rädslor på sjukhus och deras bemästringsstrategier och 

sammantaget visar resultatet på att barn har flera olika rädslor när de är på sjukhus. Resultatet 

om barns rädslor samlades under fyra olika kategorier och deras strategier resulterade i två 

kategorier.  

 

Det var många barn som uttryckte att de var rädda när de var ensamma eller separerades från sin 

familj. Enligt anknytningsteoretikern John Bowlby känner barn sig tryggare om de har någon 

vid sig och hjälper dem (Barret, 2006) och det visas även i resultatet. I artikeln av LeRoy et. al. 

(2003) uttrycker barn att de är mer tillfreds och mindre rädda ifall de hade sina föräldrar hos sig. 

Resultatet visar också att barn kände sig lugnare och mindre rädda om föräldrarna var med dem 

vid och inför undersökningar, behandlingar och operationer. Detta tar Tamm (2003) upp då hon 

menar att barn känner sig otrygga och rädda om barnet inte har en förälder med sig vid 

undersökning. Även i en studie av Aldiss, Horstman, O’Leary, Richardson och Gibson (2009) 

framkom det att det var viktigt för barnen att ha föräldrarna närvarande hela tiden. 

 

I studien av Salmela et. al. (2009) framkom det att ungefär en femtedel av barnen mellan 4-6 år 

var rädda för att bli lämnade ensamma. Eftersom intervjuerna genomfördes med öppna frågor 

kanske inte temat ensamhet togs upp av alla, vilket leder till att det egentligen kunde vara fler 

barn som upplevde denna rädsla. Barn mellan 12-18 år har ett större behov av att vara 

självständiga och vill ha utrymme för egen tid (Bischofberger, 2004). I studien av LeRoy et. al. 

(2003) framkom det att barn från 7 års ålder börjar visa mer självständighet och knyta an till 

vänner mer än vad de tidigare gjort. Enskär & Edwinson-Månsson (2008) beskrev hur barn 

börjar söka trygghet från kompisar och närstående redan från 6 års ålder. Bowlby menar att 

människor använder sig av anknytning hela livet och i yngre åldrar främst av sina föräldrar. Ju 

äldre barnet blir desto mer knyter det även an till andra viktiga människor i sin omgivning som 

till exempel vänner (Broberg, 2006). 

 

Inom kategorin ensamhet framkom det att när barn var ensamma inbillade de sig att negativa 

saker skulle inträffa. Wilson et. al. (2010) underströk i sin studie, att när barn mellan 5-9 år 
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kände sig ensamma så fantiserade de att negativa saker skulle hända. Detta tog uttryck i att de 

fantiserade om tidigare smärtsamma situationer och att de skulle vara tvungna att utsättas för det 

igen. Enligt Hallström och Lindberg (2009) har barn mellan 3-6 år svårigheter att skilja mellan 

verklighet och fantasi. Det är därför av stor vikt att barn får information om vad deras vistelse 

på sjukhus handlar om. En bemästringsstrategi som framkom i resultatet var att barnen frågade 

vårdpersonal om vad som skulle hända. På så sätt fick barnen svar på sina frågor och kunde 

känna sig mer förberedda inför situationer som väntade dem. Tydlig och ärlig information till 

barnet är viktigt (LeRoy et. al., 2003; Enskär & Edwinson-Månsson, 2008).  

 

I resultatet framkom det att barn hade en rädsla för operation. Barn upplevde det som att de blev 

tvingade in i en skrämmande och hotfull miljö. De stod inför en okänd och möjligen smärtsam 

situation där de skulle separeras från sina föräldrar vilket resulterades i rädsla hos barnen. De 

kunde även känna ilska över att lämnas ensamma. Enligt Bowlbys anknytningsteori kan barnet 

känna vrede och rädsla ifall det ofrivilligt separeras från föräldrar eller tvingas in i en hotfull 

miljö (Jerlang, 2008). Även här kan information och förberedelser lindra rädslan vilket 

framkommer i en studie av Havata, Olsson och Lagerkranser (2000). Studien visade att barnen 

upplevde mindre rädsla när de fått adekvat information och specifika förberedelse i jämförelse 

med den konventionella informationen från en sjuksköterska. Förberedelserna bestod av bland 

annat rollspel och besök på sjukhuset i förväg. Hos barn mellan 2-5 år gav denna intervention 

störst effekt, medan barn mellan 5-10 år var rädsla inför operation ett mindre problem. 

 

Resultat visade också att barn var rädda för att genomgå olika undersökningar och behandlingar. 

De var dels rädda för att de inte visste vad som skulle hända, men också för att det kunde göra 

ont. Det visade även att ångest och rädsla hos barn ofta framkallades av främmande platser och 

situationer, som till exempel medicinska procedurer. Vid provtagningar kunde barn bli rädda 

dels för att den medicinska situationen kunde ge ångest, men också en rädsla över att den skulle 

göra ont. Hedén, Von Essen och Ljungman (2009) visade i sin studie att värmekudde och/ eller 

att blåsa såpbubblor kunde distrahera barn mellan 2-7 år så att de upplevde mindre rädsla vid 

provtagningar. I studien av Havata, Olsson och Lagerkranser (2000) framkom det att den mest 

skrämmande situationen hos barn var injektioner medan i studien av Aldiss et. al. (2009) var det 

dock ett fåtal barn som uttryckte denna rädsla. Rädsla för undersökningar och behandlingar 

kunde även bero på att främmande människor skulle medverka under behandlingen. Enligt 

Brobergs (2006) tolkning av Bowlbys anknytningsteori kan barn komma att protestera ifall de 

lämnas ensamma med främmande människor. Dock menar Bowlby att under särskilda 



 19 

förhållanden, när barnet känner någon form av hot eller rädsla, kan det knyta an mot en individ 

som finns i dess närhet.  

 

Informationen till barnet bör vara konkret och ärlig, samt vara anpassad till barnets ålder och 

utvecklingsnivå (LeRoy et. al., 2003; Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). I Runeson et. al. 

(2007) studie uttryckte flertalet av föräldrarna att deras barn fått tillräckligt med information om 

deras sjukhusvistelse. Men när barnen blev tillfrågade varför de var inlagda på sjukhus och vad 

som skulle hända, var det få som visste vad deras sjukhusvistelse innebar. Ett av barnen 

uttryckte rädsla inför en röntgenundersökning. Hon hade aldrig sett en röntgenmaskin och 

trodde den skulle vara farlig och att undersökningen skulle göra ont (Runeson et. al. 2007). Med 

konkret information om vad en röntgenundersökning innebar och hur en röntgenmaskin ser ut 

skulle denna situation förmodligen inte ha behövt uppstå. 

  

I uppsatsens resultat beskrev barnen att de var rädda för undersökningar och för själva 

operationsprocessen eftersom de inte visste vad som skulle hända. LeRoy et. al. (2003) menar 

att ifall barnen får besöka sjukhuset i förväg skulle fördomar och missuppfattningar om 

undersökningen kunna förebyggas. Vidare beskriver studien fördelen med lekterapi hos 

framförallt yngre barn, där barnen kan lära sig om olika sjukhusinstrument och få möjlighet att 

bekanta sig med sjukhusmiljön. Att få information om vad operationen eller undersökningen 

kommer att innebära genom lekterapi kan få barnet att känna kontroll över situationen och 

därmed mildra rädslan. Lekterapi är också en möjlighet för barnet att bara få vara barn, där de 

kan leka och träffa andra barn, och koppla bort sin sjukdom för en stund. 

 

LeRoy et. al. (2003) menar att barn redan från 7 års ålder börjar bli mer medveten över sin 

kropp och redan nu utvecklar en känslighet över att tappa kontrollen. I studien av Wennström et. 

al. (2007) beskrev barn en rädsla av att förlora kontrollen under operation. Enskär och 

Edwinson-Månsson (2008) och Bischofberger et al. (2004) beskriver att barn mellan 12-18 år är 

i en utvecklingsfas där de kräver ett stort behov av kontroll, annars kan de gripas av rädsla och 

ångest. Att tillåta att barnen är medbestämmande i sin vård där det ges möjlighet till det är något 

som de kan må bättre utav och uppleva en känsla av kontroll. Hos äldre barn och tonåringar är 

muntlig information och möjligheten att få prata med någon, exempelvis en sjuksköterska, en 

strategi för att motverka sin rädsla. Tonåringar har ett behov av att känna självständighet och av 

kontroll. Att vårdas på sjukhus innebär en konflikt i tonåringens känsloliv då de både vill och 

inte vill ha hjälp från andra. (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008; Bischofberger et al., 2004). 
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Enligt Jerlang (2008) menar Bowlby att det viktiga är att barnet har förmågan att lita på andra 

när så behövs, samt att veta vem det är lämpligt att lita på. Den sunda personligheten uppvisar 

en balans mellan initiativ och självständighet där barnet har förmågan att söka och ta emot hjälp 

när situationen så kräver. 

 

I resultatet uttryckte barn en rädsla för att missa dagliga aktiviteter och semestrar samt att 

komma efter i skolan, vilket även Wikström (2005) och Aldiss et. al. (2009) tog upp i sina 

studier. Denna rädsla kunde ses som en förlust av det vardagliga i barnets liv. Separation från 

hemmiljön och vänner kunde lindras genom att barnet omgav sig med familjära ting, som 

exempelvis barnets egna leksaker, vilket även Aldiss et. al. tog upp i sin studie. I resultatet 

framkom även att flertalet barn använde sig av positiva tankar för att mildra sin rädsla. Speciellt 

hos yngre barn är det viktigt att föräldrarna är nära och kan stötta då de själva har en begränsad 

förmåga till bemästring. Föräldrarna kan hjälpa barn att koppla av och leka, vilket barnen själva 

uttrycker leder till mindre rädsla. Bowlby beskriver att de ska finnas en trygg bas i form av en 

anknytningsperson i förvissning av att de kan vända tillbaka till basen för att få fysisk och 

känslomässigt stöd och tröst om de känner sig rädda (Jerlang, 2008). Det vanliga är att 

föräldrarna utgör den basen men det är viktigt att respektera att barnet utvidgar sitt förhållande 

till vänner och andra vuxna. Bowlby påpekar vikten av att barnet får en trygg bas i sitt liv för 

dennes framtida möjligheter till anknytning. Detta påvisar vikten av att ha föräldrar eller annan 

nära anhörig närvarande under barnets sjukhusvistelse.  

 

Slutsatser 

I resultatet framkom det att barn själva har förmågan att berätta om sina rädslor. Att fråga 

föräldrar om deras barns upplevelser har visat sig ge en missvisande bild om hur barnen 

egentligen upplever situationen. Att direkt fråga barnen är därför viktigt för att inte värdefull 

information ska förbigås. 

 

Att bli inlagd på sjukhus kan leda till rädsla hos barn. En orsak till detta är att de inte vet vad 

som ska hända. Information till barnet är därför av största vikt, och genom lekterapi kan barnet 

många gånger tillgodogöra sig informationen på bästa möjliga sätt. Att visa och förklara hur 

exempelvis en blodprovtagning ska gå till på ett avdramatiserat och lekfullt sätt, kan den okända 

och skrämmande situationen dämpas och barnet kan känna sig mer förberedd och mindre rädd. 

Även rädsla för instrument och apparater på sjukhuset kan lindras genom detta sätt, då barnet i 
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förväg får möjlighet att bekanta sig med dessa. Om barnet i förväg får möjlighet till att besöka 

operationssalar, undersökningsrum och andra okända platser på sjukhuset kan rädslan lindras. 

Att anpassa information beroende på barnets ålder kan leda till att fler barn känner trygghet 

under sin sjukhusvistelse. 

 

Att lämnas ensam och separeras från sina föräldrar upplevs som skrämmande för barn. Detta 

eftersom barnet i många fall börjar fantisera och inbilla sig att hemska saker ska inträffa, och 

speciellt de yngre barnen har svårigheter att skilja på fantasi och verklighet. Detta tyder på 

vikten av att föräldrarna ska ha möjlighet att vara hos sitt barn under sjukhusvistelsen. 

 

Klinisk betydelse 

Barn ska inte lämnas ensamma mot sin vilja och de bör i så stor utsträckning som möjligt få ha 

sina föräldrar närvarande. Barnet ska ses som den individ den är och dennes upplevelser och 

känslor ska tas med största respekt och allvar. Information till barnet ska ske på ett 

individanpassat sätt för att undvika att missförstånd och fördomar skapas. Barnets möjlighet att 

bekanta sig med sjukhusmiljön och utrustningen är viktig för att skapa en känsla av kontroll och 

trygghet. Det kan med fördel ske genom lekterapi, där det finns möjlighet för barnet att få en 

positiv och tillförlitlig bild av situationen. 

 

Förslag på vidare forskning 

Mer forskning med kvalitativa, empiriska studier där barnen själva får chansen att berätta om 

sina upplevelser på sjukhus behövs. Det finns en begränsad mängd av sådana studier trots att 

barn själva har en förmåga att uttrycka sig oavsett ålder. Eftersom barn har en rädsla för det 

okända är det också viktigt med studier på hur barn i olika utvecklingsfaser bäst tar in 

information i samband med vård på sjukhus.  

 

Ett standardformulär där barns rädslor och bemästringsstrategier beskrivs kan vara en hjälp för 

vårdpersonal för att ge god omvårdnad till barnet. Barnens rädslor kan vara listade så att 

vårdpersonal lättare kan se vad barnen kan uppleva som skrämmande i olika situationer. Detta 

kan tas fram genom en kvantitativ studie.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Artikelpresentation 

Artikel, författare, 

land, årtal 

Syfte Urval och metod Huvudresultat 

1. Fletcher, Glasper, 

Prudhoe, Battrick, 

Coles, Weaver & 

Ireland. 

England, 2011 

 

Att klargöra barn och 

ungdomars syn på vikten av 

färdigheter, kunskap och 

attityd hos sjuksköterskan, 

samt höra vad ungdomar 

tänker på när de blir inlagda 

på sjukhus. 

 

Rita och berättarteknik 

som analyserades 

genom en kvalitativ 

metod med 61 barn från 

förskoleålder och uppåt. 

Barn var rädda och oroliga 

för det okända. 

2. Salmela, 

Salanterä & Aronen 

Finland, 2010 

Att beskriva vilka strategier 

barn har när de upplevde 

rädsla under sjukhusvistelsen 

samt hur de uttryckte sina 

upplevelser. 

Kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer 

med 89 barn mellan 4 

och 6 år från förskola 

och sjukhusavdelning. 

Barn hade många 

bemästringsstrategier där 

positiva tankar och närvaro 

av föräldrarna ansågs vara 

viktigt. 

3. Wilson, Megel, 

Enenbach & 

Carlson 

USA, 2010 

Att undersöka barns syn på 

att vara på sjukhus genom 

deras egna berättelser. 

Kvalitativ 

sekundäranalys av 

intervjuer med hjälp av 

bilder fått 93 barn 

mellan 5 och 9 år att 

berätta om sin 

sjukhusvistelse. 

 

Barnen upplevde rädsla för 

att vara ensamma och hade 

ett behov av trygghet. 

Sjukhus var enligt barnen en 

unik miljö som kunde vara 

trivsam men även hotfull. 

4. Salmela, 

Salanterä & Aronen 

Finland, 2009 

Att beskriva barns rädslor 

relaterat till sjukhus. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 90 barn 

mellan 4 och 6 år, med 

stöd av bilder vilka 

granskades genom 

kvalitativ och 

kvantitativ analys. Barn 

från både förskola och 

sjukhusavdelning. 

Fler än 90 % av barnen var 

rädda för något på ett 

sjukhus. Rädslor vid 

sjuksköterskeinterventioner 

var den mest förekommande 

rädslan. 

5. Wennström, 

Hallberg & Bergh 

Sverige, 2008 

Att undersöka hur  barn 

upplevde det att vara på en 

dagkirurgiavdelning. 

 

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer 

innan, under och efter 

operationsdagen med 20 

barn mellan 6 och 9 år. 

Barn kände sig tvingade att 

genomgå en ångestfylld och 

oförutsägbar situation. 

6. Salmela, 

Salanterä, 

Ruotsalainen & 

Aronen 

Finland, 2010 

Att beskriva barns 

copingstrategier för rädslor 

relaterat till sjukhus. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 82 barn 

mellan 4 och 6 år som 

analyserades med 

kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Närvaro av familj och hjälp 

från sjukvårdspersonal var 

de mest effektiva 

bemästringsstrategierna för 

att hantera sin rädsla enligt 

barnen. 

7. Runeson, 

Mårtenson & 

Enskär 

Att undersöka barns nivå av 

kunskap, deltagande och 

medbestämmande relaterat 

Kvalitativa intervjuer 

med 23 barn mellan 6 

och 11 år på två 

Barnen hade inte tillräckligt 

med information om 

kommande behandlingar och 
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Sverige, 2007 till de behandlingar och 

undersökningar de ska 

genomgå. 

dagkirurgiavdelningar. undersökningar vilket ledde 

till ångest och rädsla. 

8. Coyne 

England, 2006 

Att belysa barns upplevelser 

på sjukhus. 

Kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer 

med 11 barn mellan 7 

och 14 år från fyra 

pediatriska avdelningar. 

Barn upplevde en rädsla för 

att separeras från familj och 

vänner, vara i en okänd 

miljö, genomgå 

undersökningar och 

behandlingar samt att inte 

kunna bestämma över sig 

själv. 

9. Chappuis, 

Vannay-Bouchiche, 

Flückiger, Monnier, 

Cathieni, Terra & 

Piot-Ziegler 

Schweiz, 2011 

Att belysa hur barn upplevde 

sin period på sjukhus samt 

utveckla ett 

standardformulär för att 

förbättra den pediatriska 

vården. 

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer 

med 52 barn mellan 6 

och 12 år på sjukhus. 

Enligt barnen var smärta, 

rädsla och frånvaro av 

familjen det mest 

påfrestande vid 

sjukhusvistelsen. 

10. Driessnack 

USA, 2006 

 

Att undersöka barns 

erfarenheter av rädsla. 

Kvalitativa intervjuer 

med 22 barn mellan 7 

och 8 år där de ritade 

och berättade om sina 

erfarenheter av rädsla. 

Barnens berättelser 

fokuserade kring att vara 

ensam, bli överraskad och 

att inte få hjälp. 

 

  


