
RESULTAT

Underlättande och hindrande faktorer identifierades  
för att barnets bästa skulle tillgodoses i hälso- och  
sjukvårdssituationer. 

Barn vägleddes eller hindrades från att utöva sin autonomi 
och kompetens när föräldrar och vårdpersonal vidtog olika  
åtgärder för att beakta barnets bästa. 
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SLUTSATS

• Att beakta barnets bästa är sammanhangs- och situationsberoende, och beroende av alla  
inblandade aktörer.

• Beslut som tas kräver en individuell bedömning i varje enskild situation. 
 

• Vårdpersonal behöver fortsätta att utveckla en god kompetens i kommunikation och i kunskap  
om barnens rättigheter i vårdsituationer. 

• Reflektioner, diskussioner och utbildning kring barns bästa kan stödja vårdpersonal att upprätthålla 
barns bästa i daglig klinisk praxis.

BAKGRUND & SYFTE

Barns bästa ska beaktas, vilket anges i nationella och 
internationella rättssystem, även om definitionen  
av barns bästa fortfarande är problematisk. 

Barnets begränsade autonomi innebär att inhämta  
både ett barnperspektiv och barnets perspektiv  
när barnets bästa övervägs i vårdsituationer.  
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur barns  
bästa uttrycks under deras sjukhusvistelse.

MATERIAL & METOD

En kvalitativ beskrivande studie med öppna, icke- 
deltagande observationer användes som studiedesign. 

Observationer av 32 barn i åldern 2 till 17 år med akuta 
och kroniska sjukdomstillstånd, deras föräldrar samt  
vårdpersonal genomfördes vid 3 barnsjukhus i Sverige. 

En induktiv kvalitativ innehållsanalys och abduktivt 
resonemang användes för dataanalys. 
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HUR UTTRYCKS BARNS BÄSTA 
UNDER SJUKHUSVISTELSEN? 

- En observationsstudie 


