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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid litteraturgenomgång kunde tre kunskapsområden relaterade till barns 

undernäring i ett globalt perspektiv identifieras. Omfattning och åtgärder är väl utforskade 

ämnen, medan det finns mindre forskning gällande hälso- och sjukvårdens roll och framförallt 

saknas sammanställd forskning om omvårdnaden av undernärda barn i låginkomstländer. Syfte: 

Studiens syfte var att belysa omvårdnaden av undernärda barn i ett globalt perspektiv. Metod: 

Arbetet genomfördes som empirisk studie med kvalitativ ansats. Analysen av data, bestående av 

texter från bloggar och reseberättelser skrivna av sjuksköterskor på fältuppdrag, genomfördes 

stegvis, inspirerat av metoden för berättelseanalys enligt Friberg (2006) samt med stöd av 

omvårdnadens fyra metabegrepp (Fawcett, 2005). Resultat: Analysen resulterade i 12 teman: 

det sårbara barnet, kulturell trygghet som hinder, lokalsamhället som resurs, fattigdom 

samhällsuppbyggnad och yttre hot, möten mot alla odds, det omänskliga valet, föräldrars 

frustration, sjuksköterskans existentiella tankar, den enkla lösningen, vikten av ett gott råd, 

sjuksköterskans upplevda utmaningar, att finna ett barn att vårda. Slutsats: Studien visar att 

sjuksköterskans förmåga att anpassa sig och sina omvårdnadshandlingar till de förutsättningar 

som den utmanande miljön och åtskillnaden i människosyn skapar är avgörande för hur resten 

av omvårdnaden blir. Klinisk betydelse: Genom att belysa problemen som kan uppstå då miljön 

skapar hinder för god omvårdnad kan förutsättningar skapas för att hitta lösningar och vägar runt 

dessa problem. 

Nyckelord: barn, låginkomstland, sjuksköterska, undernäring 

 

 



ABSTRACT 

Background: In the literature review, three areas of knowledge related to child malnutrition in a 

global perspective were identified. Scope and actions are well researched topics, while there is 

less research on the health care role and above all lack of consolidated research on the care of 

malnourished children in low-income countries. Objective: The aim of the study was to 

illuminate the nursing care of malnourished children in a global perspective. Method: The work 

was conducted as an empirical study with qualitative approach. The analysis of data, consisting 

of texts from blogs and travel stories written by nurses on field mission, was carried out in 

stages, inspired by the method of narrative analysis as described by Friberg (2006) and with the 

support of four nursing meta-concepts (Fawcett, 2005). Results: The analysis resulted in 12 

themes: the vulnerable child, cultural security barriers, the local community as a resource, 

poverty, community building and external threats, meetings against all odds, the inhuman 

choice, parental frustration, nurse's existential thoughts, the simple solution, the importance of 

good advice, nurses perceived challenges and finding a child to care for. Conclusion: The study 

shows that the nurse’s ability to adapt herself and her nursing actions to circumstances set by 

environmental challenges and differences in views on humanity are crucial for the nursing 

outcome. Clinical outcome: By highlighting problems raised from the environment conditions 

can be created to find solutions and ways around these problems. 

Keywords: children, low-income country, nurse, malnutrition 
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INLEDNING 

Att tusentals barn varje dag dör till följd av undernäring har av många kallats världens 

största lösbara problem. Vårt gemensamma intresse för ämnet väcktes under tidigare 

besök i låginkomstländer, där utmärglade och tillsynes livlösa barn, sågs sittande på 

gatorna. Vid sådana tillfällen är det svårt att inte börja fundera och ställa frågor som: 

finns det inte tillräckligt med mat i världen för att det ska räcka till alla? och varför går 

nästan en miljard människor och lägger sig hungriga varje kväll? Dessa tankar fick oss, 

som sjuksköterskestudenter, att vilja belysa omvårdnaden av dessa barn. 
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BAKGRUND 

Enligt FN´s livsmedelsprogram World food programe (WFP) finns det tillräckligt 

med mat för att jordens alla invånare ska kunna äta sig mätta. Trots detta beräknas 

925 miljoner människor lida av svält. Det betyder att var sjunde person inte får i sig 

tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv. Enligt WFP är också 

hunger och undernäring det enskilt största hotet mot människors hälsa. Det är större 

än AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans (World food programe, 2012). FN’s 

barnfond Unicef skriver på sin hemsida att undernäring är orsaken till minst hälften 

av alla dödsfall bland barn i världen. Det innebär att cirka 6 miljoner barn dör av 

orsaker som kan relateras till undernäring varje år (Unicef, 2012a). Undernäring 

bland barn och deras mödrar står för 11% av den totala globala sjukdomsbördan, mätt 

som DALY’s (disability-adjusted life years) (Black et al., 2008). Hunger har inte bara 

konsekvenser på en individuell nivå. Det drabbar också familjer och hela samhällen 

(Unicef, 2012a). WFP anger också naturkatastrofer, bristfällig infrastruktur inom 

jordbruk samt överexploatering av naturen som bakomliggande orsaker till att så stor 

del av befolkningen svälter (World food programme, 2012). I rapporten ”The state of 

the worlds children” av Unicef, kan man läsa att en allt större del av jordens 

befolkning bor i städer och tätbebyggda områden, och att barn som bor i tätbebyggda 

områden löper större risk att drabbas av undernäring än barn som bor på landsbygden 

(Unicef, 2012). Det första av de åtta millenniemålen som satts upp av FN handlar om 

att halvera jordens fattigdom och hunger innan år 2015 (www.millenniemalen.nu). 

 

Atinmo, Mirmiran, Oyewole, Belahsen och Serra-Majem (2009) beskriver hur 

fattigdom och undernäring är sammanlänkade, hur det ena är lika mycket en orsak som 

en effekt av det andra. Enligt Unicef (2012b) är även korruption en bidragande faktor 

till fattigdom och undernäring. I området söder om Saharaöknen i Afrika lever nästan 

hälften av befolkningen i fattigdom (Atinmo et al., 2009). Enligt Världsbanken (2012), 

innebär fattigdom (extreme poverty) att leva på mindre än 1.25 US dollar om dagen. 

Vidare beskriver Atinmo et al. (2009) att för att bryta den onda cirkeln som fattigdom 

och undernäring skapar måste man samtidigt lösa ett antal problem, som att få stopp på 

de ständigt återkommande väpnade konflikterna och att skapa fler arbetstillfällen. I en 

studie av Rice, Sacco, Hyder och Black (2000) framhävs undernäringens betydelse 
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som bakomliggande orsak för att barnadödligheten varierar för olika sjukdomar. Enligt 

Irena, Mwambazi och Mulenga (2011) har diarré och luftrörsinfektioner (acute 

respiratory infections) störst inverkan på dödlighet relaterat till undernäring. För att 

identifiera undernäring hos barn är antropometriska mätmetoder att föredra. Att väga 

och mäta ett barn på ett korrekt sätt kräver både rätt utrustning och utbildad personal 

(Cogill, 2003). Det är möjligt att diagnostisera grav akut undernäring (severe acute 

malnutrition) med hjälp av okulär inspektion av kroppen, men denna metod har visat 

sig ha betydligt lägre sensitivitet än antropometriska mätmetoder (Mogeni et al., 2011). 

En annan metod, Mid-upper-arm-circumference (MUAC), ger en snabb skattning av ett 

barns vikt-för-längd och används när antropometriska mätningar är svåra genomföra 

(Berkley et al., 2005). Vid humanitärt katastrofarbete används ofta vikt-för-längd för 

att identifiera barn med undernäring i åldern 6-59 månader. Andelen barn med en låg 

vikt-för-längd (wasting) kan användas som en indikator på den humanitärens 

omfattning (United Nations High Commissioner for Refugees, 2007). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut en manual med rekommendationer (step-

by-step guidelines) för identifiering och behandling av undernäring (WHO, 1999) och 

andra organisationer har gjort manualer mer anpassade för att bättre möta behoven i 

humanitära katastrofer (United Nations High Commissioner for Refugees , 2007; The 

Sphere Project, 2011). Även om rekommendationerna är allmänt accepterade finns det 

problem i hur de följs (Karaolis et al., 2007; Nzioki, Irimu, Musoke & English, 2009). 

En åsikt som förts fram är att WHO:s rekommendationer borde ingå i 

sjuksköterskeutbildningen (Karaolis et al., 2007). Enligt Karaolis et al. (2007) är 

brister i hälso- och sjukvårdssystemet och i utbildningen av sjuksköterskor och läkare 

bidragande orsaker till att rekommendationerna inte följs. Manualerna fokuserar i 

huvudsak på behandling i sjukhusmiljö, vilket visat sig effektivt men resurskrävande 

(Collins & Sadler, 2002). För att nå fler har man börjat utveckla metoder och strategier 

för att bättre kunna identifiera och behandla undernärda barn, utan medicinska 

komplikationer, i lokalsamhället (outpatient care). Enligt Collins och Sadler (2002) är 

denna strategi effektiv för att den når ut till fler individer, men att det behövs mer 

forskning. Implementerad i stor skala skulle denna strategi innebära att man når fler och 

på så vis skulle kunna förebygga många dödsfall (WHO, 2007). 
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Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram för studien valdes omvårdnadens fyra metabegrepp: 

människa, miljö, hälsa och omvårdnadens handlingar (Fawcett, 2005). 

Begreppet människa beskrivs av Fawcett (2005) som en individ, där individen kan vara 

en del av en familj, en kultur, ett samhälle eller någon annan grupp som individen kan 

identifiera sig med. Enligt äldre svensk litteratur (Rooke, 1995) bör begreppet 

människa ges innebörden människosyn, vilket inkluderar hur människans väsen och 

livsvillkor uppfattas. Rooke (1995) menar att hur sjuksköterskan ser på och uppfattar 

människan påverkar alla hennes handlingar. Begreppet miljö ses av Fawcett (2005) 

som människans fysiska omgivning. Det är i denna omgivning som omvårdnad utförs. 

Detta kan vara i privata hem, på sjukhus eller i samhället i stort. Enligt Fawcett (2005) 

innefattar begreppet miljö också kulturella, sociala, politiska och ekonomiska 

förhållanden som påverkar människors hälsa. Roy betonar i sin omvårdnadsteoretiska 

struktur samspelet mellan miljön och människan, vilket bland annat innebär att 

sjuksköterskan bör stödja patienten att på ett konstruktivt sätt anpassa sig till sin miljö 

(Roy i Rooke, 1995). Hälsa är människans process att leva och att dö (Fawcett, 2005). 

Enligt Rooke (1995) har hälsa en central funktion inom omvårdnad, samtidigt som den 

troligtvis är kontext- och kulturberoende. Enligt King är hälsa att optimalt kunna 

utnyttja sina resurser i olika livssituationer. Hälsa kan även ses som graden av 

behovstillfredsställelse (King i Rooke, 1995). Omvårdnadens handlingar är de 

handlingar som sjuksköterskan gör för att främja hälsa hos en annan människa. 

Handlingens mål och resultat räknas också in i detta begrepp. Omvårdnadens 

handlingar kan ses som en ömsesidig process mellan sjuksköterskan och vårdtagaren 

och innehåller bedömning, diagnos, planering, genomförande och utvärdering (Fawcett, 

2005).  Stevens beskriver omvårdnadens aktiviteter utifrån fyra teman; sjuksköterskans 

perspektiv, patientens perspektiv, relationen mellan patient och sjuksköterska samt 

omvårdnadens mål, det vill säga hälsa (Stevens i Rooke, 1995). 

 

Den teoretiska referensramen har i studien använts på två sätt. Dels som struktur under 

den deduktiva analysen. Dels som stöd åt resultatdiskussionen, då teorin har använts för 

att förklara innebörden i analysfynden. 
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PROBLEMFORMULERING 

Vid litteraturgenomgång kunde tre kunskapsområden relaterade till barns undernäring i 

ett globalt perspektiv identifieras: omfattning, åtgärder och hälso- och sjukvårdens roll. 

Omfattningen av problemet kan relateras till de bakomliggande orsakerna såsom 

socioekonomiska faktorer, naturkatastrofer, korruption och väpnade konflikter. 

Åtgärderna består till stor del av humanitär hjälp från internationella organisationer. 

Dessa båda områden är väl utforskade medan det finns sparsamt med forskning 

gällande hälso- och sjukvårdens roll och framförallt saknas sammanställd forskning om 

omvårdnaden av undernärda barn i låginkomstländer.  

Beskrivning av begrepp 

Globalt perspektiv relaterar i studien till den tvärvetenskapliga disciplinen global hälsa, 

vilken undersöker folkhälsa och dess bestämningsfaktorer i hela världen. Begreppet 

internationell hälsa, vilket innebär att fokus ligger på hälsa i ett annat land än ens eget, 

oftast låg- och medelinkomstländer (Koplan et al., 2009), kan ytterligare förtydliga vad 

globalt perspektiv innebär i studien. Låginkomstland är ett begrepp som används inom 

folkhälsovetenskapen och angränsande discipliner (Lindstrand et al., 2006). I denna 

studie läggs ingen vikt vid ett lands ekonomi i sig utan begreppet används för att 

förtydliga kontexten, kopplingen mellan fattigdom och hälsoproblem.   

 

SYFTE 

Studiens syfte var att belysa omvårdnaden av undernärda barn i ett globalt perspektiv. 
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METOD 

Design 

Arbetet genomfördes som empirisk studie med kvalitativ ansats (Friberg, 2012). Data 

utgörs av bloggar och reseberättelser. En blogg kan beskrivas som 

dagboksanteckningar som läggs upp på en webbsida. Organisationen ”Läkare utan 

gränser” använder begreppet reseberättelse på sin svenska hemsida 

(http://www.lakareutangranser.se) och letter from the field på sin internationella 

hemsida (http://www.msf.org). Medarbetarna skildrar där sina upplevelser av arbetet i 

fält. Gränsen mellan blogg och reseberättelse är flytande och det är ingen uppenbar 

skillnad mellan texterna i fråga om längd eller innehåll. I studien har hemsidans 

rubricering på texten behållits. 

Urval 

Data utgörs av bloggar och reseberättelser, skrivna av sjuksköterskor på fältuppdrag för 

den internationella humanitära organisationen ”Läkare utan gränser”. Endast, enligt 

författarna, etiskt godtagbara texter skrivna på svenska och engelska inkluderades i 

studien. Inga texter exkluderades på grund av sjuksköterskornas härkomst. 

Datainsamlingsmetod 

Sökningar efter bloggar och reseberättelser som berörde studiens syfte gjordes den 27 

augusti 2012, från klockan 09.00 till klockan 16.00. Dessa genomfördes 

- på den svenska hemsidan av organisationen ”Läkare utan gränser”. Där 

sökningen gjordes i sammanställningen över bloggar och reseberättelser 

av personal i fält. Relevanta texter skrivna av sjuksköterskor valdes 

utifrån de betydelsebärande begreppen i studiens syfte.  

- på den internationella hemsidan ”Doctors without borders”. Där sökningen 

gjordes i sammanställningen över bloggar skrivna av personal i fält.  Efter 

filtrering av yrkesgrupper med hjälp av kategorierna ”nurse” och 

”outreach nurse” gjordes en datainsamling med sökorden ”malnutrition” 

och ”nutrition”. Relevanta texter skrivna av sjuksköterskor valdes utifrån 

de betydelsebärande begreppen i studiens syfte.  
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Av praktiska skäl sökte den ena av uppsatsförfattarna i huvudsak på den svenska 

hemsidan, vilket resulterade i fyra texter skrivna av fyra olika sjuksköterskor. Den 

andra uppsatsförfattaren sökte i huvudsak på den internationella hemsidan, vilket 

resulterade i 19 texter skrivna av tio olika sjuksköterskor. Datasökningarna resulterade 

totalt i en textmassa på 17 A4-sidor (cirka 10000 ord), varav fem var skrivna på 

svenska och resterande 12 skrivna på engelska. Texterna är skrivna och publicerade 

mellan år 2003 och 2012 och räknas var för sig som enskilda källor. Sammanställning 

av resultat från sökproceduren visas i tabell 1 (Bilaga I). 

Dataanalys 

Analysen av data genomfördes stegvis, inspirerat av metoden för berättelseanalys enligt 

Friberg (2006) samt med stöd av omvårdnadens fyra metabegrepp: människa, miljö, 

hälsa och omvårdnadens handlingar (Fawcett, 2005), för att rikta fokus på omvårdnad. 

1. I det första, bekantgörande skedet (Friberg, 2012), lästes texterna igenom flera 

gånger för att få en uppfattning om textmassan som en helhet. Alla texter lästes 

av båda uppsatsförfattarna.  

2. Texterna bearbetades i en systematisk procedur, under vilken meningsbärande 

enheter identifieras.  

3. De meningsbärande enheterna grupperades med avseende på innebördernas 

likheter. Varje gruppering namngavs och blev en kategori. Totalt bildades 22 

kategorier, varav en exkluderades då den föll utanför studiens syfte. Slutligen 

återstod 21 kategorier.   

4. Ytterligare en analysfas genomfördes med hjälp av omvårdnadsvetenskapens 

fyra metabegrepp (Fawcett, 2005) för att rikta fokus på omvårdnad. 

Kategorierna inordnades efter innebördslig samstämmighet under respektive 

metabegrepp. 

5. I analysens sista fas behandlades texten under varje metabegrepp återigen som 

en helhet. Utifrån de mönster som då framträdde identifierades de teman som 

utgör studiens analysfynd. Totalt skapades 12 teman. Vissa teman utgörs av 

bara en kategori, medan andra teman bildats av en sammanslagning av flera 

kategorier. 
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I redovisningen av analysfynden formades texten i den struktur som bildades av 

metabegreppen. Analysens samtliga steg redovisas sammanfattningsvis i tabell 2 

(Bilaga II). 

 

ETISKA ASPEKTER 

Då studiens data består av personliga berättelser har det för uppsatsförfattarna varit 

viktigt att tolkning och hantering av materialet har skett på ett respektfullt sätt, särskilt 

då materialet berörde människor i ett sårbart sammanhang i en utsatt miljö. Hela 

studien har genomförts med strävan efter god forskningsetik. Detta har inneburit att 

inga data har fabricerats, förvanskats eller tillrättalagts (Vetenskapsrådet, 2011). 

Författarna har särskilt iakttagit stor noggrannhet vid bearbetningen av de engelska 

texterna, för att inte riskera att något förvanskats i översättningen.  
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RESULTAT 

I redovisningen av resultatet utgör metabegreppen rubriker. Studiens analysfynd bildar 

teman som utgör underrubriker. I texten används citat som belägg för analysfynden. 

Efter citatet anges källan med en siffra inom parentes. 

Människa 

Det sårbara barnet 

Temat det sårbara barnet består av kategorierna: det undernärda barnets lidande och 

sjuksköterskans första intryck av det undernärda barnet. 

Analysen visar att barn i huvudsak dör av tillstånd och sjukdomar som är enkla att 

förebygga. Den vanligaste bakomliggande orsaken till ett barns död är undernäring. Det 

är framförallt barn under fem års ålder som dör till följd av undernäring: 

 

According to our latest mortality survey, every day three or four children 

are dying in the camp of preventable diseases. (20) 

 

Malnutrition is one of the main causes of death among children under five 

years of age here in Helmand. (22) 

 

Det framkommer i analysen att det främst är de yngsta barnen, de under fem år, som är 

särskilt sårbara för undernäring och dess konsekvenser. Barnen riskerar att drabbas av 

andra allvarliga sjukdomar till följd av undernäringen. Sjuksköterskorna är medvetna 

om att barnens hälsa är bräcklig i denna ålder: 

 

Children under five are always the most vulnerable in a situation like this, 

so we have to keep a close eye on them. (10) 

 

Among the population, the target group of children range from above 6 

months and under 5 years, as they are more prone for sickness, and 

children are the last to receive food. (12) 

 

Som framkom tidigare i analysen är det vanligt att barn insjuknar och ibland dör till 

följd av tillstånd som skulle varit enkla att förebygga. Sjuksköterskorna upplever detta 

som ett ”onödigt” lidande och känner en frustration när de ställs inför det: 
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I think I am most frustrated by the fact that measles has such a horrid 

impact and it is completely preventable... (9) 

 

Analysen visar att de barn som vårdats för undernäring en gång ofta återkommer för 

vård igen efter en tid.  Detta på grund av att de bakomliggande orsakerna, barnens svåra 

levnadsförhållanden, inte har förändrats. Sjuksköterskan är medveten om att detta är 

verkligheten, men hyser ändå en förhoppning att inte behöva återse barnet som vårdats. 

Det finns en insikt om att barnets lidande fortsätter: 

 

I will hope with every ounce of optimism that we will not have to see 

again at the malnutrition centre the children that we have treated this 

season. I can hope… but hoping has its limits. (22) 

 

Analysen visar att barnen befinner sig i en ond cirkel av sjukdom och lidande. 

Undernäring gör att barnets immunförsvar försvagas och barnet drabbas då lättare av 

olika infektioner: 

 

Generally, when a child gets malnourished, their immune system breaks 

down. They become much more susceptible to diarrhoea, respiratory 

infections, and skin problems. (10) 

 

I analysen framkommer det att komplikationerna relaterade till undernäring innebär ett 

lidande för de drabbade barnen. Exempel på tecken som sjuksköterskorna observerat i 

samband med undernäring, förutom magra kroppar, är ödem, hudinfektioner och 

svullna magar: 

 

[…] the children that we admitted first were in a bad state, the 

dermatological lesions were raw and infected, the children looked as 

though they had been burnt. (12) 

 

Den lilla flickan som sitter vid vägkanten uppvisar svåra tecken på grav 

undernäring. Hennes trötta ögon tittar frånvarande på oss. Hennes ben 

är svullna, huden alldeles blank och sårig. (4) 
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I analysen framkommer att sjuksköterskorna beskrivit sitt första intryck av de svårt 

undernärda barnen som att barnen inte såg ut som barn borde. Ibland liknades inte 

barnet vid en människa utan istället vid något annat slags väsen: 

 

Then I caught a glimpse of a small boy who stood out from a distance. He 

was so thin that he looked almost like a tiny ink drawing. (18) 

 

[…] a baby of 4 weeks, who had been sick with diarrhea for one week, 

and now looked like an emaciated bird. (21) 

 

Analysen visar också hur barnens dåliga hälsotillstånd påverkar deras beteende. 

Sjuksköterskorna observerar hur barnen mist all sin ork och berövats sina naturliga 

uttryck och rörelser: 

 

[…] the children were miserable and apathetic. (12) 

 

She was dreadfully thin, flopped against her mum like a rag doll, had 

sunken eye sockets and did not even have the strength to take breast milk. 

(9) 

 

Även föräldrarna ser barnets lidande och ibland kan döden tillslut te sig som det enda 

som slutligen kan befria barnet från dess lidande:  

 

[…] life is perceived as so painful that parents pray their dead child will 

return as anything but a human […] (19) 

 

Miljö 

Kulturell trygghet som hinder 

Kategorin kulturell trygghet som hinder behålls och utgör ett eget tema. 

Enligt analysens fynd kan kulturella föreställningar utgöra ett hinder vid omvårdnaden 

av undernärda barn. Föräldrars syn på vad som är en sjukdom ställer till problem då 

föräldrarna inte ser hälsobristens allvar, utan väntar på tydliga sjukdomssymtom hos 

barnet:  
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Här ser man inte riktigt undernäring som en sjukdom. Mammorna kanske 

ser att barnet inte växer- eller till och med går ner i vikt – men de söker 

inte vård för det. Istället söker de vård när barnet har feber, diarré eller 

hosta och då kan barnet redan vara i mycket dåligt skick. (1) 

 

I analysen kan man också se att traditionella föreställningar om vad som är god vård av 

det nyfödda barnet, till exempel om amning, ofta bygger på okunskap: 

 

Tyvärr finns det en massa traditionella föreställningar om amning som 

bidrar till att mammorna inte ammar de första dygnen efter födseln och 

att de slutar amma barnen tidigt. (1) 

 

I vissa kulturer tror mödrar att de åldras i förtid om de ammar: 

 

Cultural factors also play a part. In some communities there is a belief 

that breastfeeding leads to ageing for example. (13) 

 

Analysens fynd visar på vikten av att ha föräldrars förtroende, då dessa annars hellre 

vänder sig till lokala hälsoarbetare med traditionella behandlingsmetoder: 

 

Sometimes it’s difficult because the parents aren’t satisfied with the 

treatment they receive, for example ORS (oral rehydration solution). 

They want antibiotics and intravenous fluids because that is what the 

local doctors give. (8) 

 

Lokalsamhället som resurs 

Temat lokalsamhället som resurs består av kategorierna: lokalsamhällets egen 

hälsoambition, befolkningens vilja att lära som resurs och  betydelsen att få 

lokalsamhället engagerat. 

Analysens fynd visar tydligt på vikten av att få lokalsamhället och dess invånare 

engagerade och delaktiga i hälsoarbetet: 

 

I hope that soon the community health workers, and their fellow 

community members, will be proud that they are helping reduce child 

malnutrition and death rates. (19) 
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[…] many of the national staff have been working here since the project 

opened, making them both the continuity and the real backbone of MSF’s 

work here. (6) 

 

Analysen visar också att befolkningens vilja att lära kan användas som en resurs. Denna 

vilja grundar sig på befolkningens önskan att kunna leva självständigt och kunna känna 

stolthet och framtidstro: 

 

And now you have given us the chance to treat our own people in our own 

village. (19) 

 

Throughout the day the energy in the training room, despite the 

suppressive heat, was inspiring. (17) 

 

Det framkommer också i analysen att svårigheter ofta uppstår vid utbildning av 

lokalbefolkningen, bland annat på grund av deras lägre utbildningsnivå: 

 

 These are people with very limited literacy skills. (17) 

 

Men också på grund av bristande resurser:  

 

If we just had Arabic keyboards it would be so much easier. (17) 

 

Att starta hälsoprojekt som ska göra nytta på lång sikt kräver tid och tålamod. Det är 

viktigt att förankra projektet i lokalsamhället för att främja deras självständighet efter 

det att den akuta hjälpinsatsen är avslutad. 

 

Setting up community health projects requires time, patience and some 

degree of passion. (17) 
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Fattigdom, samhällsuppbyggnad och yttre hot 

Temat fattigdom, samhällsuppbyggnad och yttre hot utgörs av kategorierna: de 

omänskliga levnadsförhållandena, de fattigas desperata kamp, familjens levnadsvillkor 

och sjuksköterskan i omvårdande möten.  

I analysen framkommer att även om den kliniska behandlingen för undernäring är 

enkel, är det den mycket komplexa situationen, som skapar förutsättningar för 

undernäringen att bli ett utbrett problem, som måste bekämpas: 

 

The causes of malnutrition are complex, as is its treatment. Clinically it is 

not complicated, but socially, politically and economically it is extremely 

challenging. (22) 

 

Studiens resultat visar även att i områden där undernäring hos barn är ett utbrett 

problem lever folket ofta under näst intill omänskliga levnadsförhållanden. Folket har 

ofta svårt att tillgodose även de mest basala behoven, såsom tillgång till rent vatten: 

 

Lack of food and clean water pulls away the foundation for every other 

area of life. (3) 

 

The crowded living conditions and poor access to adequate food or clean 

drinking water combined with an overburdened health care system make 

Kass a high risk area for epidemics and malnutrition. (10) 

 

De fattiga för en desperat strävan för sin överlevnad, och studiens resultat visar att de 

ofta måste kompromissa med sin hälsa och göra det bästa av situationen: 

 

Många av dessa mammor har inte möjlighet att köpa mjölkersättning 

utan ger sina bebisar det de har vilket kan vara risavkok eller risvälling. 

(1) 

 

I analysen framgår också tydligt hur yttre hot i form av väpnade konflikter gör 

situationen än värre. Detta gäller dels för lokalbefolkningen: 
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It seems the deployment of peacekeeping troops outside of Monrovia is 

keeping the fighting at bay but it doesn´t put food in mouths. (11) 

 

Men också för hjälporganisationernas arbete: 

 

We needed to be sure of our own security before heading back into 

unknown territory. (12) 

 

The truck still hasn´t arrived from Addis with our medical supplies. Latest 

news is it was bogged with nine other trucks on the road to Mattar. (14)   

 

Möten mot alla odds 

Temat möten mot alla odds består av kategorierna: den långa vägen till vård och 

vårdens infrastruktur och mötesplatser. 

Fynden i analysen visar att i områden där barn ofta lider av undernäring, är infrastruktur 

och sjukvårdssystemen bristfälligt utbyggda. Befolkningen har ofta en lång, farlig och 

tillsynes omöjlig väg till närmsta vårdinrättning:  

 

[…] and they told countless stories of the hardships involved living so far 

from a health centre. (23) 

 

[…] and his family lives a 2.5 hour walk from the nearest health centre. 

(22) 

 

De största utmaningarna och uppgifterna för hjälporganisationerna är att korta ner och 

förenkla denna långa väg: 

 

When MSF arrived this summer, setting up a primary health clinic and 

feeding program targeting children under five were our first priorities. 

(10) 

 

This week I have been touring some of the villages that are involved in the 

new initiative. (23) 
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Hälsa  

Det omänskliga valet 

Kategorin det omänskliga valet behålls och utgör ett eget tema. I analysens fynd kan 

ses att mödrar ofta ställs inför omänskliga val. På grund av fattigdom kan de inte ge alla 

sina barn den omvårdnad som de kräver. Familjens överlevnad måste prioriteras före 

det enskilda barnets lidande: 

 

It reminded me of the mothers in Niger who seemed to keep one of their 

children constantly malnourished so they could receive a weekly ration of 

Plumpy Nut, with which they fed the rest of the family. (22) 

 

Föräldrars frustration 

Kategorin föräldrars frustration behålls och utgör ett eget tema. Analysen visar också 

att situationen gör att föräldrarna som inte har möjlighet att ta hand om sina barn på 

bästa sätt känner en stor frustration: 

 

When we told Abdoulaye´s mother that he was now healed, and she would 

not have to return the following week she became angry. ‘And what now – 

wait until he gets malnourished again?’ she replied. (22)  

 

Denna frustration kan tolkas som uppgivenhet över vetskapen att 

hjälporganisationernas matransoner inte är någon hållbar eller långsiktig lösning.  

 

Sjuksköterskans existentiella tankar 

Kategorin sjuksköterskans existentiella tankar behålls och utgör ett eget tema. I 

analysen framgår tydligt att även sjuksköterskor brottas med frustration och tankar om 

situationens allvar: 

 

I don´t blame the parents, the traditions or the community. And I don´t 

blame MSF. Honestly I don´t blame anything. I am just tired and 

frustrated. (20) 

 

[…] and while it may seem nothing is easier to address than this, nothing 

tears your heart like watching a child die from something so easily 

prevented. (3) 
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Omvårdnadens handlingar 

Den enkla lösningen 

Temat den enkla lösningen utgörs av kategorierna: tilltro till behandlingen och en enkel 

lösning. Analysen visar att själva behandlingen (terapeutisk mat) av undernäring hos 

barn utan komplikationer anses vara relativt enkel. Sjuksköterskorna verkar ha en stor 

tilltro till de specifika produkter som används: 

 

De små förpackningarna med jordnötsmix smakar gott och ger bra med 

näring även i små mängder. (4) 

 

Plumpy Nut, which is the treatment for uncomplicated malnutrition […] 

(22) 

 

Av analysen framgår dock att barnen måste vara i ett så pass gott skick, det vill säga 

kunna äta själva eller medverka vid matning för att kunna tillgodogöra sig 

behandlingen: 

 

Efter att ha fått smak på de första dropparna är han omättlig. Så vi matar. 

Och matar. Varje gång vi försöker lägga ner honom i sängen skriker han 

efter mer. (2)  

 

Om barnet inte har kraft att äta själv så blir både behandlingen och omvårdnaden av 

barnet mer avancerad: 

 

[…] we gave the child an NG (a tube from the nose that goes straight into 

the stomach) and some rehydration liquid, and within a few minutes the 

baby was alert, looking around and had the strength to start feeding […] 

(9) 

 

Vikten av ett gott råd 

Temat vikten av ett gott råd utgörs av kategorierna: omvårdande möten med familjen 

och sjuksköterskan i omvårdande möten. I analysen framkommer att sjuksköterskorna 

ser hälsorådgivningen som ett viktigt redskap i sitt arbete för att motverka undernäring 

hos barn: 

 

We are working very hard at not just treating the children, but also at 
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teaching families and communities through health education. (13) 

 

 Efter diverse hygien- och kostråd [...] åker vi vidare igen. (4) 

 

Det framkommer även i analysen att sjuksköterskorna identifierat mödrarnas bristande 

kunskap om amning som ett potentiellt hot för barnets hälsa: 

 

 Many mothers have never been taught how best to position their babies 

while breastfeeding, which means that not enough milk is produced. (13) 

 

Av analysen framgår också att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ge råd om 

hygien och att informera om fördelarna med vätskeersättning till uttorkade barn: 

 

We have to explain the benefits of oral hydration. (8) 

 

Sjuksköterskans upplevda utmaningar 

Kategorin sjuksköterskans upplevda utmaningar behålls och utgör ett eget tema. 

Analysen visar att sjuksköterskorna upplever att deras yrkesroll och arbetsuppgifter är 

annorlunda mot vad de var vana vid från tidigare arbete i sina hemländer. I mötet med 

ett nytt hälsopanorama är det nödvändigt att sätta sig in i nya kunskapsområden: 

 

The therapeutic feeding centre will then be left under my supervision, and 

consequently I’m mostly following her to learn how things run. I go about 

it with much respect. Some three years of nurse work in Sweden has 

naturally left me with little or no grasp of malnutrition, or even 

paediatrics. (3) 

 

De var tvungna att axla rollen som arbetsledare med ett ansvar för verksamheten:  

 

Instead my role is to teach the staff about dressings, or whatever the issue 

is that I see needs addressing, to provide a lasting input. (7) 

 

Analysen visar också att sjuksköterskorna var tvungna att förhålla sig till den lokala 

miljö där de bedriver vård: 

 

Conducting a nutritional assessment involves more than just arriving in a 
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village and screening children. Village chiefs have to not only be notified 

and give permission for us to screen the children of the village […] (21) 

 

I find it challenging to go into a village just to do a survey without being 

able to promise to do anything in future. (21) 

 

Att finna ett barn att vårda 

Temat att finna ett barn att vårda utgörs av kategorin sjuksköterskan inom 

vårdorganisationen. Analysen visar att en viktig del som berör vården av det 

undernärda barnet är att hitta barnen i tid. Sjuksköterskorna är delaktiga i 

identifieringen av undernärda barn: 

 

I nuläget är det två öppenvårdskliniker som tar emot barn under fem år. 

Alla barn som kommer till kliniken mäts och vägs för att vi ska kunna 

kontrollera att de inte är undernärda. (1) 

 

When a child first arrives at the MSF clinic or feeding centre, we do a 

very rapid assessment of their nutritional state by seeing how big the 

circumference of their upper arm is using a special "MUAC" band. If we 

are concerned after the MUAC screening, we can make a more precise 

measurement of their nutritional status by taking their weight and height 

and comparing it to that of a normal child. (10) 

 

Analysen visar att mycket av vården bedrivs ute i lokalsamhället. Ytterst handlar det 

om att vara där patienterna är: 

 

[…] we are looking at strategies of how to get out to people who haven't 

been able to reach us. (10) 

 

We loaded up the back of the Land Cruiser with patients, including many, 

many malnourished and sick children. We dropped them either at the 

health post or the hospital, depending on the severity of their condition. 

(5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa omvårdnaden av undernärda barn i ett globalt perspektiv. 

Detta kan bedömas ha uppnåtts då den nya kunskapen som framkommit i analysen 

belyser detta.  

  

Arbetet planerades ursprungligen som en litteraturstudie i form av en 

forskningsöversikt. Då artikelsökningen i processens början gav begränsat med data 

ändrades metoden för studien till empirisk studie av narrativt material i form av bloggar 

och reseberättelser. Bytet till kvalitativmetod kan ses som en styrka för studien, då det 

ledde till en fördjupad kunskap. 

 

Svagheter i studiens forskningsdata kan vara att den består av bloggar och 

reseberättelser som skrivs för att nå ut till många människor. Detta innebär att 

författaren, medvetet eller undermedvetet, kan ha påverkat innehållet i en viss riktning. 

Dessa texter har sedan publicerats av en organisation som använder sin hemsida för att 

sprida information om sin verksamhet och i förlängningen samla in medel till denna.  

Detta kan medföra att materialet riskerar att bli ytterligare vinklat då organisationen vill 

främja och förtydliga sitt budskap. Dessutom kan valet att bara använda data från en 

organisation försvaga studiens validitet. Att avgränsa urvalet till texter skrivna av 

sjuksköterskor innebär visserligen att åtgärder som liknar omvårdnad utförd av andra 

yrkesgrupper förbises, men det stärker också det omvårdnadsvetenskapliga synsättet i 

studien då endast sjuksköterskors handlingar får kallas omvårdnad. Genom att välja att 

hämta information från en stor internationell humanitär organisation stärks det globala 

perspektivet i studien. Organisationen är verksam i många olika regioner, vilket givit 

studiens material en god geografisk spridning. Studiens data kommer från tio länder, i 

tre världsdelar (tabell 3; Bilaga III). Då majoriteten av de sjuksköterskor som skrivit 

texterna till studiens råmaterial har rekryterats från höginkomstländer, kan det antas att 

de delar samma bakgrund och förförståelse. 

 

Det finns risk att språkbias i form av feltolkningar vid översättning från engelska till 

svenska smugit sig in i arbetet. Vid analys av de narrativa texterna uppstod viss 

osäkerhet i skillnaden på analys och tolkning av materialet. För att undvika detta har 
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studiens alla moment genomförts gemensamt av två uppsatsförfattare och ett 

systematiskt arbetssätt har använts. Då båda uppsatsförfattarna varit delaktiga i 

arbetsprocessen har risken för feltolkningar minimerats och stringensen i analysen 

stärkts. Analysfynden har kontinuerligt återkopplats till forskningsdata och det finns 

belägg för fynden då dessa stärks med citat, från samtliga 23 källor. Det finns en viss 

övervikt av citat från de källor som omfattade en större mängd meningsbärande 

enheter. Dessutom har valet att använda omvårdnadens metabegrepp som referensram 

stärkt studiens omvårdnadsvetenskapliga innehåll. Studien har även granskats av en 

forskarutbildad inom omvårdnadsvetenskap.   

 

Studiens forskningsdata och analysen håller god validitet, vilket visas av en jämn 

fördelning av belägg i form av citat. Då noggrannhet i analysförfarandet och det faktum 

att resultaten länkas samman med omvårdnadens metabegrepp tyder på att studien har 

en hög trovärdighet. På grund av att studiens design var avgränsad kan knappast 

överförbarhet eller replikerbarhet diskuteras, utan studien ska främst ses som ett gott 

exempel på hur man når ny kunskap inom en specifik kontext. 

Resultatdiskussion 

Studien visar att omvårdnaden av undernärda barn, så som den beskrivs av 

sjuksköterskor arbetande i låginkomstländer, innebär en utsatthet och sårbarhet för 

barnet och dess hälsa och därigenom utmanas sjuksköterskornas människosyn. I första 

hand beskrivs en sårbarhet till följd av de utmaningar som ställs från en miljö som 

enligt sjuksköterskorna karaktäriseras av otrygghet och av bristfälliga resurser. Vidare 

framkommer i sjuksköterskornas berättelser bilden av att det sårbara barnets hälsa 

ytterligare utmanas av föräldrarnas frustration av att inte klara av sitt barn och av 

sjuksköterskans kamp att utstå omvårdnadens existentiella villkor. Omvårdnadens 

handlingar utförda av sjuksköterskan är enligt berättelserna till sin form enkla men det 

enkla utmanas av omgivningens brist på kunskap och sjuksköterskans ovana och 

oförmåga att utföra omvårdnaden i en så annorlunda och krävande miljö. Analysfynden 

diskuteras i kontexten av omvårdnadens fyra konsensusbegrepp, människa, miljö, hälsa 

och omvårdnadens handlingar (Fawcett, 2005), där teorin förklarar analysfynden för att 

stärka det omvårdnadsvetenskapliga perspektivet. 
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Människa - Människosyn 

Enligt Fawcett (2005) bör en individ alltid ses som en del av ett större sammanhang, 

där den människosyn en individ har, påverkar alla hennes handlingar. Detta kan 

förklara analysfyndet det sårbara barnet. Det blir här tydligt att människosynen inte 

är absolut. Att synen på barnet skiljer sig åt mellan sjuksköterskan å ena sidan och 

föräldrarna och samhället å andra sidan. Alla är medvetna om barnets lidande, men 

ställt på sin spets kan den ta sig olika uttryck. För föräldrarna och samhället kan 

döden tillslut te sig som det enda som kan befria barnet från dess lidande. För 

sjuksköterskan å sin sida, ses alltid ett barns död som ett misslyckande. 

Sjuksköterskan ser att i den resursknappa kontexten blir lätt det enskilda barnet 

underordnat kollektivet. Sjuksköterskan är medveten om vad barnets svåra villkor 

innebär för dess existens och det finns en önskan att barnet ska få vara barn eller 

åtminstone människa. Vidare kan sjuksköterskans försök att definiera barnets väsen 

ses som ett uttryck för människosyn, det finns här en önskan att barnet ska få vara 

barn eller åtminstone människa.  Att omvårdnaden av det undernärda barnet påverkas 

av sjuksköterskans människosyn stöds även av Puoane et al. (2006), som visade att 

sjuksköterskor som värderade undernärda barn lägre än andra sjuka barn, gav sämre 

omvårdnad.  

 

Miljö – Den betydelsefulla omgivningen 

Begreppet miljö innefattar de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som 

påverkar människors hälsa (Fawcett 2005). Detta kan förklara analysfyndet fattigdom, 

samhällsuppbyggnad och yttre hot. Befolkningens svåra levnadsförhållanden tvingar 

dem att kompromissa med sin och sina barns hälsa. Omvårdnad kan inte åtgärda de 

bakomliggande orsakerna till undernäring och för att omvårdnad ska kunna ske måste 

den anpassa sig till den rådande kontexten. Enligt Fawcett (2005) kan begreppet miljö 

även ses som människans fysiska och sociokulturella omgivning. Detta kan förklara 

analysfynden möten mot alla odds och lokalsamhället som resurs. Utan ett fungerande 

sjukvårdssystem är det svårt för befolkningen att få vård och för sjuksköterskorna att nå 

det undernärda barnet i behov av omvårdnad. Detta styrks ytterligare i en studie av 

Källander et al. (2008) som menar att de flesta barn lever, far illa och dör utanför den 

offentliga sjukvårdens räckvidd. Sjuksköterskan ser potentialen i att engagera 
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lokalbefolkningen som hälsoresurs och på så sätt kan avståndet till vård förkortas och 

förenklas. Enligt Fawcett (2005) innebär begreppet miljö även de kulturella 

förhållanden som påverkar människors hälsa. Detta kan förklara analysfyndet kulturell 

trygghet som hinder. Där ses hur kulturella föreställningar påverkar omvårdnaden bland 

annat genom synen på vad som anses vara sjukdom och vad som utgör god vård. 

Sjuksköterskan ser hur de kulturella föreställningarna gör att barnets behov åsidosätts, 

antingen av ren okunskap eller för andra värden prioriteras högre i den kulturella 

kontexten. I studiens resultat ses särskilt hur synen på amning präglas av olika 

kulturella föreställningar. Sjuksköterskan tvingas balansera mellan att avfärda de 

kulturella sedvänjor som påverkar barnets hälsa negativt och samtidigt förvalta 

förtroendet från befolkningen. Det finns stöd för detta i forskningen, Douglas och 

Lipson (2008) betonar vikten av att ta hänsyn till de lokala sedvänjorna för 

omvårdnaden. Enligt Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) är sjuksköterskans 

kulturella kompetens betydelsefull för omvårdanden av barnet då sjuksköterskan och 

barnets föräldrar har olika härkomst.  

 

Hälsa – Liv och död  

Fawcett (2005) ser begreppet hälsa som människans process att leva och att dö. Rooke 

(1995) utvecklar begreppet till att hälsa kan ses som graden av behovstillfredsställelse. 

Detta kan förklara analysfyndet det omänskliga valet. Där det enskilda barnets behov 

får stå tillbaka för familjens och kollektivets behov, vilket innebär att barnets hälsa 

offras. Även King (King i Rooke, 1995) utvecklar ytterligare Fawcetts teori, och menar 

att hälsa innebär att kunna använda sig av sina resurser på ett optimalt sätt i strävan mot 

hälsa. Detta förklarar analysfyndet föräldrars frustration. Där föräldrarnas strävan för 

sitt barns hälsa, begränsas av att de inte har denna möjlighet att använda sig av sina 

resurser. I detta fall kan föräldrarnas vilja, ambition och kunskap ses som de resurser 

som de inte kan nyttja fullt ut. Rooke (1995) utgår från Fawcetts tankar när hon menar 

att hälsa och sjukdom har olika betydelse beroende på den kulturella kontexten. Vilket 

kan förklara analysfyndet sjuksköterskans existentiella tankar. Då sjuksköterskan tolkar 

situationen utifrån sitt perspektiv, innebär det att sjuksköterskan och lokalsamhället inte 

delar samma syn på vilka faktorer som leder till ohälsa för barnet.  
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Omvårdnadens handlingar – Att bedriva omvårdnad 

Omvårdnadens handlingar är de handlingar som sjuksköterskan gör för att främja hälsa 

hos en annan människa (Fawcett, 2005), i detta fall det undernärda barnet. Enligt 

Fawcett (2005) är målet med omvårdnadens handlingar att nå hälsa, vilket kan förklara 

analysfyndet den enkla lösningen. Där ses sjuksköterskans strävan att nå omvårdnadens 

mål, vilket innebär att det undernärda barnet ska återfå sin hälsa. Hos sjuksköterskan 

finns en insikt att även om detta i teorin borde vara enkelt uppnå, så är det mer 

komplicerat i praktiken, då barnet ofta hunnit bli svårt sjukt innan det får vård. Enligt 

Fawcett (2005) kan omvårdnadens handlingar ses som en ömsesidig process mellan 

sjuksköterskan och patienten, vilket kan förklara analysfynden att finna ett barn att 

vårda och vikten av ett gott råd. Mötet mellan sjuksköterskan och barnet är en 

förutsättning för att kunna identifiera barnets undernäring och på sikt kunna uppnå 

omvårdnadens mål, hälsa för barnet. Sjuksköterskan upplever det som en utmaning att 

nå barnet i tid, men att sannolikheten ökar om mötet sker där barnen finns, ute i 

lokalsamhället. Omvårdnaden av det undernärda barnet är även beroende av relationen 

mellan sjuksköterskan och barnets föräldrar. Det ömsesidiga kunskapsutbyte som sker i 

mötet mellan sjuksköterskan och föräldrarna bidrar till att öka förståelsen för barnets 

hälsa och behov av omvårdnad. Detta styrks av Sasaki et al. (2010) som visade att en 

fördjupad kunskap hos föräldrarna om barnets behov och sjukdomssymtom medförde 

att de förändrade sitt beteende, blev mer uppmärksamma på symtom och sökte vård 

tidigare. Sjuksköterskans perspektiv är ett av de fyra teman som utgör omvårdnadens 

aktiviteter enligt Stevens (Stevens i Rooke, 1995). Detta tema kan förklara analysfyndet 

sjuksköterskans upplevda utmaningar. Där framträder sjuksköterskans syn på det som 

utgör omvårdnadens handlingar enligt Fawcett (2005). Sjuksköterskan upplever att 

andra krav ställs på yrkesrollen och att arbetet under omvårdnadsprocessen skiljer sig åt 

från tidigare erfarenheter. Detta kan relateras till att omvårdnadens handlingar ägde rum 

i en annan kontext än vad sjuksköterskan var van vid.   

 

Slutsats 

Analysen av data från berättelser, skrivna av sjuksköterskor i fältarbete, förklarad med 

hjälp av omvårdnadens metabegrepp, visar att sjuksköterskor som arbetar med 
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omvårdnad av undernärda barn i fält måste anpassa sig och sina omvårdnadhandlingar 

till de förutsättningar som den annorlunda miljön skapar. Människosynen skiljer sig åt 

mellan sjuksköterskan å ena sidan och barnens föräldrar och samhället å andra sidan. 

Det enskilda barnets hälsa får stå tillbaka för familjens och kollektivets behov. 

Sjuksköterskans förmåga att anpassa sig och sina handlingar till de förutsättningar som 

den utmanande miljön och åtskillnaden i människosyn skapar är därför avgörande för 

hur resultatet av omvårdnaden blir.   

 

Klinisk betydelse 

Genom att belysa problemen som kan uppstå då miljön skapar hinder för god 

omvårdnad kan förutsättningar skapas för att hitta lösningar och vägar runt dessa 

problem. Kanske behöver sjuksköterskor som ska arbeta i dessa miljöer ytterligare 

utbildning i hur kulturella och miljömässiga skillnader påverkar arbetet.  

 

Förslag på vidare forskning 

I litteraturen och i den tidigare forskning som skett inom området finns det luckor i 

kunskapen om miljökontextens betydelse för omvårdnaden. Därför är det önskvärt att 

ytterligare forskning sker på detta område. Genom att studera och undersöka olika 

perspektiv av miljöns och kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet kan området berikas 

och problem lösas. 
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BILAGOR 

Bilaga I 

 

Tabell 1. Sökprocedurens utfall 

  

  
Sökväg via hemsida Totalt 

  
Svenska Internationella 

Källor (antal inlägg) 4 19 23 

Sjuksköterskor (antal) 4 10 14 

Språk – engelska 1 19 20 

Språk – svenska 3 0 3 

Äldsta källa (publiceringsår) 2007 2003 2003 

Senaste källa (publiceringsår) 2011 2012 2012 
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Bilaga II 

Tabell 2. Analysens steg, från meningsbärande enhet till tema 

Menings-

bärande 

enheter 

Kategori Tema Metabegrepp 

13 Det undernärda barnets lidande 

Det sårbara barnet Människa 
12 

Sjuksköterskans första intryck av det 

undernärda barnet 

6 Kulturell trygghet som hinder Kulturell trygghet som hinder 

Miljö 

5 Lokalsamhällets egen hälsoambition 

Lokalsamhället som resurs 5 Befolkningens vilja att lära som resurs 

8 Betydelsen att få lokalsamhället engagerat 

16 De omänskliga levnadsförhållandena 

Fattigdom samhällsuppbyggnad 

och yttre hot 

6 De fattigas desperata kamp 

6 Familjens levnadsvillkor 

11 Sjuksköterskans villkor i fält 

4 Den långa och farliga vägen till vård 
Möten mot alla odds 

16 Vårdens infrastruktur och mötesplatser 

12 Det omänskliga valet Det omänskliga valet 

Hälsa 
5 Föräldrars frustration Föräldrars frustration 

35 Sjuksköterskans existentiella tankar 
Sjuksköterskans existentiella 

tankar 

4 Tilltro till behandlingen 
Den enkla lösningen 

Omvårdnadens 

handlingar 

7 En enkel lösning 

11 Omvårdande möten med familjen 
Vikten av goda råd 

15 Sjuksköterskan i omvårdande möten 

20 Sjuksköterskans utmaningar 
Sjuksköterskans upplevda 

utmaningar 

23 Sjuksköterskan inom vårdorganisationen Att finna ett barn att vårda 

240 21 12 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga III 

 

 

Tabell 3. Källornas ursprungsland och publiceringsår 

Land Publiceringsår Källa (nummer) 

Afghanistan 2012 13 

Bangladesh 2011 1 

Etiopien 2007 4 

Etiopien 2012 14 

Etiopien 2012 15 

Etiopien 2012 16 

Haiti 2010 2 

Kenya 2011 5 

Liberia 2004 11 

Pakistan 2007 8 

Somalia 2003 12 

Sydsudan 2008 3 

Sydsudan 2008 6 

Sydsudan 2007 7 

Sydsudan 2007 9 

Sydsudan 2005 10 

Sydsudan 2012 18 

Tchad 2012 17 

Tchad 2012 19 

Tchad 2012 20 

Tchad 2012 21 

Tchad 2012 22 

Tchad 2012 23 

Totalt antal länder 10 Publiceringsintervall 2003-2012 Totalt antal källor 23 

 

 


