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Omvårdnad 

Vårdpersonalens förmåga att informera barn och föräldrar kan förbättras genom 
insikten av hur viktigt det är att informationen bekräftas av barn och föräldrar för att 
samförstånd och förståelse ska nås.  Barn och föräldrar har rätt att få information och 
uttrycka sin mening i alla de frågor som berör dem. 

Informationsutbyte är en viktig del av barnsjukvården. Tidigare forskning har till största delen 
handlat om de vuxnas informationsutbyte. Barnets roll i sin egen vård har inte fått särskilt 
stort utrymme. Tyngdpunkten har legat på den information som barnsjukvården ansett vara 
viktig att ge och mottagarens perspektiv har inte beaktats tillräckligt.   

Syftet med avhandlingen var att studera hur information utbyttes mellan barn, föräldrar och 
vårdpersonal vid besök på en specialistmottagning för barn. Informationsutbytet studerades ur 
tre olika perspektiv; barnets (10-17 år), föräldrarnas och vårdpersonalens. Alla hade olika sätt 
att hantera informationsutbytet. Barnen försökte balansera situationen på olika sätt, genom att 
fråga, medverka men även hantera familjens agerande vid besöket. Föräldrarna skötte 
informationsutbytet genom ett handfast hanterande av situationen och samarbetade och delade 
barnets mål, stöttade och representerade barnet, samtidigt som de också kunde prata förbi 
barnet och odla egna vuxenkontakter. Vårdpersonalen delade och fördelade ansvaret genom 
att utbyta kunskap, skapa relationsskapande samtal genom sin professionalitet och 
uppmuntrade barn och föräldrar, inte minst när de behövde det som mest. 

För att ge ett etiskt perspektiv på fynden från de tre observationsstudierna så användes 
Løgstrups etiska krav i den sista och fjärde delstudien. Det etiska kravet innebär att vi ska visa 
varandra hänsyn och omsorg eftersom vi är inblandade i varandras liv.  

Sammanfattningsvis blev resultatet betydelsen av att gradvis nå samförstånd, genom att 
komma överens med varandra, steg för steg, genom en serie kompromisser och på så sätt 
mötas på vägen när information utbyts i barnsjukvården. Barnets rätt att medverka i utbytet av 
information angående sin egen vård kan inte nog understrykas. 
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