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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskan upplever många olika situationer vid vård av barn på sjukhus och 
tillgodoser både barnets och hela familjens behov. Genom att bygga upp den mellanmänskliga 
relationen mellan sjuksköterskan och barnet eller familjen skapas trygghet och möjligheter att 
uppnå mål med omvårdnadsarbetet.  

Syfte: Syftet var att beskriva känslor som sjuksköterskan upplever vid vård av barn på 
sjukhus. 

Metod: En allmän litteraturstudie som beskrev resultatet från utvalda vetenskapliga artiklar 
med inspiration av latent innehållsanalys, där det efter kondensering framkom teman. 
Artiklarna söktes fram i databaser samt vid manuell sökning. 

Resultat: I resultatet framkom fem teman: (1) Känslor relaterat till arbetsförhållanden, (2) 
Känslor relaterat till kunskapsnivå, (3) Känslor relaterat till omvårdnadssituationer, (4) 
Känslor relaterat till att kunna behålla sin professionalitet samt (5) Motstridiga känslor 
relaterat till sjuksköterskan. 

Slutsats: Sjuksköterskor som vårdar barn upplever olika känslor som kan påverka dem på 
flera sätt både i arbetet och i vardagen. Genom ökad medvetenhet kring de känslorna skulle 
omvårdnadsarbetet kunna underlättas vid det svåra arbete som vård av barn kan innebära. 

Nyckelord: Barn, känslor, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelser.
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1. INLEDNING 

Författarna till denna litteraturstudie har kommit i kontakt med flertalet sjuksköterskor som 
delat med sig av att de upplever känslor vid vård av barn. Deras berättelser gav upphov till 
idén kring genomförandet av denna litteraturstudie. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Barn 

Enligt Förenta Nationernas [FN] konvention om barnets rättigheter från 1989 är ett barn varje 
människa upp till 18 års ålder utom i de fall landets lagar har en annan gräns för myndighet 
(Hammarberg, 2010). 

2.2 Vård av barn 

Under 1900-talet vårdades barn på sjukhus utan att ha sina föräldrar närvarande. Föräldrarna 
kunde endast besöka barnet på särskilda tider eller var inte välkomna alls. Barn som på det här 
sättet separerades från sina familjer mådde inte bra, vilket ledde till ett ökat antal 
besökstimmar och att mödrar tilläts att övernatta på sjukhuset. Dagens barnsjukvård innebär 
inte bara att vårda barnen utan det inbegriper att involvera hela familjen runt barnet för att få 
bästa möjliga vård, då det anses ge en stabil tillvaro för det sjuka barnet (Harrison, 2010).  

Barn är olika rent anatomiskt och fysiskt, beroende på vilken ålder de befinner sig i och det 
skiljer mycket mer mellan de olika åldrarna än det gör efter att människan räknas som vuxen 
(Offord, 2010). Det kan därför uppstå en ökad svårighet när exempelvis mediciner ska spädas 
till rätt styrka och ges till de sjuka barnen. De sjuksköterskor som arbetar med barn kan också 
behöva ha särskild kunskap i hur de ska vårda och även bemöta barnen och deras familjer 
eftersom det finns en skillnad gentemot att vårda vuxna patienter (Grant & Crouch, 2011).  

Vid vård av barn kan det behövas att sjuksköterskan har gjort förberedelser för att underlätta 
situationen när barnet ska behandlas. Har tid kunnat läggas på goda förberedelser kan 
sjuksköterskan fokusera i större grad på barnet och inte behöva lägga tid på annat vid 
vårdsituationen. Vissa moment kräver mer förberedelser än andra, som exempelvis 
provtagning, där information till barnet och föräldrarna är av yttersta vikt för att de ska känna 
sig delaktiga. Ibland är besök och behandling inte planerade i god tid utan sker mer akut. 
Möjligheten att förbereda situationen blir då minskad och sjuksköterskan får mindre tid att 
bygga upp en trygg relation till barnet och dess familj. God kommunikation och samspel är 
viktigt för att upplevelsen av vårdbesöket ska bli så bra som möjligt (Tingberg, 2004). 

2.3 Familjen 

Familjer idag kan ha många olika konstellationer som behöver tas hänsyn till vid bemötande 
och i omvårdnaden. Familjen anses uppfylla barnets alla grundläggande behov och bör därför 
finnas till hands för att minska den stress som sjukdom kan innebära. Sjuksköterskan möter en 
familj i en utsatt situation där både barnets och familjens behov ska kunna tillgodoses. 
Situationen påverkas av om barnets sjukdom uppstått med ett akut insjuknande eller har ett 
kroniskt och långdraget förlopp (Kirkevold, 2003). Barnets föräldrar spenderar mycket tid på 
sjukhuset med sitt sjuka barn men kan trots det känna sig osäkra i vad deras roll är. 
Föräldrarna kan ha behov av att dela sina känslomässiga upplevelser med personalen och kan 
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ge uttryck för sina känslor på olika sätt. En del ställer mycket frågor medan andra håller sig 
mer i bakgrunden (Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). Sjuksköterskan har 
som en uppgift i omvårdnaden att underlätta för familjen att förstå situationen genom 
exempelvis samtal. Den familjefokuserade omvårdnaden gör familjen delaktig i vården. Mötet 
med familjen och patienten bygger på en ömsesidighet mellan sjuksköterskan och familjen. I 
samspelet kan familjen ta del av sjuksköterskans kunskap och samtidigt kan sjuksköterskan 
lära sig något av familjen (Wright, Watson & Bell, 2002).  

2.4 Omvårdnad   

Omvårdnad beskrivs som en kombination av praktiskt hantverk och omvårdnadsvetenskap 
(Fahrenwald et al., 2005). En del av arbetet består av praktiska moment som exempelvis 
provtagningar, injektioner och medicinhantering. De kan vara lätta att beskriva och förstå då 
det är konkreta handlingar (Clarke, 2006). Uppgifter som består av empatisk förmåga, 
kommunikation, samspel och undervisning samt att känna medlidande, kunna ge lindring och 
tröst är mer abstrakta begrepp att förklara. Beskrivning av hur de genomförs utgör en 
komplexitet i omvårdnad (Fahrenwald et al., 2005).  

2.4.1 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskan har som uppgift att försöka hjälpa de sjuka att finna en mening med tillvaron 
på sjukhuset och underlätta för dem genom att vara närvarande (Travelbee, 1971/2005). På ett 
sjukhus är det oftast sjuksköterskan som finns nära till hands och kan observera situationer 
som uppstår eller förändringar i sjukdomsstatus hos patienten. Det är sjuksköterskans 
bedömning som leder till vidare kontakt med läkare om behov anses finnas, under tiden är det 
sjuksköterskan som får ta hand om situationen. Det medför vissa krav på kompetensen att 
kunna avgöra när en insats behövs, vilket ofta kräver expertkunskaper som sjuksköterska. 
Sjuksköterskor som inte har så lång yrkeserfarenhet eller är nya inför en situation kan känna 
mer osäkerhet och även överskatta sin förmåga i förhållande till de som arbetat i många år och 
fått expertkunskaper inom området och har en annan trygghet och känsla av kontroll inför 
situationer (Benner, 1993). För att sjuksköterskan ska kunna förstå andra och göra rätt 
bedömningar av sina patienter, är det viktigt att hon är medveten om och reflekterar över sina 
känslor (Nussbaum, 2001; Svenaeus, 2009). Känslorna hänger ihop med det rationella och de 
kompletterar varandra i en process för att skapa kunskap och förståelse (Nussbaum, 1995). 

2.4.2 Teoretiskt perspektiv  

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971/2005) beskriver omvårdnad som en 
mellanmänsklig process där sjuksköterskan, genom att förebygga och behandla sjukdomar 
och lidande, hjälper en individ eller en familj. Sjuksköterskan hjälper även till att finna 
mening i upplevda situationer om det behövs. Sjukdom är ett abstrakt begrepp för de flesta, 
men för sjuksköterskan som upplever det på nära håll blir det påtagligt eftersom hon utsätts 
för svåra situationer i sitt yrke. Konfronteras sjuksköterskan med sjukdom och patienters 
upplevelser av lidande påverkas hennes egen sårbarhet på ett sätt som kan vara svårt att 
hantera. Känslorna som upplevts påverkar hur sjuksköterskan utför omvårdnadsarbetet 
beroende på om hon kan hantera svårigheterna hon möter. Mötet med sjuka och döende barn 
kan påverka sjuksköterskan mer än mötet med döende äldre. Det är inte ovanligt att 
sjuksköterskan reagerar med känslor inför ett döende barn då det upplevs som fruktansvärt att 
ett barn dör. Genom att bygga upp relationen mellan sjuksköterskan och patienten eller 
familjen skapas trygghet och möjligheter att uppnå mål med omvårdnaden. Sjuksköterskan 
använder sig av empati som innebär att hon tar del av den sjukes erfarenheter utan att själv 
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känna samma känslor. Ibland uppstår det sympati där sjuksköterskan upplever patientens 
lidande i högre grad. Sjuksköterskan känner medlidande och medkänsla samt kommer 
närmare patienten på ett sätt som blir på ett mer personligt plan utan några fasader. 
Sjuksköterskan måste för att den mellanmänskliga relationen ska fungera utvärdera sig själv, 
vad hon har gjort, tänkt, känt och upplevt. Varje sjuksköterska kan behöva fundera över vad 
omvårdnad betyder för henne, eftersom det kan påverka hur hon agerar i 
omvårdnadssituationer (Travelbee, 1971/2005). 

2.5 Problemformulering  

Att vårda barn innebär en skillnad från att vårda vuxna då det skiljer mycket mer fysiskt 
mellan de olika åldrarna hos barn. Därtill kan arbetet vara komplext och behöva noggranna 
förberedelser vid exempelvis läkemedelshantering och provtagning samt när information ska 
ges. Sjuksköterskan behöver genom kommunikation och samspel involvera hela barnets 
familj i omvårdnaden. Sjuksköterskan kan möta en familj i en utsatt situation där både barnets 
och familjens behov av information ska kunna tillgodoses för att kunna skapa en trygg 
mellanmänsklig relation. Den familjefokuserade omvårdnaden riktas mot hela familjen, 
eftersom de påverkas när en familjemedlem blir sjuk. Mötet med sjuka och döende barn och 
deras familjer kan påverka sjuksköterskan. Det är inte ovanligt att hon reagerar med känslor 
inför mötet med barnen då det upplevs som fruktansvärt att ett barn blir sjukt eller dör. För att 
kunna skapa och få en mellanmänsklig relation att fungera i en familjefokuserad omvårdnad, 
är det viktigt att kunna förstå och öka medvetenheten om de känslor som sjuksköterskan kan 
uppleva vid vård av barn. 

 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva känslor som sjuksköterskan upplever vid vård av barn på sjukhus. 

3.1 Begreppsförklaring 

Ordet sjuksköterska är en feminin ordform i det svenska språket, precis som ordet människa 
(Svenska Akademins ordbok [SAOB], 2010) och därför har författarna valt att benämna 
sjuksköterskan som hon eller henne i detta arbete. 

Med ordet barn menar författarna de människor 0-18 år, som enligt FN’s definition kallas för 
barn (Hammarberg, 2010). 

 

4. METOD 

Studiens metod var en allmän litteraturstudie med beskrivande design (Forsberg & 
Wengström, 2008) som utfördes med hjälp av ett flödesschema. Stegen i flödesschemat består 
av att utifrån syftet identifiera meningsbärande ord, söka och inhämta referenser. Granska 
materialet och exkludera de som anses vara irrelevanta. Organisera, analysera och bearbeta 
materialet för att slutligen forma ett resultat (Polit & Beck, 2012).  
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4.1 Sökstrategi  

Databaser Cinahl, PsycINFO och Pubmed valdes till sökningen eftersom de var inriktade på 
omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden valdes utifrån de 
meningsbärande orden i syftet: Barn, Känslor, Sjuksköterska och Upplevelser. Orden 
översattes till engelska och till MeSH termer i Pubmed, Thesaurus i PsycINFO samt Headings 
i Cinahl för att passa ämnesorden i respektive databas. För att få med alla ordformer som 
innehåller delar av sökorden användes trunkering i form av en asterisk (*) för att inte begränsa 
sökningen till endast en form av ett ord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Den booleska 
termen AND har används i databassökningarna för att kombinera de olika orden, samt för att 
begränsa sökningen till ett mindre resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökord: 

Pubmed MeSH: child, nurses, emotions, ‘attitudes of health personnel’. 

Cinahl Headings: child*(children), nurs*(nurses), emotion*(emotions), pediatric care, 
hospital units, aspects, attitude, pediatric nursing, nurse attitudes.  

PsycINFO Thesaurus: nursing, child care, emotions, child, ‘attitude of health personnel’. 

I Cinahl användes även ordet experience*. Ordet är inte ett Cinahl Headings ord men 
användes för att utöka resultatet genom en fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2008).  

Som begränsning valdes ”peer review” för att säkerhetsställa att artiklarna var vetenskapligt 
granskade (Forsberg & Wengström 2008). Där den funktionen inte var möjlig, kontrollerades 
tidskrifternas hemsida för att se deras kriterier för den vetenskapliga relevansen hos 
publicerade artiklar. Årtalen 2001-2011 valdes för att få aktuell forskning. Artiklar skrivna på 
engelska valdes då författarnas språkkunskaper var begränsade, samt att åldern 0-18 år 
ställdes in i de databaser som hade den funktionen för att få artiklar som var inriktade på barn.   

Som ett sista steg gjordes en manuell sökning genom att läsa innehållsförteckningar på olika 
omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter vid Örebro universitetsbibliotek för att hitta fler artiklar 
utöver resultatet från databassökningen. De tidskrifter som valdes var inriktade på forskning 
om barn, sjuksköterskor eller omvårdnad.  

4.2 Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som beskrev sjuksköterskors känslor och upplevelser vid vård 
av barn på sjukhusavdelningar. Exklusionskriterier var artiklar med barn och föräldrars 
upplevelser, samt artiklar skrivna om primärvård. Artiklar om barn med psykiska besvär 
exkluderades också, då det var sjuksköterskors känslor vid möten med barn i somatisk vård 
som undersöktes i denna litteraturstudie. 

Urvalet utfördes i olika steg. Först lästes alla titlarna till de artiklar som framkommit i 
sökresultatet. De artiklar vars titlar svarade upp till studiens syfte samt de med svårtydd titel 
överfördes till första urvalet. 

Urval 1: Här lästes sammanfattningarna (abstract) till de artiklarna som enligt titeln var 
intressanta för studien, sammanlagt lästes 76 sammanfattningar. De artiklar som innehöll 
exklusionskriterier sorterades bort i urvalet, medan de artiklar som svarade upp till studiens 
syfte gick vidare till nästa urval. 
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Urval 2: I urval två lästes hela artiklarna, samt att de granskades utifrån särskilda 
granskningsmallar av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Sammanlagt lästes 15 artiklar i 
sin helhet. De artiklar som inte svarade upp till studiens syfte eller var av tveksam 
vetenskaplig kvalitet exkluderades.  

I den manuella sökningen gjordes urvalet på samma sätt som i databassökningen. 14 
sammanfattningar lästes i första urvalet och i andra urvalet lästes 4 artiklar i sin helhet. De 
artiklar som innehöll exklusionskriterier sorterade bort. Två artiklar svarade upp till syftet, var 
av god vetenskaplig kvalitet och inkluderades därmed i studien. 

Från Cinahl valdes fem artiklar ut, från PubMed valdes två stycken och från PsycINFO valdes 
inga artiklar. Se sökningen i sökmatris under bilaga 1. Från den manuella sökningen valdes 
två artiklar. Totalt inkluderades nio (9) artiklar i studien.  

4.3 Värdering 

Artiklarna granskades utifrån särskilda mallar, anpassade efter artiklarnas forskningsansats, 
beroende på om det var kvalitativa eller kvantitativa (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) i 
urval 2. De artiklar som slutligen inkluderades i studien var alla av kvalitativ metod och de 
kontrollerades ännu en gång med en kvalitativ granskningsmall av Forsberg & Wengström 
(2008) i samband med skapandet av artikelmatrisen (se bilaga 2). Med granskningsmallarna 
får granskarna en inblick över studiens förfarande, hur artikelförfattarna kommit fram till sitt 
resultat, information om urvalet och resultatets styrka relaterat till valet av metod (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

4.4 Etiska överväganden 

Samtliga artiklar granskades för att fastställa förekomsten av ett etiskt resonemang och om de 
var godkända av etiska kommittéer eller motsvarande funktion i det berörda landet. 
Deltagandet skulle vara frivilligt och samtycke hade efterfrågats i studierna (Polit & Beck, 
2012). I de fall artiklarna inte hade ett etiskt godkännande beskrivet, kontrollerade författarna 
att tidskriften krävde etiskt godkännande för publicering, innan de inkluderades i studien.  

4.5 Dataanalys 

Analysen inspirerades av latent innehållsanalys och arbetet formades av en induktiv ansats. 
Med en induktiv metod fokuserar författarna på att skapa en förståelse och tolka resultatet av 
det insamlade materialet (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att upprepade gånger läsa 
materialet skapades förståelse. Likheter och skillnader urskiljdes från varandra och ur dessa 
bildades kategorier, som i sin tur utvecklades till teman (Polit & Beck, 2012). Resultatdelarna 
av artiklarna lästes flertalet gånger av författarna både var för sig och gemensamt. 
Kategorierna bildades då författarna kondenserade materialet genom att urskilja de 
meningsbärande enheterna av artiklarna som svarade upp till studiens syfte och därmed 
handlade om känslor och upplevelser. De skrevs ner på papper och grupperades tillsammans 
med hjälp av olika symboler om de hade liknande mönster. Vid skillnader separerades 
materialet från varandra och de erhöll en annan symbol. Utifrån det kodade materialet 
skapades kategorier. Slutligen kunde kategorier grupperas tillsammans vilket gjorde att teman 
framkom då de olika kategorierna hade likheter med varandra. Teman som identifierades var: 
(1) Känslor relaterat till arbetsförhållanden, (2) Känslor relaterat till kunskapsnivå, (3) 
Känslor relaterat till omvårdnadssituationer, (4) Känslor relaterat till att kunna behålla sin 
professionalitet samt (5) Motstridiga känslor relaterat till sjuksköterskan. 



6 

 

5. RESULTAT 

Tabell 1: De teman som framkom i resultatet och deras kategorier. 

Teman Kategorier 

Känslor relaterat till arbetsförhållanden Positiva känslor 
Stress 
Krav och press 
Frustration 

Känslor relaterat till kunskapsnivå Rädsla och osäkerhet 

Känslor relaterat till omvårdnadssituationer Meningsfullhet  
Negativa känslor 

Känslor relaterat till att kunna behålla sin 
professionalitet 

Känslomässig utmattning 
Sorg 

Motstridiga känslor relaterat till 
sjuksköterskan 

Konfliktkänslor relaterat till barnen 
Konfliktkänslor relaterat till föräldrarna 
Konfliktkänslor inom sjuksköterskan 

 

5.1 Känslor relaterat till arbetsförhållanden 

5.1.1 Positiva känslor 

Trots hög arbetsbelastning och den känslomässiga utmaningen i arbetet med barn så trivdes 
sjuksköterskorna med sitt yrke (Hilliard & O’Neill, 2010). De hade bra stöd och goda 
relationer gentemot kollegor på avdelningen (Hilliard & O’Neill, 2010; McCloskey & 
Taggart, 2010). Att arbeta med mer avancerad vård var något som sjuksköterskor kunde 
uppskatta och de tyckte det var positivt med nya möjligheter på barnavdelningen även om det 
medförde förändringar (Doman et al., 2004).  

5.1.2  Stress 

Sjuksköterskorna upplevde stress när de kände sig underbemannade och att de inte kunde 
erbjuda tillräcklig vårdstandard på grund av tidsbrist (Maytum, Bielski Heiman & Garwick, 
2004; McCloskey & Taggart, 2010). Den tid som administrativa uppgifter och måsten tog 
skapade också stress i arbetet. Sjuksköterskor som bodde nära sjukhuset i mindre samhällen 
kände stress över att aldrig få vara privatperson, eftersom de träffade på föräldrar till de sjuka 
barnen även på sin fritid. Känslor av oförutsägbarhet och svårighet att upprätthålla kontrollen 
i arbetet kunde också skapa känslor av stress när sjuksköterskan inte var förberedd för 
händelser som inträffade och snabbt fick omprioritera sitt arbete. Stress kunde i sin tur leda 
till att sjuksköterskorna kände sig trötta, utbrända, hade svårigheter att släppa arbetet på 
fritiden eller blev sjukskrivna. En person nämnde att hon funderade över att sluta som 
sjuksköterska helt och hållet, då hon inte orkade med påfrestningen med de svårt sjuka barnen 
längre (McCloskey & Taggart, 2010). När sjuksköterskorna arbetade ensamma på en avskild 
del av barnavdelningen upplevde de känslor av att vara isolerade och kände sig utsatta då de 
inte hade någon att fråga eller som kunde stötta dem (Doman et al., 2004; Partridge, 2001). 
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Sjuksköterskor som var i situationen att bli uppdelade för att arbeta med barn på en separat 
del av akutmottagningen kände att personalstyrkan inte var tillräcklig. Starka känslor uppstod 
vid tanken på att arbeta underbemannade och att ensam få det nya ansvaret för barnen skapade 
en obekväm situation (Partridge, 2001). Sjuksköterskor upplevde känslor av stress och 
utbrändhet beroende på arbetssituationen med kroniskt sjuka och döende barn. De kunde 
känna bristande support och en känsla av att vara ensam i sitt arbete med de sjuka barnen vid 
dödsfall (Maytum et al., 2004). 

5.1.3 Krav och press 

Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning kände rädsla och osäkerhet inför att ta 
hand om svårt sjuka barn i akuta situationer. De upplevde en extra press på sig eftersom de 
betydligt oftare träffade på vuxna patienter (Partridge, 2001). Föräldrar till barn som var 
inlagda på avdelningen med mer avancerad vård hade höga förväntningar på sjuksköterskorna 
som arbetade där. Det medförde känslor av att ha mycket krav och press på sig vid arbetet. 
Sjuksköterskorna kunde också uppleva att de barn som krävde mer avancerad vård tog upp tid 
och plats för övriga patienter. De kände ett krav att hinna med alla patienter på ett likvärdigt 
sätt, vilket försvårades ibland när svårt sjuka barn anlände till avdelningen oförberett (Doman 
et al., 2004). En del familjer skapade en känsla av orimliga krav på sjuksköterskorna och 
eftersom de mötte många familjer kunde det kännas uttröttande efter hand (Maytum et al., 
2004). Sjuksköterskor upplevde ofta att arbetssituationen medförde krävande arbetsinsatser 
som tog tid ifrån enskilda patienters möjligheter till samtal. De kände pressen ifrån barnen 
som hade behov av någon som kunde lyssna på dem (Hilliard & O’Neill, 2010). Press kunde 
även uppstå i andra sammanhang där föräldrar ställde krav på sjuksköterskan om att få saker 
gjorda vid ett specifikt tillfälle (Ives & Melrose, 2010). När sjuksköterskorna arbetade med 
barn som förmodligen blivit utsatta för övergrepp, uppstod en komplex situation. Kravet på 
dem att de måste anmäla förövaren till misstänkta övergrepp kändes fruktansvärt och svårt 
eftersom det var lätt att missbedöma föräldrarna och tro att de inte kunde vara orsaken till 
barnets skador (Tingberg et al., 2008). 

5.1.4 Frustration 

Sjuksköterskor kände sig frustrerade när de inte kunde påverka situationen de arbetade i och 
kände att de ville göra mer för barnen än de hade resurser till (Maytum et al., 2004; 
McCloskey & Taggart, 2010). Vid situationer där barnen inte blivit ordentligt informerade i 
förväg om vad som skulle ske, kände sjuksköterskorna också frustration. Frustration uppstod 
även när föräldrar överförde sina egna rädslor på barnen och på så vis förvärrade situationen 
(Ives & Melrose, 2010). När barn skulle genomgå obehagliga procedurer som exempelvis 
provtagning, kände sjuksköterskorna frustration när barnets reaktion inte blev bra och 
resultatet inte blev framgångsrikt (Lloyd, Urquhart, Heard & Kroese, 2008). Bristen på 
vårdplatser kunde skapa frustration hos sjuksköterskan eftersom hon kände att något barn 
kunde hamna i kläm. Det var många barn som behövde platserna och att behöva välja vilken 
patient som skulle få vård först kändes fruktansvärt. De upplevde även bristande energi och 
känslomässig utmattning på grund av smärtsamma behandlingar som barnen utsattes för och 
av att ha varit med om många dödsfall (Maytum et al., 2004). Vid vaccination av barn 
uppstod ofta kaos i arbetssituationen där barnen sprang runt och deras föräldrar försökte fånga 
dem. Utanför i väntrummet satt andra och väntade på sin tur och blev vittnen till det hela. 
Sjuksköterskorna kände sig då frustrerade och att de inte hade kontroll över situationen. 
Känslor av misslyckande, skuld, bristande support och att vara emotionellt utmattad var 
sådant som kunde upplevas av sjuksköterskorna (Ives & Melrose, 2010). 



8 

 

5.2 Känslor relaterat till kunskapsnivå 

5.2.1 Rädsla och osäkerhet 

Sjuksköterskor beskrev att de i sin yrkesroll skulle ha en hjälpande uppgift, att ta hand om 
barnen och få dem att må bättre. När de inte visste hur de skulle kunna erbjuda den 
trygghetskänsla barnen behövde, upplevde de hjälplöshet inför situationen (Hilliard & 
O’Neill, 2010). Sjuksköterskor som arbetade på en allmän barnavdelning upplevde känslor av 
rädsla inför öppnandet av en avancerad del på avdelningen där mer krävande vård skulle 
bedrivas. De kunde känna hat inför att bli placerade vid den nya avdelningen eftersom det 
medförde arbetsuppgifter de inte var vana vid. Att ta hand om svårt sjuka barn kändes 
skrämmande och de upplevde att de hade dåligt självförtroende och otillräckliga kunskaper 
inför uppgifterna som den avancerade vården innebar (Doman, Prowse & Webb, 2004). 
Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning där de tog emot utsatta barn kände 
osäkerhet i hur de skulle handla i vissa situationer, speciellt vad gällde anmälan av övergrepp 
på barn eftersom de inte kände att de hade tillräcklig information om det (Tingberg, Bredlöv 
& Ygge, 2008). 

Vid akuta situationer kunde sjuksköterskor, trots god erfarenhet, känna tvivel över att de gjort 
rätt bedömningar då situationen var stressad och krävde snabba beslut (McCloskey & Taggart, 
2010). En avgörande kunskap var att kunna se när ett barn blev försämrat. Sjuksköterskorna 
ansåg att det handlade om en magkänsla och erfarenhet av att ha varit med om det tidigare. 
Saknades erfarenheten upplevde sjuksköterskorna oro för att misslyckas i situationer som 
kunde uppstå (Doman et al., 2004). Sjuksköterskor som inte hade så lång erfarenhet av 
barnsjukvård kunde känna en rädsla av att bli bedömd av äldre kollegor med mer erfarenhet. 
Känslan hindrade dem från att våga fråga om hjälp i vissa situationer (Hilliard & O’Neill, 
2010). Vid situationer där ovana sjuksköterskor upplevde att de tvångsvaccinerade stickrädda 
barn kände sjuksköterskorna fruktan och oro inför varje tillfälle. De kände sig rädda för att 
begå medicinska fel och skada barnet eller sig själva i den komplexa situationen som kunde 
uppstå. De kände sig även mer pressade än de erfarna sjuksköterskorna (Ives & Melrose, 
2010). Sjuksköterskor med goda kunskaper och erfarenhet inom barnsjukvård som inte 
upplevde att de blev bekräftade för det av annan sjukvårdspersonal, kände sig frustrerade över 
att inte få det erkännande de önskade (Doman et al., 2004; McCloskey & Taggart, 2010). 

5.3 Känslor relaterat till omvårdnadssituationer 

5.3.1 Meningsfullhet 

Sjuksköterskor som hade egna barn och som arbetade med sjuka barn kunde känna empati 
och kärlek för dem vid omvårdnadsarbetet. De upplevde att deras minnen av egen barndom 
samt att vara förälder själv, påverkade känslorna för barnen de vårdade. Sjuksköterskorna 
upplevde att det kändes svårt att ta hand om nedsövda barn. Deras upplevda erfarenheter 
påminde dock dem om att det många gånger gått väl även om det verkat hopplöst innan. 
Barnen kunde bli friska mot alla odds och det kändes som ett mirakel. Genom att hjälpa och 
stötta de sjuka barnen kände sjuksköterskorna att de kunde ge barnen en mening med tillvaron 
trots sina svåra sjukdomar (Zengerle-Levy, 2006). De kände sig nöjda och tillfredsställda om 
vården de kunde erbjuda barnen var av god kvalitet (McCloskey & Taggart, 2010). 
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5.3.2 Negativa känslor 

Vid omvårdnadssituationer där något gått fel i proceduren, eller att barn och föräldrar blivit 
upprörda kunde sjuksköterskan uppleva kortvariga negativa känslor. Hon kände sig upprörd 
och stressad i situationen, men tog inte med sig känslorna i efterhand. Sjuksköterskorna var 
dock rädda att mista barnens förtroende när de utsatte dem för obehagliga procedurer (Lloyd 
et al., 2008). 

När barnen som var svårt sjuka hade förlorat hoppet och ville ge upp, kände sjuksköterskan 
sorg och smärta inför barnens situation. Samma känslor uppstod hos sjuksköterskan när barn 
kände sig övergivna och ensamma och inte kunde förstå varför de hade drabbats så svårt 
(Zengerle-Levy, 2006). En del föräldrar med svårt sjuka barn inom den mer avancerade 
vården, var konstant närvarande och övervakade monitorer och utrustning på salen. Relationer 
som skapades till dessa föräldrar kunde ge sjuksköterskan känslan av att vara fysiskt och 
emotionellt utmattad då mycket uppmärksamhet fick läggas på dem i form av att exempelvis 
svara på frågor (Doman et al., 2004). När brännskadade barns sår skulle läggas om, kände 
sjuksköterskorna obehag inför att utföra de nödvändiga momenten på grund av den smärta det 
skapade hos barnen. Att uppleva oförmåga att ge adekvat smärtlindring vid sådana situationer, 
samt känna att de svek det förtroende de tidigare byggt upp hos barnen, ledde till ångest och 
skuldkänslor (Hilliard & O’Neill, 2010). 

5.4 Känslor relaterat till att kunna behålla sin professionalitet 

5.4.1 Känslomässig utmattning 

En sjuksköterska inom palliativ vård berättade om hur arbetet medförde att sjuksköterskor 
gjorde allt för barnen och hon upplevde känslan av att de gav för mycket av sig själva. 
Sjuksköterskorna som bodde nära arbetet kände pressen att de var tvungna att upprätthålla 
god sekretess eftersom de stötte på patienter och familj i vardagen (McCloskey & Taggart, 
2010). Att upprätthålla en förväntad gräns för professionalitet kändes ibland svår för 
sjuksköterskor som arbetade med kroniskt sjuka eller döende barn. Det var lätt att bli 
personligt engagerad i barnens öde och det kunde leda till känslomässig utmattning eller 
utbrändhet. I situationer där sjuksköterskan kände att hon ville känna medkänsla med de sjuka 
barnen upplevde hon att det inte fick gå över gränsen så objektiviteten förlorades. Kunde 
objektiviteten inte behållas påverkade barnens lidande henne alltför mycket och hon kände 
deras smärta och frustration (Maytum et al., 2004). Situationen vid mötet med barn som 
förmodligen blivit misshandlade av sina föräldrar orsakade hat– och obehagskänslor för 
sjuksköterskorna på akutmottagningen. Att behålla sin professionalitet upplevdes svårt för 
sjuksköterskorna i mötet med föräldrarna och de var rädda att deras obekväma känslor skulle 
synas. De kände sig besvärade och fick fysiska symtom som illamående inför det hemska som 
barnen blivit utsatta för och kände avsmak och ren avsky gentemot den misstänka föräldern 
(Tingberg et al., 2008). 

5.4.2 Sorg 

Sjuksköterskor som arbetade med döende barn och utvecklade djupgående relationer till 
barnet och dess familj, påverkades att känna känslor av förlust och sorg när barnet avled. De 
relationerna gick utanför det som de ansåg förväntades av dem i sjuksköterskerollen. 
Sorgearbetet efteråt kändes fördelaktigt för sjuksköterskorna eftersom känslorna kunde 
bearbetas. Det kunde även vara emotionellt utmattande att ta hand om de egna känslorna samt 
föräldrarnas sorg efter att barnen avlidit. Sjuksköterskorna tog hand om många familjer med 
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döende barn och kände ångest av att minnas dem eftersom sorgkänslorna kunde hänga kvar 
långt efteråt. Barnets död var en så fruktansvärd händelse för alla inblandade och det blev 
extra svårt för sjuksköterskorna om flera barn dog inom en kort tidsperiod (McCloskey & 
Taggart, 2010). Att ha vårdat döende barn under en längre tid upplevdes utmattande för 
sjuksköterskorna och när barnen till slut avled kändes det märkligt. Sjuksköterskorna kände 
sorg fast de visste att det inte kunde blivit någon annan utgång (Maytum et al., 2004).  

5.5 Motstridiga känslor relaterat till sjuksköterskan 

5.5.1 Konfliktkänslor relaterat till barnen 

Vid vaccinationssituationer där barnen hade panik och inte ville deltaga kände 
sjuksköterskorna empati för barnets utsatthet. De kände dock att de var störda av barnets 
skrikande och sparkande beteende. Gråtande barn skapade inte värst känslor utan det handlade 
mer om när barnen försökte ta sig loss och springa ut ur rummet. Att tvinga barnen kändes fel 
för sjuksköterskorna. De menade att utbildningen lärt dem att inte göra skada, men här 
gjordes vaccinationen ändå emot barnets vilja (Ives & Melrose, 2010). Sjuksköterskor 
berättade även om känslor av obehag och skuld när de kände sig tvungna att använda tvång i 
situationer och de kände sig elaka mot barnen (Lloyd et al., 2008). 

5.5.2 Konfliktkänslor relaterat till föräldrarna 

Etiska konflikter med föräldrar skapade känslor av stress hos sjuksköterskorna. Konflikterna 
kunde skapas i vården av svårt sjuka eller döende barn när föräldrarna inte accepterade eller 
förstod varför behandlingen begränsades i slutskedet. Föräldrar som inte kunde hantera 
situationen kunde bete sig aggressivt mot sjuksköterskan, vilket skapade obehagskänslor och 
konflikter mellan sjuksköterskor och föräldrar. När familjer fäste sig vid enskilda 
sjuksköterskor uppstod svårigheter i teamet när tanken med delad arbetsbörda begränsades på 
grund av familjens krav. Situationen gav upphov till stressande känslor hos sjuksköterskorna i 
teamet när familjens intensiva relation till vissa sjuksköterskor skapade problem (McCloskey 
& Taggart, 2010). 

Kritiserade föräldrarna sjuksköterskan inför barnen och fick henne att framstå som elak, ledde 
det till negativa känslor hos sjuksköterskan (Hilliard & O’Neill, 2010; Ives & Melrose, 2010). 
De kände sig irriterade och sårade av föräldrarnas anklagelser (Ives & Melrose, 2010). Ibland 
förekom svårighet att behålla känslan av empati gentemot föräldrar som mådde dåligt på 
grund av att barnet var svårt sjukt. Det kunde bero på att föräldrarna riktade sin ilska mot 
sjuksköterskorna som i sin tur kände ilska och hat över att få skulden för barnets situation 
(Hilliard & O’Neill, 2010). Föräldrar kunde anklaga sjuksköterskor för att deras barn var sjukt 
när de upplevde att sjuksköterskorna inte tog sig tid med dem (Maytum et al., 2004). 
Sjuksköterskor som blev jämförda med varandra av föräldrar kände sig sårade när föräldrarna 
menade att någon vårdade deras barn bättre och bad om att få en annan sjuksköterska (Ives & 
Melrose, 2010).  

5.5.3 Konfliktkänslor inom sjuksköterskan 

När arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskorna inte hann prata med föräldrar som de 
hade önskat, upplevde sjuksköterskorna en inre konfliktkänsla. De kände sig frustrerade över 
att de svek föräldrarna när de inte hade tid för dem. Om sjuksköterskorna hade lovat att 
återkomma till en förälder vid mån av tid och därefter glömt bort det, skapades känslor av 
ånger och frustration (Hilliard & O’Neill, 2010). 
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Sjuksköterskor som upplevde stickrädda barns frustration kände sig kluvna inför processen. 
De funderade på om situationen kunde ha lösts på ett annat sätt. De kände sig medskyldiga till 
övergrepp och upplevde känslor av hjälplöshet och osäkerhet inför momentet, samtidigt som 
de kände press på sig att få vaccinationen gjord i tid (Ives & Melrose, 2010). Vid mottagandet 
av barn som varit utsatta för övergrepp upplevde sjuksköterskorna på barnakutmottagningen 
känslor av tvetydighet gentemot barnets föräldrar om de var misstänkta förövare. 
Omvårdnaden blev svårare eftersom de var tvungna att möta både det behövande barnet och 
de misstänkta föräldrarna. De kunde känna empati för familjens situation och den misstänkta 
förövarens behov av stöd, vilket förstärkte känslan av tvetydighet då de kände att de inte 
kunde erbjuda det stödet. Sjuksköterskor på mottagningen berättade att de tyckte synd om 
föräldrarna trots att de förmodligen utfört misshandeln (Tingberg et al., 2008). 

5.6 Resultatsyntes 

I resultatet framkom att sjuksköterskor som arbetade med barn upplevde en mängd känslor, 
främst negativa sådana. Mer avancerad vård framkallade flest påfrestande och negativa 
känslor eftersom sjuksköterskorna inte kände sig trygga eller säkra på sin kunskapsnivå. Höga 
krav och olika arbetsförhållanden på barnavdelningarna påverkade sjuksköterskornas känslor 
till stor del och framkallade i synnerhet stress och frustration. När sjuksköterskorna blev för 
emotionellt engagerade i de sjuka barnens situation, kunde de känna att deras egenupplevda 
professionella gräns hotades. Barnets föräldrar som närvarade i vården påverkade 
sjuksköterskornas känslor vid olika situationer och det kunde uppstå konfliktkänslor vid 
meningsskiljaktigheter. Sjuksköterskorna upplevde dock arbetet med barn som 
tillfredsställande om vården de kunde erbjuda var av god kvalitet och att de hade kunnat 
hjälpa barnen mot tillfrisknande. 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

I syftet förekommer både känslor och upplevelser trots att de orden är likartade begrepp. 
Författarna hade dock för avsikt att använda båda ordformerna för att få med samtliga artiklar 
som handlade om upplevelser eller känslor vid vård av barn. Valet av två olika begrepp gjorde 
också att författarna kunde få fler synonymer till ämnesord i de olika sökningarna. Vid 
databassökningen användes också ordet omvårdnad tillsammans med de utvalda 
meningsbärande orden från syftet, eftersom det på engelska ofta kombineras i form av 
exempelvis nursing och pediatric care. Författarna tänker att omvårdnad skulle kunna vara ett 
av de meningsbärande orden och om sökningen skulle ha givit ett annat sökresultat om ordet 
använts både separat och i ytterligare kombinationer med de andra orden. Den sökningen 
skulle kunna ha medfört ett bredare sökresultat och fler artiklar som passade till studiens 
syfte. Det eftersom sökningen som gjordes gav ett något begränsat sökresultat. En del artiklar 
som valdes ut till studien hade ett resultat som bestod av fler perspektiv än enbart 
beskrivningar av känslor. De tog upp exempelvis hantering av känslor eller 
organisationssvårigheter inom verksamheten. Författarna lyfte det som var relevant för syftet 
ur dessa artiklar. Det hade dock varit positivt för studien med fler artiklar som var inriktade 
enbart på sjuksköterskans känslor såsom studiens syfte avsåg att beskriva. Om en asterisk inte 
hade använts vid sökningarna av en del ord i Cinahl skulle sökningen inte ha resulterat i lika 
många träffar. Därför valde författarna att gå ifrån att enbart söka med ämnesord för att få ett 
större antal artiklar att göra urvalet från. En sökning med enbart ämnesord hade resulterat i ett 
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för litet material att arbeta med. Ett större urval med flera relevanta artiklar ökar möjligheten 
att hitta artiklar som svarar till syftet. Sökorden som valdes ut i olika databaser skiljer sig till 
viss del från varandra då författarna i huvudsak hade för avsikt att använda sig av ämnesord. 
Ämnesorden kan skilja sig en del i respektive databas vilket därför medförde en skillnad. 
Författarna valde även att gå ifrån ämnesorden i vissa sökningar för att inte missa relevanta 
artiklar om sökresultatet inte gav önskad mängd träffar. Databasen PsycINFO användes också 
för att komplettera sökningen, då den innehåller artiklar kring psykologi och var relevant 
eftersom känslor och upplevelser kan upplevas som psykologiska fenomen. Eftersom 
sökresultatet främst gav artiklar inriktade på vuxna patienter eller föräldrars upplevelser av att 
ha sjuka barn valdes inga artiklar. Författarna har dock resonerat kring om sökorden i 
PsycINFO inte varit de bäst lämpade, trots att ämnesord användes, eftersom inga relevanta 
träffar kunde påvisas. 

Vid sökningen användes begränsningar i form av årtal. Här kunde författarna ha valt även år 
2012 för senaste forskningsresultat. Det gjordes dock inte eftersom sökningen påbörjades vid 
årsskiftet och författarna hade okunskap om hur tidigt nya artiklar publicerades. En del 
artiklar som kunde ha varit relevanta för studien kan på så vis ha förbisetts. Begränsningen i 
form av språk på engelska kunde även ha varit språken svenska och norska eftersom 
författarna förstår även de språken. Troligtvis påverkades inte sökresultatet väsentligt av det 
då författarna upplevt att de flesta artiklar i databaserna publicerats på engelska. Databasen 
Medline användes inte eftersom den är nästan identisk med PubMed som innehåller 
ytterligare information och därför valdes istället.  

När sökningarna gjordes uppdagades ett problem med antalet träffar, eftersom vissa artiklar 
återkom i nästan alla sökningar oavsett om de kunde väljas ut eller inte. Detta kan bero på att 
ämnet är smalt och antalet artiklar är begränsat samt att samma artiklar återfinns i de olika 
databaser som användes även om flertalet sökordskombinationer användes. Det kan också 
innebära något positivt, att författarna valt rätt sökord och datamättnad kan ha uppnåtts. Här 
kunde det kanske ha märkts en skillnad om ytterligare sökningar gjorts med ordet omvårdnad 
som resonerats kring ovan. Den manuella sökningen som gjordes på Örebro 
Universitetsbibliotek blev begränsad till det utbud av tidskrifter som erbjöds där.  

De granskningsmallar som användes för att säkerställa att artiklarna var av god vetenskaplig 
kvalitet valdes ut för att komplettera varandra. Enligt Willman et al. (2011) räcker inte deras 
granskningsmall enskilt till granskning, eftersom protokollet behöver kompletteras med 
ytterligare specifika frågor. Författarna till litteraturstudien ville ha en så bra granskning som 
möjligt för att underlätta skapandet av artikelmatrisen och för att kunna säkerhetsställa den 
vetenskapliga kvaliteten hos de artiklar som författarna avsåg att använda. Deltagarna fick i 
flertalet studier se resultatet innan publicering så att de kunde verifiera att det stämde med det 
som framkommit vid intervjuerna, att resultatet återgivits korrekt. Det anser författarna 
styrker den här studiens resultat då innehållet är korrekt återgivet i primärkällan. 

I resultatet innebar ämnet en komplex blandning av känslor som i sina respektive 
sammanhang inte var entydiga och ofta hörde samman. Det försvårade att bryta ner innehållet 
i mindre delar. Författarna fick därför analysera resultatet flertalet gånger för att finna de 
likheter som slutligen bildade rubrikerna i resultatdelen. Därför har skapandet av kategorier 
inneburit en svårighet då kategorierna överlappade varandra. Den latenta analysmetoden 
lämnar dock öppet för viss tolkning vilket medförde att vissa kategorier trots svårigheten ändå 
kunde urskiljas från varandra. Ämnet känslor tycks, enligt författarna till litteraturstudien, inte 
kunna leda till analysmättnad då det verkar kunna tolkas i ytterligare steg.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudien beskriver att omvårdnad av barn framkallar många olika och svåra känslor 
(Ives & Melrose, 2010; McCloskey & Taggart, 2010; Maytum et al., 2004). Känslor som 
stress (Altun, 2002; Papadatou, Bellali, Papazoglou & Petraki, 2002), sorg (Morgan, 2009) 
och tvetydighet i arbetet med barn och deras familj (Albuquerque Queiroz, 2008) samt 
osäkerhet i hur man ska vårda barn i jämförelse med vuxna (Grant & Crouch, 2011) beskrevs 
i artiklarna. Ford & Turner (2001) beskriver känslan av frustration som flertalet gånger 
framkommit i litteraturstudien. Frustration uppstod bland annat när sjuksköterskan inte haft 
möjlighet att erbjuda den vård som barnen skulle behöva. Det kunde vara på grund av tidsbrist 
och leda till svårigheter med att prioritera patienter efter vem som behövde mest vård. 
Sjuksköterskorna kunde känna att de gått över sin gräns från upplevelsen av att vara 
professionell och istället blivit överinvolverade i barnet och deras familj. De kunde även 
komma ihåg vissa barn de haft som patienter flera år efteråt om de hade varit för personliga i 
sin relation till barnet eller känt sig berörda av barnets situation (a.a.).   

Andelen negativa känslor var övervägande i litteraturstudien och det kan enligt författarna 
bero på att deltagarna fått uppfattningen om att det är de känslorna som efterfrågats i 
undersökningarna. Deltagarna kan även ha tagit chansen att lätta sitt hjärta och ”prata av sig” 
när det är någon som lyssnar. Då är det lätt att negativa saker framkommer. Det kan också 
bero på att deltagarnas arbetsplatser hade brister som gjorde att de flesta känslor 
sjuksköterskorna upplevde var negativa, vilket Tingberg et al. (2008) beskriver. Denna 
litteraturstudie kan därför ha påverkats till innehållet eftersom det är mestadels negativa 
upplevelser och känslor som beskrivits i artiklarna och inte så mycket positivt. De positiva 
känslor som tagits upp är förmodligen bara ett fåtal av dem som kan upplevas av 
sjuksköterskor som vårdar barn. Författarna tror möjligen att ingen annars skulle vilja arbeta 
med barn om yrket enbart gav negativa upplevelser och känslor. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att utövandet av omvårdnad innebär bland annat att 
ha tillräcklig teoretisk kunskap inom området för att kunna utföra ett korrekt praktiskt arbete, 
vilket kan styrkas av Lundqvist (2009). Begränsad kunskap skapar osäkerhet i den kliniska 
verksamheten och genom att sjuksköterskorna inte kände sig tillräckligt informerade 
påverkades känslorna som upplevdes (Doman et al., 2004; Tingberg et al., 2008). Problem 
med känslor relaterade till kunskapen framkom i artikeln av Tingberg et al. (2008) där 
sjuksköterskans känslor vid mötet med utsatta barn på en akutmottagning i Sverige studerats. 
Författarna i denna litteraturstudie anser att kunskapen behöver ökas i sådana fall och att 
avdelningarna med fördel kan utgå från svensk lagstiftning vid skapandet av information och 
riktlinjer, eftersom Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), kap. 14, 1 §, säger att 
sjukvårdspersonal som har misstanke av eller får kännedom om missförhållanden, har 
skyldighet att anmäla detta. Författarna till litteraturstudien tror att om avdelningen gjorde 
problemet med känslorna mer medvetet och öppet skulle kanske de besvärliga känslorna 
skulle kunna utvecklas till tryggare upplevelser och inte uppfattas som så svåra. Vikten av att 
föra upp sjuksköterskors känslor och upplevelser till ytan, styrks av Papadatou et al. (2002). 

Känslor kan upplevas på olika sätt av olika personer. Ett exempel är stress som kan uppfattas 
som negativ vilket beskrivits i denna studie, men stress kan även påverka positivt i rimlig 
mängd. En del personer kan anse stress som något som gör dem mer alerta i sitt arbete. Enligt 
författarna fungerar och känner människor olika och känslor av alla de slag påverkar 
sjuksköterskors arbete, beroende på hur de reagerar utifrån situationer som uppstår och hur de 
kan hantera dessa individuellt, vilket styrks av Langius-Eklöf (2008). Författarna har funderat 
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kring känslor som uppstod vid vård av barn och att de påverkade sjuksköterskor i så hög grad. 
Får inte känslorna uttryckas kan det ge långsiktiga konsekvenser, där vissa sjuksköterskor 
drabbas av utbrändhet när påfrestningen som arbetet och känslorna medför skapar en stress 
som inte kan undvikas i det långa loppet. Ovanstående resonemang bekräftas av Altun (2002) 
som betonar att utbrändhet kommer till följd av emotionell utmattning, när sjuksköterskan 
befunnit sig under känslomässig press under alltför lång tid.  

Travelbee (1971/2005) menar att det blir ännu svårare att försöka hjälpa en patient att klara av 
sin sjukdom om utsikterna för hur det i slutändan ska gå är mycket små. Trots denna svårighet 
menar hon att det är sjuksköterskans mening och mål att försöka hjälpa patienten och familjen 
att bemästra sjukdomen. Om sjuksköterskan relaterar patientens situation till sig själv och hon 
blir för känslomässig i det, kan det bero på att hon i själva verket lindrar sina egna spänningar 
hon har genom att applicera det som patienten känner på sig själv. Sjuksköterskan bör i sitt 
arbete vara fullt medveten över vad hon känner och upplever. Det är enligt henne viktigt att 
sjuksköterskan inte blundar för sina känslor i den grad att hon inte ser vad som händer i 
relationen med den sjuka patienten (a.a.).  

Föräldrarna och övriga familjen har en stor del i barnets vård då de är experter på hur barnet 
fungerar och därför innebär vården av barnen även bemötande och omhändertagande av 
föräldrar och familj. De vill vara väl insatta i hur all vård går till och få information kring 
allting som rör barnets situation och sjukdom. Barnets föräldrar ställer höga krav på att 
sjuksköterskan har god kompetens och är yrkesskicklig (Hallström & Elander, 2004). 
Föräldrarna ger barnet stöd i de svåra situationer vården kan innebära med olika procedurer 
och provtagningar som för ett barn uppfattas som otäcka och obegripliga. Får föräldrarna bra 
stöd och information ifrån sjuksköterskan kan de hjälpa sitt barn och vara den trygghet barnet 
behöver under vårdtiden (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Därför anser författarna att 
många av de känslor sjuksköterskorna i studierna upplevde om olika situationer, kan ha 
härletts till barnens föräldrar eller övriga familj på något sätt. Konfliktsituationer med 
föräldrar skapade negativa känslor hos sjuksköterskorna när tid inte fanns till att tillmötesgå 
föräldrarnas behov som exempelvis samtal och information. Det kunde framkalla en obekväm 
arbetssituation hos sjuksköterskorna (Hilliard & O’Neill, 2010; Ives & Melrose, 2010). 
Författarna anser att familjefokuserad omvårdnad bör användas vid vård av barn då det 
handlar om att familjen görs delaktig och deras involvering i situationer kan hjälpa 
sjuksköterskan vid omvårdnaden av barnen. 

Föreliggande litteraturstudie beskrev således att sjuksköterskor upplevde att de svåra 
känslorna blev lättare och självförtroendet ökade när de kände sig mer säkra och erfarna i 
situationer (Doman et al., 2004; Hilliard & O’Neill, 2010). Erfarenhet och kunskaper behövde 
uppdateras med utbildning och träning av färdigheter, speciellt i fall där mer krävande vård 
bedrevs (Doman et al., 2004). Benner (1993) diskuterar kunskapsskillnader mellan nya 
sjuksköterskor, såkallade noviser, och de som arbetat i många år och därigenom utvecklat 
expertkunskaper i omvårdnad. Expertsjuksköterskorna kunde överblicka situationer med en 
annan typ av kunskap, vilket gav en tro på sig själv och sin magkänsla då många tidigare 
erfarenheter fanns att jämföra med. Även Ives & Melrose (2010) tar upp en skillnad där nya 
sjuksköterskor kände mer press gentemot de som arbetat en längre tid. Det anser författarna 
att skillnaden i självförtroende hos sjuksköterskor har med erfarenhet och kunskap att göra, 
vilket även styrks av Doman et al. (2004) och Hilliard & O’Neill (2010).  

Författarna menar att omvårdnad väcker känslor hos sjuksköterskor i allmänhet men att vård 
av barn kanske i synnerhet påverkar vilka känslor som uppstår. Har sjuksköterskan egna barn 
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kan det kanske påverka känslorna till skillnad från dem som inte har egna barn. Zengerle-
Levy (2006) beskriver att de sjuksköterskor som själva var föräldrar upplevde att det hjälpte 
dem vid vården av de sjuka barnen och att de kunde använda sina egna känslomässiga 
erfarenheter vid bemötandet och omvårdnaden. Författarna har efter att ha tagit del av det 
Zengerle-Levy (2006) beskrivit, även funderat över om det kanske kan vara så att 
sjuksköterskor som har egna barn kan bli berörda av det sjuka barnet om de till exempel har 
egna barn i samma ålder som de kan relatera till. Ovanstående tankar kan styrkas i studien av 
Papadatou et al. (2002). Där framkommer det att 35,7% av sjuksköterskorna upplevde 
situationen att ta hand om ett döende barn, som var i samma ålder som deras eget eller 
påminde om något barn de kände, som det mest stressande i arbetet. 

6.3 Slutsats 

Sjuksköterskor som vårdar barn upplever en stor mängd olika känslor, främst negativa, som 
uppkommer av det arbete de genomför. Känslorna kan påverka dem på flera sätt både i arbetet 
och i vardagen. Genom medvetenhet om att känslorna finns och reflektioner över dem skulle 
den mellanmänskliga relationen med barnen och familjen kunna bibehållas och förhindras 
från att bli lidande. Sjuksköterskans arbete kan då underlättas och det skulle förmodligen trots 
dessa känslor kunna utföras mer tillfredsställande så att hon gör rätt bedömningar vid rätt 
tillfällen. 

6.4 Kliniska implikationer 

Genom att hela tiden utveckla forskning inom ämnet omvårdnad och förstärka den 
akademiska delen av sjuksköterskeyrket kan evidensbaserad vård bedrivas (Forsberg & 
Wengström, 2008). Det är således viktigt att kunna använda resultatet från kvalitativa studier i 
förbättringsarbetet för praktiserande sjuksköterskor (Polit & Beck, 2012). Känslorna som i 
litteraturstudien uppkom vid vård av barn, behöver betonas och reflekteras. Litteraturstudien 
kan därför hjälpa till att medvetandegöra att känslor vid vård av barn existerar i hög grad.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Ytterligare forskning inom ämnet känslor behövs, både för att beskriva och kartlägga alla de 
känslor som uppstår och hur det påverkar sjuksköterskans arbete. Forskning för att underlätta 
dessa känslor är ett annat område som kan behöva utvecklas eftersom den här litteraturstudien 
enbart syftade till att beskriva de känslor som kan uppstå vid vård av barn. Att forska kring 
hantering anser författarna till litteraturstudien kan behövas då det känslor som beskrivits till 
största del varit negativa och påverkat sjuksköterskan i hennes roll. Det vidareutvecklar den 
forskning som redan finns om känslorna och det ger ett bredare perspektiv på sjuksköterskan 
och hennes känslor vid omvårdnad av barn. Förutom riktlinjer på avdelningen bör en 
stödfunktion i form av handledning för personalen finnas som kan fungera som en 
regelbunden ventilationsmöjlighet för personalgruppen, där de kan ta upp sådant som rör 
arbetet. Det har tagits fram av Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010) i form av riktlinjer 
för yrkesmässig handledning i omvårdnad. Det vore även intressant att rikta forskningen från 
ett annat perspektiv där de positiva upplevelserna med att arbeta med barnsjukvård kunde 
framgå, eftersom författarna anser att sådana känslor också måste finnas. 
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Bilaga 1 

Sökmatris 

Sökdatum Databas Sökord Resultat Urval 
1 

Urval 
2 Valda 

2012-01-
17 Cinahl Child* AND Nurs* 2877       

    AND emotion* 8 2 1 1 
2012-01-

17 Cinahl Child* AND Nurs* 2877       
    AND experience* 21 8 2(1) 2(1) 
2012-01-

19 Cinahl Nurs* AND Pediatric care 423       
    AND emotion* 1 1 0 0 
2012-01-

19 Cinahl Nurs* AND Pediatric care 423       
    AND experience* 3 3 0  0 

2012-01-
19 Cinahl Nurs* AND Pediatric care 423       
    AND hospital units 1 1 0 0  

2012-01-
20 Cinahl Nurs* AND Child* AND hospital units 2 1 0  0 

2012-01-
20 Cinahl Nurs* AND Child* AND Pediatric care 305       
    AND emotion* 1 0    0 

2012-01-
20 Cinahl Nurs* AND Child* AND Pediatric care 305       
    AND experience* 3 0    0 

2012-01-
20 Cinahl Nurs* AND Child* AND Pediatric care 305       
    AND attitude* 25 6 1  0 

2012-01-
20 Cinahl 

Nurs* AND Child* AND Pediatric 
nursing 911       

    AND emotion* 1 0    0 
2012-01-

20 Cinahl 
Nurs* AND Child* AND Pediatric 

nursing 911       
    AND aspects 0     0  

2012-01-
20 Cinahl 

Nurs* AND Child* AND Pediatric 
nursing 911       

    AND attitude 11 4 2 0  
2012-01-

20 PubMed child AND nurses AND emotions 35 10 6(1)  3(1) 
2012-01-

20 PubMed 
"Attitudes of health personnel" AND child 

AND nurses 372       



 

 

    AND emotions 11 4 1  0 
2012-01-

24 Cinahl 
Nurs* AND Child* AND Pediatric 

nursing 911       
    AND experience* 57 7 1(1)  0 

2012-01-
24 Cinahl Nurse attitudes AND Pediatric nursing 67 10 4(1)  3 

2012-01-
25 Cinahl 

Nurse attitudes AND Pediatric nursing 
AND child* 213       

    AND experience* 21 2 0 0  
2012-01-

25 Cinahl Nurs* AND caring 23 5 0  0 
2012-01-

25 PsycINFO Nursing 766       
    AND child care 295       
    AND emotions 0     0  

2012-01-
25 PsycINFO emotions 33424       
    AND nursing 99       
    AND child  3 2 0 0  

2012-01-
25 PsycINFO emotions 33424       
    AND "attitude of health personnel" 4 1 0 0  

2012-01-
25 PsycINFO "attitude of health personnel" 1099       
    AND child 22 1 1  0 

2012-01-
25 PubMed Nurses 1888       
    AND child 75 8 0 0  

 

# Siffran inom parentes anger artiklar som redan hittas i tidigare sökning och ska dras bort 
från siffran före parentesen. 

 

 

 



 

 

BILAGA 2  

Artikelmatris         Sid 1(9) 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Doman, M., Prowse, M. & 
Webb, C. (2004). Exploring 
nurses’ experiences of 
providing high dependency 
care in children’s wards. 
Journal of Child Health 
Care, 8 (3), 180-197. doi: 
10.1177/1367493504045819  
 
Storbritannien.  

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskans 
upplevelser inom högt 
krävande vård, särskilt vid 
barnavdelningar, genom 
att försöka identifiera 
vilka de huvudsakliga 
problemen är för dem.  

Kvalitativ studie med 
beskrivande design.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som jobbar 
med högt krävande vård 
och som är villiga att dela 
med sig av sina 
upplevelser.  
 
Strategiskt urval. 66 % 
bortfall under studiens 
gång. 
 
Studiegrupp: 12 
sjuksköterskor 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupper.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys.  

Styrkor: Många citat med 
i resultatdelen vilket gör 
det mer begripligt och 
trovärdigt.  
 
  

Många känslor (rädsla, 
hat, bristande 
självförtroende, isolering, 
frustration) uppstod vid 
öppnandet av en 
avancerad del på 
barnkliniken då 
sjuksköterskor som 
arbetade där inte kände sig 
tillräckligt förberedda 
kunskapsmässigt för 
arbetet på den nya 
enheten. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 2(9) 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hilliard, C. & O’Neill, M. 
(2010).  Nurses’ emotional 
experience of caring for 
children with burns. 
Journal of Clinical 
Nursing, 19, 2907-2915.  
 
Irland. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
barnsjuksköterskornas 
känslomässiga upplevelser 
av vård av barn med 
brännskador, samt 
identifiera hur 
sjuksköterskan hanterar 
sina känslor.   

Kvalitativ studie med 
beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som 
arbetar eller har arbetat på 
brännskadeenheten.  
 
Strategiskt urval. 10 
personer fick förfrågan 
men 2 valde att ej delta.  
 
Studiegrupp: 8 kvinnliga 
sjuksköterskor som hade 
1-8 års erfarenhet på 
brännskadeenheten.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella djupgående 
ostrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk.  
 

Styrkor: Att det under 
varje tema skrivs ut flera 
citat som förstärker 
resultatet. Att deltagarna 
bekräftade att resultatet 
stämde överrens med deras 
egna ord från intervjuerna.  
 
Svagheter: En del av 
deltagarna arbetade inte 
längre på avdelningen och 
hade därför inte så 
uppdaterade upplevelser. 

Känslor som uppstod vid 
arbetet på 
brännskadeavdelningen 
var hjälplöshet, skuld, 
ångest, oro, obehag, 
konfliktkänslor, 
frustration, misslyckande, 
frustration, känsla av 
tillfredsställelse, svek, 
empati, rädsla att bli 
bedömd. Sjuksköterskorna 
menade att det var ett svårt 
arbete att vara på denna 
typ av avdelning där så 
mycket smärta fanns som 
påverkade dem. 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 3(9) 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ives, M. & Melrose, S. 
(2010). Immunizing 
Children Who Fear and 
Resist Needles: Is It a 
Problem for Nurses? 
Nursing Forum, 45 (1), 
29-39.  
 
Canada.  

Vad utgör problemet för 
sjuksköterskan vid 
vaccinering av barn som 
starkt motsätter sig en 
injektion. 

Kvalitativ studie med 
beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: Att 
sjuksköterskorna i sitt 
arbete vaccinerar barn. 
 
Slumpmässigt urval. 40 % 
bortfall då alla som fått 
förfrågan att vara med i 
studien inte vaccinerar 
barn i sitt arbete. 
 
Studiegrupp: 35 kvinnliga 
sjuksköterskor med olika 
års erfarenheter. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupper med 5-6 
sjuksköterskor i varje. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys.   
 

Styrkor: Stort antal 
deltagande. Citat som 
förstärker resultatdelen.  
 

Sjuksköterskor som 
arbetade med att vaccinera 
barn upplevde många 
negativa känslor inför 
situationen att möta 
ovilliga och panikslagna 
barn som inte samarbetade 
vid vaccination. Känslor 
som rädsla, empati, att 
känna sig kluven, 
hjälplöshet, känna sig 
stressad/pressad, 
känslomässigt utmattad, 
sårad, irriterad, frustration. 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 4(9) 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lloyd, M., Urquhart, G., 
Heard, A. & Kroese, B. 
(2008). When a child says 
’no’: experiences of nurses 
working with children 
having invasive 
procedures. Paediatric 
nursing, 20 (4), 29- 34.  
 
Storbritannien.  

Att utforska upplevelser 
hos vårdpersonal som är 
involverade i att underlätta 
ingrepp på barn, som inte 
vill ha dem.   

Kvalitativ studie med 
explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterska som nyligen 
vårdat ett barn som vägrat 
en medicinsk åtgärd. 
 
Slumpmässigt urval.  
 
Studiegrupp: 10 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer 
och fokusgrupper. 
 
Analysmetod: Grounded 
theory.   
 
 
 

Styrkor: Att deltagarna 
fick se över det som 
författarna kodat och 
analyserat för att se om de 
tyckte att resultatet 
överrensstämde med det 
som de berättat i 
intervjuerna.  
Att fokusgrupperna erhöll 
samma information som 
deltagarna i intervjuerna 
för att validera resultatet. 
 
Svagheter: Urvalet gjorde 
att de som fick förfrågan 
att vara med i studien 
kanske inte uppfyllde 
inklusionskriterierna vilket 
kan ha lett till en liten 
studiegrupp. 

Sjuksköterskor i studien 
kände sig upprörda och 
stressade, hade negativa 
känslor och ångest vid 
behandlingar men 
hanterade detta på ett bra 
sätt ändå med 
copingstrategier och 
teamarbete. 

 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 5(9) 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Maytum, J. K., Bielski 
Heiman, M. & Garwick, 
A. W. (2004). Compassion 
Fatigue and Burnout in 
Nurses Who Work With 
Children With Chronic 
Conditions and Their 
Families. Journal of 
Pediatric Health Care, 18 
(4), 171-179. 
  
USA. 

Syftet med studien var att 
identifiera olika 
copingstrategier hos 
sjuksköterskan som 
arbetar med barn som har 
kroniska sjukdomar för att 
kunna hantera utbrändhet 
och de känslor/stressen 
som uppkommer när man 
möter traumatiserade barn.  

Kvalitativ studie med 
beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som 
arbetat minst 4 år med 
barn som har någon form 
av kronisk sjukdom.  
 
Strategiskt urval. Alla 
tillfrågade valde att delta i 
studien.  
 
Studiegrupp: 20 
sjuksköterskor.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys.   
 
 

Styrkor: Att alla tillfrågade 
deltog i studien samt att 
det inte var något bortfall 
under studiens gång. 
Många citat som förstärker 
resultatet. 

Här jämfördes och 
beskrevs känslor som 
uppstod vid vård av 
kroniskt sjuka barn. 
Känslan av utmattning i 
arbetet påminde om 
utbrändhet. 
Sjuksköterskorna kände 
sorg, frustration och 
upplevde många 
besvärliga situationer i 
samband med vården av 
barnen som ledde till 
märkliga känslor som 
påverkade dem. 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 6(9) 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

McCloskey, S. & Taggart, 
L. (2010). How much 
compassion have I left? 
An exploration of 
occupational stress among 
children’s palliative care 
nurses. International 
Journal of Palliative 
Nursing, 16 (5), 233-240.  
 
Storbritannien.  

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av 
arbetsrelaterad stress hos 
sjuksköterskan som 
arbetar med ungdomar i 
palliativ vård samt 
undersöka konsekvenserna 
av sådan stress i 
sjuksköterskornas liv. 

Kvalitativ studie med 
explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: Att 
sjuksköterskan under de 
senaste 12 månaderna varit 
med och vårdat ett döende 
barn och dess familj i 
livets slutskede. 
 
Slumpmässigt urval. 
Under studiens gång ca 67 
% bortfall. 
 
Studiegrupp: 18 
sjuksköterskor.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer i fokusgrupper. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys.  
 

Styrkor: Bra och enkelt 
redovisat resultat med 
både teman, subteman och 
citat. Stor studiegrupp. 
 
Svagheter: Urvalet via 
brevförfrågan som gjorde 
att bara 56 % av de 
tillfrågade ville vara med i 
studien. Det stora 
bortfallet under studiens 
gång. 

Vård av barn i livets 
slutskede skapade 
blandade känslor för 
sjuksköterskan. 
Tillfredsställelse, 
frustration, sorg, 
fruktansvärda känslor, 
komplikationer i mötet 
med föräldrar, stress, 
påfrestning samt känslan 
av att inte kunna släppa 
arbetet när de gått hem. 
Känslor av trötthet och 
utbrändhet påverkade så 
en del funderade över att 
sluta arbeta som 
sjuksköterskor. 

 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 7(9) 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Partridge, T. (2001). Children 
in Accident and Emergency: 
seen but not heard? Journal of 
child health care, 5 (2), 49-53. 
doi: 
10.1177/136749350100500201 
 
Storbritannien.   

Syftet med studien var att 
undersöka föreställningar 
och idéer som finns hos 
sjuksköterskor som jobbar 
på en 
akutvårdsmottagning. 
Undersöka personalens 
åsikter kring ett separat 
behandlings- samt 
väntrum för barn. 
Bestämma vilka faktorer 
hos personalen som 
påverkar användandet och 
öppnandet av den nya 
barnavdelningen. 

Kvalitativ studie med 
explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade 
sjuksköterskor som 
jobbade på 
akutvårdsmottagningen 
vid studiens start. 
 
Strategiskt urval. 50 % av 
de tillfrågade deltog inte i 
studien.  
 
Studiegrupp: 14 
sjuksköterskor i åldrarna 
24-55 år. 11 kvinnor och 3 
män. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
 
Analysmetod: Grounded 
theory. 

Styrkor: Analysen av 
resultatet är begriplig och 
bra presenterad.  
 
Svagheter: Deltagarna 
kände i viss mån 
forskaren vilket kan ha 
förhindrat öppenhet i 
svaren. 

Öppnandet av separat 
barndel på 
akutmottagningen 
skapade spänning i 
personalgruppen. 
Sjuksköterskorna kände 
rädsla, bristande 
självförtroende och 
osäkerhet i sin kunskap 
när de skulle ta hand om 
barn som de inte var vana 
vid eftersom de mest 
mötte vuxna patienter. Att 
arbeta ensam med barnen 
gjorde att de kände sig 
isolerade och detta gav 
upphov till 
obehagskänslor. 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 8(9) 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Tingberg, B., Bredlöv, B. & 
Ygge, B-M. (2008). Nurses’ 
experience in clinical 
encounters with children 
experiencing abuse and their 
parents. Journal of Clinical 
Nursing, 17, 2718-2724. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2008.02353.x   

Sverige. 

Syftet med studien var att 
identifiera 
sjuksköterskornas 
erfarenheter/upplevelser 
när de möter misshandlade 
barn och deras föräldrar. 

Kvalitativ deskriptiv 
design. 

Inklusionskriterier: Att 
sjuksköterskorna har 
deltagit i den kliniska 
vården av ett misshandlat 
barn på ett barnsjukhus 

Strategiskt urval. 

Studiegrupp: 11 
sjuksköterskor. 10 kvinnor 
och 1 man.  

Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer.   

Analysmetod: 
Innehållsanalys.   

 

 

Styrkor: Noggrann och 
begriplig innehållsanalys. 
Många citat i 
resultatdelen. 
Intervjuerna 
genomfördes av två 
författare. 

Svagheter: Att deltagarna 
själva var tvungna att 
anmäla intresse efter att 
de blev tillfrågade att 
deltaga i studien vilket 
gjorde att inte samtliga 
deltog, endast de som var 
intresserade.  

Sjuksköterskor som 
arbetade med utsatta barn 
som upplevt misshandel 
eller liknande kände 
tvetydiga känslor 
gentemot föräldrarna 
som kunde vara förövare 
men samtidigt kände de 
empati för familjens 
situation och för barnet. 
Känslor av att ha blivit 
lurade av fasaden 
föräldrarna satt upp och 
svårighet i att bemöta 
dem professionellt. De 
upplevde även att de inte 
var förberedda eller hade 
tillräcklig kunskap för att 
hantera dessa besvärliga 
situationer i arbetet. 

 



 

 

Artikelmatris         Sid 9(9) 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Zengerle-Levy, K. (2006). 
Nursing the Child Who is 
Alone in the Hospital. 
Pediatric nursing, 32 (3), 226-
231.  

USA. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas 
metod för att hjälpa 
barnen att holistiskt 
läka, på en 
brännskadeenhet.  

Kvalitativ studie med 
beskrivande design. 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetat 
minst 2 år på ett sjukhus där 
man vårdat svårt brännskadade 
barn. 

Strategiskt urval. 

Studiegrupp: 16 
sjuksköterskor. 8 män och 8 
kvinnor i åldrarna 31-54 år.  

Datainsamlingsmetod: 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer samt observationer. 

Analysmetod: 
Fenomenologisk. 

Styrkor: Lika många 
kvinnor som män i 
urvalsgruppen med 
olika etnisk bakgrund 
samt spridning på ålder. 
Att de utfördes flera 
intervjuer (minst 3 per 
deltagare) och 
observationer (minst 2 
per deltagare) på alla 
medverkande.  

 

Sjuksköterskorna kände 
empati i sitt arbete och 
att deras erfarenhet av att 
själva vara föräldrar 
hjälpte dem i arbetet och 
gjorde att de kunde ta 
hand om de sjuka barnen 
på ett kärleksfullt sätt. 
Känslor av smärta och 
svårigheter uppstod då de 
upplevde barnens olika 
påfrestningar i 
vårdsammanhanget. 

 

 


