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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn som kommer till den radiologiska avdelningen kan uppleva oro i den 

högteknologiska miljön. Barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva mer oro i dessa 

miljöer då diagnosen innebär nedsatta förmågor gällande social- och språklig kommunikation, 

föreställningsförmåga samt flexibilitet. För en optimal undersökning ställer det krav på att 

röntgensjuksköterskan kan ge ett bemötande som minskar oro. 

Metod/Syfte: Arbetet utformades som en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt 

för att besvara syftet hur röntgensjuksköterskan kan bemöta barn med autismspektrumtillstånd 

för att minska oro i samband med undersökning på den radiologiska avdelningen. 

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet: vårdmiljö, vårdpersonalens roll samt 

föräldrarnas roll. För att minska oro hos barnet kan röntgensjuksköterskan anpassa vårdmiljön 

och genom förberedelser skapa en känd miljö. Röntgensjuksköterskan kan även ha ett 

förhållningssätt där kommunikation anpassas till barnet och ett samarbete med föräldrarna 

skapas.   

Slutsats: Röntgensjuksköterskan har ansvar att anpassa sitt bemötande och kan genom att 

tillämpa strategier minska oro hos barnet med autismspektrumtillstånd vid radiologiska 

undersökningar. 

 

Nyckelord: Autism, Kommunikationsstrategier, Oro, Radiologisk avdelning 

 



   

 
 

Summary 

The radiographers approach towards children with autism spectrum disorder 

 

Background: Children who visits the radiological department may experience anxiety in this 

high-technological department. Children with autism spectrum disorder may experience more 

anxiety in these environments since the diagnosis means reduced abilities regarding social and 

linguistic communication, imagination and flexibility.  For an optimal examination the 

radiographer needs to care in such way that reduces anxiety. 

Method/aim: The study was designed as a literature review with a systematic approach with 

the aim to investigate how the radiographer can care for children with autism spectrum 

disorder in order to reduce anxiety associated to the examination in the radiological 

department.  

Results: Three main categories were identified in the result:  health facility environment, the 

role of health care professionals and the role of the parents. To reduce the child’s anxiety the 

radiographer can adjust the health facility environment and through preparation create a 

known environment. The radiographers approach such as communication should be adapted 

to the child. A relation between the radiographer and the parents should be formed.  

Conclusion: The radiographer is responsible to adjust their approach and apply strategies to 

reduce anxiety of the child with autism spectrum disorder during a radiological examination. 

 
 
Keywords: Anxiety, Autism, Communication strategies, Radiological department 
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Inledning 

Radiologiska avdelningen består av en högteknologisk miljö som kan vara en ny, okänd miljö 

för barn, vilket kan leda till oro (Björkman, Gimbler Berglund, Enskär, Faresjö & Huus, 

2016). Det kan relateras till separationen från föräldrar, okända hjälpmedel samt smärta. En 

studie visar att barn med autismspektrumtillstånd (AST) blir mer oroliga och är särskilt utsatta 

när det gäller att anpassa sig till en ny okänd miljö (Björkman et al., 2016). 

Autismspektrumtillstånd innebär påverkan av flertalet kognitiva funktioner (Socialstyrelsen, 

2010) och uttrycker sig genom svårigheter med social- och språklig kommunikation, 

föreställningsförmåga samt flexibilitet (Germain, Eppinger, Mostofsky, DiCicco-Bloom & 

Maria, 2015). En röntgensjuksköterska ansvarar för patientomhändertagande och hantering av 

tekniken för att genomföra en undersökning (Örnberg & Andersson, 2011). Det är därför av 

yttersta vikt att röntgensjuksköterskan kan tillgodogöra sig kunskap om bemötandet av barn 

med autismspektrumtillstånd för att applicera detta vid undersökning. 

Bakgrund 

Barn med autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som påverkar barnet i interaktionen med 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2010). En svensk studie visar att AST är mer vanligt 

förekommande än vad som tidigare redovisats (Nygren et al., 2011). Enligt Socialstyrelsen 

(2010) har 65–85% barn med AST en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010). Orsaken 

till AST är biologiskt betingade avvikelser i det centrala nervsystemet och kan vara medfödda 

eller uppkomna tidigt i åldrarna (Aitken, Papoudi, Robarts & Trevarthen, 1998). Som resultat 

av dessa avvikelser ses förändrade eller nedsatta funktioner i hjärnans kognitiva delar, vilket 

är orsaken till variationer av påverkade förmågor inom AST.  

Vid AST blir viktiga kognitiva funktioner för att skapa en social- och språklig 

kommunikation, föreställningsförmåga samt flexibilitet påverkade. Social kommunikation 

påverkas genom nedsatt förmåga till att se situationer ur olika perspektiv. Detta innefattar 

även att förstå medmänniskors känslor och konsekvenserna av sina egna handlingar. En 

förutsättning för detta är att barnet kan förstå bland annat kroppsspråk, tonfall och samband i 

situationen. Nedsatt språklig kommunikation beror på en försenad eller utebliven 

språkutveckling. Barnet kan ha svårt att förstå varför kommunikationen sker och hur dialogen 

skall fortskrida. Svårigheter i kommunikationen kan uppkomma när meningar inte är konkreta 
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och när de är ställda som frågor. De har även svårt att hantera öppna frågor då de besvaras 

med fåordighet eller en mycket detaljerad beskrivning. Oberoende av barnets ålder och nivå 

på utveckling finns en nedsättning vid föreställningsförmåga hos barnet. Barnet kan även ha 

en avgränsad variation i sitt beteende och specialintressen. Barn med AST har vanligtvis 

tvångsmässiga rutiner som är strikta och som inte har någon egentlig betydelse. Ett avbrott i 

dessa rutiner kan vara mycket turbulent för barnet och kan leda till ett ångestliknande tillstånd 

och i värsta fall självskadebeteenden. Barnet kan därför göra kraftigt motstånd när en 

främmande och oplanerad situation uppstår. 

Psykiska stressymptom kan uppkomma när barnet utsätts för höga krav när det gäller 

kommunikation, förmåga att hantera sensoriska intryck och social förståelse. Barn med 

autismspektrumtillstånd hanterar sensoriska intryck från omgivningen på ett annat sätt än 

typiskt utvecklade barn. Barnet kan vara väldigt känslig för ljus, ljud och beröring samt ha 

svårigheter att filtrera bort bakgrundsljud som exempelvis ljud från ventilationssystem. Det 

kan även vara svårt för barnet att hantera flera sensoriska intryck samtidigt (Socialstyrelsen, 

2010). 

Barn på den radiologiska avdelningen 

En radiologisk avdelning kännetecknas av en högteknologisk miljö som ofta är ny och okänd 

för barn. Denna miljö utgörs av digitala system och avancerad utrustning som används för 

diagnostik och behandling (Björkman, 2016).  En rapport från Strålskyddsmyndigheten 

(2005) visar att ca 400,000 röntgenundersökningar utförs på barn varje år, varav den största 

delen görs med konventionell röntgen. 

En studie gjord av Coyne (2006) visar att ett besök på sjukhuset kan vara förenat med oro hos 

barnet delvis beroende av den nya miljön. Björkmans (2014) studie har visat att de flesta 

radiologiska avdelningar i Sverige inte är barnanpassade och har svårt att möta barns behov i 

olika utvecklingsstadier. När barn kommer till den radiologiska avdelningen har de ofta en 

fysisk skada som skall utredas, vilket redan orsakat smärta, ångest och oro innan besöket. 

Dessa känslor kan förstärkas då sammanhanget och förfarandet kan vara okänt för barnet och 

innebära ytterligare smärta (Björkman, 2014). Oro och ångest kan även provoceras av tidigare 

negativa och stressade undersökningar. Oro är en subjektiv upplevelse som kan visa sig 

genom att barnet gråter och känner rädsla (Björkman et al., 2016).  
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Barns rätt i vården 

Barn som kommer i kontakt med hälso-sjukvården har enligt Unicef rätt till en vård anpassad 

för barn. I Barnkonventionen slås det bland annat fast att alla barn har samma rättigheter och 

lika värde. Vårdpersonalen får inte selektera och behandla barn olika, oberoende av barnets 

bakgrund. Det beskrivs att beslut som fattas kring barnet alltid skall vara till barnets fördel. 

Det är även skrivet i Barnkonventionen att vid situationer kring barnen skall de alltid ha rätt 

att uttrycka sin åsikt och få den respekterad (Unicef, u.å.). 

På en radiologisk avdelning ställs röntgensjuksköterskan inför många situationer där barn 

undersöks, vilket ställer krav på kompetensen som krävs för att ha ett barnanpassat 

förhållningssätt. Enligt Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB) är ett barnanpassat förhållningssätt att se barnet i ett holistiskt perspektiv 

med respekt för individens värdighet, behov och meningar. Oavsett vilken vårdsituation 

kommer barnet, föräldrar samt vårdgivaren medverka till helheten. Alla går in med olika 

erfarenheter och förväntningar till undersökningen (NOBAB, 2015). 

Röntgensjuksköterskans roll 

Yrkestiteln röntgensjuksköterska är skyddad och sedan 1984 ett legitimerat yrke. 

Legitimationen är ett krav för att arbeta i verksamheten i Sverige och erhålls efter en 

röntgensjuksköterskeexamen vid högskola (Socialstyrelsen, 2018). Röntgensjuksköterskans 

huvud- och ansvarsområde är radiografi. Radiografi inkluderar kunskap inom fyra områden 

och dessa är omvårdnad, bild-och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. 

Röntgensjuksköterskan arbetar för att skapa en vårdande relation med patienten före, under 

och efter en radiologisk undersökning (Örnberg & Andersson, 2012). 

Röntgensjuksköterskan möter individer i alla åldrar som är i behov av vård. Vid en 

undersökning är mötet mellan patient och röntgensjuksköterska kort och sker under specifika 

omständigheter. Dessa omständigheter beror på det metodologiska och teknologiska 

genomförandet av undersökningen. Det ställer krav på kompetens inom planering, 

genomförande och strålsäkerhet (Örnberg & Andersson, 2012). Röntgensjuksköterskan ska 

bemöta individer på ett respektfullt och värdigt sätt (Örnberg & Eklund, 2008) samt ha ett 

personcentrerat förhållningssätt (Örnberg & Andersson, 2012).  

Vid bemötande av barn med AST ställs det andra krav på röntgensjuksköterskans kompetens 

om funktionsnedsättningen. Det innebär att se möjligheter och vara kreativ i situationen samt 

anpassa sitt bemötande för att möta barnets behov, mognad, livssituation och dess egen 
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förmåga (NOBAB, 2010). Bemötandet i denna studie omfattar röntgensjuksköterskans roll i 

förhållande till barnet under undersökningen. 

Problemformulering 

Den radiologiska avdelningen är en högteknologisk miljö som är i ständig utveckling gällande 

maskiner, teknik och optimering av bildkvalité för att kunna ställa diagnos. Ett besök på en 

radiologisk avdelning kan bero på skada, sjukdom eller smärta vilket är en sårbar situation för 

patienterna, specifikt för barn. En tidigare studie visar att barn med AST upplever mer oro än 

typiskt utvecklade barn (Gurney, McPheeters & Davids, 2006). Oron kan bero på oförmågan 

att kunna sortera de inkommande sensoriska signalerna från omgivningen. Detta innebär 

svårigheter för barnet att förstå och fokusera på instruktioner samt medverka vid 

undersökningen. Om barnet inte får sina behov tillgodosedda kan det leda till frustration med 

bland annat självskadebeteenden som följd (Brown & Elder, 2014). För att undvika skador 

och icke optimala undersökningar är det viktigt som röntgensjuksköterska att ha kunskap om 

strategier som kan ge de främsta förutsättningarna för barnet att delta och genomföra 

undersökningen. Vid brist på kunskap kan röntgensjuksköterskans bemötande påverka barnet 

till ökad oro och en negativ upplevelse (Gimbler, 2017). Genom att belysa det nuvarande 

forskningsläget inom ämnet kan ytterligare kunskap om strategier för ett effektivt bemötande 

av barn med AST lyftas fram. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur röntgensjuksköterskan kan bemöta barn med AST för att minska 

oro i samband med undersökning på radiologiska avdelningen. 
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Material och metod 

Design  

Metoden är en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt och syftade till att få en 

överblick av forskningsläget inom ämnet (Friberg, 2017). 

Urval 

Urvalet av artiklar bestod av vetenskapliga artiklar av kvalitativ design som berörde ämnet 

bemötande av barn med AST. Inklusionskriterierna faställdes till artiklar som var peer-review, 

etiskt granskade, skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext och publicerade mellan åren 

2000–2019. Artiklar vars innehåll ansågs applicerbart för röntgensjuksköterskans bemötande 

av barn med AST inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar med prenumerations krav, 

kvantitativa studier, studier som saknar ett etiskt resonemang, skrivna på ett annat språk än 

engelska samt artiklar skrivna innan år 2000. 

Datainsamling 

Datainsamling påbörjades december år 2018 för att skapa en överblick av antalet artiklar om 

det aktuella ämnet. Författarna tog kontakt med en bibliotekarie på högskolebiblioteket i 

Jönköping för vägledning gällande databaser och sökord. Därefter valdes databaserna 

CINAHL, MEDline samt PSYCHinfo. En del av de sökord som användes till studien var 

radiography, autism spectrum disorder, management in healthcare, emergency care och 

children. Dessa sökord användes med booleska operatorer OR och AND för att utöka sökning 

av artiklar (Henricson, 2012). De utvalda sökorden sammanställdes i en tabell (Bilaga 1). 

Författarna sökte fram artiklar utifrån att besvara syftet vilket innebar att flera artiklar 

exkluderades utifrån relevans i titel och abstrakt. De artiklar som bedömdes relevanta i titel 

och abstrakt av författarna hämtades i fulltext. Därefter bedömdes artiklarna ytterligare utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier, vilket resulterade i att flera av artiklarna förkastades. 

Tre av artiklarna som användes i resultatet söktes fram manuellt från tidigare artiklars 

referenslistor. När författarna hittade en relevant artikel som berörde ämnet studerades dess 

referenslista för att på så sätt nå nya artiklar till studien (Forsberg & Wengström, 2013). För 

att göra datainsamlingen mer överskådlig presenteras detta i ett flödesschema (Figur 1). 

 

För att säkerhetsställa kvalitén och bibehålla tillförlitligheten i studien granskades de 

relevanta artiklarna genom granskningsprotokoll. Granskningsprotokollen ‘Protokoll för 
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basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod’ som använts är framtaget vid 

Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Dessa frågor omfattar 

syfte, kunskapsläge inom ämnet, urval, design och etiskt ställningstagande vilka har en 

relevans för författarnas bedömning om artikeln håller den kvalité som önskas. Frågorna är 

ställda för att svara “ja” respektive “nej” vilka sedan sattes samman in i ett poängsystem av 

författarna för att på så sätt bedöma artikelns kvalité i tre kategorier, “låg”, “medelhög” eller 

“hög”. Protokollet är delat i två delar där den första besvarades med samtliga ”ja” för att gå 

vidare till den andra delen. I den andra delen poängsattes frågorna enligt följande, 1–3 poäng 

motsvarar låg kvalité, 4–6 poäng motsvarande medelkvalité och 7–8 poäng ansågs vara hög 

kvalité. Artiklarna granskades gemensamt av båda författarna för att sedan graderas enligt 

poängsystem. De artiklar som av författarna bedömdes ha en “hög” & “medelhög” kvalité 

inkluderades. De valda artiklarna sattes in i en artikelöversikt för att på så sätt lättare 

överblicka dess innehåll (Bilaga 3). 

 

Figur 1. Flödesschema över datainsamlingen. 
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Analys 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes av de framsökta och kvalitetsgranskade artiklarna för att 

på ett överskådligt sätt presentera resultatet. Analysen inleddes med att författarna enskilt 

läste igenom artiklarnas resultatdel för att sedan tillsammans diskutera uppkomna tankar. 

Författarna identifierade sedan tillsammans de meningsbärande enheter som relaterade till 

studiens syfte. Utefter de meningsbärande enheterna kondenserades dessa till koder som med 

en kort beskrivning sammanfattade den meningsbärande enheten. Efter att författarna tagit ut 

koderna ställdes dessa mot varandra för att finna skillnader och likheter. Koder med likheter 

sammanfattades under subkategorier för att sedan mynna ut i kategorier. Därefter läste 

författarna tillsammans ännu en gång igenom kategorier, subkategorier och de 

meningsbärande enheterna för att säkerställa kodernas korrekta plats i förhållande till 

subkategori och kategori (Kristensson, 2014).  

Etiska överväganden 

I professionen som röntgensjuksköterska skall forskning och utveckling av 

kompetensområden ske på ett sådant sätt att de forskningsetiska riktlinjerna följs (Örnberg & 

Eklund, 2008). Det är av stor vikt att värna om personens välbefinnande och behandla 

informationen som insamlats på ett respektfullt och rättfärdigt sätt (Kristensson, 2014). Då 

studien omfattar barn med funktionsnedsättningen AST är det viktigt att det tydligt 

framkommer hur författaren till de inkluderade artiklarna har förhållit sig till de 

forskningsetiska riktlinjer som finns. Artiklar som inkluderades i studien var etiskt granskade 

samt etiskt godkända (Forsberg & Wengstöm, 2013). Författarna i samråd med handledaren 

ansvarar att studien har en god kvalité och att resultatet av de artiklar som används inte 

förfalskas (Vetenskapsrådet, 2017) eller används för annat ändamål än att besvara syftet för 

studien. Studiens avsikt är att generera kunskap och förbättringar gällande bemötande med en 

specifik grupp. Författarna har utfört en etisk egengranskning av studien tillsammans med 

handledare för att säkerhetsställa att de etiska krav som omfattar studier utförda i regi av 

Hälsohögskolan i Jönköping följs. 
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Resultat 

Resultatet för studien erhålls av 12 artiklar varav 11 hade en kvalitativ design och en artikel 

hade både kvalitativ- och kvantitativ design. 9 av artiklarna var framsökta genom 

databassökning och 3 av artiklarna var sökta genom manuell sökning i tidigare relevanta 

artiklars referenslistor. Samtliga inkluderade artiklar bedömdes ha hög kvalité efter 

kvalitetsgranskning. Artiklarna genomgick sedan en analysprocess för att finna likheter och 

skillnader (Tabell 1). Resultatet i artiklarna omfattar intervjuer med föräldrar eller 

vårdnadshavare till barn med AST samt vårdpersonal (VP) med erfarenhet av barn med AST. 

Författarna anser att begreppet VP går att applicera på röntgensjuksköterskans profession. 

Resultatet från artiklarna presenterades i 3 kategorier och 7 subkategorier (Figur 2). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Kodning Subkategori Kategori 

Enskilt rum för att reducera 

sensoriska intryck 

Anpassade rum på avdelning 

  

Vårdmiljö 

  

 

Tabell 2. Översikt för kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Vårdmiljö • Anpassade rum på avdelningen 

• Förberedelser för att skapa en känd miljö 

Vårdpersonalens roll • Anpassade kommunikationsstrategier 

• Vårdpersonalens förhållningssätt 

• Kommunikation mellan vårdpersonal och förälder 

Föräldrarnas roll • Föräldrars närvaro vid undersökningen 

• Föräldrar som kunskapskälla 

Vårdmiljö 

Vid besök på en radiologisk avdelning möts barn med AST av en vårdmiljö med potentiella 

sensoriska intryck som kan skapa oro. I rollen som röntgensjuksköterska kan dessa intryck 

begränsas genom en anpassad vårdmiljö och förberedelser inför undersökningen. Den första 

subkategorin är Anpassade rum på avdelning där resultatet visar hur vårdpersonal kan anpassa 

omgivningen där barnet skall vistas för att minska de sensoriska intrycken som kan skapa oro. 

Den andra subkategorin är förberedelser för att skapa en känd vårdmiljö som visar olika 

förberedelser som kan bidra till att vårdmiljön blir en känd och trygg miljö för barnet. 
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Anpassade rum på avdelning 

De sensoriska intrycken kan reduceras genom att minska det starka ljuset från lamporna i 

omgivningen. Detta är ett ställningstagande från VP eller i samråd med föräldern till barnet 

(Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez, 2013). Enligt Bultas, McMillin och Zand (2015) 

och Björkman, Gimbler Berglund, Enskär, Faresjö och Huus (2017) beskrivs miljöanpassning 

med hänsyn till att reducera potentiella sensoriska intryck med hjälp av till exempel ett 

akvarium. Utöver ljusstyrkan i omgivningen där barnet vistas kan tystare områden även hjälpa 

mot barnets oro (Zwaigenbaum et al., 2016). Den lugnare miljön i kombination med 

sensoriska leksaker tillåter barnet att hålla sig lugn i den främmande miljön (Björkman et al., 

2017). Van Cleave et al. (2018) lyfter behovet av ett lugnt och tryggt rum där barnet kan 

känna sig tillfreds med sensoriska leksaker som till exempel ett snurrande hjul med varierande 

mönster. I väntan på undersökning sökte föräldrarna enligt Nicholas et al. (2016) en bättre 

kommunikation för att visa oväntade väntetider speciellt riktat till ett akut sammanhang där 

tidsbokning ej är aktuellt. Förslagsvis kunde väntetider presenteras på en skärm för att se den 

förväntade tiden för sitt besök. 

 

Förberedelser för att skapa en känd vårdmiljö 

Björkman et al. (2017) och Lindberg, Von Post, & Eriksson (2011) beskriver vikten av att 

barn med AST som har hög sensitivitet till förändringar i sin miljö känner igen den VP som 

skall utföra undersökningen. Det även viktigt enligt Björkman et al. (2017) att hålla en 

kontinuitet med samma VP vid undersökningar av barnet. Ett fotografi av den VP som skall 

utföra undersökningen kan skickas hem till barnet för att förbereda och skapa en familjär 

miljö när barnet anländer till avdelningen (Björkman et al., 2017; Johnson, Bekhet, Robinson 

& Rodriguez, 2013). I fotografiet skall VP vara klädd i sådan arbetsuniform som används vid 

undersökningen och inte klädd i sina vanliga kläder (Björkman et al., 2017). Barnet kan även 

besöka avdelningen innan undersökningen för att skapa en känd miljö och träffa den VP som 

skall vara närvarande. Under besöket kan barnet öva på till exempel förflyttning mellan olika 

rum som väntrum till undersökningsrum tillsammans med VP (Lindberg et al., 2011). 

 

Vårdpersonalens roll 

I rollen som röntgensjuksköterska är det viktigt att etablera en god kontakt för att minska oro 

hos barnet på den radiologiska avdelningen. Kontakten innefattar även kommunikation mellan 

VP och förälder för att planera det kommande besöket. Den första subkategorin är 

Vårdpersonalens förhållningssätt där resultatet visar hur röntgensjuksköterskan bör förhålla 
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sig till barnet vid en undersökning. Den andra subkategorin är Anpassade 

kommunikationsstrategier som visar olika strategier för att barnet skall förstå 

undersökningens olika delmoment utan att skapa oro. Den andra subkategorin är 

Kommunikation mellan VP och förälder som visar vikten av en god kommunikation mellan 

VP och föräldern för att optimera vården av barnet.  

 

Vårdpersonalens förhållningssätt 

Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez (2013) och Björkman et al. (2017) menar i sina 

studier att de sensoriska intrycken från omgivningen kan minska genom att reducera antalet 

VP i samma rum som barnet vistas. Enligt Bultas et al. (2015) skall VP agera med ett lugnt 

och patientmedvetet tillvägagångssätt och tillgodose barnets behov. Björkman et al. (2017) 

beskriver att vid bokning ska det tas hänsyn till att försöka minska oväntade väntetider samt 

ge tillräckligt med tid till undersökningen för att undvika att skapa stress hos barnet och VP. 

Enligt Zwaigenbaum et al. (2016) kan VP ta mer tid vid varje enskilt moment i 

undersökningen och även i övergångarna för att barnet ska förstå undersökningens steg bättre, 

till exempel vara mer försiktig och minska beröringstillfällen. Det är viktigt som VP att vara 

uppmärksam på små förändringar i barnets beteende speciellt när barnet har nedsatt verbal 

förmåga (Zwaigenbaum et al., 2016). Enligt Russell och McCloskey (2015) är det en 

förutsättning att barnet får ett bemötande som är individanpassat med betoning på barnets 

styrkor. VP ska vara flexibel till att se olika möjligheter under undersökningen för att 

underlätta för barnet. Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez (2013) lyfter även barnets 

svårigheter mellan övergångarna vid olika moment i undersökningen och att förberedelser bör 

göras för att undvika att barnet blir oroligt. 

 

Anpassade kommunikationsstrategier  

När barnet har en vårdkontakt skall kommunikationen ske utefter barnets förmåga till att 

kommunicera (Björkman et al., 2017). VP skall förklara hur undersökningen skall gå till 

innan delmomenten utförs och försöka skapa en meningsfull interaktion med barnet (Russell 

& McCloskey, 2015). Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez (2013) menar att barnet 

skall delges en avancerad förberedelse vilket syftar till att beskriva hur undersökningen 

kommer gå till. För att detta skall bli möjligt lyfter Gearner Thompson och Tielsch Goddard 

(2013) hur viktigt det är att VP tar tid till att lyssna och förklara utifrån barnets nivå för 

förståelse samt är förstående för barnets sensoriska problem. Enligt Zwaigenbaum et al. 

(2015) och Gearner Thompson och Tielsch Goddard (2013) kan undersökningen brytas ned i 
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delar för att undvika överstimulering hos barnet. Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez 

(2013) beskriver vikten av att kommunicera med barnet genom de olika stegen med till 

exempel en whiteboard för icke verbala barn. Björkman et al. (2017) och Gearner Thompson 

och Tielsch Goddard (2013) lyfter även kommunikationen med hjälp av visuella bilder som 

visar de olika stegen i undersökningen för att barnet skall få möjlighet att förstå vad som skall 

hända. Enligt Björkman et al. (2017) kan dessa bilder skickas hem till barnet inför 

undersökningen. Muskat et al. (2015) föreslår en bok för de vanligaste undersökningarna där 

barnet genom bilder och korta meningar kan förbereda sig på vad som skall ske. Vid 

undersökningen kan det vara till hjälp för VP att använda olika distraktionstekniker för att 

minska oro, till exempel leksaker, TV & spel (Johnson et al., 2016). Nedräkning speciellt med 

en lugn röst kan även fungera som distraktion inför de olika delmomenten (Johnson et al., 

2016). Enligt Björkman et al. (2017) skall övergången mellan delmomenten presenteras på ett 

konkret sätt, till exempel kan VP förklara genom att säga “när sanden har fallit till botten i 

detta timglas ska vi göra denna del i proceduren” istället för att säga det som “snart ska…”.  

 

Kommunikation mellan VP och förälder 

När barnet kommer till en avdelning för att undersökas eller behandlas är det enligt Gearner 

Thompson och Tielsch Goddard (2013) viktigt att ha vetskap om barnets beteende och vad de 

har för behov. I en studie av Muskat et al. (2016) belyser de betydelsen av att föräldrarna 

delger information om att barnet har AST och vilka behov som behöver tillgodoses. Enligt 

Muskat et al. (2015) ska VP ha en god kommunikation med föräldrarna och utveckla ett 

partnerskap som gynnar vården av barnet, detta är avgörande för att tillhandahålla ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Även Muskat et al. (2016) lyfter den avgörande kommunikationen mellan 

VP och förälder för att ge barnet lämplig vård utefter dess behov. VP kan ha en kontakt med 

föräldrarna innan undersökningen för att underlätta ett samarbete mellan parterna (Johnson, 

Bekhet, Robinson och Rodriguez, 2013). Vid kontakt kan VP uppmana föräldrarna till att ta 

med någon sak som barnet känner sig trygg med vilken även kan användas som distraktion 

(Gearner Thompson & Tielsch Goddard, 2013). Björkman et al. (2017) föreslår rutiner som 

omfattar en kontakt med föräldrarna innan undersökningen för att informera om de mest 

nödvändiga delarna av proceduren men även fråga föräldrarna om barnets specifika behov. 

Föräldrarnas roll 

Föräldrarnas roll vid vård av barnet har en stor betydelse då de inte bara har ett juridiskt 

ansvar, utan även är en trygghet för barnet. Föräldern har även kunskap om sitt barn som är 
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värdefull för VP att ta del av inför undersökningen. Denna första subkategorin Föräldrars 

närvaro vid undersökningen lyfter föräldern som en aktiv del i kommunikationen mellan VP 

och barnet för att minska oron över att inte göra sig förstådd. Den andra subkategorin är 

Föräldrar som kunskapskälla som visar föräldrarna som experter på sina barns behov och hur 

de kan tillgodoses. 

 

Föräldrars närvaro vid undersökningen 

Johnson, Bekhet, Robinson och Rodriguez (2013) och Nicholas et al. (2016) skriver att 

föräldrarnas närvaro vid undersökningen kan lugna barnet och få barnet att känna sig mer 

trygg. Johnson et al. (2016) menar att en känd sak hemifrån kan hjälpa barnet att hantera 

situationen i vårdmiljön. Det är därför viktigt att föräldern har med detta till undersökningen. 

En närvarande förälder kan leda interaktionen mellan VP och barnet för att underlätta 

undersökningen, speciellt om barnet är icke-verbalt (Johnson et al., 2016; Nicholas et al., 

2016; Muskat et al., 2015). VP kan även vid undersökningen inleda med att fråga föräldern 

om de kan leda större delen av interaktionen, speciellt om barnet har nedsatt social funktion 

(Johnson et al., 2016). Det är viktigt att närvarande föräldrar är lugna även om de känner sig 

oroliga, detta för att inte göra barnet mer orolig eller rädd (Nicholas et al., 2016). 

 

Föräldrar som kunskapskälla 

Föräldrar har unik kunskap om sitt barn och är experter i dess barns vård vilket enligt 

Nicholas et al. (2016) är avgörande för att förbättra barnets och familjens erfarenheter.  

Föräldrarna utrycker enligt Bultas (2012) att deras kunskap kan bidra till minskad rädsla och 

oro för barnet samt förbättra helheten av undersökningen. För att tillgodose barnets specifika 

behov i vården kan föräldern även delge vad som är viktigt för att barnet inte skall bli 

överväldigad av den nya omgivningen. Det kan till exempel handla om att barnets 

favoritmusik används vid undersökningen (Lindberg et al., 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt valdes som metod då författarna ansåg 

att detta var lämpligast för att besvara studiens syfte. 11 av de artiklar som användes i studien 

hade en kvalitativ design och en artikel hade både kvantitativ- och kvalitativ design. Artiklar 

av kvalitativ design användes i studien då dess resultat strävar efter att forskaren söker en 

förståelse i ett fenomen (Henricsson, 2012). Författarna valde artiklar med syftet att söka 

strategier för att bemöta barn med AST vilket framkommer i data med vald design. Kvalitativ 

design innebär ett mindre antal deltagare men mer detaljrik data. Artiklar med kvantitativ 

design exkluderades då insamlad data ofta presenteras i jämförande mätvärden, vilket 

författarna ansåg inte kunde användas för att svara på syftet.  

 

Vid datainsamlingen till studien erhölls totalt 12 artiklar som hade relevans till syftet vilka 

fick hög kvalitét vid kvalitetsgranskning. Vid kvalitetsgranskning exkluderades 9 artiklar då 

dessa inte uppfyllde kraven i den första delen av protokollet för att gå vidare till den andra 

delen. Då det ämnet är specifikt var det få artiklar som hittades i de valda databaserna. 

Sökorden skapades utifrån syftet och författarna behövde vid utformningen av orden vara 

specifika och precisa, trots detta kunde flertal artiklar uteslutas endast från titelns relevans 

(Henricsson, 2012). Författarna valde först ett åldersspann för artiklarna på 10 år och 

justerade sedan detta till 0–19 år för att utöka sökningen. Då det erhölls få antal träffar om 

bemötande i samband till den radiologiska avdelningen, utökades antalet träffar genom att 

godta bemötande i andra vårdsammanhang.  

Urvalet i artiklarna var föräldrar till barn med AST och VP som haft vårdkontakt med barn 

med AST. Föräldrarna och VP besvarade frågor genom intervju eller öppna enkätfrågor om 

svårigheter samt strategier som kunde förbättra bemötande och lindra barnens oro vid besök i 

vården. Författarna saknar barnens egna perspektiv för vårdbemötande i detta sammanhang. 

Författarna anser att VP och föräldrarnas kunskap om barnets specifika behov är legitim för 

att svara på syftet. 

 

Tillförlitligheten visar hur väl forskarens tolkningar går att härleda till insamlade data och inte 

forskarens egna förutfattade åsikter (Kristensson, 2014).  

Vid kvalitetsgranskningen användes ‘Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 

kvalitativ metod’ för att säkerhetsställa artikelns kvalitet. Genom att författarna först enskilt 
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och sedan tillsammans kvalitetsgranskade artiklar bidrar detta till ökad tillförlitlighet till 

artiklarnas kvalitetsbedömning. Artiklarna som användes i studien var skrivna på engelska 

vilket gör att det även fanns en viss risk för feltolkning av innehållet. Risken reducerades 

genom att författarna granskade artiklarna enskilt och sedan tillsammans. Det finns även en 

risk vid litteraturstudier att författarna selekterar urvalet och bara presenterar de resultat som 

stödjer författarnas åsikter (Kristersson, 2014). För att undvika detta sattes alla granskade 

artiklarna in i en artikelöversikt som beskriver syfte, metod, resultat och författarnas gradering 

av artikeln. Författarna anser att studien är tillförlitlig då det tydligt beskrivs i studien om 

studiedesign och hur datainsamling samt dataanalys gått till.  

 

Överförbarhet syftar till att diskutera hur väl fynden är tillämpbara i andra sammanhang 

(Kristensson, 2014). Studiens resultat visar strategier från tidigare artiklar som behandlar barn 

med AST i sjukhusmiljö. Författarna har gjort bedömningen att den sjukhusmiljö som 

hanteras i artiklarna är överförbara till en radiologisk avdelning och till röntgensjuksköterskan 

som profession. En av artiklarna var skriven i anestesi- och radiografisk kontext vars resultat 

innehöll överensstämmande data som de övriga artiklarna som var skrivna i en mer generell 

sjukhusmiljö. 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet av studien identifierade tre kategorier vilka svarar på studiens syfte. Dessa 

kategorier innefattar olika strategier som en röntgensjuksköterska kan tillgå vid bemötande av 

ett barn med AST för att minska oron i samband med undersökningar på radiologiska 

avdelningen. Författarna förkortar röntgensjuksköterska till RSS i texten som följer. 

 

Vårdmiljö 

Resultatet visar att när ett barn kommer till den radiologiska avdelningen och RSS har vetskap 

innan om barnets diagnos, är det viktigt att ta hänsyn till hur sensoriska intryck påverkar 

barnet. Finns ett anpassat enskilt rum på avdelningen där ljusintryck, ljudintryck kan styras så 

ska det användas för att minska oro hos barnet. Detta styrks i en tidigare studie av Souders, 

Freeman, DePaul och Levey (2002) där VP skall använda ett rum med minskad ljudnivå och 

endast ha framme den utrustningen som krävs för att minska sensoriska intryck från 

omgivningen. Finns det inte ett anpassat rum tillgängligt kan RSS arbeta för att skapa en miljö 

som tar hänsyn till barnets behov, till exempel kan RSS dämpa ljusstyrkan i rummet innan 

barnet går in. Resultatet visar ett förslag där det kan finnas en display i väntrummet som 
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meddelar väntetiden, ett alternativ till detta enligt författarna skulle kunna vara att 

röntgensjuksköterskan meddelar familjen vid eventuella förseningar och uppskattad väntetid 

om barnet önskar att veta detta. 

 

Resultatet visar att när RSS har vetskap om barnets diagnos ska RSS arbeta för att skapa en 

meningsfull relation för att barnet ska känna sig trygg i den nya miljön. Detta kan göras 

genom att skicka ett fotografi hem till barnet på den RSS som ska utföra undersökningen. Vid 

möjlighet kan även bilder som förklarar undersökningen skickas hem så barnet kan förbereda 

sig på vad som ska ske. Inför undersökningen kan även barnet besöka avdelningen för att 

bekanta sig med miljön och med den RSS som skall närvara. I enlighet med Nelson, Sheller, 

Friedman och Bernier (2015) kan det första besöket innebära en rundtur av avdelningen. Detta 

gör att barnet kan känna sig mer familjär med vårdmiljön och ger barnet möjlighet att delta i 

den kommande undersökningen med minskad oro för det okända. Författarna anser att RSS 

ska vid besöket visa det undersökningsrum som är aktuellt för den kommande 

undersökningen. Rummet skall vara utformat på samma sätt som vid den kommande 

undersökningen så att barnet får möjlighet att bekanta sig med utrustningen. 

 

Vårdpersonalens roll 

I resultatet framkommer det att mer tid till undersökningen eftersträvas för att en god kontakt 

mellan barnet och RSS skall etableras. RSS skall agera på ett lugnt och patientmedvetet sätt 

där barnets behov blir tillgodosedda utifrån barnets villkor och förståelse för proceduren. 

Detta kan sättas i kontext med Brown & Elders (2014) artikel där de beskriver att icke 

tillgodosedda behov kan leda till frustration med självskadebeteenden. Resultatet i denna 

studie visar att vid bokade besök ska det tas hänsyn till barnets behov genom att avsätta mer 

tid för undersökningen men även att boka så att väntetider på avdelningen kan förkortas eller 

helt undvikas. Författarna anser att på en radiologisk avdelning ska undersökningen bokas till 

tider som sällan eller aldrig skjuts på, till exempel en tid direkt på morgonen. I resultatet 

framkommer det att vid en undersökning där RSS vanligtvis behöver vara taktil och hjälpa 

barnet med förflyttningar ska RSS arbeta på ett sätt där beröringstillfällen minskas. Minskade 

beröringstillfällen föreslås även av Stokes (2016) samt att barnet inte behöver byta kläder och 

får använda en egen filt eller liknande vid undersökningen. RSS kan låta barnet behålla sina 

kläder om dessa inte riskerar att ge artefakter vid bildtagning. En skylande filt eller en skjorta 

från sjukhuset kan lånas ut till patienten. Resultatet visar att RSS ska vara uppmärksam på och 

förhålla sig till små förändringar i barnets beteende vid och inför de olika momenten för att 
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minska barnets oro. RSS kan genom att notera barnets beteenden och behov under 

undersökningen underlätta för framtida besök. Författarna föreslår att när RSS har vetskap om 

att barnet ska på en uppföljande kontroll kan samma RSS sträva efter att vara den som utför 

kontrollen. 

 

Kommunikationen mellan RSS och barnet skall vara anpassat efter barnets förmåga till 

kommunikation och fokusera på barnets styrkor. RSS skall ha ett flexibelt förhållningssätt 

som låter barnet delta på sina egna villkor och förutsättningar. Resultatet för denna studie 

visar att abstrakta ord bör undvikas för att exempelvis beskriva en kommande undersökning. 

Detta lyfts även fram i en tidigare artikel av Johnson & Rodriguez (2013) som beskriver 

kommunikations rekommendationer vilka innefattar att använda ett lugnt konkret språk och 

undvika sarkasm. Detta för att minska överstimulering och förvirring hos barnet. När barnet är 

icke verbalt visar resultatet att RSS kan använda anpassade kommunikationsstrategier. En 

tidigare studie visar att när kommunikationsstrategier används är det bra att ha kunskap om 

barnet har ett vokabulär som innefattar fler ord än vad de kan förstå (Brown & Elder, 2014). 

Detta kan innebära att barnet uttrycker verbal förståelse men inte förstår innebörden. 

Resultatet i denna studie visar kommunikationsstrategi där RSS bryter ned undersökningen i 

delmoment och visa dessa i bilder med en kort beskrivning. Bilderna kan även skickas hem 

till barnet som en del av förberedelserna. Författarna anser att förberedelser med bilder även 

kan ge problematik om undersökningen avviker från det bilderna illustrerar. Det kan då ha 

motsatt effekt och leda till att barnet bli mer orolig.  

Distraktionsstrategier är även föreslagna för att minska oro som till exempel leksaker, TV och 

spel. Vid kortare undersökningar på den radiologiska avdelningen kan främst distraktion i 

form av leksaker användas medan vid längre undersökningar kan TV eller en film användas. 

Distraktionen kan även bestå av att räkna ned till nästkommande delmoment eller att sjunga. 

Johnson och Rodriguez (2013) beskriver att kommunikationen mellan barnet och RSS kan 

leda till överstimulering som triggas av oförståelsen för proceduren och att barnet inte kan 

göra sig förstådd. 

 

Av resultatet framkommer det att kontakten mellan RSS och föräldern är värdefull för att 

barnet skall få god vård utefter barnets behov i situationen. Detta lyfts även fram i en artikel 

av Zanotti (2018) som beskriver att en kommunikation mellan föräldrar och RSS ligger som 

grund till en optimerad vård. Föräldrarna kan då delge att barnet har AST vid bokning av 

undersökning på den radiologiska avdelningen. Författarna anser att vid tillfällen där det inte 
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framkommer är det värdefullt för RSS att veta i anslutning till undersökningen för att kunna 

anpassa sitt förhållningssätt till barnet. En bokning på till exempel en radiologisk avdelning 

ska sträva efter en telefonkontakt innan både för att få unik information om barnet samt att 

erbjuda föräldern att ta med för barnet känt föremål, exempelvis en leksak. 

 

Föräldrarnas roll 

Resultatet visar att föräldern är en viktig länk mellan RSS och barnet vid undersökningen. 

Föräldern kan även leda interaktionen speciellt om barnet är icke-verbalt. Scarpinato (2010) 

lyfter även att föräldrarnas roll är viktig för att skapa en fungerande relation till barnet detta 

särskilt när barnet är icke verbalt. Det bekräftas även i en artikel av Zanotti (2018) som 

förklarar att föräldrarna har en stor roll att få barnen att samarbeta. Föräldrarna har kunskap 

om vad barnen är känsliga för och vet vilka kommunikationsmetoder som fungerar. 

Föräldrarnas närvaro i en vårdsituation kan även påverka deras förmåga till att vara en 

trygghet för barnet då de själva kan vara stressade och oroliga, vilka är känslor som kan 

påverka barnet.  

Författarna anser att RSS ska se föräldern som en resurs vid undersökningen särskilt om RSS 

inte har vetskap om barnets AST sedan tidigare. Föräldern kan vid undersökningen till 

exempel placera ett gonardskydd eller hjälpa barnet till undersökningsbordet. När föräldern 

leder interaktionen ska RSS ge konkret information som undviker förvirring för föräldern och 

barnet. 

 

Föräldrar är experter på deras barns funktionsnedsättning och har unik kunskap om deras 

barn. I resultatet framkommer det att genom använda sig av föräldrars kunskap om barnets 

behov och rädslor kan undersökningen underlättas. 

Detta styrks i en artikel av Zanotti (2018) som menar att föräldrarnas kunskap om barnets 

beteende och behov är viktigt för att kunna ge en optimerad vård. Författarna anser att det är 

viktigt som RSS att ta del av föräldrarnas kunskap och vara lyhörd till barnets behov. Det kan 

vara kunskap om barnets favoritmusik eller favoritleksak som kan användas för att lugna 

barnet vid undersökningen.  
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Slutsatser 

Vid undersökning av ett barn med autismspektrumtillstånd ska röntgensjuksköterskan anpassa 

sitt bemötande för att minska barnets oro. Författarna rekommenderar att 

röntgensjuksköterskan vid kommunikation med barnet undviker abstrakta ord och förklarar 

konkret och kort hur undersökningen ska gå till. Röntgensjuksköterskan kan även under 

undersökningen följa barnets beteende för att identifiera vad barnet reagerar på och anpassa 

undersökningen efter detta. Det är även viktigt att involvera föräldrarna vid undersökningen 

specifikt om röntgensjuksköterskan i anslutning fått vetskap om barnets autismspektrum. 

Detta eftersom föräldrarna är experter på sina barn och vet vilka sensoriska intryck som kan 

påverka barnet negativt. Röntgensjuksköterskans bemötande har betydelse för hur barnet kan 

uppleva framtida vårdkontakt. Författarna anser därför att det är röntgensjuksköterskans 

ansvar att anpassa sitt bemötande för att minska oro hos barnet.  

Fortsatt forskning och klinisk implementering 

Författarna föreslår fortsatt forskning som fokuserar på barnets perspektiv i vårdmiljön samt 

förhållandet mellan VP och barnet. En fortsatt forskning kring barn med AST i vården har 

begränsningar då exempelvis kommunikationen hos barnet kan vara nedsatt. Förhoppningarna 

är att experter på barn med AST ihop med VP med erfarenhet av ämnet kan forska vidare på 

hur barn uppfattar bemötandet i vården.  

Med mer forskning på ämnet kan riktlinjer om strategier skapas för att användas av 

röntgensjuksköterskor i verksamheten. Utbildningen till röntgensjuksköterska kan även 

adaptera detta i utbildningsplanen för att sprida fördjupad kunskap om barn med AST.  
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Databas         

  

Sökord Datum Antal 

träffar 

Kvalitetsgranskning 

av artiklar 

Använda 

artiklar 

CINAHL ink. 

MEDLINE 

autism OR asd OR 

autism spectrum 

disorder AND 

radiography OR 

radiology OR xray 

AND pediatrics OR 

child OR children 

OR teen OR 

teenagers OR 

adolescents 

2019-

01-05 

32 1 1 

  autism OR asd OR 

autism spectrum 

disorder AND 

managment in 

healthcare AND 

pediatrics OR child 

OR children OR 

teen OR teenagers 

OR adolescents 

2019-

01-05 

71 5 2 

  autism OR asd OR 

autism spectrum 

disorder AND 

emergency care 

AND pediatric OR 

child OR children 

OR infant OR 

adolescent 

2019-

01-29 

38 2 2 

Psychinfo autism OR autism 

spectrum disorder 

and healthcare and 

pediatrics OR child 

OR children OR 

teen OR teenagers 

OR adolescents 

2019-

03-25 

20 1 1 
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Omvårdnad	Examensarbete,	15	hp	

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 

metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 
 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  
 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 

frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?      

      Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja   Nej 
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Författare & årtal Tidsskrift & 

titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Zwaigenbaum, L., 

Nicholas, D. B., Muskat, 

B., Kilmer, C., Newton, S. 

A., Craig, W. R., 

Ratnapalan, S., Cohen-

Silver, J., Greenblatt, A., 

Roberts, W. & Sharon, R. 

(2016)  

 

Journal of 

Autism and 

Development 

Disorders: 

Perspectives of 

Health Care 

Providers 

Regarding 

Emergency 

Department 

Care of 

Children and 

Youth with 

Autism 

Spectrum 

Disorder 

Karakterisera 

perspektivet hos 

vårdpersonal som 

tar hand om barn 

med 

Autismspektrum 

tillstånd (AST) 

och utifrån detta 

optimera vården. 

Kvalitativ 

design 

Grounded 

theory 

Vårdresultatet på 

akutmottagningen var 

beroende av barnets 

egenskaper, miljön kring 

barnet och sköterskans 

andra krav. 

Hög 

Johnson, L. N., Bekhet, 

A., Robinson, K. & 

Rodriguez, D. (2013) 

Journal of 

Pediatric 

Health Care: 

Attributed 

Meanings and 

Strategies to 

Prevent 

Challenging 

Behaviors of 

Hospitalized 

Children With 

Autism: Two 

Perspectives 

 

Beskriva 

utmanande 

beteenden hos 

barn med AST 

som är 

inneliggande på 

avdelning och ta 

fram 

förebyggande 

strategier. 

Kvalitativ 

design 

Narrativ metod 

 

Mödrar och vårdpersonal 

(VP) hade olika syn på 

vad som beskrevs som 

utmanande beteenden 

och även strategier om 

hur de kan förebyggas. 

Hög 
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Bultas, M. W., 

McMillin, S. E., & 

Zand, D. H (2015) 

Journal of 

Pediatric 

Health Care: 

Reducing 

Barriers to 

Care in the 

Office-Based 

Health Care 

Setting for 

Children With 

Autism 

Undersöka 

användbarheten 

av ett 

forskarutvecklat 

verktyg för att 

underlätta 

interaktioner och 

förbättrad 

hälsovård för barn 

med AST samt 

beskriva 

svårigheter under 

mötet. 

Kvalitativ 

design 

Tvärsnittsstudie 

VP såg föräldrar som en 

resurs i interaktionen. 

Föräldrarna identifierade 

vårdpersonalens förmåga 

till anpassning samt 

miljön även tidsaspekten. 

Båda grupper 

förespråkade det 

forskarutvecklade 

verktyget. 

Hög 

Bultas, M. W. (2012) Journal of 

Pediatric 

Nursing: The 

Health Care 

Experiences of 

the Preschool 

Child With 

Autism 

 

 

Få en bättre 

förståelse för 

mödrars 

erfarenhet vid 

besök inom 

vården med dess 

barn med AST. 

Kvalitativ 

design 

Fenomenologisk 

metod 

Känslan av att VP inte 

förstår komplexiteten av 

vården av barnet samt 

VP förmåga att skapa 

distans till modern i 

stället för att ta hjälp av 

varandra. 

Hög 

Nicholas, D.B., 

Zwaigenbaum, L., Muskat, 

B., Craig, W. R, Newton, 

A. S., Kilmer, C., 

Greenblatt, A., Roberts, 

W. & Cohen-Silver, J. 

(2016) 

Social Work in 

Health Care: 

Experiences of 

emergency 

department 

care from the 

perspective of 

families in 

which a child 

has autism 

Akutsjukvården 

ur ett barn med 

AST perspektiv 

och deras 

föräldrar.  

Kvalitativ 

design 

Grounded 

theory 

Identifiering av problem 

som negativt påverkat 

vårdupplevelser, 

inklusive vårdprocesser, 

kommunikationsproblem, 

otillräcklig 

personalkunskap om 

AST och otillräckligt 

partnerskap med 

föräldrar. 

Hög 
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spectrum 

disorder  

 

Gimbler Berglund, I., 

Björkman, B., Enskär, K., 

Faresjö, M., Huus, K. 

(2017) 

Journal of 

Developmental & 

Behavioral 

Pediatrics: 

Management of 

Children with 

Autism Spectrum 

Disorder in the 

Anesthesia and 

Radiographic 

Context 

 

Utveckla riktlinjer 

för en korrekt 

vård och 

förberedelser av 

barn med AST 

under anestesi och 

röntgenprocedurer 

Kvalitativ 

design 

Delphi metoden 

Fem områden 

identifierades för 

riktlinjerna; Planering 

med föräldrar / 

vårdnadshavare, 

Funktioner i miljön, 

Användning av tid, 

Kommunikation och 

vårdpersonal. 

Organisationen samt 

relationen med 

föräldrarna var även 

viktiga delar. 

Hög 

Lindberg, S., Von Post, I. 

& Eriksson, K. (2011) 

Caring 

Sciences: 

The 

experiences of 

parents of 

children with 

severe autism 

in connection 

with their 

children’s 

anaesthetics, 

in the presence 

and absence of 

the 

perioperative 

dialogue: a 

Få en förståelse 

hur föräldrar till 

barn med svår 

AST upplever i 

samband med 

deras barns 

anestetik, i 

närvaro och 

frånvaro av den 

perioperativa 

dialogen. 

Kvalitativ 

design 

Hermeneutik 

metod 

En god preoperativ 

dialog gav positiva 

effekter för barnet med 

AST då andra faktorer 

som hälsa och 

välbefinnande kan vara 

ouppnåliga mål i denna 

kontext.  

Hög 
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hermeneutic 

study 

 

Russell, S. & McCloskey, 

C. R. (2015) 

Journal of 

Pediatric 

Nursing: 

Parent 

Perceptions of 

Care Received 

by Children 

With an 

Autism 

Spectrum 

Disorder 

Undersöka 

föräldrars 

upplevelser om 

vård av dess barn 

med AST hos sin 

primära 

vårdgivare och på 

så sätt lyfta fram 

brister och styrkor 

för att på så sätt 

öka kvalitén av 

vården. 

Kvalitativ 

design 

Fenomenologi 

metod 

Många föräldrar ansåg att 

deras VP inte kunde 

möta barnens behov. 

Föräldrana föreslog att 

fokusera på barnets 

styrkor och att anpassa 

vården efter barnet. 

Hög 

Gearner Thompson, D. & 

Tielsch Goddard, A. 

(2013) 

Journal of 

Pediatric 

Health Care: 

Improving 

Management 

of Patients 

With Autism 

Spectrum 

Disorder 

Having 

Scheduled 

Surgery: 

Optimizing 

Practice 

Samla 

information från 

föräldrar med 

barn som har AST 

för att utveckla en 

individualiserad 

vårdplan och 

utvärdera 

eventuell 

förbättring av den 

kirurgiska 

erfarenheten. 

Kvalitativ 

design 

Interjuv 

För att förbättra den 

preoperativa processen 

för barnet föreslogs en 

inledande dialog om 

barnets beteende och 

behov samt bättre 

kommunikation för 

barnets individuella 

behov. 

Hög 

Muskat, B., Burnham 

Riosa, P., Nicholas, D.B., 

Roberts, Wendy., Stoddart, 

Autism: The 

International 

Journal of 

Få förståelse för 

barn och 

ungdomar med 

Kvalitativ 

design 

Svårigheter för barnen 

samt strategier som kan 

förbättra vistelser i 

Hög 
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K.P., Zwaigenbaum, L. 

(2015)  

 

Research & 

Practice: 

Autism comes 

to the hospital: 

The 

experiences of 

patients with 

autism 

spectrum 

disorder, their 

parents and 

health-care 

providers at 

two Canadian 

paediatric 

hospitals 

 

AST erfarenheter 

av 

sjukhusvistelser 

för att kunna 

förbättra 

vårdkvalitén. 

Semi-

strukturerad 

intervju 

vården identifierades. 

Dessa strategier var 

exempelvis att involvera 

föräldrar och se föräldrar 

som en kunskapskälla.  

Van Cleave,J., Holifield, 

C., Neumeyer., A.M., 

Perrin, J.M., Powers,E ., 

Van, L., Kuhlthau., K.A. 

(2018) 

Journal of 

Autism and 

Developmental 

Disorders: 

Expanding the 

Capacity of 

Primary Care 

to Treat Co-

morbidities in 

Children with 

Autism 

Spectrum 

Disorder 

 

Förstå hur 

primärvården 

genom olika 

strategier kan 

underlätta vården 

för barn med 

AST. 

Kvalitativ 

design 

Grounded 

theory 

VP förmåga till att 

hantera barn med autism 

berodde på 

beteendemässiga 

aspekter hos barnet. 

Kliniken saknade 

riktlinjer i frågan men 

arbetade aktivt för 

individanpassning. 

Specialkompetens 

efterfrågas för utveckling 

av primärvården. 

Hög 
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Muskat.,B.,Greenblatt., 

A.,Nicholas D.B., 

Ratnapalan., S.,Cohen-

Silver.,J.,Newton,A.S., 

Craig, W.R.,Kilmer, 

C.,Zwaigenbaum.,L.(2016) 

Autism: The 

International 

Journal of 

Research & 

Practice: 

Parent and 

health care 

provider 

perspectives 

related to 

disclosure of 

autism 

spectrum 

disorder in 

pediatric 

emergency 

departments 

Fördelar och 

nackdelar vid VP 

vetskap om barnet 

har AST och dess 

inverkan på 

vården. 

Kvalitativ 

design 

Grounded 

theory 

Att veta om barnets 

diagnos underlättar VP 

förståelse för barnets 

beteende och kan ge en 

mer anpassade vård till 

barnet.  

Hög 
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