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Sammanfattning (högst 250 ord) 

Bakgrund: Inom vården möter man patienter med olika diagnoser dagligen, 

varav en av diagnoserna är attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), vilket 

är en vanlig diagnos bland barn. ADHD kännetecknas med impulsivitet och 

hyperaktivitet och dessa barn kämpar med det dagliga livet. Därav kommer 

sjuksköterskans profession in med sina fyra ansvarområden tillsammans med de 

sex olika kärnkompetenserna. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att bemöta barn med ADHD inom sjukvården. Metod: Designen 

är en litteraturstudie baserat på 7 kvalitativa artiklar och 2 kvantitativa artiklar. 

Insamling av data och artiklar har skett via databaserna Cinahl och Pubmed. 

Artiklarna var publicerade mellan 2011–2021 och skulle vara engelskspråkiga. 

Under granskningen användes HKR:s granskningsmall för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Resultat: Summeringen av resultatet utgjorde två 

huvudkategorier, ”sjuksköterskans roll” och ”resurser inom omvårdnad”. 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades de kvalitativa begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen 

diskuterades fynden: informationshantering, bristen på kunskap om ADHD 

relaterad till omvårdnad och personcentrerad vård. Slutsats: Årlig uppdatering 

och information om ADHD hos barn bör ges till alla sjuksköterskor. Det fanns 

inte nog med tid och inte tillräcklig kompetens att kunna ta hand om barnen med 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ADHD i mötet i vården. Kontinuerlig utbildning om ADHD bör ges till all 

vårdpersonal årligen. 

Ämnesord (5–8 st) 
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Abstract (högst 250 ord) 

Background: In healthcare, patients with different diagnoses are met daily, one of 

which is attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD), which is a common 

diagnosis among children. ADHD is characterized by impulsivity and 

hyperactivity and these children are struggling with their daily living. Therefore, 

the nursing profession comes in with four areas of responsibility together with the 

six different core competencies. Aim: The purpose was to investigate nurses' 

experiences of treating children with ADHD in healthcare. Method: The design is 

a literature study based on 7 qualitative articles and 2 quantitative articles. Data 

and articles have been collected via the databases Cinahl and Pubmed. The articles 

were published between 2011–2021 and written in English. During the review, 

HKR's review template was used for quantitative and qualitative articles. Result: 

The summary of the results consisted of 2 main categories “the role of the nurse” 

and “resources in nursing”.  Discussion: In the discussion, the qualitative 

concepts of reliability, dependability, verifiability, and transferability were 

discussed. The findings were: information management, the lack of knowledge 

about ADHD related to nursing and person-centered care. Conclusion: Annual 

updates and information on ADHD in children should be provided to all nurses. 

Nurses do not have the skill or time to appropriately attend to children with 

ADHD. Continuous training in ADHD-treatment should be given yearly to all 

healthcare professionals. 
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Inledning 
Inom vården möter sjuksköterskan flertal barn med olika diagnoser och deras 

föräldrar och för att uppfylla en god och säker vård behöver vården 

individanpassas. Sjuksköterskor bör anpassa bemötandet med barnen på barnens 

nivå. Ett barn ska känna sig tryggt och säker på en vårdmottagning. Barnen med 

attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) kan behöva förberedas inför sitt 

besök i vården med information om hur besöket kommer att gå till. Därav ligger 

sjuksköterskans förhållningsätt till omvårdnad till grund genom att tillämpa 

godtagbara etiska riktlinjer. Denna studie kan bidra med hur viktigt det är med 

kunskap om ADHD och dess symtom och bemötandet kring dessa barn. 

Bakgrund 
Ungefärliga 5-7 procent av skolbarnen i Sverige får diagnosen ADHD 

(Socialstyrelsen, 2019). Azazy et al. (2018) beskriver ADHD som en 

neuroutvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Det kan visas via emotionella 

störningar i beteende och i det sociala livet.  ADHD definieras med två 

huvudaspekter, bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet genom 

distraktion och svårigheter att slutföra uppgifter (Honos-Webb., 2005). Brown et 

al. (2001) beskriver ångest och depression som förekommande symtom vid en 

ADHD diagnos och Smallwood och Schooler (2014) skriver hur barn med ADHD 

kan förknippas med begreppet mind-wandering vilket innebär förlorad fokus på 

det man gör och en försvinner in i sig själv. Studier funna hos hjärnfonden (2021) 

beskriver ADHD med förändringar i hjärnan som påverkar hjärnans förmåga att 

bearbeta information. Barn som lever med ADHD kan ofta uppleva att de är 

annorlunda jämfört med andra, exempelvis långsam inlärning. Obehandlad 

ADHD fortsätter till vuxen ålder vilket kan leda till dålig yrkesprestation (Cheung 

et al., 2015). Barkley (1997) beskriver hur odiagnostiserade barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sämre förutsättningar i livet och får 

ofta uppleva bestraffningar, fördomar och moralisk förnedring i det sociala livet 

och ses som lata, impulsiva och tanklösa. Det är viktigt att dessa barn får känna 

sig som alla andra och inte bli ignorerade på grund av deras diagnos. Därför ska 
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behandlade sjuksköterska vara medveten hur en ADHD diagnos påverkar mötet 

med barnet. 

Inom hälso-och sjukvårdslagstiftningens ramar ansvarar sjuksköterskan för 

omvårdnadsarbetet (SOSFS,1993:17). Detta utvecklas kontinuerligt och innebär 

att omvårdnadsåtgärderna genomförs på ett ändamålsenligt vis genom beprövad 

erfarenhet och evidensbaserad vetenskap. Detta innebär att vårdpersonal måste 

hålla sig uppdaterad om det aktuella kunskapsläget i sitt yrke (SOSFS, 1995:15). 

För att uppfylla kraven och fördjupa erfarenheterna av det dagliga arbetet är det 

nödvändigt att sjuksköterskan har tid och möjlighet till reflektion. Därav kan det 

rekommenderas att sjuksköterskan upplever kompetensinriktat lärande i arbetet. 

Helhetsbilden omfattar barnens situation och innefattar kunskap om problem som 

kan handla om psykosociala faktorer (Swenurse, 2016).  Enligt Simsen och 

Holroyd (1997) har vikten av kompetensutveckling för sjuksköterskor nämnts 

länge i litteraturen. Huggins (2004) skriver att utbildning är avgörande för ett bra 

praktiskt arbete. Uppdatering av kunskap, användning av teknik och förmåga att 

utvärdera och modifiera dokument på arbetsplatsen är avgörande för att kunna 

erbjuda evidensbaserad vård. Huggins fortsätter att tro att sjuksköterskan måste ha 

kunskap för att kunna följa utvecklingen och förändringarna (Huggins et al., 

2004). För att utföra god omvårdnad krävs skicklighet och kompetens för att 

kunna upprätta en god och förtroendefull relation med barnen. Svensk 

sjuksköterskeförening beskriver fyra ansvarsområden inom sjuksköterskans 

profession. Dessa är främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom (Swenurse, 2016). Dessa fyra ansvarsområden kopplas ihop till de sex 

kärnkompetenser som återfinns inom vården. Samverkan i team, evidensbaserad 

vård, informatik, säker vård, förbättringsteknik och personcentrerad vård. 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet och för det framåt. Därav ligger 

det till grund för sjuksköterskan att kunna arbeta i team, självständigt och i 

partnerskap med barnet och dess närstående. Ansvaret innebär att kunna bedöma, 

planera, genomföra, diagnostik och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskan 

roll är att bevara patientens integritet och autonomi.  
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Barn som är sjuka och söker vård är per automatik i en lägre maktposition. Ett 

barn ska inte objektifieras till en sjuk kropp och person, ett tillstånd eller diagnos. 

Att arbeta med att se individen med egna behov, förväntningar och förutsättningar 

ligger till grund för en god vård (vårdhandboken, 2020). Barnen ska få känna 

delaktighet i sin sjukdom och sjukdomsförlopp. Detta skall ske i samråd med 

barnet för att respektera dennes rättigheter, värdighet och integritet. 

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra 

hela barnet och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och 

psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov (Swenurse, 2016). 

Wood (2020) menar att föräldrar söker sig först till allmän sjukvården när deras 

barn har beteendeproblem därmed ska en sjuksköterska vara medveten om ADHD 

symtom hos barn och hur de ska behandlas. Svårigheter såsom sitta still vid 

undersökning, hyperaktivitet och svårigheter att ta in information för barn med 

ADHD diagnos har en stor betydelse för hur en sjuksköterska agerar och bemöter 

barn när det kommer till omvårdnaden. Genom ett gott bemötande från 

sjuksköterskan kan patienten känna tillit och tro till vården. Medan ett bristande 

bemötande kan leda till risksituationer där sjuksköterskan missar något samt att 

patienten inte förstår situationen (Socialstyrelsen et al., 2021). 

Syfte 
Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta barn med 

ADHD inom sjukvården. 

Metod 

Design 

Studien är utformad som en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Sökning 

efter information har skett genom att undersöka litteraturen efter information 

genom ett systematiskt arbete. Sökandet efter information ledde till vetenskapliga 

artiklar som passade syftet. Vetenskapliga artiklar letades med sökord som är 

relevanta för den pågående studien. Forsberg och Wengström (2016) beskriver en 
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litteraturstudie som en sammanfattning av kunskap varpå författarna analyserar 

studierna inom valt område.  

Sökvägar och urval 

Studien påbörjades med en pilotsökning i databasen Cinahl, innehållande 

vetenskapligt material inom omvårdnad (Karlsson, 2017). En pilotsökning bidrar 

till en översikt över valt ämne (Politi & Beck, 2017). Sökningar gjordes i 

databasen Cinahl complete och Pubmed där artiklar som passade syftet fanns. 

Utifrån syftet valdes ämnesord som "sjuksköterska”, ”barn ” ”kommunikation” 

och ”ADHD”. Ämnesorden utgjorde tre sökblock i Cinahl och fyra sökblock i 

Pubmed, se bilaga 1. Söktekniken i databaserna som användes var boolesk 

sökteknik där användning är AND och OR för att sökresultatet skulle innehålla 

nyckelbegreppen samt för att lägga ihop de valda blocken till en stor sökning. 

Trunkering och frassökning användes i Cinahl för att få in olika ändelser av 

nyckelbegreppen samt att databasen skulle uppfatta sökorden som en term. 

Urvalet av artiklar gjordes med begränsningar där inklusionskriterier och 

avgränsningarna, peer-reviewed, engelskspråkig och årtalen 2011–2021. Detta 

gjordes för att för att få tillgång till artiklar som passande syftet. Att en artikel är 

Peer – reviewed betyder att den är kvalitetsgranskad innan publicering (Östlundh, 

2017). Resultatet blev då: 11 artikelträffar i Cinahl och 185 träffar i Pubmed. 

Artiklarna i studien har valts genom sökblock och genom att läsa abstrakten på 

artiklarna hittades artiklar som svarade på syftet. De abstrakten som inte 

motsvarade syftet exkluderades. 

Granskning och analys 

De 9 valda artiklarna i Cinahl granskades utifrån HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Beck et al., 2021) och en granskningsmall för kvantitativa 

studier (Blomqvist, 2016). De utvalda artiklarna har granskats och lästs av båda 

författarna enligt empiriska kriterier som inkluderar en högre kvalitet på arbetet 

eftersom designen och metoden uppfyller syftet. Eftersom syftet var att beskriva 

bemötande av barn med ADHD är den kvalitativa metoden bättre (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Då sökresultatet i Pubmed var 185 träffar har författarna läst 
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abstraktet för att inkludera och exkludera artiklar passande syftet. Granskningen 

har i första hand begränsats till att söka enbart efter peer-reviewed artiklar, vilket 

innebär att forskare redan har granskat materialet före publicering. Materialen har 

granskats kritiskt om de är objektiva och inte försöker påverka läsarens och 

författarens information (Karlsson, 2017). Studierna har granskats och jämförts av 

båda författarna. Sedan har det gjorts en sammanfattande artikelöversikt på 

samtliga artiklar. Artiklar som matchar syftet har sedan analyseras. Artiklar har 

lästs flera gånger för att få en överblick, identifiering av nyckelfynd i studiernas 

resultat, sammanställning av studiernas resultat, jämförelse och identifiering av 

likheter och skillnader i studierna. Med hjälp av detta har ett resultat framställts 

(Friberg, 2017). När materialet analyserades var målet att hitta skillnader och 

likheter i den valda litteraturen. Sjöström (1994) anser att allt relevant material 

måste analyseras systematiskt upp till helheten för att förstå fenomenen i sitt 

sammanhang.  

Etiska överväganden 

En försäkran om antiplagiat har lämnats in innan studiens påbörjats 2021, där 

försäkran om att arbetet är original och har inte kopierat någon annans arbete. 

Sandman och Kjellström (2018) förklarar att plagiat är att använda sig av andras 

texter genom att inte referera till upphovskällan. I studien har det valts ut artiklar 

som är etiskt godkända. Forsberg och Wengström (2016) förklarar det som oetiskt 

om arbetet präglats av författarnas förförståelse. En etisk studie enligt Sandman 

och Kjellström (2018) ska uppfylla tre kriterier, vilka är ”väsentliga frågor”, god 

vetenskaplig kvalitet” och ” genomförd på ett etiskt sätt”. Vilket innebär att 

undersöka om studien kommer fram till viktig kunskap och undersöka vem 

studien är riktad mot, vem som har någon nytta av informationen man kommer 

fram till samt om studien svarar på forskningsfrågan samtidigt som deltagarna 

skyddas genom att inte riskera deltagarnas integritet eller utsättas för kränkningar. 

Sandman och Kjellström (2018) menar att reflektion hela tiden över arbetets gång 

bör göras för att uppfylla de etiska aspekterna.  
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Förförståelse 

Författarna till denna litteraturstudie bar uppfattningen att sjuksköterskor behöver 

mer kunskap i bemötande av barn med ADHD. Exempelvis kan vissa 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal känna svårigheter gällande bemötande av 

barn med ADHD på grund av bristande kunskap och fördomar. Det har skett ett 

antal missöden med vårdpersonal som står handfallna i ett sådant besök där man 

inte kommer någon vart, där ett oroligt hyperaktivt barn som inte samarbetar 

skapar oro både hos barnet, personalen samt anhörig. Allmänkunskap om ADHD 

just hos barn är ett viktigt ämne. Genom att se och vara en del av ett besök i 

primärvården där man såg hur ett besök med en sjuksköterska och ett hyperaktivt 

barn gick till kände vi att fokus bör läggas på sjuksköterskans bemötande med 

barn med ADHD. Författarna tror att resultatet kommer visa sig att det behövs 

mer kunskap och lärande kring bemötande av barn med ADHD. 

Resultat 
Analysen av 7 kvalitativa artiklar och 2 kvantitativa artiklar ligger till grund till 

resultatet. Studierna i de valda artiklarna var gjorda mellan 2011-2021 i följande 

länder: Finland (n=2), Norge (n=2), Irland (n=1), Storbritannien (n=3) och 

Australien (n=1). Deltagarna i studien var legitimerade sjuksköterskor. Från 

nyexaminerade till 30års erfarenhet inom sjukvård med varierande ålder upp till 

64 år. Artiklarna beskriver sjukvårdspersonalens erfarenheter av bemötande med 

barn med ADHD. Resultatet redovisas i två huvudkategorier och fyra 

underkategorier vilka visas i figur 1. 
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Figur 1. Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

 

Sjuksköterskans roll 

Anpassa kommunikationen efter barnet 

Flera sjuksköterskor beskrev att det viktigaste var att hitta rätt sätt för 

kommunikation (Panicker, 2013). De menade att alla barn är unika och har sitt 

eget sätt för att kommunicera på. Det innebar att kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna och barnen spelade en stor roll för barnens livskvalitet. För 

underlätta situationen mellan barnet och sjuksköterskan handlar det om att hitta 

deras sätt för kommunikation (Marsham, 2011; Panicker, 2013). De menade att en 

öppen kommunikation var viktig. Sjuksköterskorna beskrev även att genom 

insamlande av alla delaktiga verksamheter såsom skolan, förskolan, 

barnavårdscentralen och andra vårdanstalter fick man ett bättre perspektiv på 

situationen och ett sätt att bemöta och kommunicera med barnen med förståelse 

för vad barnet går igenom (Marsham, 2011; Moen et al., 2014a; Panicker, 2013). 

En sjuksköterska sa: 
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“Straight away there was trust …..so I think compliance became just that little bit 

easier, you know, his ability to want to take part, was very important” (Marsham, 

2011). 

 

Förståelse för barnet och familjens situation 

Sjuksköterskornas erfarenheter av ett gott bemötande skedde genom förståelse för 

situationen och genom acceptans för hela familjen (Moen et al., 2014a). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var en förutsättning för ett steg fram till målet 

genom att ha ett gott bemötande, god kommunikation, gott om tid och utrymme 

med barnet (Marsham, 2011; Panicker, 2013). Dessutom visade det att stöttning 

och förståelse genom hänsyn till barnet och dess familj är en viktig del av vården. 

Förbättring kan ske i livskvalitén hos barnet om det kan hanteras med rätt vård 

(Marsham, 2011; Moen et al., 2014a).  

En sjuksköterska sa: 

‘I notice a great difference in whether I see a 4-year-old in the morning when the 

child is rested or whether he or she has been in kindergarten for a whole day. 

They’re not motivated then to come here and do anything (Moen et al., 2014a 

s.518). 

Varefter sjuksköterskorna syftade på att det underlättade mötet med barnet och 

familjen genom att få välja tid och plats för undersökningen och att ha en 

behandlingsplan underlättade till att minska distraktioner kring sjukvårdsbesöken 

(Marsham, 2011; Moen et al., 2014a; Panicker, 2013). 

Kunskap inom området ett viktigt verktyg 

Sjuksköterskorna erkände en bristande kompetens och kunskap för att kunna ge 

heltäckande vård hos barnen och ville ha mer evidensbaserad information 

gällande ADHD (Coyne et al., 2011). Sjuksköterskorna menade att mer utbildning 

och mer kunskap inom ADHD underlättade deras bemötande och kände att de 

kunde ge det stöd till barnen som barnen behövde (Higson et al., 2016; Kjellaas et 

al., 2020; Moen et al., 2014a) Sjuksköterskorna kände sig mer självsäkra och 
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kompetenta i sitt arbete med denna kunskap. De förklarade även att det hjälpte 

deras självkänsla och underlättade mötet med barnen (Higson et al., 2016; 

Kjellaas, et al., 2020; Moen et al., 2014a; Ristkari., et al, 2019). 

 En sjuksköterska sa:  

“I understand the conditions and symptoms of the conditions more; I also 

understand how the child/young person may be thinking” (Higson et al., 2016). 

Sjuksköterskorna förklarade att de kände att de inte hade självförtroende och 

kompetens nog att hantera psykiska åkommor som ADHD (Ristkari., et al, 2019; 

Coyne., 2011). Samla in information från olika källor, analysera symtom samt 

utesluta differentialdiagnoser utryckte sjuksköterskorna som en brist inom 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna bekräftade att de hade okunskap och ville 

kunna erbjuda mer hjälp och stöd. De ansåg även tidsbristen och avsaknaden på 

kunskap inom ADHD som ett hinder (Moen et al., 2014a; Panicker, 2013; Young 

et al., 2021). 

En sjuksköterska sa:  

“So, we can see things as a whole. I feel we have a large and difficult job to do. 

But maybe we can be better at it if we get clearer tools and possibly an earlier 

multidisciplinary collaboration” (Moen et al.,2014a, s.518). 

  

Resurser inom omvårdnad 

Samhörighet är en viktig faktor 

I ett möte med sjuksköterskor framkom det att de upplever att barn med ADHD 

behöver tydliga instruktioner (Moen et al., 2014a). Sjuksköterskorna kände att 

deras roll var att vara en pålitlig vuxen utan krav och syftade på att ta reda på vad 

barnet kan klara av och vad de kan bidra med för att stötta till under vårdtid. 

Sjuksköterskorna nämnde att i deras uppgifter ingick det att lyssna och ge 

respons, låta familjen bearbeta vad som sagts och låta familjen ställa frågor och 

genom att sätta upp realistiska mål tillsammans, hjälper man varandra att nå sitt 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Kjellaas%2C+Siri
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mål kvickare. En sjuksköterska utryckte att de hellre hjälper barnet med att klara 

av vardagen än kolla efter barnets diagnos och indikerar att det är viktigt att 

involvera hela familjen i vården (Coyne et al, 2011). Sjuksköterskorna syftade 

även på en familjecentrerad vård. Det går inte utföra bra vård utan att engagera 

resten av familjen. Det är av stor vikt att involvera och stötta föräldrarna.  

(Marsham, 2011; Moen et al., 2014a; Panicker, 2013). Citat från en sjuksköterska:  

“I think actually just being able to engage with her has been an achievement” 

(Marsham, 2011 s.239) 

Sjuksköterskorna berättade att mötet med barnen underlättades genom en känsla 

av samhörighet och att kunna prata med varandra (Marsham, 2011). Personalen 

kände att det var viktigt med ärlighet och låta mötet ta sin tid och man såg barnet 

och inte bara diagnosen. Det var av stor vikt att sjuksköterskorna inte fick glömma 

att påminna barnen att det är okej att säga nej till en behandling (Moen et al, 

2014a). Sjuksköterskorna förklarade även att ifall de arbetade utifrån en 

terapeutisk roll kände barnpatienterna en känsla av värde och stolthet (Marsham, 

2011; Moen et al., 2014a).  

Ett citat från en sjuksköterska: 

“The client felt very reluctant to engage because 

they’re not used to being on a one to one where they can 

just talk” (Marsham., 2011 s.239). 

Sjuksköterskorna syftade på att genom planera och förbereda realistiska mål inför 

kommande moment fungerade bäst för barnen (Panicker, 2013). Struktur och 

rutiner innebar en bättre fungerade samverkan (Moen et al., 2014a). Flera 

sjuksköterskor beskrev att genom om att bygga upp ett förtroende med barnet har 

man en bättre grund att arbeta med. Rollen som sjuksköterska var inte viktig, utan 

att man visa att man fanns där för dem (Marsham, 2011; Moen et al., 2014a). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden kvalitativ litteraturstudie valdes för att få en djupare förståelse för 

studiens syfte. Kvalitativa trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet användes för att hitta studiens styrkor och svagheter 

(Shenton, 2004). Två kvantitativa artiklar har använts.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien handlar om att metoden och designen svarar på hur väl 

resultatet svarar på syftet (Shenton, 2014). Studiens syfte var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta med barn med ADHD inom vården.  

Artiklar av kvalitativ insats valdes till litteraturstudien då tillförlitligheten stärks 

genom en kvalitativ metod med upplevelser redovisas. Då kategorier och 

underkategorier presenteras med sjuksköterskors egna bemötande med barn med 

ADHD och deras upplevelser, samt citat, stärks tillförlitligheten. 

Författarna till litteraturstudien presenterade resultatet genom att använda sig av 

huvudkategorier och underkategorier som reflekterar sjuksköterskor erfarenhet av 

barn med ADHD inom sjukvården. Artiklarna som hämtats från databaserna 

Cinahl och Pubmed stärker tillförlitligheten då de innehåller vetenskapliga artiklar 

från området omvårdnad och medicin och svarar på studiens syfte. (Forsbergs & 

Wengström 2013; Östlundh 2017). Tillförlitligheten sänktes då författarna fick 

olika träffar på resultatet trots samma sökning. HKR:s granskningsmall 

(Blomqvist et al., 2016) har använts för att framvisa artiklar av hög kvalitet samt 

att de olika sökscheman finns noggrant beskrivna, se bilaga 1.  

Verifierbarhet: 

Shenton (2004) menar att verifierbarheten fastställs genom hur väl genomförd 

metoden är samt att studien ska kunna göras om av andra för att få liknande 

resultat. Tillvägagångssättet är noggrant beskrivet och metoden har konsekvent 

uppbyggnad. Verifierbarheten stärks genom att nyckelorden presenteras under 

sökvägar och urval samt att två sökscheman finns tillgängligt för läsaren att följa. 

Det stärks även då litteratursökningarna finns presenterade med synonymer, 
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begränsningar, booleska operator och diverse block i bilaga 1. Sökschemat visar 

för läsaren att datainsamlingen gjorts på korrekt sätt vilket ökar verifierbarheten 

samt tillförlitligheten.  Båda författarna har genomfört processen och analysen 

vilket finns beskriven och därav stärker verifierbarheten. Sökningarna är 

beskrivna i text på ett sätt som andra forskare kan göra om sökningen och komma 

fram till liknande resultat vilket stärker verifierbarheten. Då det är författarnas 

första litteraturstudie sänks däremot verifierbarheten. 

Pålitlighet: 

Pålitlighet beskrivs enligt Shenton (2004) att resultatet från studiens ska redovisas 

objektivt över tiden och hur författarna förhållit sig till sin egen förförståelse. När 

en studie påbörjas finns det alltid en förförståelse hos författarna. Därav ligger det 

till grund för att författarna skriver ner sin förförståelse för att få en uppfattning 

och ställer sig frågor som: vad finns det för kunskaper och erfarenheter hos 

författarna sen tidigare? (Thomsson, 2010). Förförståelsen redovisas sedan i 

litteraturstudien för läsaren som senare bedömer om förförståelsen påverkat 

resultatet i studien eller ej (Priebe & Landström, 2017). Författarna till denna 

studie har varit med om möten med barn där båda bär uppfattningen att det kunde 

ske annorlunda. Därav påverkades förförståelsen då författarna bar uppfattningen 

och hade fördomar och erfarenheter att möten med barn med ADHD bör ändras 

och utvecklas hos sjuksköterskan. Författarna uppfattade också att det var enklare 

att möta barn med sjuksköterskor som själv hade varit i kontakt med ADHD 

tidigare. Förförståelsen hos författarna var relativt negativt inställt från start då 

båda bar uppfattningen att sjuksköterskor bör ha större kunskap kring området 

ADHD. Detta kan tyda på en svaghet då det fanns en negativ syn från start och 

kan påverka resultatet i litteraturstudien. Främst kvalitativa artiklar har använts i 

studien då studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter med barn 

med ADHD.  Borglin (2017) menar på att det stärker studiens kvalitet. Författarna 

hade som mål att enbart använda kvalitativa artiklar men då det endast fanns fåtal 

av dessa fattades beslutet att använda två kvantitativa artiklar som passade syftet 

och uppnå fler sökträffar. Pålitligheten stärks därav då det ger ett varierande 

perspektiv på studien. 

Genom att mer än en person har deltagit i studien kan det stärka pålitligheten samt 
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att två personer analyserat artiklarna individuellt. Dessa diskuterades sedan 

tillsammans för att komma till en konklusion för vilka artiklar som var relevanta 

till resultatet (Blomqvist et al., 2016; Polit & Beck, 2008). Flertalet artiklar som 

liknande varandra stärker pålitligheten samt artiklar som sades emot författarnas 

förförståelse stärker även pålitligheten. Samtliga artiklar till litteraturstudien var 

på engelska vilket kan ses som en svaghet då missförstånd kan uppstå då det inte 

är författarnas moderspråk. Under litteraturstudiens gång har även studiekamrater, 

handledare och examinator läst igenom flertalet gånger och kommit med kritisk 

granskning via opponentskap. Detta för att veta att arbetet gick åt rätt håll och 

stärker därmed pålitligheten. 

Överförbarhet: 

Shenton (2004) beskriver att överförbarheten ser på vilken omfattning resultatet 

från en studie kan överföras till annan kontext, dvs applicera resultatet till annat 

resultat. Därav stärks överförbarheten då studiens resultat kunde överföras till 

liknande kontext. I studiernas kontext kunde dock överförbarheten sänkas, då det 

fanns brister gällande beskrivningen. Studier som gjorts med sjuksköterskors 

bemötande med barn med ADHD kan se olika ut beroende på vilket land man ser 

till. Överförbarheten stärks då de vetenskapliga studierna är gjorda i Finland, 

Norge, Storbritannien, Australien och Irland då vi kan se studier från minst två 

kontinenter. Urvalet var begränsat till enbart engelska artiklar och 

grundutbildande sjuksköterskor vilket sänker överförbarheten då andra artiklar på 

andra språk missas och annan vårdpersonals erfarenhet inte finns med. Jämförelse 

mellan de lite nyare artiklarna och de gamla visade ingen större skillnad i resultat 

när det kom till sjuksköterskors erfarenhet. Sjuksköterskors erfarenhet att bemöta 

barn med ADHD kan se olika ut beroende på vart man befinner sig och vart 

sjuksköterskan jobbar. Under studiens gång har inklusionkriterier för artiklarna 

varit peer-reviewed. Det innebär att artiklarna granskats av ämnesexperter innan 

de publiceras. Det ökar kvalitén samt håller hög standard på artiklarna, vilket 

stärker överförbarheten.   
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Resultatdiskussion 

Tre fynd som framkom var ”informationshantering”, ”bristen på kunskap om 

ADHD relaterad omvårdnad” och ” personcentrerad vård”. Fynden diskuterades 

med McCormack och McCances (2006) teori om personcentrerad vård som 

beskriver om sjuksköterskans egenskaper, vårdmiljön, personcentrerad vård samt 

om förväntade resultat. 

Det första fyndet var hur bristen på information och hur informationen hanterades 

påverkade vården. Ur resultatet framkom det att information från olika 

vårdanstalter var av vikt för att kunna utföra god vård medan sjuksköterskor såg 

det som en brist i sin kunskap i genomförandet. Det framkom att sjuksköterskorna 

inte var bekväma med hur informationen hanterades från vårdanstalterna och 

kände osäkerhet kring hur informationen skulle tillhandahållas. Vilket styrks i en 

studie gjord av Roscigno (2013) där flertalet av sjuksköterskor beskrev att de 

saknade lämplig kunskap om ADHD och att sjuksköterskorna upplevde att vid 

varje nytt möte med barnen behövdes upprepning av information flertalet gånger. 

Att informationshantering kan påverka vården i både positiv samt negativ 

skildring kan sättas i relation till McCormack och McCances (2006) teori om 

personcentrerad omvårdnad där informationshantering av en enskild patient är i 

grund och botten det viktigaste för personcentrerad vård. Det kan kopplas ihop 

med integriteten som handlar människans personliga sfär vilket är av betydelse 

inom vården (Sandman & Kjellström, 2018). 

Det andra fyndet var hur bristen på kunskap om ADHD begränsade 

sjuksköterskorna kring omvårdnadsarbetet. Ur resultatet framkom det att 

sjuksköterskorna inte känner sig bekväma med att ta hand om barnen med ADHD 

för att de kände att de inte hade kompetens nog om ADHD. Vilket styrks av en 

studie gjord av Moen et al., (2011b) där de beskriver att sköterskorna gav 

familjerna råd och tips innan de förstod vad situationen kräver. Detta innebar att 

det kunde bli konflikter mellan personalen och familjerna och att processen för 

hjälp med ADHD diagnosen kunde bli mer långdragen än nödvändigt (Moen et 

al., 2011b). Fyndet kan kopplas till McCormack och McCance (2006) teori om 
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personcentrerad vård genom att patienten skulle vara i fokus och inte behöva 

utsättas för mer än vad som krävs. Sjuksköterskorna menade att om man har 

kunskapen om ADHD och kan ge rätt vård direkt kan man förbättra livskvaliteten 

hos barnen. Flertal av sjuksköterskorna kände att deras kompetens inte var nog 

och visste inte hur de skulle bemöta barnen. De kände att de ville ha mer 

erfarenheter genom evidensbaserat material eftersom sjuksköterskorna förstod att 

det är viktigt att fånga upp barnen i tidig ålder. Ju tidigare barn får hjälpen de 

behöver, desto bättre förutsättningar får de. Det framkom också att 

sjuksköterskorna upplevde att de behövde få tid med barnen för att kunna skapa 

en relation och lära känna personen bakom diagnosen. Sjuksköterskorna upplevde 

att relationen var en viktig del i den personcentrerade vården och för att kunna 

skapa tillit i relationen var det viktigt för sjuksköterskorna att möta patienterna 

med respekt och beakta deras värdighet (Banaschewski et al., 2017; Barkley, 

1997; McCormack et al., 2006; Moen et al., 2011b). 

Sjuksköterskorna menade på att genom att ta tid och lära känna barnen och veta 

vad barnet vill, tycker och känner gjorde stor skillnad med patienterna och de som 

upplevde terapeutisk vård kände större mening i livet. Detta stärks utifrån 

barnkonventionslagen genom barnens rättigheter. Studier visade även att 

terapeutisk bemötande och psykosociala behandlingar varit effektiv för barn och 

ungdomar (Unicef, u.å; Wolraich et al., 2019). McCormack och McCances (2006) 

teori innefattade att om sjuksköterskan hade kompetensen, kunde välja vårdmiljön 

och behandla sina barnpatienter enligt personcentrerad vård kunde man förvänta 

sig förbättrade resultat och ett bra möte med barnet. Barnkonventionen (unicef 

u,å) menar att alla barn oavsett ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och 

funktionsnedsättningar har samma rättigheter till vård, behandling och lika värde. 

Alla barn har rätt till liv och överlevnad och inga barn ska diskrimineras. 

Barnkonventionen stärker också barns rätt till yttrandefrihet och mening som i sin 

tur stärker barns vilja att bli hörda (Kindblom et al., 2020; Unicef, u.å.).  

Det tredje fyndet var vikten av personcentrerad vård. Ur resultatet framkom det att 

sjuksköterskorna behövde mer tid för barnen för att låta barnen få en känsla av 

sammanhang och kunna skapa ett bättre bemötande. Tiden var av vikt för att nå 
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rätt bemötande för både sjuksköterskorna och barnen. Sjuksköterskorna syftade på 

att det är viktigt att man kunde visa sig som en pålitlig vuxen utan krav. Barnen 

behövde tydliga instruktioner och detta skedde genom personcentrerad vård där 

barnen var i fokus inkluderad med familjen, vilket även styrks av McCormack och 

McCance teori, vilket innefattar kategorin personcentrerad vård. Hade 

sjuksköterskan kompetens om diagnosen och hur man bemöter dessa barn och 

agerade utifrån personcentrerad vård kunde också riskerna minskeras för 

diagnosens följdsjukdomar. I en studie gjord av Banaschewski et al., (2017) styrks 

det att barnen behövde åldersanpassad vård relaterat till sin ADHD diagnos och 

därför var tidig upptäckt av diagnosen viktig. Socialstyrelsen (2021) beskriver hur 

vårdpersonal behövde ta extra hänsyn till barn med speciella behov. Exempelvis 

kunde koncentrationssvårigheter leda till att barnen har svårare att ta till sig 

information, ta beslut samt formulera sina behov. Barnens rättigheter enligt unicef 

(u.å) bekräftar att barnen har rätt till vård på deras villkor (Banaschewski et al., 

2017; Hamed et al., 2015; McCormack et al., 2006; Moen et al., 2014b; Unicef 

u.å) 

Slutsats 
Resultatet i studien visar att sjuksköterskor saknar kompetens inom diagnosen 

ADHD och efterfrågar evidensbaserade metoder för att kunna utföra 

personcentrerad vård med patienterna med ADHD. Sjuksköterskor vill ha tid med 

sina barnpatienter, något som saknas inom vården. En ADHD diagnos kan leda till 

fler åkommor än de symtom som kännetecknar ADHD såsom depression. 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av 

barn med ADHD. Därav behöver sjuksköterskan erfarenhet och gott bemötande 

som utgår från barnens behov och förutsättningar. Fortsatta studier behöver för att 

kunna tillgodose patientgruppens behov. Utifrån fynden som har redovisats och 

från den lärdom den bidragit till skulle vidare forskning kunna ha inverkan på 

sjuksköterskan erfarenhet, bemötande och kompetens för att kunna identifiera det 

som saknas idag gällande bristerna kring ADHD. Detta för att kunna urskilja 

bristande kunskap och utveckla lämpligt material. Därför bör en årlig uppdatering 

eller kompetensutbildning inom ADHD ges till all vårdpersonal. 
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Bilaga 1. Sökschema  

 

 

Databas: Cinahl Complete  

Datum: 2021-11-15 

Syfte:  Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta barn med ADHD inom sjukvården. 

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Barn Child [MH] OR 

Kid* [fritext] OR 

Juvenile* [fritext] OR 

Youth* [fritext] OR 

Teen* [fritext] 

61,772  

2. Sjuksköterska Nurses [MH] OR 

Nurs* [fritext] 

579,652  

3. ADHD Attention deficit hyperactivity disorder [MH] OR 

Hyperactiveness* [fritext] OR 

”Short attention span” [fritext] OR 

Hyperactivity* [fritext] OR 

“Mental health” [fritext] OR 

“Mental disorder” [fritext] 

20,854  

4. S1 AND S2 AND S3 22  

Begränsningar Sökning nr 4, 2011–2021, peer-reviewed, engelskspråkig,  11 5 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2021-11-25 

 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta barn med ADHD inom 

sjukvården. 

 

Sökning nr och namn Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artikl

ar  

1 - Barn Child [MeSH] OR  

teen [Title/Abstract] OR 

adolescence [Title/abstract] 

4,148,4

02 

 

2 -Sjuksköterska  Nurses [MeSH] OR 

Nurse [Title/Abstract] 

 

418,512  

3 - ADHD Attention deficit disorder with hyperactivity 

[MeSH] OR 

Psychiatric comorbidities [Title/abstract] OR 

Mental health [Title/Abstract] 

539,893  

4 – Kommunikation  Social communication [MeSH] OR 

Social communication [Title/Abstract] 

668,559  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 318  

Begränsningar Sökning nr 5 + senaste 10år 185 4 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Coyne, I., O'Neill, 

C., Murphy, M.,  

Costello T.,&  Rita 

O'Shea 

 

Vad betyder 

familjecentrerad vård 

för sjuksköterskor 

och hur tror de att 

den skulle kunna 

förbättras i praktiken 

 

Irland, 2011 

 

 

Det 

övergripande 

syftet var att 

rapportera 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

och FCC:s 

praxis.  

En beskrivande 

undersökningsdesign 

Bekvämlighetsurval. 750 

sjuksköterskor tillfrågades, 

250 deltog. Platser valdes 

ut utifrån deras geografiska 

läge och storleken på 

enheterna för att förbättra 

urvalets representativitet, 

från tre barnsjukhus och en 

barnavdelning på ett 

allmänt sjukhus i Dublin 

och tre barnenheter från 

nationella regioner i Irland. 

Inklusion redovisas inte. 

Frågeformulär. 

Frågeformulär levererades för hand till alla 

platser 2008–2009 upprepade gånger för 

bättre svarsfrekvens. De öppna frågorna 

redogörs. 

Alla frågeformulär granskades, 

transkriberades manuellt, 

för att möjliggöra kvalitativ innehållsanalys. 

Etisk godkänd 

Förförståelse redovisas inte. 

Kvalitativ innehållsanalys.  

2 forskare deltog i analysen 

2 huvudteman: ” komponenter 

av FCC”, ”Förbättra FCC" och 

12 underkategorier: ” familjens 

engagemang”, ”att arbeta i 

partnerskap”, ”förhandla om 

vård”, ”tillhandahålla vård av 

hög kvalitet”, ”multidisciplinärt 

förhållningssätt”, ”bättre 

faciliteter för familjer”, ”bättre 

faciliteter för slutenvård”, 

”psykosocialt och ekonomiskt 

stöd”, ”personal- och chefsstöd”, 

”bättre kommunikation och 

hjälpmedel”, ”förhandling av 

vård” utbildning och träning” 

Tillförlitlighet stärks: 

resultatet svarar på 

syftet. 

Verifierbarhet stärks: 

intervjufrågor redovisas, 

vedertagen analys 

redovisas 

Pålitlighet stärks: analys 

gjordes av flera 

forskare. Sänks: 

förförståelse redovisas 

inte. 

Överförbarhet stärks: 

välbeskriven kontexten 

Kjellaas, S., 

Fredheim, G., & 

Moen, Ø-L. 

Registered nurses’ 

experiences with 

master’s degree 

competence in the 

specialist health 

service: A qualitative 

descriptive study 

Norge, 2020 

 

 

 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

RN:s 

erfarenheter av 

hur en 

magisterutbildni

ng påverkade 

deras arbete 

inom 

specialisthälsov

ården 

Deskriptiv kvalitativ 

design. 25 tillfrågades,18st 

deltog, 16 kvinnor, 2män. 

Inklusionskriterier; 

magisterexamen inom 

omvårdnad eller 

hälsovetenskap, arbetat på 

sjukhus med patientkontakt 

de senaste 5åren. Insamlad 

data genom fokusgrupper, 

intervju. 

Deltagarna rekryterades genom chefer på 

sjukhusen. Informationsbrev delades ut 

och gett samtycke till deltagande. 

Fokusgruppintervjuer på arbetsplats för 

att samla in data, semistrukturerad 

intervjuguide användes. Medianlängd 

intervju 45min. Materialet spelades in 

och transkriberades. Kvalitativ 

innehållsanalys med ett induktivt 

förhållningssätt. Kodades och 

kategorisering. Framgår inte hur många 

som deltog i analysen. Etisk övervägande 

finns. Förförståelse redovisas inte. 

2 huvudteman: ”ambivalenta 

erfarenheter” och ”tillämpning 

av kompetens”. 

5 underkategorier: ” vikten av 

magisterexamen, ett värde som 

bidrar”, ”känns som ett hot, 

men också en resurs”, ”att bli 

erkänd, användningen” och 

”bristen på handlingsplaner 

och riktlinjer”, ”titta in i 

kristallkulan”. Citat finns 

Tillförlitlighet stärks: 

citat finns. Stärks: 

resultatet svarar på 

syftet. 

Verifierbarhet Sänks: 

intervjuguide inte 

redovisas, stärks: analys 

redovisas. 

Pålitlighet sänks: 

framgår inte hur många 

som deltog i analysen 

Överförbarhet stärks: 

välbeskriven kontexten 

Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmeto

d 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Marsham, M. 
 

An exploration of 

community learning 

disability nurses’ 

therapeutic role 

 

 

UK, 2011 

 

Syftet var att 

utforska de insatser 

som utgör den 

terapeutiska rollen 

för sjuksköterskor 

med 

inlärningssvårigheter 

baserat på 

forskningsfrågan, ” 

vad är 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av sin 

terapeutiska roll med 

vården att göra” 

Målmedvetet urval 

av legitimerade 

sjuksköterskor. 

 

Inklusionskriterie >2 

års erfarenhet av att 

hantera vuxenärende 

 

 Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie, med 

öppna frågor. 7 

deltagande 

sjuksköterskor. 

 

Sju praktiserande sjuksköterskor 

rekryteras via e-post via ett 

professionellt nätverk Varje intervju 

max 60 minuter, digitalt 

ljud inspelat och transkriberat, på sin 

eller forskarens arbetsplats/universitet. 

Korta fältanteckningar 

ingår i dataanalys. Deltagare bads att 

inte diskutera sitt evenemang med någon 

för att främja trovärdighet och 

pålitlighet. Analyserades av 

huvudförfattaren, halvstrukturerade 

intervjuer. Beskrivande fenomenologisk 

metodik antogs för att framkalla 

tillgängliga data till systematisk 

innehållsanalys. Förförståelse redovisas 

inte 

”Typen av de självvalda 

betydande händelserna”, 

Community Learning 

Disability 

Sjukskötersketerapeutisk roll 

resultat”, Terapeutisk 

relation”, ” Terapeutisk 

optimism”, ” Tid som ett 

terapeutiskt verktyg”, ” 
Maximera supportnätverk”,” 
Kreativ kommunikation”,” 
Förstå inlärningssvårigheter,” 
Inleder lärande”,” Citat finns 

Tillförlitlighet stärks: 

resultatet svarar på 

syftet. Stärks: citat finns 

Verifierbarhet stärks: 

välskriven analys,  

sänks: intervjufrågor inte 

presenteras i studien  

Pålitlighet, sänks: 

analysen granskats av 1 

författare. Sänks: 

förförståelse inte 

redovisas 

Överförbarhet stärks: 

välbeskriven kontext 

 

Moen-L., Hall-Lord, M-

L & Hedelin, B. 

 

Public health nurses’ 

conceptions of their role 

related to 

families with a child 

having attention-

deficit/hyperactivity 

disorder 

 

Norge 2014 

 

B 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

allmänhälsosköterskor

s roll i förhållande till 

barnfamiljer som har 

ADHD’ analyserades  

Kvalitativ 

fenomenografisk 

design. 23 phn:er 

tillfrågades. Bortfall 

4. 19 deltog, ålder 

27-62år, nyexad-

30års, 6 med 

forskarutbildning 

Intervjustudie. 

Rekryterades av tillfrågade chefer på 13 

norska kommuner. Intervjuerna skedde 

på deras arbetsplats. Sex gruppintervjuer 

och en individuell intervju. 

I gruppintervjuerna ingick två till fyra 

deltagare, som varade i 50–80 minuter. 

Semistrukturerad intervjuguide 

användes.  Analys med hjälp av 

ramverket enligt de sju steg som 

beskrivits av Dahlgren och Fallsberg. 

Intervjuerna spelades in på band, 

transkriberades ordagrant.  

Etisk godkänd. Förförståelse redovisas 

inte. Framgår inte vilka deltog i 

analysen.  

3 huvudkategorier, 7 

underkategorier ”Stödja 

familjeenheten”, "förstå 

barnet", tvärvetenskaplig 

samarbete”, 

”Föreställningar”,” För att 

stärka föräldrarollen”, För att 

möta barn i varje 

dagens utmaningar”, ” Att ha 

en familjefokuserat 

förhållningssätt”, ” Att 

använda professionell 

kompetens”, ” Att välja tid 

och ”arena för observation” 
Att jobba tillsammans”, 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: 

resultatet svarar på 

syftet. Citat visar en 

fördjupad förståelse 

Verifierbarhet sänks: 

intervjuguide inte 

redovisas 

Pålitlighet, sänks: ingen 

förförståelse. Sänks: 

framkommer inte vem 

som deltog i analysen. 

Överförbarhets stärks: 

kontexten är väl 

beskriven 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Panicker, M. 

Nurses´perception 

of parent 

empowerment in 

chronic illness 

 

Australien, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska sjuksköterskornas 

förståelse och innebörd av 

föräldrarnas egenmakt vid kronisk 

sjukdom och att identifiera aktuella 

strategier för egenvård och att 

identifiera om sjuksköterskorna 

upplever några utmaningar med att 

aktualisera föräldrarnas egenmakt 

vid kronisk sjukdom 

Målmedvetet urval med 

kvalitativ deskriptiv design.  

Inklusionskriterier var 

registrerade sjuksköterskor 

som arbetat heltid i minst 2 

år på ett barnsjukhus. 

Exklusionskriterie, 

sjuksköterskor med mindre 

än 2års erfarenheter. 

Sjuksköterskor från båda 

könen och olika etnicitet 

bjöds in till studien som 

uppfyllde kriteriet.  

Datainsamling via intervjuer 

i 3 fokusgrupper.  

Sjuksköterskor från ett 

barnsjukhus i Irland bjöds in till 

studien. Intervjuer i fokusgrupper 

med öppna frågor varade mellan 

45–75 minuter och samtliga 

spelades in samt transkriberades 

ordagrant. Öppen kodning 

användes för analysering och 

processera data, teman och 

kategorier. Kvalitativ 

innehållsanalys användes. 

Etisk godkänd. 

Förförståelse redovisas 

5 huvudkategorier ” Vad 

som leder till föräldrars 

egenmakt”, Vad leder 

egenmakt till?”, 

”Sjuksköterskors roll i 

förälderns egenmakt”, 

”Hinder för föräldrars 

egenmakt” samt” strategier 

för att stärka föräldrar”. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet 

stärks: resultatet 

svarar på syftet, 

citat tyder på 

fördjupad 

förståelse. 

Verifierbarhet 

sänks:  

Pålitlighet stärks: 

förförståelse 

redovisas. 

Överförbarhets 

stärks:  

Putkuri, T., 

Salminen, L., 

Axelin, A., & 

Lahti, M. 

Good interaction 

skills are not 

enough – 

competency in 

mental health 

issues in child 

health clinics and 

school health 

services 

 

Finland, 2021 

 

Syftet med studien var att beskriva 

den kompetens i psykiska 

hälsofrågor som folkhälsovårdarnas 

arbete på 

barnhälsovårdsmottagningar och 

skolhälsovård kräver 

Bekvämlighetsurval. 

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie. Coreq-

checklista. 24 deltagande 

kvinnor mellan 28-64år. 

Inklusionskriterie: arbeta 

minst 50% inom CHC eller 

SHS. 

Semistrukturerad 

intervjuguide 

Rekryterades av kontaktpersoner. 

Intervjuerna skedde 2018 i 5 

fokusgrupper, bestående av 4-

6deltagare, 4grupper på 

arbetsplatsen,1 på bibliotek. 

Intervjuguide användes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, varade 60-90min. 

Etisk godkänd. Forskningsfrågor 

presenteras. 

Induktiv och deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Framgår inte hur 

många som deltog i analysen 

Etisk godkänd.  Förförståelse 

redovisas inte 

 

3 huvudkategorier, ” 
Holistiskt förhållningssätt”, 

”informationssamling”, ” 
Att etablera en relation” 

9 underkategorier,” Fysisk 

aspekt”,” Hänsyn till den 

övergripande situationen”, 

”Intervju och observation”, 

”Intuitivt resonemang”, 

”Information samling”, 

”Empatisk attityd” 

”Mod attityd”, 

”Interaktionsförmåga”, 

”Utveckling av rapport” 

Tillförlitlighet 

stärks: resultat 

svarar på syftet 

Verifierbarhet 

stärks: 

intervjuguide 

redovisas 

Pålitlighet sänks: 

framgår inte hur 

många deltog i 

analysen 

Överförbarhet 

stärks av kontexten 

är väl beskriven 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Young, S.,Asherson, P.,Ljoyd, 

T.,Absoud, M., Arif,M.,Colley, 

W.A.,Cortese, 

S.,Cubbin,S.,Doyle,N.,Morua,S.

D.,Ferreira-Lay, P.,Gudsonsson, 

G.,Ivens,V.,Jarvis, 

C.,Lewis,A.,Mason,P.,Newlovw

-Delgado,T.,Pitts, M.,Read, H., 

van-Rensburg,K., Zoritch, B & 

Skirrow, C. 

Failure of Healthcare Provision 

for Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder 

in the United Kingdom: A 

Consensus Statement 

Storbritannien, 2021 

Syftet var att 

undersöka hur 

riktlinjerna från 

National 

Institute for 

Health and Care 

Excellence 

(NICE) ger 

klinisk 

vägledning för 

diagnos och 

behandling av 

ADHD inom 

NHS i England 

och Wales 

Urvalet är en konsensusgrupp 

med vårdpersonal, som 

samlades i London. 3 ledande 

ADHD-organisationer höll i 

mötet. Mötesdeltagarna var 

akademiker, 

mentalvårdspersonal, 

utbildnings- och 

yrkesspecialister, 

serviceanvändares stödtjänster 

och välgörenhetsarbetare 

specialiserade på ADHD. 

Ytterligare information av 

deltagare nämns inte. 

Intervjuer, presentationer, 

diskussioner. 

En grupp brittiska experter som 

representerar kliniska vårdgivare 

från offentlig och privat 

sjukvård, akademi, ADHD-

patientgrupper, utbildnings- och 

yrkesspecialister träffades för att 

diskutera brister i ADHD-

tjänster i Storbritannien, år 

2019, februari. Deltagarna 

spelades in och transkirerades 

varpå efteråt skickas ut för 

granskning. Analysmetod 

framgår inte. Studiens innehåll 

sammanslogs av skribenten och 

huvudförfattaren. 

Förförståelse redovisas inte 

Resultatet redovisas under 

huvudkategorin ”Hinder för 

ADHD-diagnos och 

behandling” med relaterade 

underkategorier ” 
bedömning och diagnostik 

av ADHD”, DHD 

sjukvårds Organisation i 

USA”,”ADHD hjälpvägar 

för barn”, ADHD 

hjälpvägar för vuxna”, 

”Vilse I kommunikation”, 

“ingen medicinsk 

behandling”,” Täppa till 

luckorna”. 

Tillförlitlighet Stärks: 

resultatet svarar på syftet 

Verifierbarhet stärks: 

resultatet redovisas stärks: 

genom att genomförande 

beskrivs och 

transkriberades, analys 

finns beskriven 

Pålitlighet sänks: 

analyserades endast av 2 

författare Sänks: 

förförståelse redovisas 

inte 

Överförbarhet stärks: 

kontexten är väl beskriven 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvantitativ) 

 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Higson, J., Emery, 

A., Jenkins, M. 

Improving children´s 

nurses ‘knowledge of 

caring för people 

with mental health 

problems 

UK, 2016 

 

 

Syftet med detta 

projekt var att ge 

utbildning till 

vårdpersonal för att 

förbättra deras 

självförtroende och 

kunskap och ta hand 

om barn och unga med 

psykiska problem 

Studiedesignen var 

målmedvetet urval 

utbildning. 

8 ssk tillfrågades. 

Samtliga 8 deltog. 

Varierande ålder samt 

erfarenhet. 

Inklusion: intresse för 

psykisk ohälsa. 

Frågeformulär och 

Deltagarna rekryterades av 

avdelningssköterskan. Studien 

genomfördes i ett distriktssjukhus 

på en allmän pediatrisk avdelning 

med ungdomar inlagda med 

psykiska problem. 

PowerPoint-presentationer 

användes tillsammans med 

scenariobaserat rollspel. 

Utvärdering av sjuksköterskor 

före och tre månader efter.  

Förförståelse redovisas inte. 

PICO modell användes för 

granskning av studien 

Analys framgår inte 

Det övergripande temat som 

identifierades var att alla 

sjuksköterskor kände sig mer 

säkra och hade mer kunskap om 

psykisk ohälsa och kände sig 

mer säkra att ta hand om 

patienter med psykisk ohälsa 

efter genomgång av 

utbildningen. 

Citat finns. 

Intern validet: 

stärks: syftet besvaras. 

Resultatet speglar 

uppfattningarna hos deltagare. 

Enkätformulär redovisas. 

Reliabilitet: sänks: Analys och 

förförståelse framgår inte. 

Stärks utav användning av 

PICO-modell. 

Objektivitet: stärks då den är 

överförbar till andra studier 

Extern validitet: urvalet i 

studien är representativt 

Ristkari, T., Mishina, 

K., Lehtola, M-M., 

Sourander, A.,& 

Kurki, M. 

Public health nurses' 

experiences of 

assessing disruptive 

behaviour in children 

and supporting the 

use of an Internet-

based parent training 

programme 

Finland, 2020 

 

 

Att beskriva hur 

folkhälsovårdare 

använde och upplevde 

en arbetsmodell som 

kombinerade ett 

psykosocialt verktyg 

för att identifiera 

störande beteende hos 

fyraåriga barn och ett 

internetbaserat 

föräldrautbildningspro

gram med 

telefoncoaching 

Ändamålsenligt urval 

bestående av 

hälsosköterskor. 

Beskrivande 

tvärsnittsundersökning. 

277 sköterskor tillfrågade, 

138 deltog. 95 

mottagningar 

Inklusionskriterie: att de 

var deltagande i 

implementering studien 

Elektronisk 

frågeformulär. 5-

poängsskala speciellt 

utformad för denna studie. 

Barnhälsomottagningarna som 

valdes ut ingick i städerna för 

implementering studien, en länk 

mejlades ut till alla deltagare, 

påminnelser skickades ut.  

Uppgifterna samlades in mellan 

april och maj 2017, med ett 

femgradigt frågeformulär. 

Analyserades med beskrivande 

statistik och induktiv 

innehållsanalys. Framgår inte hur 

många deltog i analysen. 

Etisk godkänd 

Förförståelse redovisas inte 

Fördelar med arbetsmodellen i 

folkhälsovårdarnas kliniska 

praktik”, ” Använda SDQs 

psykosociala 

identifieringsverktyg i den 

dagliga praktiken”, ” De 

upplevda fördelarna med 

arbetsmodellen för 

hälsosköterskor”, ” 
Förbättringar av sjuksköterskors 

kompetens att hantera psykisk 

hälsa”, ” Förmåner relaterade till 

det internetbaserade 

föräldrautbildningsprogrammet” 

Citat finns 

Intern validet: stärks: 

frågeformulär redovisas samt 

syftet besvaras. 

Reliabilitet: sänks: framgår 

inte hur många deltog i 

analysen och förförståelse 

redovisas inte. stärks: utav 

användning av SDQ, som är en 

god bedömningsmetod av bars 

psykiska hälsa. 

Objektivitet: stärks: överförbar 

till andra studier 

Extern validitet: Urvalet i 

studien är representativt 


