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Abstrakt 

 

Inledning: Den största anledningen till att barn kommer i kontakt med sjukvården är på grund av 

misstänkt fraktur, vilket innebär att röntgensjuksköterskor ofta möter barn i det dagliga arbetet på 

röntgenavdelningen. Trots det är dessa sällan utbildade i bemötande av barn, eller inom 

pediatrisk bildtagning. Vuxna som inte är vana vid att hantera barn kan känna viss tveksamhet 

eller rädsla inför att vårda ett barn. För att kunna förbättra mötet med barn är det viktigt att 

veta vilka känslor sjukvårdpersonal känner i mötet, och varför. Syfte: att beskriva vilka 

upplevelser sjukvårdpersonal känner i mötet med barn. Metod: Studien utfördes som en 

litteraturöversikt med 10 artiklar som granskades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

De 10 artiklarna var av kvalitativ ansats och intervjuade sjukvårdspersonal som bestod av 

ambulanspersonal, akutsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och radioterapeuter. Resultat: 

Fyra kategorier; bemötande, hanterbarhet, tiden har betydelse och föräldrar. Dessa beskriver i 

vilka situationer sjukvårdspersonal upplever både negativa och positiva känslor i mötet med 

barn. Slutsats: att identifiera vilka känslor som uppstår är grunden för fortsatta studier för att 

förbättra arbetsmiljön för såväl röntgensjuksköterskor som övrig sjukvårdspersonal. 
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Abstract 

Introduction: The biggest reason why children visit the ER is because of a suspected 

fracture, which means that radiology nurses meet will children nearly daily. Despite meeting 

children every day, radiology nurses are rarely educated in paediatrics or paediatric imaging. 

Adults that are not used to meet children may feel doubtfulness or fear in treating children. To 

improve the meeting with children it is important to know which feelings hospital staff may 

feel and in which situations they occur and why. Purpose: to describe hospital staff’s 

experiences in the meeting with children. Method: A literature study that includes 10 articles 

that were analysed using a qualitative content analysis. All were qualitative studies and they 

interviewed hospital staff consisting of ambulance nurses, ER nurses, regular nurses and 

radiotherapists. Results: Four categories: approach, manageability, time is important and 

parents. These describes in which situations hospital staff experience both negative and 

positive emotions in the meeting of children. Conclusion: feelings are important to identify to 

continue improving work environment for hospital staff. 

 

 

 

 

Keywords: children, experiences, feelings, hospital staff, literature review, nursing, short 
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Ungefär 10 000 barn och ungdomar vårdas på sjukhus årligen i hela Sverige. Barnen hamnar 

vanligtvis på en allmän vårdavdelning för vuxna eller på en barnavdelning, vilket det senare 

är det vanligaste (Enskär & Golsäter, 2009, s. 121 - 135). Den största anledningen till att ett 

barn uppsöker en akutmottagning är på grund av misstänkt fraktur, före åldern 15 år har 64 % 

av pojkar och 39 % av flickor drabbats av en skada som kräver en röntgenundersökning 

(Bjorkman, Almqvist, Sigstedt, & Enskar, 2012).  

Många barn som kommer i kontakt med sjukvården är rädda för att behöva utstå fysiskt 

obehag eller smärta. Oro och rädsla kan hänga samman med att barnet inte förstår, har 

okunskap eller har missuppfattningar om vad de möter i sjukvården. Brist på erfarenhet och 

förståelse kan leda till barnen känner förlust av kontroll över situationen (Enskär & Golsäter, 

2009 s. 121 - 135). Att röntga ett barn kan vara en utmaning då barn inte reagerar på samma 

sätt som vuxna. Barn kan, på grund av smärta och ångest, ha svårt att förstå varför de måste 

genomgå en röntgenundersökning (Bjorkman et al., 2012). Det som påverkar reaktionen beror 

ofta på mognad, ålder och tidigare erfarenheter av kontakt med sjukvården (Enskär & 

Golsäter, 2009 s. 121 - 135). Barn uppvisar inte alltid samma reaktioner vid sjukdom som 

vuxna eller andra jämnåriga, vilket kan göra det svårt att undersöka dem (Eskilsson & 

Nyberg, 2003). När barn behövde genomgå en röntgenundersökning var den vanligaste 

känslan obekvämhet och smärta från skadan under olika positioner för bildtagningen. Det var 

även jobbigt att behöva vänta innan röntgenundersökningen (Bjorkman et al., 2012). Barn har 

olika temperament och av det som är normalt skiljer sig spännvidden åt väldigt mycket. En 

del barn har lätt för att anpassa sig och för nya intryck, medan andra kan reagera väldigt 

negativt och intensivt vid förändring (Socialstyrelsen, 2015).  Dessutom påverkas barnen av 

föräldrarnas trygghet och barnets eget hälsotillstånd. Barnen kan även ha rädslor för att 

behöva skiljas från sina föräldrar och för att hamna i okända miljöer, där smärta och obehag 

kan uppstå eller rädsla för att hamna i oförutsägbara och främmande situationer där de inte vet 

hur de ska bete sig och att förlora både kontrollen över sitt självbestämmande och över sitt liv 

(Enskär & Golsäter, 2009 s. 121 - 135). 

Röntgensjuksköterskor i Sverige har en unik position med ansvar för både god omvårdnad 

och teknisk kompetens, vilket innebär att olika kunskapsdimensioner möts. Konsten att 

kombinera dessa två och kunna bemöta patienter på ett bra sätt kan resultera i svårigheter. 

Röntgensjuksköterskan skall verka för, utöver god omvårdnad, att framställa optimala bilder 

med hjälp av tillämpningar för strålning med minsta möjliga stråldos för en hög 

patientsäkerhet (Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, 2012).  
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I det dagliga mötet träffar röntgensjuksköterskan människor i alla livets stadier och den etiska 

koden ställer krav för att röntgensjuksköterskan skall kunna erbjuda optimal vård till alla 

patienter. Kompetensen och förmågan att utföra sitt yrke spelar stor roll för patienten. I takt 

med att det ställs högre krav på diagnostisk radiologi ökar röntgensjuksköterskan krav på 

kunskap och ansvar för både patienten och den tekniska utrustningen (Andersson, Fridlund, 

Elgán, & Axelsson, 2008). Socialstyrelsens dokument om kompetenskrav för tjänstgöring 

som röntgensjuksköterska beskriver att arbetet alltid ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

Dagens vård ställer högre och högre krav på att röntgensjuksköterskor klarar av att ta etiska 

beslut i allt mer högt belastade och högteknologiska miljöer. Detta kan skapa en etisk 

utmaning i att upprätthålla patienternas värdighet (Storaker, Nåden, & Saeteren, 2017). 

Röntgensjuksköterskornas etiska beslut grundar de på sin medicinska expertis, personliga 

värderingar och erfarenhet samt de möjliga konsekvenserna som besluten kan ge. För att 

kunna göra det rätta för sina patienter måste livshistoria, känslor, önskningar och integritet tas 

i beaktande. Besluten som tas påverkas också av vårdgivarens övertygelser, religion, 

utbildning och hur deras uppväxt påverkat dem (Goethals, Gastmans, & de Casterlé, 2010). 

Röntgensjuksköterskor har ofta korta möten med patienter men det innebär inte att etiska 

problem inte uppstår. I en studie av om etiska problem med medicinsk bildtagning så 

berättade röntgenssjuksköterskestudenter att de under utbildningen hamnade i situationer som 

inte kändes etiskt rätt men som de ändå hade svårt att ta kontroll över. Att ta hand om 

patienten, utföra bildtagningen och fungera i teamet på samma gång upplevdes som svårast 

(Pettigrew, 2000). 

Enligt 3 § i 4 kap. av Patientlagen (2014:821) har den sjukvårdpersonal som kommer i 

kontakt med barn en skyldighet att låta barnet vara involverad i sin vård och respektera 

barnets åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse efter ålder och mognad. Vårdgivaren 

har även en skyldighet att tillhandahålla information utifrån barnets nivå av utveckling och 

mognad eftersom det är en del av barnets förutsättningar för att kunna bestämma och få 

inflytande i sin vård (Socialstyrelsen, 2015). Att bedöma mognad har en central nyckelroll i 

att ta hänsyn till barns involverande i vården. I barnkonventionen finns inte mognad definierat 

men i förarbetet till Patientlagen (Prop. 2013/14:106 s. 67 och 70) anses mognad vara att 

barnet kan förstå åtgärden som den ger samtycke till och konsekvenserna som kan uppstå i 

samband med åtgärden. Barnrättskommittén (FN:s konvention om barnets rättigheter, u.å) 

beskriver mognad när barnet på ett självständigt och rimligt vis kan uttrycka sina åsikter. 

Begreppet mognad är komplext, det kan beskrivas som oklart, och bedöms på ett subjektivt 
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vis och är därför svårt att definiera. Därför går det inte att ställa upp några exakta 

bedömningskriterier att utgå ifrån när barnet anses tillräckligt moget. En anledning till att 

begreppet mognad kan upplevas som så oklart är att ett flertal personer kan göra olika 

bedömningar av samma barn, eftersom det som för en person anse som ett moget beteende 

kan för en annan anses som ett omoget (Socialstyrelsen, 2015).  

Vuxna som inte är vana vid att hantera barn kan även känna viss tveksamhet eller rädsla inför 

att vårda ett barn (Eskilsson & Nyberg, 2003). Trots att röntgensjuksköterskor möter barn i 

det dagliga arbetet är dessa ofta inte utbildade i bemötande av barn, eller inom pediatrisk 

bildtagning (Harvey-Lloyd, 2013). Det är viktigt att förmedla sin omvårdnadskunskap till 

barnen och deras föräldrar som kommer i kontakt med vården för att inge trygghet (Enskär & 

Golsäter, 2009 s. 121 - 135). Det kan därför vara av stor vikt att förstå vilka känslor som kan 

uppstå i mötet med barn och varför, för att som röntgensjuksköterska utvecklas i det korta 

mötet med barn. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa aktuell kunskap om 

upplevelser hos sjukvårdspersonal i mötet med barn. 
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Metod 
 

Eftersom syftet var att beskriva upplevelser och känslor av att möta barn genomfördes en 

litteraturstudie som innebär att systematiskt söka kunskap och förståelse utifrån ett specifikt 

syfte (Polit & Beck, 2012). Litteraturstudien genomfördes med inspiration av (Whittemore & 

Knafl, 2005). Detta gjordes genom att på ett strukturerat vis analysera och kvalitetsgranska 

litteratur för att kunna skapa en översikt över tidigare forskning. 

Sökning 
För att få en översikt över vilken litteratur som finns att tillgå gjordes en pilotsökning enligt 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011) i CINAHL och PubMed. Med hjälp av CINAHLs 

förslag till sökord, svensk MeSH och boolesk söklogik togs flera olika sökkombinationer 

fram som sedan användes i databaserna CINAHL, Pubmed och ScienceDirect. Boolesk 

söklogik innebär att genom att använda AND och OR och NOT går det att bestämma hur 

ämnesorden skall ha för samband till varandra. När boolesk söklogik appliceras är det viktigt 

att göra sökningarna var för sig innan de slås samman för att se vilken litteratur som finns 

tillgänglig (Friberg, 2012). 

Litteraturen som fanns motsvarade inte det ursprungliga syftet som var att sammanställa 

röntgensjuksköterskors upplevelser i mötet med barn men det fanns studier om annan 

sjukvårdspersonal, vilket innebar att sökningen breddades och kom att ha 

inklusionskriterierna sjukvårdpersonal, i detta fall sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor samt 

radioterapeuter, barn från förskoleålder till skolålder och att vårdtillfällena skulle vara av 

kortare karaktär, med det menas exempelvis akutbesök eller öppenvårdsbesök eller barn som 

vårdades på avdelning under en kortare tid. Palliativ vård exkluderades eftersom detta är en 

annan typ av vårdform än den som vanligtvis bedrivs inom vanlig akutsjukvård. Sökningarna 

gjordes med Peer reviewed/Reviewed, English och Full Text. Exempel på hur dessa gick till 

redovisas i Tabell 1 och 2. 

Databaserna CINAHL och PubMed valdes för att dessa är de största databaserna inom 

medicin och omvårdnad. Anledningen till att några av sökningarna gjordes i ScienceDirect 

var för att en del artiklar som hittades i CINAHL länkade till ScienceDirect och där fanns 

flera tidskrifter såsom Journal of Radiology Nursing katalogiserade. 
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Tabell 1: Databassökningar 

 Databas     Term Söknr Sökord   Resultat Valda 

artiklar 

 CINAHL Fritext S1 Nurse   146 276 0 

  MSH S2 Nurse perceptions   3093 0 

  CINAHL 

förslag 

S3 Nurse experiences 

OR perceptions OR 

attitude 

  153 842 0 

  Fritext S4 Child   888 0 

  CINAHL 

förslag 

S5 Children OR 

adolescents OR 

youth OR child OR 

pediatric 

  251 803 0 

    S1 AND S4   10 845     0 

         

    S2 AND S5   30 287  

  Fritext  Nurse experience 

AND child* 

  432 2 

    Nurse experience 

AND child* NOT 

palliative 

  406 10 

 PubMed Fritext S6 Nurse experiences 

Nurses experience 

AND child* 

  1541 

227 

0 

1 

         

Kriterier: Peer-Reviewed, Full-Text, English 
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Tabell 2: Databassökningar  

 Databas Term Söknr Sökord Resultat Valda 

artiklar 

       

 CINAHL Fritext S1 Radiographer 747 0 

  Fritext S2 Radiographers experience 37 2 

  Fritext S3 radiographers experience AND 

children OR adolescents OR youth OR 

child OR teenager OR pediatric OR 

paediatric 

Radiotherapy OR radiation therapists 

AND pediatric 

 

 

20 032 

 

 

0 

 PubMed   S2 7 0 

    S3 155 536 0 

 ScienceDirect Fritext S4 

 

 

Radiotherapy pediatrics 

 

S2 

 

radiographer AND paediatric OR child 

371 

 

263 

 

149 

     1 

 

     1 

 

     6 

       

Kriterier: Peer-Reviewed, Full-Text, English 

 

Sekundärkällor 
Då det fanns få artiklar gjordes sedan litteratursökningen vidare i de funna artiklarnas 

referenslistor för att hitta relevanta artiklar. Detta gjordes på alla artiklar som funnits 

intressanta från sökningarna i Cinahl, Pubmed och ScienceDirect. 

 

Valda artiklar 
Efter inklusions- och exklusionskriterier hade tillämpats återstod 10 artiklar som redovisas i 

Tabell 3. 
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Tabell 3: Valda artiklar 

Namn Författare/å

r/land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/Dat

ainsamling/

Analys 

Huvudfynd 

Ambulance 

Nurse’s 

experiences of 

nursing 

critically ill 

and injured 

children: A 

difficult 

aspect of 

ambulance 

nursing care 

Nordén. Hult 

& Engström 

(2013). 

Sverige 

Kvalitativ 8 

ambulanssj

ukskötersk

or 

Intervjuer Beskriver 

ambulanssjuksköters

kors känslor i 

samband med vård 

av barn. 

Huvudfynden var 

stress, viljan att 

känna sig trygg och 

förmedla trygghet, 

inkludera föräldrarna 

och viljan att bli mer 

utbildade. 

 

Caring for 

children 

undergoing 

radiotherapy 

treatment: 

Swedish 

radioterapjy 

nurse’s 

perceptions 

Gårdling, 

Edwinsson, 

Törnqvist & 

Hallström 

(2015). 

Sverige 

Kvalitativ 12 

Radioterap

euter 

Semi-

strukturerad

e intervjuer 

Beskriver 

radioterapeuters 

upplevelser av att 

möta barn vid 

strålbehandlingar. 

Huvudfynd: att 

erbjuda holistisk 

vård, skapa trygghet 

och att vara 

engagerad. 

 

Nurses' 

emotional 

experience of 

caring for 

children with 

burns. 

Hilliard & 

O’Neill 

(2010) Irland 

Kvalitativ 8 

barnsjuksk

öterskor 

Ostrukturer

ade 

intervjuer 

Beskriver 

barnsjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda brännskadade 

barn. Huvudfynd: hur 

de hjälper barnen 

med smärtan, hur de 

stödjer föräldrarna, 

deras egna känslor 

och hur de 

kontrollerar dem 

samt hur de utvecklat 

sitt professionella 

yrke genom 

erfarenhet. 
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Tabell 3: Valda artiklar, forts. 

  

Nurses’ 

experiences of 

caring for 

children in 

pain 

Ljusegren, 

Johansson, 

Gimbler 

Berglund & 

Enskär 

(2011) 

Sverige 

Kvalitativ 21 

barnsjuksk

öterskor 

Semi-

strukturerad

e intervjuer 

Beskriver 

barnsjuksköterskors 

känslor i samband 

vid vård av barn med 

smärtor. Huvudfynd: 

känslor som uppstår i 

förväntade 

situationer; 

självförtroende, 

använda sin kunskap, 

lära genom reflektion 

och förmåga att agera 

samt oförväntade 

situationer skapade 

negativa känslor som 

rädsla, maktlöshet, 

övergivenhet och 

känna sig otillräcklig 

 

The Nurse 

Radiographer

’s Experience 

of meeting 

with Patients 

During 

Interventiona

l Radiology 

Lundén, 

Lundgren & 

Lepp (2012) 

Sverige 

Kvalitativ 14 

Röntgensju

kskötersko

r 

Individuella 

intervjuer 

Beskriver 

röntgensjukskötersko

rs upplevelser av att 

möta patienter i 

samband med 

interventioner. 

Huvudfynd: skapa 

trygghet, förmåga att 

läsa av patienten, 

skapa en dialog och 

kunna hantera 

oväntade situationer. 

 

When a child 

says no: 

experiences of 

nurses 

working with 

children 

having 

invasive 

procedures. 

Lloyd, 

Urquhart 

Law, Heard 

& Kroese 

(2008) West 

Midlands 

Kvalitativ 10 

barnsjuksk

öterskor 

Ostrukturer

ade 

kvalitativa 

intervjuer 

Beskriver 

sjuksköterskornas 

känslor vid möten av 

barn som inte vill 

genomgå medicinska 

procedurer. 

Huvudfynd: bli 

upprörd, känna sig 

stressad, ogillar att 

hålla fast och empati. 
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Tabell 3: Valda artiklar, forts 

 

Nurses’ 

perspectives 

on supporting 

children 

during 

needle-related 

medical 

procedure 

Karlsson, 

Rydström, 

Enskär & 

Dalheim 

Englund 

(2014) 

Sverige 

Kvalitativ 14 

sjuksköters

kor 

Fenomenol

ogisk 

struktur 

med 

observation

er av 

videoupptag

ningar och 

intervjuer 

Beskriver 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att 

möta barn under 

nålsättningsprocedur

er. Huvudfynd: skapa 

en relation, vara 

känslig för 

kroppsliga 

reaktioner, skapa 

tillräckligt med tid 

och stärka barnet. 

 

The Concepts 

of caring: 

Perception of 

radiation 

therapists 

Bolderston, 

Lewis & 

Chai (2010) 

USA 

Kvalitativ 

fenomeno

logisk 

27 

radioterape

uter 

Ostrukturer

ade 

intervjuer i 

4 

fokusgrupp

er 

Beskriver 

radioterapeuters 

uppfattningar om vad 

vård är, med både 

holistisk och teknisk 

uppfattning. 

Huvudfynd: skapa en 

relation, 

kommunicera, skapa 

sin egen 

professionella 

identitet och vårda 

genom att vara 

teknisk kunnig 

Caring for 

children in 

pediatric 

intensive care 

unit: An 

observation 

study 

focusing on 

nurses’ 

concerns 

Mattson, 

Forsner, 

Castrén & 

Arman 

(2013) 

Sverige 

Kvalitativ 

fenomeno

logisk 

33 

specialistsj

ukskötersk

or inom 

pediatrik, 

intensivvår

d och 

anestesi 

Observation

er och 

enskilda 

intervjuer 

Beskriver 

sjuksköterskor 

uppfattning av att 

vårda barn på en 

intensivvårdsavdelni

ng och olika typer av 

omvårdnad. 

Huvudfynd: 

medicinskt-

orienterad 

omvårdnad, 

patientorienterad och 

holistisk omvårdnad. 

 

Nurses’ 

perceptions of 

the use of 

restraint in 

pediatric 

somatic care 

Kangasniemi

, Papinaho & 

Korhonen 

(2014) 

Finland 

Kvalitativ 8 

sjuksköters

kor 

Individuella 

intervjuer 

Hur sjuksköterskor 

hanterar barn som 

behöver hållas fast 

under en 

undersökning. 

Identifierar vilka 

situationer som 

fasthållning sker, 

varför och hur 

sjuksköterskorna 

försöker undvika det. 
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Kvalitetsgranskning 
För att säkerhetsställa att artiklarna inte var av för låg kvalitet utvärderades de genom SBU’s 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Alla artiklarna fick 

höga poäng och samtliga bedömdes ha medelhög till hög kvalitet. Detta bedömdes genom att 

besvara de poänggivande frågorna (se bilaga 1.). Alla artiklar som hade högre än 17 av 19 

poäng (ursprungligen 21 poäng, men två frågor uteslöts då de inte ansågs relevanta) 

bedömdes ha hög kvalitet och över 14 bedömdes ha medelhög kvalitet. Alla artiklar hade ett 

spann mellan 15 – 18 poäng. 

 

Dataanalys 
 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera artiklarna valdes en induktiv kvalitativ analys. Elo & Kyngäs (2008) 

beskriver den induktiva kvalitativa ansatsen som tre faser. Den första fasen är förberedelse. 

Denna fas utgörs av att analysera innehållet i de valda artiklarna. När dessa läses är det viktigt 

att bestämma sig för om vissa ord ska väljas ut eller om det ska vara ett tema, vilket kan vara 

en utmaning då det är viktigt att inte göra temat för stort så det blir oöverskådligt eller att dela 

upp det för mycket så det blir fragmentariskt. Vidare beskriver Elo och Kyngäs (2008) den 

andra fasen, att organisera antingen genom att öppet koda, gruppera eller kategorisera den 

valda texten. Det som antecknats läses sedan i genom, och så många rubriker som behövs 

skrivs ner, och sätts sedan under ett antal huvudrubriker. Utifrån dessa bryts sedan texten ner 

igen för att se vilka som tillhör varandra eller vad som ska tas bort. Det är författaren som 

genom sin tolkning av texten bestämmer hur den ska klassificeras. Den fasen leder sedan upp 

till den sista fasen, rapportering. Detta är den slutgiltiga fasen som presenterar resultat av 

analysen. Innehållsanalys används ofta när det handlar om forskning inom vård eftersom det 

är en flexibel metod som passar bra för att beskriva känslor, och fenomen som typiskt hör till 

vården och när ingen tidigare forskning finns och för att sammanställa fragmentarisk kunskap 

(Elo & Kyngäs, 2008). 

Först lästes artiklarna och det markerades i texten när känslor dök upp. Detta översattes sedan 

artikel för artikel. Kategorier som tycktes passa ihop skrevs under 25 mindre rubriker för att 

få ett överskådligt resultat av texten i artiklarna (se Figur 1). Därefter lästes dessa en gång till 
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och började sedan delas in under olika kategorier för att strukturera upp resultaten. Dessa fynd 

resulterade sedan i fyra huvudkategorier. 

 
Figur 1: Dataanalys 

Forskningsetiska aspekter 
I alla vetenskapliga studier som görs med människor hålls forskare till fyra huvudkrav som 

utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa innebär kortfattat att deltagaren i en forskningsstudie alltid har rätt att få information 

om villkoren i deltagandet och att det är frivilligt, samt att de när som helst har rätt att dra sig 

ur. Forskaren skall alltid inhämta samtycke innan och under studien, samt att deltagaren inte 

skall gå att identifiera samt att studien ej skall nyttjas på annat vis än för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla valda artiklar i denna studie har blivit granskade och godkända 

av en etisk kommitté, och uppfyller därför dessa krav. Vidare har författaren förhållit sig 

objektiv i största mån för att undgå feltolkning av resultatet genom att analysera datan ett 

flertal gånger. 

  

Artiklar som 
valdes

•Översättning

Första 
rubriksättning

•25 stycken

Andra 
rubriksättning

•4 stycken
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Resultat 
 

Litteraturstudien resulterade i fyra kategorier, bemötande, hanterbarhet, tiden har betydelse och 

föräldrar. Dessa presenteras med underrubriker och sammanfattar sjukvårdspersonals upplevelser i 

mötet med barn. 

Tabell 5: Kategoriöversikt 

Kategori Underkategori 

Bemötande Första mötet 

Kommunikation 

 

Hanterbarhet Svårigheter 

Kunskap/erfarenhet 

Strategier 

 

Tiden har betydelse 

 

Tidsbrist 

Få ta sig tid 

 

Föräldrar 

 

Stödja föräldrarna 

 

 

Bemötande 
 

Första mötet 

 

“Nurses state that if they can distinguish between children’s pain and fear, it will help them to choose 

the appropriate action to support the children during the NRMP.” (Karlsson, Rydström, Enskär, & 

Englund, 2014) 

 

Sjukvårdpersonalen beskrev ofta att det första mötet var viktigt (Karlsson et al., 2014; 

Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund, & Enskär, 2012; Lunden, Lundgren, & Lepp, 

2012). De berättade att de observerade barnen och på så sätt kunde avläsa på kroppsspråket 

om barnen kände sig rädda eller hade smärta (Karlsson et al., 2014; Ljusegren et al., 2012; 

Lunden et al., 2012). Det var viktigt att inge en känsla av tillit och säkerhet (Lunden et al., 

2012). Röntgensjuksköterskorna frågade olika frågor för att kunna utröna hur de skulle vara i 

sitt bemötande, de talade om att känna in den de mötte. Det var viktigt för 

allmänsjuksköterskorna att kunna särskilja rädsla hos barnen, då dessa barn oftast inte var 
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nyfikna och svårare att kommunicera med. Vid ovillighet upplevdes det som lättare att möta 

barnen och fortsätta med proceduren (Karlsson et al., 2014).  

Kommunikation 

 

“One must try to capture the child's interest so that they do not feel afraid of me or find it unpleasant 

to come. … try to be partly on their level, speak so that they can understand what it is about.” 

(Gårdling, Edwinson Månsson, Törnqvist, & Hallström, 2015) 

 

Barnets utvecklingsnivå uttryckte flertalet sjukvårdpersonal var viktigt att ta hänsyn till 

(Bolderston, Lewis, & Chai, 2010; Coyne, 2006; Karlsson et al., 2014; Nordén, Hult, & 

Engström, 2014). Det var essentiellt att anpassa informationen efter ålder och hur deras 

förhållningssätt var mot barnen (Coyne, 2006; Gårdling et al., 2015; Nordén et al., 2014). 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de försökte använda sig själva som pedagogiska 

verktyg (Nordén et al., 2014) och radioterapeuterna skapade en relation genom att prata med 

barnen om hobby eller musik (Gårdling et al., 2015). Att inge trygghet var betydelsefullt, att 

sjukvårdpersonalen ingav lugn och försiktighet (Gårdling et al., 2015; Nordén et al., 2014). Ju 

yngre barnen var, desto viktigare var det att justera nivån av information då de yngre barnen 

inte alltid förstod varför de var tvungna att genomgå en viss procedur (Nordén et al., 2014). 

Enligt radioterapeuterna skulle informationen som gavs innehålla hur de kommer att känna, 

och vad som skulle hända (Bolderston et al., 2010). Sjuksköterskorna kände att de ville 

involvera barnet i vården genom att informera och få dem att uttrycka sina synpunkter 

(Coyne, 2006). 

Kommunikation med föräldrarna var grundläggande, sjukvårdpersonalen beskrev ofta att 

föräldrarnas reaktion påverkade barnen. Gick kommunikationen bra med föräldrarna gjorde 

oftast mötet med barnen det också (Karlsson et al., 2014; Ljusegren et al., 2012; Nordén et al., 

2014). 

“I speak as much with the parents actually, though I always talk to the child ...But I always show the 

plastic tube first and I show it to the parents ... We have such short meetings so we need to create trust 

in each other first. Parents feel it [plastic tube] and the parents give it to the child.”(Karlsson et al., 

2014) 

En del allmänsjuksköterskor sa att det var viktigt att läsa av föräldrarnas kroppsspråk för att 

de kunde ge dem en känsla av hur trygga både barnet och föräldern kände sig inför den 
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medicinska proceduren (Karlsson et al., 2014). När ett barn var svårt sjukt upplevde 

ambulanssjuksköterskor ofta att föräldrarna blev osäkra och stressade, vilket kunde öka 

barnens stress. Genom att informera och förklara kunde det lugna föräldrarna (Nordén et al., 

2014).  

 

Hanterbarhet 
 

Svårigheter  
 

I situationer som sjukvårdpersonalen inte kände sig bekväma eller osäkra i kunde ofta känslor 

av övergivenhet och otillräcklighet uppstå (Ljusegren et al., 2012; Nordén et al., 2014). 

Sjuksköterskor som vårdade barn med smärta kunde känna att de saknade tillräckligt med 

kunskap och det skyllde de på sig själva (Ljusegren et al., 2012). Sjuksköterskorna som 

vårdade brännskadade barn kunde känna att de överdrev patienternas smärta och trauma vilket 

fick dem att känna sig hjälplösa (Hilliard & O’Neill, 2010).  

 

“I think one of the most difficult parts for a nurse is the helplessness … that sometimes when a child is 

crying in pain and you’ve run out of options, you feel so helpless” (Hilliard & O’Neill, 2010) 

 

Sjuksköterskor som intervjuades om att hantera barns smärtor berättade att om de behövde 

utföra en smärtsam procedur, kunde denne känna som att den skadade barnet och då uppleva 

vanmakt (Ljusegren et al., 2012). Var barnen svårt sjuka berättade sjuksköterskorna att de 

kunde ha svårt att hantera situationen. De kunde känna sig rädda för barnets ångest och visste 

inte hur de skulle möta den, och drog då sig undan vilket påverkade kommunikationen till 

både barn och förälder (Ljusegren et al., 2012). Detta kunde göra att barnets emotionella 

status ignorerades och sjuksköterskorna fokuserade enbart på fysiska parametrarna (Karlsson 

et al., 2014). 

“I’m always stressed in one way or another, but it is a very uncomfortable situation because it’s a 

child and it’s hard because their anatomy is different, their physiology, they breathe differently, they 

behave differently, they have large heads and small bodies . . . Damn, it’s stressful at times, it’s really 

tough.” (Nordén et al., 2014) 
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Nästan all sjukvårdpersonal kände stress i mötet med barn (Hilliard & O’Neill, 2010; 

Ljusegren et al., 2012; Lloyd, Urquhart, Heard, & Kroese, 2008; Nordén et al., 2014). Om 

barnet var svårt skadat ökade stressen (Nordén et al., 2014). När sjukvårdpersonalen gjorde 

procedurer som ökade barnets smärta kände de känslor av skuld och stress (Hilliard & 

O’Neill, 2010). De blev påverkade av barnens känslor (Lloyd et al., 2008). Ville barnen inte 

genomgå medicinska procedurer var de vanligaste känslorna som de upplevde stress och 

upprördhet (Lloyd et al., 2008). Behövde de hålla fast barnet spädde detta ytterligare på 

stressen och fick dem att känna sig som en ”skurk”. Stressen över att hålla fast barnet kunde 

leda till skuldkänslor, förlorat självförtroende och frustration (Kangasniemi, Papinaho, & 

Korhonen, 2014; Lloyd et al., 2008). Barn som var speciellt vårdkrävande stressade 

sjuksköterskor som vårdade barn med smärtor, eftersom de var osäkra vilka vårdsituationer 

som kunde uppstå (Ljusegren et al., 2012). Ytterligare en aspekt som kunde stressa 

sjukvårdpersonalen var när de inte lyckades uppfylla föräldrarnas önskan, exempelvis när 

sjuksköterskorna inte kunde smärtlindra barnet tillräckligt (Hilliard & O’Neill, 2010). 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att ibland kunde arbetskläderna skrämma barnen, vilket 

kunde göra mötet stressande både för barnen och sjukvårdpersonalen (Nordén et al., 2014). 

Barn som hade väldigt ont skapade också känslor av stress, speciellt när sjukvårdpersonalen 

inte kunde göra något för att lindra den (Hilliard & O’Neill, 2010; Lunden et al., 2012). En 

annan faktor var den sjukvårdpersonal som hade barn i samma ålder som barnen de träffade, 

kunde relatera till föräldrarna och därför ökade föräldrarnas oro på deras stress (Nordén et al., 

2014). 

 

Kunskap/erfarenhet 
 

Erfarenhet och kunskap nämndes som faktorer för att känna sig trygg i sin yrkesroll. De mest 

erfarna kände sig tryggare i sina handlingar och hur de skulle hantera barnen de träffade 

medan sjukvårdpersonal som var nyutbildad kände sig osäkra (Karlsson et al., 2014; 

Ljusegren et al., 2012). Sjuksköterskorna som hanterade brännskadade barn kände att deras 

kunskap och förmåga utvecklades i takt med deras erfarenhet (Hilliard & O’Neill, 2010).  

Den sjukvårdpersonal som hade mindre erfarenhet uttryckte också en rädsla för att bli dömda 

av sina kollegor om de frågade om hjälp, vilket kunde hindra dem från att söka stöd (Hilliard 

& O’Neill, 2010; Ljusegren et al., 2012). När sjuksköterskorna hade arbetat ett tag kände de 

sig trygga med att uttrycka sina känslor och be sina kollegor om hjälp (Hilliard & O’Neill, 
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2010; Ljusegren et al., 2012). Ambulanssjuksköterskorna tyckte det var viktigt att få dela sina 

känslor och tankar med någon annan, och tryggheten ökade när de kunde ta hjälp av en 

kollega i en jobbig situation (Nordén et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att reflektion 

över situationer som både gick som oförväntat och situationer som inte gick så bra kunde de 

dra lärdom av genom att reflektera över vad som gick bra eller dåligt (Ljusegren et al., 2012). 

Radioterapeuterna ansåg att erfarenhet kunde leda till bättre social förmåga, en del uttryckte 

att de kunde dra nytta av liknande situationer de upplevt (Bolderston et al., 2010). 

Radioterapeuter i en annan studie ansåg att god kunskap om den tekniska biten var en del av 

god omvårdnad (Gårdling et al., 2015).   

 

Strategier 
 

“When they’re screaming I got to the point where I had to just cut them off … not … not as a person 

… but literally cut the noise out and completely focus myself.” (Hilliard och O’Neill, 2010) 

 

Ett professionellt förhållningssätt nämndes ofta i litteraturen, och att kunna stänga ute sina 

känslor för att fokusera på barnen och deras familjer (Gårdling et al., 2015; Hilliard & 

O’Neill, 2010; Karlsson et al., 2014; Lunden et al., 2012). Ambulanssjuksköterskorna kände 

att de var tvungna att vara mer fokuserade i mötet med barn, eftersom de kände att ingenting 

fick gå fel (Nordén et al., 2014). Både radioterapeuter och sjuksköterskorna på 

brännskadeavdelningen kände att om de lät sina negativa känslor påverka dem så skulle de 

inte kunna klara av att vårda barnen (Gårdling et al., 2015; Hilliard & O’Neill, 2010). De som 

hade barn och barnbarn i samma ålder som barnen de träffade upplevde att de blev mer 

påverkade (Gårdling et al., 2015). 

Brännskadesjuksköterskorna beskrev att de tog på sig som en sorts ”mask” där de gömde sina 

känslor för barnen så att de inte skulle bli påverkade. De beskrev att de inte var immuna mot 

barnens smärta men att de var tvungna till det för att kunna fokusera på det fysiska arbetet och 

stänga ute barnens gråt (Hilliard & O’Neill, 2010). Radioterapeuterna uttryckte att de ofta 

kände sig närmare barnen än de vuxna patienterna, och att de gav mer av sig själva till dem. 

De upplevde känslomässig påverkan i mötet med barnen som utmynnade i både glädje och 

sorg (Gårdling et al., 2015). En del radioterapeuter ville inte ha vetskap om vad som hände 

barnen efter deras möte, då de kände att de skulle ha svårare att fokusera på den medicinska 
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procedur de var tvungen att genomföra (Gårdling et al., 2015). Röntgensjuksköterskor hade 

gärna velat ha feedback efter den medicinska proceduren för att få en helhet och för att kunna 

förbättra sig (Lunden et al., 2012). 

 

Tiden har betydelse 
 

“Participants reflected that their work environment significantly influenced their ability to care which 

included the organizational culture and more practical issues such as lack of time.” (Bolderston et al., 

2010) 

Tidsbrist 

Tidsbrist sågs som ett hinder för god omvårdnad och en källa till konflikt och frustration i 

mötet med föräldrarna (Bolderston et al., 2010; Hilliard & O’Neill, 2010). Sjuksköterskor 

upplevde att om en procedur genomfördes alldeles för fort eller om de hade bråttom så kunde 

det stressa barnen (Karlsson et al., 2014). 

 

“..She cannot have that extra time that many children want and it almost becomes bothersome. It has 

to be done anyway, they just get worked up” (Karlsson et al., 2014) 

 

Sjuksköterskor kände att när de inte hade tillräckligt med tid fick barnens känslomässiga 

välbefinnande stå tillbaka. Tidsbrist kunde också skapa en känsla av hjälplöshet hos 

sjuksköterskorna när det inte fanns tid för dem att prata, och vid behov, trösta barnen (Hilliard 

& O’Neill, 2010). 

 

Få ta sig tid 

Att ta sig tid, eller få tillräckligt med tid på sig i mötet med barn uttryckte de flesta av 

sjukvårdpersonalen som en viktig aspekt (Bolderston et al., 2010; Gårdling et al., 2015; 

Hilliard & O’Neill, 2010; Karlsson et al., 2014; Lloyd et al., 2008; Lunden et al., 2012). 

Ambulanssjuksköterskor ville kunna förbereda sig mer i mötet med barnen, för att de själva 

skulle känna sig säkra (Nordén et al., 2014). 
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“[You need] to be well prepared, more prepared than you are with adults. And you are more 

accurate…Then it's not just the child but the parents as well. You want everything to be in place.” 

(Gårdling et al., 2015) 

 

 

Radioterapeuter sa att om de hade tillräckligt med tid var det lättare att förbereda barnet och 

ge bra information (Gårdling et al., 2015). Sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att de 

hade tid att prata med barnen, på så vis kunde de fokusera på dem och skapa ett gott 

mottagande (Hilliard & O’Neill, 2010). Röntgensjuksköterskor ansåg att tid var en av de 

viktigaste faktorerna för att skapa en lugn atmosfär. Detta gav dem möjlighet att fokusera på 

patienten och skapa ett gott mottagande (Lunden et al., 2012). Ville barnet inte genomgå 

proceduren uttryckte sjukvårdpersonalen att det var ännu viktigare att ha gott om tid (Lloyd et 

al., 2008).  

 

Föräldrar 
 

I mötet med barn kände sjukvårdpersonalen att föräldrar var en viktig aspekt att ta hänsyn till 

i relation till barnet. De flesta ville att föräldrarna alltid skulle närvara vid vården av barnet, 

och att hela familjen togs i beaktande (Gårdling et al., 2015; Hilliard & O’Neill, 2010; Nordén 

et al., 2014). Föräldrarna sågs ofta som en resurs eftersom de känner barnet och kan ge viktig 

information som sjukvårdpersonalen kan använda sig av (Gårdling et al., 2015; Nordén et al., 

2014). Ambulanssjuksköterskorna kunde däremot känna att ibland var det bra om föräldrarna 

inte var närvarande när de ville arbeta ostörda och metodiskt (Nordén et al., 2014). Hur 

föräldrarna agerade påverkade också sjukvårdpersonalen. Var föräldern kritiserande kunde det 

skapa stress hos sjuksköterskorna som då kunde uppleva sig som en ”skurk” eller ”den onda 

sjuksköterskan” (Hilliard & O’Neill, 2010). 

 

“If the children are calm and if they feel safe the supportive action is less important the role of the 

parents thus automatically becomes less prominent. On the other hand, however, if children are 

scared and worried, it requires greater involvement from the parents. When parents act the nurses are 

in the background” (Karlsson et al., 2014) 
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Stödja föräldrarna 

 

“Much time is devoted to create a relationship with the parents. So that parents feel secure in that I 

will take care of their child. I think that's really important. So that they can feel calm and secure … It 

is important to try to build up their confidence so that they can rest in that moment.” (Gårdling et al., 

2015)  

 

Sjuksköterskorna beskrev att när de gav föräldrarna stöd så kunde det lätta föräldrarnas 

känslomässiga stress och det gjorde då även jobbet enklare för sjuksköterskorna (Hilliard & 

O’Neill, 2010). Sjukvårdpersonalen beskrev också ofta att när föräldrarna inte kunde stödja 

sina barn blev det upp till sjukvårdpersonalen att hjälpa föräldern att kunna stödja sitt barn 

(Hilliard & O’Neill, 2010; Karlsson et al., 2014). Ett sätt att göra föräldrarna lugnare var att 

ge dem en uppgift de kunde utföra, och de skulle känna att de känner sig behövda (Hilliard & 

O’Neill, 2010; Nordén et al., 2014). Ambulanssjuksköterskorna kände sig nöjda när de 

lyckats skapa trygghet för både barn och föräldrar, och när de lyckades få barnets tillit 

(Nordén et al., 2014). 

 

  



22 

Diskussion 
 

Metod 
Ursprungligen var syftet att sammanställa röntgensjuksköterskors upplevelser av att möta 

barn på en röntgenavdelning. Då det inte fanns någon tidigare forskning inom ämnet valdes 

det att bredda syftet och inkludera sjukvårdpersonal som radioterapeuter, 

ambulanssjuksköterskor, akutsjuksköterskor och vanliga sjuksköterskor som arbetar med 

barn. Dessa valdes för att de har liknande uppgifter eller möter barn i liknande situationer som 

röntgensjuksköterskor. Akutsjuksköterskor och ambulanspersonal möter ofta barnen 

smärtpåverkade och de är även intressanta utifrån perspektivet att de anpassar sig från 

situation till situation och möter patienter i alla åldrar. Ambulanspersonal har en omväxlande 

miljö i jämförelse med röntgensjuksköterskor som alltid är i ett undersökningsrum, men deras 

upplevelser av att lugna föräldrar och hantera barn vid initial undersökning är jämförbar med 

röntgenundersökningar av barn trots skilda interventioner. I studien om 

allmänsjuksköterskorna satte dessa infart i armen på barn, vilket även röntgensjuksköterskor 

gör, men allmänsjuksköterskorna använder infarten för provtagning medan 

röntgensjuksköterskor kopplar på kontrast till den. Radioterapeuterna har speciell teknisk 

kompetens precis som röntgensjuksköterskorna vilket gjorde dessa studier intressanta ur den 

synpunkten, däremot träffar de barnen under betydligt längre förhållanden och de har även 

återkommande möten med dessa barn under strålbehandlingar.  

De flesta artiklarna som hittades var gjorda i Sverige, 6 stycken av 10 artiklar totalt, vilket kan 

vara ensidigt ur ett internationellt vårdperspektiv men däremot högst relevant om vidare 

studier skall göras på svenska röntgensjuksköterskors upplevelser. 

I sökningen gjordes inte någon begränsning gällande årtal men de funna studierna visar att det 

är på senare tid sjukvårdpersonals upplevelser av mötet med barn börjat uppmärksammas då 

den äldsta funna relevanta artikeln dateras 2008.  

Detta arbete skrevs och analyserades enskilt, vilket skapar ett ensidigt perspektiv som kan 

färga tolkningen av texten som bearbetades. Enligt Willman betyder det inte att studien inte är 

av värde eftersom olika utgångspunkter kan komplettera varandra i samlandet av kunskap och 

hjälpa oss att förstå vårdverkligheten då den oftast beskrivs med känslor och olika människors 

uppfattningar av den (Willman et al., 2011). Det hade däremot gett högre evidens om två 

personer hade analyserat texten och kommit fram till samma resultat. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva röntgensjuksköterskors känslor i mötet med barn. 

Resultatet visar känslor från fler yrkeskategorier än enbart röntgensjuksköterskor men 

besvarar syftet om känslor i kontakten med barn i en vårdmiljö. I analysen identifierades fyra 

huvudkategorier vilka var bemötande, hanterbarhet, tiden har betydelse och föräldrar. I 

resultatet förekom både negativa och positiva känslor i samband med mötet av barn.  

Resultatet visade att bemötande var en viktig del. Bemötandet utgörs av flera olika aspekter 

som att göra ett bra första intryck och förmågan att snabbt kunna läsa av barnet. Även att 

kommunicera med barnet på rätt sätt och nivå, samt att inkludera föräldrarna föreföll viktigt 

för alla yrkeskategorier. 

Kommunikation i vårdyrken används som ett verktyg, där både det talade ordet och 

kroppsspråk skickas som signaler mellan deltagarna. Kommunikationen utgör en grund för 

god omvårdnad och hur information delges i vårdsituationer (McCabe, 2004). 

I en studie av Coyne (2008) visar det dock att barn sällan inkluderas i samtal gällande deras 

vårdsituation. Ofta inkluderas barnen i början av samtalet i en vårdsituation, men när det 

kommer till beslut så lämnas barnen utanför och vuxna tar över.  

Sjukhuspersonal ger ofta barnen chansen att medverka till bestämmandet om en procedur 

skall genomföras men samtidigt accepteras inte att barnen vägrar, vilket innebär att barnets 

önskan ignoreras (Tates et al., 2002). De flesta inom sjukvården verkar ense om att möta barn 

på deras nivå är en viktig del av vårdrollen, men att det även är en av de svåraste delarna. Det 

handlar om en balans att kunna berätta sanningen utan att skrämma barnen och att ge barnen 

fri vilja med rätt att bestämma utan att övertala (Coyne, 2008). Ytterligare en viktig del i att 

kommunicera med barn handlar om att behandla barnet som en individ samt att ha förståelse 

för olikheter i utvecklingen och därtill kunna beakta olika bestämmelser och lagar. Barnens 

ålder påverkade också nivån av delaktighet, förmodligen på grund av kunskapen om ålder 

relaterat till kognitiv förmåga hos sjukhuspersonalen (Coyne, 2008) vilket också kan kopplas 

samman med resultatet där flera studier pekar på vikten att anpassa informationen efter ålder 

hos barnen. 

Kommunikation är en stor del av bemötandet eftersom det involverar flera olika nivåer av 

kunskap och förståelse för både barn och föräldrar i en vårdsituation. En annan studie (Tates 

et al., 2002) visade också att föräldrars närvaro kunde förhindra kommunikation mellan barn 

och sjukhuspersonal, då föräldrar ofta kräver att bli involverade i sina barns vård. 
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Sjukhuspersonalen kan bli hindrade att fullt ut koncentrera sig på barnet och dess önskan i 

förmån för att få föräldrarna att känna sig delaktiga. I en studie av (Coyne, 2008) berättade 

barn att de upplevde att föräldrar ofta förhindrade deras försök att delta i vårdsamtal då de 

svarade på frågor åt barnen, avbröt dem eller undanhöll information. Samtidigt verkade flest 

barn värdera att deras föräldrar var med under samtalet.  

Under rubriken svårigheter uttryckte sjukvårdpersonalen negativa känslor i mötet med barn. 

De berättade att de kunde känna sig obekväma och osäkra, och att de fick känslor av 

övergivenhet och otillräcklighet. En artikel av Harder, Söderbäck, & Ranheim (2016) 

utvecklar svårigheten med att vårda barn kan bero på att sjukvårdspersonalen inte bara måste 

ta barnets perspektiv utan även föräldrarnas perspektiv i beaktande. En annan aspekt från 

sjukvårdspersonalens perspektiv är att vuxna patienter får frihet att välja medan barn inte 

alltid kan eller får det. En anledning kan även vara att en del sjukvårdspersonal saknar 

erfarenhet av att möta barn och det kan påverka kommunikationen och skapa osäkerhet i 

situationen. En reflektion som uttryckte svårigheten i att möta barn var att förstå barnets 

kroppsspråk och tidigare erfarenhet genom att prata med dem och göra rätt tolkning.  

Stress utgjorde en stor del av svårigheterna. En studie av Glasberg, Eriksson, & Norberg 

(2007) som intervjuade sjukhuspersonal beskrev att sjukvårdpersonalen ofta började prata om 

dåligt samvete när situationer uppstod som innebar att inte tillräckligt god vård kunde ges. 

Stress uppstod då sjukhuspersonalen upplevde motsägelsefulla krav i den vård som gavs. Det 

kunde innebära att de var tvungna att utföra en handling som upplevdes som fel eller att 

uppträda på ett vis som gick emot deras principer (Glasberg, Eriksson, & Norberg, 2007). Det 

kan jämföras med resultat i denna studie som visade att stressen utgjordes av att exempelvis 

behöva hålla fast barnet eller utföra procedurer som kunde öka barnets smärta.  

Utöver stress visade även resultatet att personalen utvecklade strategier för att kunna vårda 

barnen. Dessa två faktorer kan kopplas samman då personal i hög grad verkade känna stress 

vid möten med barnen och blev därför tvungna att utveckla strategier. ”Coping” utvecklades 

av Lazarus som ett begrepp och innebär att individens subjektiva upplevelse av hot, förluster 

eller utmaning i en potentiellt stressande situation bestämmer hur vi reagerar. Det finns två 

olika former av coping, den första är känslomässigt bemästrande som innebär att en person 

reagerar känslomässigt på en stressfylld situation och den andra är problemfokuserad och 

innebär att personen reagerar genom att försöka bearbeta själva problemet för att uppnå ett 

tillfredställande resultat (Lazarus, 1993). Resultat i denna studie visade exempel på båda 

copingstrategier, där en del sjuksköterskor berättade att de satte på sig en sorts ”mask” för att 
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klara av att vårda barnen medan andra beskrev att de blev som mer undvikande och reagerade 

med rädsla under resultatet svårigheter. 

En studie om ambulanspersonals upplevelser av att möta barn med smärta uttrycktes känslor 

av osäkerhet i direkt korrelation med brist på kunskap och erfarenhet (Gunnvall, Augustsson, 

Lindström, & Vicente, 2017). I en studie som jämförde teoretisk kunskap och simulation med 

dockor i form av pediatriska patienter för sjukvårdspersonal, visade det att personalen själva 

upplevde en ökad förståelse och självinsikt i deras kunskap vid undervisning med hjälp av 

simulation. När de fick öva på en docka ökade deras självförtroende i att inleda medicinsk 

intervention vilket kan leda till ett förbättrat patientresultat (O'Leary, Nash, & Lewis, 2016). 

En studie som handlar om sjuksköterskestudenter som fick öva på sjuksköterskerollen genom 

rollspel uttryckte detta som ett sätt att få erfarenhet i en trygg miljö. De fick agera som både 

sjuksköterska och patient. De upptäckte vilka reaktioner de gav i olika situationer, och detta 

hjälpte dem att reflektera över hur de uppfattades och vilka situationer de upplevde som svåra 

(Arveklev, Berg, Wigert, Morrisson-Helme, & Lepp, 2017).  

Resultatet visar att tiden har betydelse. Gott om tid var en viktig del som påverkade flera 

faktorer, och ansågs vara en stor del i om mötet blev positivt. Tidsbrist har visat sig kunna få 

konsekvenser för alla delar av vårdprocessen i en studie av (Duffield et al., 2011). Det har 

både konsekvenser för arbetstagarens mående och att patienternas vård eftersätts. Att jobba 

med akutvård innebär att det aldrig går att förutspå hur arbetsmängden kommer att se ut från 

dag till dag, vilket kan innebära att det finns olika möjligheter att ta sig tid. 

I resultatet framkom det att föräldrar spelade en stor roll i mötet med barn. Det var viktigt att 

stödja föräldrarna och att lyssna på vad föräldrarna har att säga eftersom de känner barnet. En 

studie (Magaret, Clark, Warden, Magnusson, & Hedges, 2002) som har undersökt hur 

föräldrar och barn upplever akutsjukvård visade att föräldrar ofta är duktiga på att uppskatta 

hur mycket smärta deras barn har. Studien gick ut på att både barn och föräldrar fick skatta på 

en skala från 1 – 10 nivån av smärta som upplevdes. Studien mätte även hur nöjda föräldrar 

och barn var med mötet. Barnen upplevde ofta vårdmötet som mer positivt än vad föräldrarna 

gjorde på grund av att föräldrarna oroade sig mycket för barnen, och tolkade interventioner 

med barnen som mer negativt än det upplevdes av barnen. 
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Slutsats 
Denna allmänna litteraturstudie har belyst vilka upplevelser sjukvårdspersonal har i samband 

med möten av barn. Den beskriver både positiva och negativa känslor, och vilka aspekter 

sjukvårdspersonal tycker är viktigt att ta hänsyn till. Betydelsen av att synliggöra vilka 

känslor som upplevs kan bidra till att identifiera vilka faktorer som kan förbättras för 

röntgensjuksköterskor och lägga grunden för fortsatta studier där röntgensjuksköterskor 

intervjuas om känslor och upplevelser. Författaren anser att det är av stor vikt att förstå hur 

kommunikation i mötet med barn påverkas av olika faktorer runtomkring dem och att 

röntgensjuksköterskor reflekterar över om barnen görs delaktiga i kommunikationen under 

vårdmötet. Resultatet visade att stress var vanligt, och en viktig del i att hantera stress är att 

förstå uppkomsten och vilka faktorer som bidrar. Om personal som upplever stress i mötet 

med barn skulle få förståelse för varför, så skulle de kunna lära sig hantera stressen och hitta 

framgångsrika copingstrategier som hjälper dem. En idé skulle vara att tala mer om stress 

redan under utbildningen till röntgensjuksköterska för att lägga grunden till att förstå 

skillnaden mellan skadlig och bra stress.  

I resultatet framkom det att föräldrar var en viktig aspekt. Föräldrarna kan ofta vara mer 

oroliga än barnen själva och om de inte får stöd under vårdmötet kan det göra upplevelsen 

negativ för både barn och vårdgivaren. För röntgensjuksköterskor har det betydelse att veta att 

det är viktigt att bemöta föräldrarna och kunna lugna dem under undersökningar av barn 

eftersom det annars kan göra barnen oroliga om de märker att föräldrarna är rädda eller 

stressade över situationen. Röntgensjuksköterskor kan även ha nytta av att kunna besluta om 

det är till barnens nackdel att ha föräldrarna med under undersökningen om de märker att 

barnen skulle klara undersökningen bättre ensamma. 

I resultatet framkom det att tidsbrist påverkade mötet mycket och en lösning till tidsbristen 

kan vara att anställa tillräckligt med personal. Dock visar statistik från statistiska centralbyrån 

(Statistiska Centralbyrån, 2015) att kraftig personalbrist väntar vården i framtiden vilket 

innebär att tidsbrist kommer bli vanligare framöver i möten med barn. En lösning kan vara att 

planera väl inför mötet av ett barn och som röntgensjuksköterska se till att inte påverkas av 

akuta situationer genom att be kollegor täcka upp inför eventuella faktorer som kan påverka 

möjligheten att ta sig tid. 

Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig osäkra på grund av brist på 

kunskap och erfarenhet. Att sjuksköterskestudenter upplevde det som positivt att träna på 

dockor och rollspel i olika simulerade situationer visar detta att det skulle vara möjligt att 
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stärka även röntgensjuksköterskor i sin yrkesroll under studietiden. Röntgensjuksköterskor 

som arbetat en tid skulle också ha nytta av att med jämna mellanrum kunna träna på 

situationer som inte inträffar så ofta men som kräver fokus och kunskap som exempelvis olika 

allvarliga trauman innefattande barn. Det skulle även vara en vinst för både patienten och 

övrig personal som är involverad att röntgensjuksköterskan känner sig trygg i sin yrkesroll. 
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