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En kvalitativ intervjustudie 



 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: På allmänna intensivvårdsavdelningar vårdas i huvudsak vuxna 
patienter och endast 5 % av patientklientelet är barn. Detta medför att det är svårt för 
specialistsjuksköterskan att inneha tillräcklig erfarenhet för att bli skicklig och/eller 
expert på att vårda barn vilket kan leda till osäkerhet, oro och stress.  Syftet: Syftet 
med denna studie var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
barn på en allmän intensivvårdsavdelning. Metod: En kvalitativ beskrivande 
intervjustudie genomfördes med sju specialistsjuksköterskor vid två olika allmänna 
intensivvårdsavdelningar i södra Sverige. Materialet analyserades med induktiv 
innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; 
Osäkerhet och oro i vårdandet, Att vårda barn är att vårda föräldrar, samt Ett gott 
omhändertagande kräver vissa förutsättningar. Sjuksköterskorna uttryckte att de 
aldrig fick tillräcklig erfarenhet av att vårda barn samt att svårt sjuka barn väckte 
starka känslor hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev även att föräldrarna 
till barnen behövde stöd men också var viktiga för att kunna bedriva vård. 
Specialistsjuksköterskorna hade årliga barnscenarioövningar, dock önskades mer 
utbildning och övning. Slutsatser: För att möta svårigheterna med att vårda barn 
intog sjuksköterskan en professionell roll och olika system hade upprättats för att 
förenkla mottagandet av ett barn. Scenarioövningar mer frekvent torde öka 
specialistsjuksköterskornas möjlighet att nå expertkunskap och på så sätt öka 
tryggheten i att vårda barn. Det skulle kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
för specialistsjuksköterskorna. Trots svårigheterna med att vårda barn så uppgav 
flera specialistsjuksköterskor att de fann det positivt, roligt och stimulerande att 
vårda barn. 

 

Nyckelord: Allmän intensivvårdsavdelning, barnintensivvård, 
intensivvårdssjuksköterskan, kompetens, svårt sjuka barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

Specialist nurses experiences of caring for children in a general 
intensive care unit 

A qualitative study 

 

Introduction: In general, mainly adult patients are cared for in intensive care units 
and 5% of the patients are children. This means that it is difficult for a specialist 
nurse to possess sufficient experience to become proficient and/or expert in caring 
for children, which can lead to uncertainty, worry and stress. Aim: The aim was to 
describe the specialist nurses experiences of caring for children in a general intensive 
care unit. Method: A descriptive qualitative interview study was conducted with 
seven specialist nurses, at two general intensive care units in southern Sweden. The 
material was analyzed with inductive content analysis according to Elo & Kyngäs. 
Results: Three main categories emerged; Uncertainty and anxiety in caring, To care 
for children is to care for parents, and A good care requires certain conditions. The 
specialist nurses expressed that they never got enough specialist experience of caring 
for children and that seriously ill children aroused strong feelings among nurses. The 
specialist nurses also described that the parents of the children needed support but 
also was important to conduct health care. The specialist nurses had annual child 
scenario exercises, though they wished for more training and practice. Conclusions: 
To face the difficulties of nurturing children the nurses took a professional role and 
different systems had been established to facilitate the receipt of a child. Scenario 
exercises more frequently should increase nurses´ opportunity to reach expertise and 
thus increase security in caring for children. It could improve the psychosocial work 
environment for nurses. Despite the difficulties of caring for children, several nurses 
said that they found it positive, fun and stimulating to care for children. 

 

Keywords: Competence, general intensive care unit, intensive care nurse, pediatric 
intensive care, seriously ill children. 
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Inledning 

 

I Sverige finns fyra specialiserade barnintensivvårdsavdelningar (Svensk förening för 
barnanestesi och barnintensivvård, [SFBABI], 2014). Där vårdas ungefär hälften av 
de barn som behöver intensivvård. Övriga barn vårdas på så kallade allmänna 
intensivvårdsavdelningar. På allmänna intensivvårdsavdelningar vårdas i huvudsak 
vuxna patienter och endast runt 5 % av patienterna är barn, vilket motsvarar 1600 
barn (Svenska Intensivvårdsregistret, [SIR], 2015). Personal på allmänna 
intensivvårdsavdelningarna har tidigare uttryckt att de känner sig dåligt rustade för 
att ta emot och vårda barn (Morton & Fontaine, 2009), vilket kan skapa oro, rädsla 
och stress (Offord, 2010). Vid sökning av tidigare vetenskaplig litteratur har få 
studier och artiklar hittats inom området. Ökade kunskaper kring 
specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn på en allmän 
intensivvårdsavdelning skulle kunna vara en grund för att vidareutveckla och 
förbättra den vård som ges. Det skulle även kunna förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön för sjuksköterskorna, vilket i sin tur kan leda till lägre 
personalomsättning. Därför är syftet med studien att beskriva 
specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn på en allmän 
intensivvårdsavdelning. 

 

Bakgrund 

 

Intensivvård 

Intensivvård är en vårdform som innefattar noggrann övervakning, diagnostik, 
avancerade behandlingar och omvårdnad av mycket svårt sjuka patienter (SIR, 2015). 
Dessa patienter är de allra svårast skadade och mest kritiskt sjuka, och de behöver en 
vård som övriga vårdinstanser inte kan ge (Stubberud, 2009). Patienter som vårdas 
på en intensivvårdsavdelning är drabbade av tillstånd som innefattar svikt eller risk 
för svikt i en eller flera vitala funktioner, såsom respiration, cirkulation, metabolism 
och elimination (Svensk förening för anestesi och intensivvård, [SFAI], 2015; 
Valentin, Ferdinande & ESICM Working Group on Quality Improvement, 2011). De 
vanligaste intagningsorsakerna är; respiratorisk insufficiens, septisk chock, 
hjärtstopp, multipla skador, bakteriell pneumoni, gastrointestinal blödning samt 
kramper (SIR, 2015). Det betyder oftast att patienterna behöver intuberas, respirator 
behandlas samt att de behöver cirkulationshöjande terapi. Det allvarliga tillståndet 
kräver dessutom att patienten behöver starka smärtstillande, ångestdämpande samt 
sederande läkemedel vilket medför att patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning sällan är helt vakna (SIR, 2015).  

 

Patienterna på en intensivvårdsavdelning övervakas och vitala parametrar registreras 
kontinuerligt samt dokumenteras (Stubberud, 2009). Patienterna är konstant under 
uppsikt av personal för att förändringar snabbt ska kunna uppmärksammas (Valentin 
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et al., 2011).  Basal intensivvårdsövervakning innefattar mätningar och 
dokumentation av andningsfrekvens, transkutan syrgassaturation, hjärtfrekvens, 
EKG, blodtryck, kroppstemperatur, vakenhet och kroppsvikt. Dessutom finns rutiner 
för att bedöma neurologi, sederingsgrad och smärtintensitet (SIR, 2015).  

 

Sammantaget resulterar detta i att det kring patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning är hög koncentration av medicinsk-teknisk utrustning och 
avancerad apparatur vilken patienten är kopplad till (SIR, 2015; Valentin et al., 2011). 
Vården pågår med samma intensitet under dygnets alla timmar (Stubberud, 2009) 
och snabba fysiologiska förändringar som kräver omedelbara åtgärder präglar 
situationen. Personaltätheten är hög och ett team av specialistutbildade läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster arbetar kring patienten (SIR, 
2015; Valentin et al., 2011). I vissa komplexa situationer krävs flera läkare och/eller 
flera specialistsjuksköterskor för att tillgodose vårdbehovet till en patient (Stubberud, 
2009).  

 

Intensivvård för barn i Sverige  

Intensivvård i Sverige är organiserad med flera allmänna intensivvårdsavdelningar 
runt om i landet. Specialiserad intensivvård inom vissa områden, t.ex. thorax-, 
brännskade- och neurointensivvårdsavdelningar finns bara på vissa platser 
(Stubberud, 2009). I riket finns det fyra specialiserade barnintensivvårdsavdelningar 
(i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala). De fungerar som konsultativt stöd åt de 
allmänna intensivvårdsavdelningarna och tar över vården av de allra svårast sjuka 
och minsta barnen. Dock ska alla intensivvårdsavdelningar kunna stabilisera kritiskt 
sjuka barn upp till 48 timmar innan de eventuellt överförs till en 
intensivvårdsavdelning för barn (SFBABI, 2014). På allmänna 
intensivvårdsavdelningar i Sverige vårdas således i huvudsak vuxna patienter men en 
liten del av patienterna är barn. År 2015 vårdades 3642 barn i Sverige på 
intensivvårdsavdelningar varav 43 % på allmänna intensivvårdsavdelningar och 57 % 
på rena barnintensivvårdsavdelningar. På allmänna intensivvårdsavdelningar 
utgjorde barnen ca fem procent av patientklientelet 2015 och de vanligaste 
intagningsorsakerna var; kramper, observation ospecifik, respiratorisk insufficiens, 
diabetes, multipla skador, hjärnskakning, akut alkoholförgiftning och bakteriell 
pneumoni (SIR, 2015). 

 

Specialistsjuksköterskan på en intensivvårdavdelning 

För att arbeta på en allmän intensivvårdsavdelning som sjuksköterska krävs 
specialistutbildning inom intensivvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
& svensk sjuksköterskeförening, [AnIva], 2012; Soini & Stiernström, 2012). Enligt 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård är uppgifterna bland 
annat att ”vårda patienter, med svikt i ett eller flera organ, med skiftande 
diagnoser, i alla åldrar,”(AnIva, 2012). Specialistsjuksköterskan ska arbeta 
personcentrerat och för en patientsäker vård. Specialistsjuksköterskan ska värdera 
patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Att arbeta preventivt och 
ha en plan för oanade situationer är egenskaper som en specialistsjuksköterska på en 
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intensivvårdsavdelning bör besitta. Handhavande av medicinteknisk utrustning samt 
förmåga att tolka dess information är andra viktiga aspekter i 
specialistsjuksköterskans uppdrag (AnIva, 2012). Vad gäller personal som vårdar 
barn ska de enligt Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB, 2012) inneha 
adekvat utbildning och kompetens för att kunna möta barnets och dess familjs fysiska 
och psykiska behov. Härefter har valts att benämna specialistsjuksköterskan som 
sjuksköterska i stora delar av detta arbete.  

 

Att vårda barn på sjukhus 

Enligt FN-s barnkonvention är varje människa under 18 år ett barn (Unicef, 1989). 
Barn kan inte ses som små vuxna utan skiljer sig i många avseende från vuxna 
(Nilsson & Larsson, 2000). Ett barn som behöver sjukhusvård reagerar olika 
beroende på ålder, mognad, förståelse, verklighetsuppfattning, fantasi och tidigare 
vårderfarenheter. Hur barnets föräldrar reagerar påverkar också barnet, liksom 
föräldrarnas förmåga att visa trygghet (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).    

 

De minsta barnen (1-3 år) drabbas lätt av separationsångest i en ny miljö. De förstår 
inte varför de har kommit till en ny främmande miljö.  Barn i förskoleåldern har en 
större medvetenhet och känner större rädsla för smärta. När de känner sig hotade 
kan de sluta sig inom sig själva. Skolbarn kan känna skuld för sin sjukdom och 
inläggning på sjukhus kan upplevas som ett straff.  Deras kroppsintegritet är stor 
vilket kan försvåra undersökningar. Tonåringar har stort behov av kontroll för att 
inte drabbas av rädsla och ångest samt besitter stor kroppsintegritet. Gemensamt för 
barn i alla åldrar som vårdas på sjukhus är att de har stort behov av att ha sina 
föräldrar nära (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  

 

Även vitala parametrar skiljer sig mellan barn och vuxna och är dessutom 
åldersberoende för barn (Morton & Fontaine, 2009). Hjärtfrekvens och 
andningsfrekvens är högre för barn än för vuxna, de är allra högst hos de allra minsta 
barnen och sjunker med stigande ålder (Godhill & Stuart Withington, 1997). Däremot 
är blodtrycket lägre hos barn än för vuxna.  Blodvolymen varierar också efter ålder, 
trots större volym per kilo kroppsvikt så är det en liten cirkulerande volym. Därmed 
kan en liten blödning få allvarliga konsekvenser för ett barn. För sjuksköterskan är 
det av stor vikt att inspektera infarter och instickställen frekvent för att upptäcka små 
blödningar (Morton & Fontaine, 2009).  

 

Att vårda barn på en intensivvårdsavdelning 

Att vårda barn på intensivvårdsavdelning skiljer sig i många avseende från vården av 
vuxna. Då andningen sviktar behöver barn andningshjälp vilket erhålls via respirator.  
Andningsvolymer beräknas per kilo kroppsvikt och det är viktigt att sjuksköterskan 
reagerar på avvikande värden på respiratorn. Nyfödda och små barn har små 
luftvägar både i diameter och längd vilket medför att minsta förändring av tubläge 
eller sekret i tuben kan vara katastrofal, då barn är mycket känsliga för minskad 
syretillförsel.  Detta kräver att personal alltid finns nära barnet och övervakar så att 
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tuben inte glider ur läge eller att barnet drar ut den, samt har beredskap att snabbt 
kunna suga i tuben (Morton & Fontaine, 2009).  

 

Hos det sjuka barnet är det av stor vikt att sjuksköterskan räknar vätskebalans flera 
gånger per dygn då barnet förlorar vätska genom avdunstning i större omfattning än 
vuxna (Morton & Fontaine, 2009). Det sjuka barnet som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning behöver få sin näring via sond eller näringslösningar 
intravenöst. Vid sondmatning kontrolleras sondläge ofta för att minska risken för 
aspiration. Vikt och energibehov kontrolleras dagligen (Larsson & Frostell, 2012). Det 
är viktigt att vara observant på och kontrollera barns blodsocker frekvent då de har 
mindre glykogendepåer i kroppen samt större behov av socker. Detta medför att de 
lätt drabbas av lågt blodsocker vid sjukdom jämfört med vuxna (Morton & Fontaine, 
2009). Likaså kan barn snabbt sjunka i kroppstemperatur så de kan behöva mössa, 
varma intravenösa vätskor och värmetäcke (Pate, 2009).  

 

Sjukdomens art och/eller att barnet ska tolerera undersökningar och behandlingar 
medför ofta att barnet behöver vara sederat på en intensivvårdsavdelning.  Barnet 
kan också behöva läkemedel mot smärta och ångest. (SIR, 2015; AnIva, 2012). 
Allvarlig sjukdom samt att vara sederad ställer krav på mycket god inspektion av hud 
och slemhinnor. Barnet behöver täta lägesförändringar för att inte utveckla decubitus 
och förutom basal hudvård är det viktigt att tillföra ögondroppar och att inspektera 
munslemhinnan för att upptäcka tecken till svamp (Stubberud & Gullbrandsen, 
2009). 

 

Det är av stor vikt att det inte begås fel i läkemedelshanteringen till barn då de har 
avsevärt mindre marginaler för feldoseringar jämfört med vuxna (Morton & 
Fontaine, 2009). Läkemedelsadministrering till barn är en utmaning då doserna helt 
baseras på vikt och det inte förekommer några standarddoser så som det gör till 
vuxna (Pate, 2009; Morton & Fontaine, 2009).  Läkemedlens halveringstid kan 
dessutom vara olika för olika åldrar och tolerans mot vissa läkemedel utvecklas 
snabbare än för vuxna, till exempel morfin (Godhill & Stuart Withington, 1997).  

 

Föräldrar till ett sjukt barn 

I vården av ett barn är helhetsperspektivet mycket viktigt där föräldrarna och barnet 
ses som en enhet. Föräldrarna skapar trygghet för barnet. Det är föräldrarna som 
känner sitt barn allra bäst och bäst kan tyda tecken på besvär, ängslan eller lidande 
hos barnet (Tveiten, 2000).  NOBAB, (2012) har utarbetat en standard med tio 
principer utifrån FN:s barnkonvention och i den framkommer att barn som vårdas på 
sjukhus har rätt ha sin förälder eller annan anhörig hos sig under hela vårdtiden. 

Sjukhusvistelsen och att se sitt barn få behandling upplevs ofta stressande för 
föräldrarna (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  Tidigare studier visar att det 
föräldrarna till de barn som vårdades inom intensivvård upplevde som mest 
stressande var förändringen i föräldrarollen. Att vara separerad från sitt barn, känna 
hjälplöshet inför hur man som förälder skulle kunna hjälpa sitt barn samt att vara 
oförmögen att skydda sitt barn från smärta upplevdes mycket svårt (Aldrige, 2005; 
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Seideman et al., 1997). Aldrige (2005) fann även att föräldrarna ansåg det särskilt 
viktigt att kunna vara hos sitt barn hela tiden. Det finns en tradition av att föräldrar 
ombeds gå ut från sal då vissa procedurer skall göras med barnet, till exempel sätta 
invasiva slangar, intubera mm men föräldrar beskrev att det var viktigt att kunna 
närvara även då (Aldrige, 2005).  Föräldrar till barn som vårdas inom intensivvård 
behöver stöd av personalen. Föräldrarna har uttryckt att det var betydelsefullt för 
dem att få tydlig information om barnets tillstånd, utförliga förklaringar om 
apparatur kring barnet samt beskrivningar om avdelningens lokaler och rutiner. 
Vidare var det viktigt att kunna kontakta avdelningen när som helst (Aldrige 2005; 
Seideman et al., 1997).   En hög andel föräldrar till barn som intensivvårdas uppvisar 
symptom på posttraumatisk stress (Aldrige, 2005; Stubberud, 2009). Aldrige (2005) 
visade i sin studie att 21 % av föräldrarna hade sådana symptom vilket gjorde att de 
behövde särskilt stöd av professionell personal, såsom kurator.  Övriga föräldrar 
behövde stöd av basal karaktär som sjuksköterska på sal kunde tillgodose (Aldrige, 
2005).  

 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på intensivvårdsavdelning 

Svårt sjuka barn väcker i sig starka känslor hos personalen (Larsson & Frostell, 2012). 
McGibbon, Peter och Gallop (2010) fann olika anledningar till att 
intensivvårdssjuksköterskor på en pediatrisk intensivvårdsavdelning upplevde 
negativa känslomässiga reaktioner. Detta inkluderade att vårda barn som var döende 
på grund av skador från en olycka upplevdes svårt och påverkade sjuksköterskorna 
känslomässigt. Likaså att vårda ett barn i väntan på organdonation var en 
påfrestande situation. Att närvara då föräldrar mottog svåra besked och diagnoser 
beskrevs som emotionellt dränerande. Att vara nära föräldrarna och att uppleva 
deras sorg upplevdes mycket tungt och sjuksköterskorna gav uttryck för att de ibland 
gick undan för att gråta. De sjuksköterskor som hade barn i samma ålder som de barn 
de vårdade fortsatte ofta att tänka på patienten även efter de slutat sitt pass 
(McGibbon et al., 2010). Att hantera nödsituationer vid alla tidpunkter på dygnet och 
att barn avled bidrog till psykisk ohälsa visade en studie som studerade pediatriska 
intensivvårdsjuksköterskor i Taiwan (Lin, Lind, Cheng, Wu, & Ou-Yand, 2016). 

 

Vidare har framkommit att specialistsjuksköterskor som vårdar barn på en allmän 
intensivvårdsavdelning ofta upplever stress och oro på grund av brist på kompetens 
och självsäkerhet eftersom de sällan vårdar barn. Genom utbildning och 
scenarioträning kan de dock öka sina kunskaper och erhålla en känsla av säkerhet 
(Offord, 2010).  

 

Från Novis till Expert 

Benner (1984) beskriver sjuksköterskors väg mot att nå expertkunskap, och hon 
menar att den relateras till deras kliniska verksamhet. Hon utgår ifrån forskarna 
Dreyfus och Dreyfus modell från novis till expert. Benner menar att det är en process 
att röra sig från novis till att bli expertsjuksköterska inom ett område. I denna 
process krävs erfarenhet och praktiska situationer för att förfina och fördjupa de 
teorier sjuksköterskan har. Det krävs även ett visst mått av engagemang för att 
utvecklas och nå ett högre stadium. Processen består av fem olika stadier (Figur 1). 
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Figur 1. Benners (1984) beskrivning av hur sjuksköterskan rör sig från novis till expert (egen 
figur).  

 

Novis är första stadiet och sjuksköterskans beteende styrs helt av regler. Andra 
stadiet betecknas som avancerade nybörjare. Här har sjuksköterskan varit med om 
ett antal verkliga situationer vilket är tillräckligt för att ha fått ”aspekter på en 
situation”. I detta stadie kan sjuksköterskan nätt och jämt prestera godtagbara 
prestationer. Noviser och avancerade nybörjare har ingen möjlighet att uppfatta 
hela situationer och behöver därför hjälp att prioritera sitt arbete. De behöver i sitt 
omvårdnadsarbete stöd av sjuksköterskor som nått stadiet kompetent eller högre. För 
att nå det tredje stadiet kompetent, har sjuksköterskan arbetat några år och 
behärskar situationen och kan ta itu med oförutsedda händelser. En kompetent 
sjuksköterska besitter dock inte den skickligas anpassningsförmåga och snabbhet, 
vilket är det fjärde stadiet. Den skickliga sjuksköterskan uppfattar situationer som 
helheter och handlingar styrs av maximer. Erfarenhet och upplevda händelser 
medför att perspektivet nu har förflyttas från att vara uttänkt till att det kommer av 
sig själv, d.v.s. är automatiserat. Med hjälp av sin erfarenhetsbaserade förmåga 
upptäcker den skickliga sjuksköterskan om en situation inte utvecklar sig som 
förväntat. På detta stadie upplevs inte beslutsfattande som ansträngande. I sista 
stadiet, expert, kan sjuksköterskan genom sin enorma erfarenhet uppfatta en 
situation intuitivt och direkt ta itu med ett problem. Här finns en grundlig förståelse 
för helhetssituationen. Expertsjuksköterskan besitter en säkerhet och uppfattar 
situationen rätt utan att för den skull inte mena att misstag inte kan begås. Kliniska 
experter är lätta att känna igen då de bedömer eller löser svåra situationer med stor 
framgång. Vården av ett svårt sjukt barn innebär att beslutsfattande och 
omvårdnadshandlingar är komplicerade och det kräver stor skicklighet och 
expertkunskap. Expertkunskap möjliggör även tolkningar av den komplicerade 
kliniska situationen (Benner, 1984). 

 

Motiv till studien 

Då barn endast utgör 5 % av patientklientelet på allmänna intensivvårdsavdelningar 
(SIR, 2015) är det svårt för specialistsjuksköterskan att inneha tillräcklig erfarenhet 
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för att bli skicklig och/eller expert på att vårda barn. Det kan leda till osäkerhet, oro 
och stress. Inom detta område finns sparsamt med studier. Ökade kunskaper kring 
specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn på en allmän 
intensivvårdsavdelning skulle kunna vara en grund för att vidareutveckla och 
förbättra den vård som ges. Detta skulle kunna leda till ökad trygghet hos 
sjuksköterskor i vårdandet av barn på en allmän intensivvårdsavdelning, vilket i sin 
tur skulle kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön för sjuksköterskorna samt 
minska personalomsättningen.  
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning. 

 

Metod 

 

Design 

En kvalitativ beskrivande intervjustudie genomfördes, där specialistsjuksköterskor 
intervjuades enskilt. Den kvalitativa forskningsintervjun har en stor vinst genom att 
den ger inblick i, samt förståelse från den levda vardagsvärlden (Kvale & Brinkman, 
2014). Intervjuerna analyserades induktivt genom innehållsanalys. Innehållsanalys 
lämpar sig väl inom omvårdnadsforskning och framförallt när det finns begränsad 
kunskap inom ett område (Elo & Kyngäs, 2007). 
 

Urval och datainsamling 

Kontakt togs med vårdenhetschefer för två allmänna intensivvårdsavdelningar i 
södra Sverige där både vuxna och barn vårdas. De erhöll, per telefon, information om 
studien och förfrågan om att få skicka skriftligt informationsbrev ställdes. Efter 
godkännande skickades skriftlig information till vårdenhetscheferna (bilaga 1) och de 
fick även ett annat informationsbrev (bilaga 2) att lämna ut till 
specialistsjuksköterskorna på avdelningen. Vårdenhetscheferna informerade 
specialistsjuksköterskorna muntligt om studien på en arbetsplatsträff och lämnade 
då även ut den skriftliga informationen. För att delta i studien skulle 
specialistsjuksköterskorna ha arbetat minst två år inom intensivvård och ha vårdat 
barn självständigt vid minst ett tillfälle. De specialistsjuksköterskor som ville delta i 
studien fyllde i samtycke på bifogad svarstalong. Kontakt togs sedan med de 
specialistsjuksköterskor som ville delta för att boka tid och plats för intervju. 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes (Danielsson, 2015) och en intervjuguide 
användes (bilaga 3).  En intervjuguide ger enligt Danielsson (2015) möjlighet att 
inom given tidsram strama upp intervjun och därmed få med det väsentligaste inom 
området. I likhet med vad Danielsson beskriver så inleddes varje intervju med en kort 
introduktion. Den innehöll en presentation av intervjuarna, syftet med studien och en 
förklaring hur intervjun skulle gå till, att intervjun spelades in, samt planerad tidsram 
för intervjun. Deltagarna påmindes om konfidentialiteten kring intervjun och att de 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Deltagarna fick ge sitt godkännande till 
upplägget och dessutom godkänna att intervjuerna spelades in. Intervjuerna började 
med frågor rörande deltagarnas ålder och antal yrkesverksamma år inom 
intensivvård för att på så vis erhålla viss bakgrundsdata kring deltagarna. Varje 
intervju påbörjades sedan med frågan: “ Tänk på en situation då du vårdade ett barn, 
hur upplevde du det? Därefter användes följdfrågor för att ge möjlighet att fördjupa 
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svaren. Till exempel “kan du utveckla detta?”. Totalt genomfördes sju intervjuer 
(Tabell 1). Vid varje intervju var bägge författarna närvarande; en intervjuade och den 
andra lyssnade på samtalet, skrev stödanteckningar och ställde följdfrågor mot slutet. 
Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. 

 

Tabell 1. Bakgrundsdata om deltagarna. 

 

 
Antal 
yrkesverksamma år 
inom intensivvård 

 
Ålder 

 
Deltagare 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
4 år – 14 år 

 
36 år – 55 år 

 
1, 2, 3, 7 

 
3 

 
1 

 
17 år – 20 år 

 
47 år – 54 år 

 
4, 5, 6 

 
3 

 
0 

 

Dataanalys 

Intervjumaterialet analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2007) beskrivning av 
kvalitativ induktiv innehållsanalys. Detta innebär att de inspelade intervjuerna först 
skrevs ut ordagrant (Elo & Kyngäs, 2007). Intervjuerna skrevs ut var för sig medan 
resten av analysen gjordes tillsammans. Textmaterialet lästes igenom flera gånger för 
att skapa en känsla för materialet och för att helheten skulle bli tydlig. De 
meningsenheter som motsvarade syftet markerades i texten, klipptes ut och lades i en 
tabell i ett Worddokument. Nästa process var att koda dessa meningsenheter (Elo & 
Kyngäs, 2007). Materialet lästes igenom igen för att få med alla aspekter av 
innehållet. De olika koderna sorterades sedan efter hur de hörde ihop, d.v.s. liknande 
koder slogs samman. På så vis abstraherades materialet och kategorier bildades 
(Tabell 2). Kategorierna återspeglar det centrala ur textmaterialet (Elo & Kyngäs, 
2007). 
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Tabell 2. Exempel på analys från meningsbärande enheter till kategori. 

 

 
Meningsbärande  
Enhet 
 

 
Kod 

 
Subkategori 

 
Kategori 

 
… sån styrka. Dels så ser 
de hur barnet faktiskt ser 
ut i vanliga fall, de 
känner igen dem eller 
inte. Deltagare 2 
 

 
Styrka med 
föräldrar, de 
känner igen 
och ser skillnad 

 
Föräldrarna en 
resurs 

 
Att vårda barn är 
att vårda 
föräldrar 

 
När jag vårdar ett barn 
känner jag mera att jag 
vill använda mig av dom 
(föräldrarna), dom ska 
hjälpa till och vara 
delaktiga mera fysiskt, 
jag vill att dom hjälper 
till. Deltagare 4 
 

 
Använda mig 
av föräldrarna 

 
Föräldrarna en 
resurs 

 
Att vårda barn är 
att vårda 
föräldrar 

 
Och har man ett friskt 
barn och det är första 
gången man är på 
sjukhus med barnet då är 
man ju i en form av 
chocktillstånd som 
förälder va. Deltagare 1 
 

 
Föräldrar i 
chock 

 
Föräldrarna 
behöver stöd 

 
Att vårda barn är 
att vårda 
föräldrar 

 

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning enligt protokoll från forskningsetiska kommittén vid 
Jönköpings Universitet utfördes (Bilaga 4). Frågorna i protokollet för egengranskning 
är noga genomgångna, sanningsenligt besvarade samt diskuterades med handledare 
på Hälsohögskolan. Beslut att inte skicka in en etikansökan grundade sig på dess 
resultat, samt på att en uppsats inte anses vara forskning enligt Etikprövningslagen 
(SFS, 2003:460). Helsingforsdeklarationens etiska principer såsom respekt för 
deltagarnas integritet och rättigheter (World Medical Association, WMA, 2013) samt 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer (informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) har trots detta legat till 
grund för genomförandet av studien liksom. I enlighet med informationskravet så 
informerades intervjudeltagarna muntlig och skriftligt om studien och dess syfte. De 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande. Samtycke till deltagande inhämtades därefter från deltagarna. I den 
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muntliga och skriftliga informationen framgick att resultatet inte skulle kunna 
härledas tillbaka till deltagaren i intervjun. Allt intervjumaterial förvarades så att 
utomstående inte hade tillgång till det. Resultatet presenteras så att ingen enskild 
person eller avdelning kan identifieras för att på så vis uppnå konfidentialitetskravet. 
Utifrån nyttjandekravet så har insamlat material endast använts för examensarbetet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Förförståelse 

Författarna till examensarbetet är specialistsjuksköterskor med många års erfarenhet 
av intensivvård. Vår egen erfarenhet av att ta emot och vårda ett barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning är att det väcker stress och oro hos personalen. Dels 
finns rädsla att barnet kanske inte överlever och dessutom oro över att göra fel eller 
att inte räcka till. Utifrån detta väcktes intresset att undersöka andra 
specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn. För att minska riskerna att 
förförståelsen skulle styra intervjuerna, så användes en intervjuguide som diskuterats 
med kurskamrater och handledare innan intervjuerna genomfördes. Målet var att 
vara lyhörda inför det som sades under intervjuerna och undvika att styra 
intervjuerna utifrån förförståelsen. Detta underlättades genom att bägge författarna 
närvarade under intervjuerna. Materialet analyserades sedan induktivt, där allt som 
svarade på syftet analyserades. Även analysprocessen och resultatet har diskuterats 
med andra studenter och handledare. 
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Resultat  

 

Tre kategorier med sammanlagt tio subkategorier framkom vid analysen. Samtliga 
subkategorier och kategorier presenteras enligt Figur 2. I texten används citat för att 
styrka resultatet (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

 

 

Figur 2. Presentation av kategorier och subkategorier. 

 

Osäkerhet och oro i vårdande 

Sjuksköterskorna uttryckte att de inte fick tillräcklig erfarenhet av att vårda barn då 
barn var så liten del av patientklientelet. Då avdelningen främst var förberedd för att 
ta emot vuxna patienter ställde det höga kunskapskrav på att snabbt kunna 
iordningställa en vårdplats för ett barn. Detta tillsammans med 
läkemedelshanteringen blev en orsak till stress. Svårt sjuka barn väckte även starka 
känslor hos sjuksköterskorna och de sjuksköterskor som hade egna barn i samma 
ålder hade lätt att identifiera sig med barnet och dess föräldrar. 

 

Brist på erfarenhet och kunskap 

Sjuksköterskorna beskrev att de aldrig fick någon vana och rutin på att vårda barn då 
barn endast utgjorde en liten del av patientklientelet. Detta uttrycktes även bland de 
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sjuksköterskor som hade lång erfarenhet av att arbeta inom intensivvård. 
Personalstyrkan var stor och förutom att bemanna intensivvårdsavdelningen så 
bemannades dessutom uppvakningsavdelningarna (både inneliggande och 
dagkirurgisk) så det kunde gå lång tid mellan tillfällena då de vårdade ett barn. 

 

”… man kan nog aldrig vara helt förberedd så om man inte  

jobbar med barn så gott som dagligen… tror jag. Man får 

 ju aldrig någon vana. Någon rutin på det... ” deltagare 5 

 

Vetskapen om att kollegor och läkare också saknade vana av att vårda barn skapade 
oro och stress. Det framkom även att de sjuksköterskor som tidigare hade arbetat 
inom barnintensivvård upplevde osäkerhet i teamet, då de var vana vid att arbeta 
med erfarna kollegor och läkare. De kände även att det fanns förväntan om att de 
skulle inneha mer kunskap än övriga i teamet och detta utgjorde en stressfaktor. 

 

”… då (på barnintensivvårdsavdelningen) visste jag att den  

läkaren som kom hade intuberat bebisar 1000 gånger, och  

det vet jag att dom här inte har gjort, och då ger det en  

stress…” deltagare 7 

 

Barn är inte små vuxna 

Sjuksköterskorna uppgav att de fick ett adrenalinpåslag vilket medförde att de blev 
blockerade och spända. De uttryckte att moment som de i vanliga fall tyckte var enkla 
blev komplicerade och svåra av stressen. De förklarade att allt måste bli rätt vid 
vården av ett barn, ingenting får gå fel. Oro och rädsla att göra fel eller att barnet inte 
skulle överleva beskrevs därför som ett stort orosmoment. 
 

”Jag tror att alla blir nervösa för att det få inte hända  

någonting, barnet får inte dö liksom…” deltagare 3 

 

 Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att de initialt behövde ta hand om de minsta 
och svårast sjuka barnen för att se till att de stabiliserades inför eventuell transport 
till en barnintensivavdelning. 

 

Vid vård av barn så uttryckte sjuksköterskorna att de saknade referenser för vitala 
parametrar, förväntade reaktioner och relevanta läkemedelsdoser. 

 

”Att på vuxen sidan så är det extremt mycket standard från  
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16 år till 100, det är samma intubationsläkemedel i stort  

sett samma doser, man har samma ruben och  

samma respiratorslangar till alla medans från 0-16 år  

så skiljer det sig hur mycket som helst i normal- 

värden, vilken rubenblåsa dom ska ha, vilka tuber  

dom ska ha osv…” deltagare 7 

 
Vid framförallt tidspress upplevdes läkemedelshanteringen som en stor stressfaktor. 
Avsaknad av standarddoser och att doser helt beräknades per kilo kroppsvikt 
försvårade vilket skapade osäkerhet och rädsla att göra fel. Ju mindre barn desto 
svårare upplevde sjuksköterskorna läkemedelshantering då det blev så små mängder 
att hantera. De var medvetna om att även en liten feladministrerad mängd läkemedel 
kunde ge ödesdigra konsekvenser till ett barn då det procentuellt sett blev en större 
mängd till barnet jämfört till en vuxen patient. 

 

”… med vuxna, de doserna är man ju så så van vid, å så  

vad man ska dra upp för läkemedel och använda för  

doser, å man vet förväntade reaktioner å så hos vuxna  

patienter, som man inte kan med barn…” deltagare 5 

 
Sjuksköterskorna beskrev att barn snabbt kunde försämras och försättas i ett 
livshotande tillstånd. Detta krävde ett snabbt och korrekt agerande. Vetskapen om 
detta beskrevs kunna skapa stress då det inte fanns någon tid för förberedelse. 
Sjuksköterskorna beskrev att då de vårdade ett barn var de mycket fokuserade och 
koncentrerade. De tänkte alltid till en extra gång vad gällde alltifrån läkemedel till 
inställningar av pumpar och apparater. De var mer beroende av samarbetet med 
narkosläkare och arbetade inte lika självständigt som vid vård av en vuxen patient. 
Vid minsta oro eller osäkerhet så sökte de efter narkosläkaren. 

 

Miljön är inte anpassad för barn 

Då ett barn lades in akut på intensivvårdsavdelningen beskrev sjuksköterskorna det 
som att allmän stress och oro uppstod på avdelningen. Många gånger upplevdes det 
som kaotiskt och stökigt. 

 

”Alltså jättemånga blir ju jätte hispiga. Det blir ett kackel  
utan dess like och folk springer som yra hönor…” deltagare 6 

 
Detta hängde samman med att vårdplatsen inte var förberedd för att ta emot ett barn. 
Att inte ha material och utrustning till barnet på plats skapade stress och oro. Då det 
dessutom saknades tid till förberedelse blev detta ett stort stressmoment. 
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”Man måste veta vad man ska hämta, och sen är det ju  

alla möjliga storlekar på det man ska hämta, som man  

ska veta…” deltagare 7 

 

Barnets ålder och vikt styrde vad som skulle hämtas in till vårdrummet och hur olika 
medicinsk-tekniska apparater skulle ställas in vilket krävde stor kunskap. Till 
exempel kunde inställningarna på respiratorn bli till ett stressmoment då den inte var 
förinställd för barn. Om fel vikt ställdes in var respiratorn tvungen att helt stängas av 
för att sedan startas om och först då kunde vikten justeras. 

 

”Här är varje vårdplats klar och står förberedd för att det  

ska kunna droppa in någon akut sjuk IVA patient, fast  

en vuxen då. Vuxen ruben och övervakningsskåpet är in- 

ställt för att ha hand om en vuxen patient. Slangarna på  

respiratorn är för en vuxen, allt är förberett för en vuxen,  

men om det skulle komma ett barn lika akut in så måste  

man ju springa och hämta …” deltagare 7 

 

Att vårda barn väcker starka känslor 

Sjuksköterskorna beskrev att ett svårt sjukt barn väcker starka känslor vilket gjorde 
att de blev emotionellt påverkade.  

 

”Alltså man tar åt sig mera personligt. Man tycker det  

är hemskare och dom är så små och hjälplösa …”  

deltagare 3 

 

I de fall som sjuksköterskorna vårdat ett barn och det inte gick så bra, blev de mer 
personligt berörda och det var svårt att släppa tanken på barnet även efter 
arbetspassets slut.  

 

”Om det inte skulle gå så bra med ett barn då tänker man på 
det. Och man tänker så mycket på vad skulle vi ha gjort? 
Skulle vi ha gjort något annat? Hade man kunnat göra något 
annat?” deltagare 2 
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Likaså att se föräldrarna ledsna och deras olika reaktioner var oerhört känslosamt. 
Att dessutom ha barn i samma ålder som det barn sjuksköterskorna vårdade ledde till 
att sjuksköterskorna identifierade sig med familjerna vilket blev en extra anspänning. 
Det framkom dessutom att det fanns sjuksköterskor som inte alls ville vårda barn, då 
de tyckte att det var alldeles för jobbigt. Samtidigt beskrevs det som positivt, roligt 
och stimulerande att vårda barn trots att vården av barn väckte både stress och oro. I 
vissa fall till och med roligare än att vårda vuxna eftersom de i högre utsträckning var 
glada och positiva trots sin svåra sjukdom. Det beskrevs även som stimulerande och 
som en positiv utmaning att få ta hand om barnen. I de fall där sjuksköterskor 
beskrev det som positivt att vårda barn så upplevdes detta inte som betungande utan 
som något de gärna gjorde. 

 

Att vårda barn är att vårda föräldrar 

Sjuksköterskorna beskrev att även föräldrarna behövde stöd när deras barn vårdades 
på avdelningen. Föräldrarna uppmuntrades att vara hos sitt barn och vara delaktiga i 
vården. Många sjuksköterskor upplevde det positiv och som en stimulerande 
utmaning att vårda och ta hand om barn. 

 

Föräldrarna som en resurs 

Att vårda ett svårt sjukt barn innebar oftast att det även fanns en eller flera anhöriga, 
oftast föräldrar, närvarande på salen. Sjuksköterskorna beskrev hur de uppmuntrade 
föräldrarna till att vara hos sitt barn så mycket som de orkade. Att ha föräldrarna 
närvarande upplevdes varken konstigt eller jobbigt utan sjuksköterskorna såg 
föräldrarna som en resurs och tillgång i vården. Föräldrarna hade information om 
barnet som var värdefull för sjuksköterskorna. Föräldrarna kunde exempelvis tyda 
barnets ljud och kroppsspråk, de visste hur barnet vanligtvis såg ut, vilket läge de bäst 
sov i samt kände igen skillnader hos barnet. 

 

”Man får ju hjälp och dom matar mig med den informationen  

som jag vill ha …” deltagare 4 

 

Att vårda tillsammans med föräldrarna upplevdes både positivt och roligt. 
Sjuksköterskorna förklarade hur de även använde sig av föräldrarna rent praktiskt i 
vårdandet. Föräldrarna var delaktiga och skötte om sitt barn så mycket som möjligt.  

Föräldrarna tilläts också vara kroppsligt nära då deras närvaro var viktig då det 
lugnade och tröstade barnet. Sjuksköterskorna ansåg att barnets behov av lugnade 
medel kunde minskas då föräldrarna var närvarande på sal. 

 

” … (föräldrarna) kan lugna barnet på ett sätt som inte  

vi kan. Utan hade inte föräldrarna varit där så kanske  

vi hade behövt att sedera barnet mera …” deltagare 7 
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Att känna att föräldrarna uppskattade deras arbete och omsorg om barnet och att de 
märkte att föräldrarna kände sig trygga med just dem gav mycket tillbaka till 
sjuksköterskorna. 

 

 ”… Det är det som är det roligaste skillnaden, att det är  

föräldrar med, att vi vårdar tillsammans…” deltagare 2 

 

Föräldrarna behöver stöd 

Sjuksköterskorna beskrev att det var en svår situation för föräldrarna när deras barn 
blev kritiskt sjukt. Detta ledde till att sjuksköterskorna även behövde vårda och stödja 
föräldrarna. Föräldrarna hamnade i chock och kris, särskilt om det var första gången 
barnet behövde sjukhusvård. Föräldrar till barn med tidigare vårderfarenheter kunde 
upplevas mer avslappnade, men dock betydligt mera insatta i sjukvården. Enligt 
sjuksköterskorna krävdes varsamhet, respekt och kunskap för att kunna stödja och 
hjälpa föräldrarna i deras svåra situation. Det var viktigt att kunna möta dem ”där de 
är” deltagare 1.  Vid det akuta mottagandet av barn och föräldrar utsågs enligt 
sjuksköterskorna någon personal, oftast en undersköterska, till att specifikt ta hand 
om föräldrarna. Föräldrarna tilläts och uppmuntrades att vara med på sal så mycket 
som de önskade. Dock kunde vissa tillstånd hos barnet bli svåra för föräldrarna att se, 
exempelvis grav syrebrist med cyanos och hjärtstopp. Sjuksköterskorna ansåg ändå 
att det var en fördel om föräldrarna hade varit med och sett försämringar och att de 
såg att allt hade gjorts för att hjälpa deras barn. 

 

”… sen ett barn som tappar färgen som man inte får luft i, 
är… Dom blir ju så otäcka, det är väldigt otäckt att se som 
förälder…” deltagare 5 

 

Trots att föräldrarna många gånger upplevdes som ett stöd för sjuksköterskorna 
fanns det även tillfällen då motsatsen upplevdes. Personalen kunde känna sig 
övervakad och granskad av föräldrarna. Vissa föräldrar hade stort kontrollbehov och 
tillät inte personalen att komma intill barnet och göra sitt arbete.  

 

”Med föräldrarna tycker jag att det kan vara lite press, det  

är ju nästan dom man vårdar ändå mera …” deltagare 3 

 

Det framkom även att det kunde bli komplicerade vårdsituationer i de fall som barn 
med medfödda sjukdomar och/eller multihandikapp, som behövde särskilt stöd i sin 
vardag av exempelvis assistenter och föräldrar behövde intensivvård. Det eftersom 
det ofta ledde till att det var många personer kring barnet på vårdrummet som var 
och en tyckte sig känna och veta vad som var bäst för barnet. Det blev en balansgång 
mellan deras kunskap om barnet och dess behov och vårdpersonalens specifika 
kunskap om barnets behov av intensivvård.  
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”Så är det ju föräldrarna, och sen är det assistenterna, och  

sen är det syskon, och sen är det mor- och farföräldrar  

och så. Och så, så det kan bli, det kan bli lite kluvet och  

det är rätt viktigt att man känner sig säker i sin profession  

för att kunna ge en bra vård.” deltagare 1 

 

Ett gott omhändertagande kräver vissa förutsättningar 

För att möta svårigheterna med att vård ett barn på den allmänna 
intensivvårdsavdelningen så uppgav sjuksköterskorna att de intog en professionell 
roll. De tränade simulerade scenario och hade utarbetat system för att förenkla 
mottagandet av ett barn på avdelningen. 

 

Inta en professionell roll 

För att hantera den svåra situationen att vårda ett kritiskt sjukt barn och för att inte 
styras av sina känslor så uppgav sjuksköterskorna att de tog på sig en professionell 
roll. Det krävdes helt enkelt för att barnet skulle få bra vård. De satte sig över sina 
känslor och bemästrade känslorna genom sin yrkesroll.  

 

”… jag blir också stressad, tycker inte om det men sen så, jag 

 kopplar på min yrkesroll, jag får inte lägga in massa  

personliga, det är en sjuk människa i ett litet format och  

den måste jag sköta om, så det får jag lägga åt sidan. Kan  

man göra det så blir det lite lugnare…” deltagare 6 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att deras erfarenhet och kunskap i intensivvård gav 
en trygghet även då de vårdade ett sjukt barn. De ansåg sig exempelvis vara experter 
på att vårda patienter med andnings- och cirkulationssvikt. De var väl förtrogna med 
exempelvis respiratorvård, sugteknik och visste vikten av mobilisering och då fanns 
ingen anledning till nervositet. 

 

”… man är trygg i sitt yrke, i sin yrkesroll. Alltså att man  

vet, jag kan det här, jag kan respiratorn, jag kan  

medicinerna, jag kan hur jag ska blanda hur jag ska ge, hur  

jag ska liksom göra. Att man är trygg i sin kunskap.  

Samma kunskap som man har till vuxna …” deltagare 1 
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Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att dölja eventuell osäkerhet för 
föräldrarna. Vid frågor och tveksamheter var det bättre att diskutera med kollega 
och/eller läkare utanför salen. Om föräldrarna uppfattade att det fanns en osäkerhet 
kring något kunde det skapa onödig misstro gentemot vårdpersonalen. Vidare var det 
viktigt att vara noggrann med vad som sades och hur det sades. Sjuksköterskorna 
poängterade vikten av att barnet och föräldrarna skulle vara välinformerade och få 
sanningsenliga svar på frågor. 

 

”… att man ska ju lite grann väga sina ord på en guldvåg.  

Man måste verkligen tänka på vad man säger. Man kan  

inte, man får absolut inte spekulera högt liksom …”  

deltagare 1 

 

Utgå från en handlingsplan 

En stor del av svårigheten med att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning 
var att vårdplatsen inte var iordningsställd för ett barn, det saknades material på 
salen till barnet samt att personalen saknade vana kring normala vitalparametrar, 
referensvärden och läkemedelsdoser. För att möta detta hade de barnansvariga 
sjuksköterskorna arbetat aktivt för att utarbeta olika system på de två olika 
intensivvårdsavdelningarna. För att omhändertagandet av ett barn skulle bli så säkert 
och bra som möjligt var det viktigt att förenkla så mycket som möjligt. På 
arbetsplatsen fanns en specifik barnpärm med exempelvis läkemedelsdoser samt 
material för varje kilo kroppsvikt. Vidare hade det beslutats att 
läkemedelskoncentrationer skulle vara lika till vuxna och barn för att minska risken 
för fel. Utifrån en manual som utgick från ålder och vikt, erhölls hjälp för att 
iordningsställa och plocka in rätt material till salen, samt att ställa in 
övervakningsskåpet rätt. Vidare fanns en lathund för att kunna förbereda rätt 
läkemedelsdoser. Allt material fanns samlat i ett mobilt barnförråd. 

 

”… när det ska komma ett barn så är det tre saker som vi  

alltid hämtar. Det är barnakutvagnen, en utrustningsback  

som har det viktigaste för att få platsen iordning och sen  

är det barn-pärmen…” deltagare 7 

 

Samarbeta med andra 

Sjuksköterskorna beskrev att de oftast arbetade två tillsammans vid mottagandet av 
ett barn. Behövdes mer hjälp så fanns det nästan alltid mer resurser att tillgå. Dock 
fanns det tillfällen när belastningen var hög på avdelningen och då gick det inte att 
bemanna med två sjuksköterskor. Om det fanns möjlighet så fördelades en erfaren 
sjuksköterska med en nyare sjuksköterska. Detta för att skolas in i 
barnomhändertagandet. Under första året som nyanställd vårdade sjuksköterskorna 
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inte barn självständigt. Även vid läkemedelshantering så arbetade man med en annan 
sjuksköterska som dubbelkontrollerade läkemedelsdoser och beredningar vilket 
sjuksköterskorna upplevde ge ökad säkerhet och trygghet.  

 

”… det är viktigt att man är två som dubbelkollar allting ...”  

deltagare 4 

 

Det fanns ett gott samarbete med andra avdelningar såsom neonatalavdelning och 
barnavdelningen. Därifrån kunde hjälp fås med att sätta exempelvis perifera 
venkatetrar, urinkatetrar osv då det var svårt, särskilt vid vård av mycket små barn. 

 

”Fantastiskt bra samarbete (med neonatalavdelningen) och  

det är så trevligt och det upplever vi nog från båda hållen.”  

deltagare 6 

 

Kontinuerlig träning och utbildning 

Det rådde delade meningar om hur bra utbildade sjuksköterskorna upplevde att de 
var. Några menade att specialistutbildningen inom intensivvård innehöll alldeles för 
lite pediatrisk vård medan andra sjuksköterskor menade att de var väl utbildade både 
inom intensivvård och pediatrik. Vissa hade även andra vidareutbildningar inom 
exempelvis barnsjukvård och anestesi. Vidare hade sjuksköterskorna olika 
erfarenheter sedan tidigare av att vårda barn. Några av dem hade arbetat inom 
specialiserad barnintensivvård innan sin anställning på den allmänna 
intensivvårdsavdelningen och andra hade erfarenhet av att söva barn. Avancerad 
hjärtlungräddning (AHLR) för barn och andra scenarioträningar för barn hölls 
årligen på båda avdelningarna. Det rådde samstämmighet i att övningarna var bra 
och viktiga för att upprätthålla kompetensen. Dock ansåg de flesta sjuksköterskor att 
de borde öva oftare, särskilt med tanke på att barnen var så liten del av 
patienklientelet. Även interna barnföreläsningar önskades. För att få erfarenhet av att 
vårda barn så framkom det att flera av sjuksköterskorna från det att de började arbeta 
på intensivvårdsavdelningen hade som strategi att alltid erbjuda sig att vårda barnen 
när tillfälle gavs just för att få denna erfarenhet. Vidare hade de sjuksköterskor som 
tagit på sig barnansvar som funktionsarbete gjort detta som ett led i att utvecklas och 
bli bättre samt att bearbeta sin egen rädsla för att vårda barn. 

 

”… har alltid försökt att ta barn, ju mer barn man har desto  

tryggare blir man…” deltagare 6 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet så valdes kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer 
vilka analyserades enligt Elo & Kyngäs (2007) innehållsanalys. Detta bedömdes vara 
en bra metod för att studera specialistsjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 
barn på en allmän intensivvårdsavdelning. Detta har tidigare även beskrivits lämpa 
sig bra då personers levda erfarenheter skall studeras. Då innehållsanalysen följdes 
steg för steg stärktes trovärdigheten (Henricsson, 2013). Initialt kontaktades 
vårdenhetscheferna för två allmänna intensivvårdsavdelningar i två olika län i södra 
Sverige per telefon och mail. Intresse erhölls från vårdenhetscheferna som 
informerade sina sjuksköterskor och återkoppling skedde. En styrka var att 
intervjuerna genomfördes i två olika län vilket även styrkte överförbarheten av 
resultatet (Henricsson, 2013). Urvalet av sjuksköterskor som skulle delta i studien 
bestod i att de skulle ha arbetat minst två år och ha vårdat barn självständigt. Det 
visade sig att flertalet av de sjuksköterskor som önskade delta hade barn som 
ansvarsområde på respektive avdelning. Vidare hade flertalet lång 
intensivvårdserfarenhet. Giltigheten styrktes av att urvalet är väl beskrivet. Urvalet av 
deltagare är viktigt enligt Graneheim och Lundman (2004) då deltagare med olika 
erfarenheter ger ökad bredd och perspektiv till studien vilket ökar studiens 
trovärdighet. Hade deltagarna haft större spridning avseende intensivvårdserfarenhet 
finns möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda vilket kan ses som en svaghet i 
studien. Danielsson (2013) rekommenderar att intervjuer genomförs på en lugn och 
avskild plats.  Deltagarna i studien valde plats för intervju och de kom att genomföras 
på deras arbetsplats i ett avskilt rum. Detta tros vara en god grund för att känna 
trygghet och att därmed lättare kunna dela med sig om sina erfarenheter och 
upplevelser. De sjuksköterskor som intervjuades hade blivit avlösta eller hade 
funktionstid, alltså var de inte patientansvariga under själva intervjun, vilket 
upplevdes som att de inte kände någon stress. Sjuksköterskorna informerades om att 
intervjun förväntades ta cirka en halvtimma, tidsplanen gick att hålla och alla 
sjuksköterskor hade tid att förmedla allt de ville vilket är en styrka i studien 
(Danielsson 2013). Sjuksköterskorna föreföll positiva till studien och till att få delge 
sina erfarenheter inom ämnet som studerades. Författarna tror att trovärdigheten 
stärks i resultatet då sjuksköterskorna har tyckt det varit roligt att medverka samt att 
de tyckte att det var ett viktigt ämne att studera (Wallengren & Henricsson, 2013).  

 

Författarna hade inte någon erfarenhet av att intervjua sedan tidigare, vilket kan ha 
haft ett negativt inflytande på resultatet. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 
intervjuandet som ett hantverk, det krävs mycket träning för att behärska tekniken 
att kunna utföra intervjuer med bra kvalitet. För förberedelse lästes litteratur om 
intervjuteknik för att optimera intervjuerna och utföra dessa på bästa sätt. 
Författarna fick även god handledning i intervjuteknik av handledaren som kom med 
synpunkter vilket ökar studiens trovärdighet enligt Kvale och Brinkman (2014).   
Intervjuguide har använts vid alla intervjuer. Frågorna i intervjuguiden diskuterades 
med handledaren. Vidare så gjordes en provintervju vilket Danielsson 
rekommenderar (2013) för att testa intervjuguiden, den tekniska utrustningen samt 
att pröva på att vara intervjuare. Detta medförde att intervjuguiden justerades något 
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innan intervjuerna sedan genomfördes. För att ytterligare öka trovärdigheten då 
detta var författarnas första kvalitativa intervjuer så närvarade bägge vid samtliga 
intervjuer. En agerade intervjuledare medan den andre förde stödanteckningar för att 
i slutet av intervjun kunna ställa följdfrågor. Trovärdigheten stärktes då alla 
intervjuer genomfördes på samma sätt. En risk finns att deltagare kan uppleva sig 
vara i underläge vid två intervjuare och en informant (Henricsson, 2013). 
Uppfattningen var dock att så var icke fallet då sjuksköterskorna verkade uppskatta 
intervjuerna och delgav mycket av sina erfarenheter. 

  

För att stärka pålitligheten är det av stor vikt att diskutera den egna förförståelsen 
(Wallengren & Henricsson, 2013). Då författarna har erfarenhet inom det studerade 
området finns det risk att det påverkar arbetet. Studien har fortlöpande granskats och 
diskuterats med både kurskamrater och handledare i en handledningsgrupp för att 
undvika att förförståelsen har styrt intervjuerna och analysen, vilket är ett sätt att öka 
studiens trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2013). 

 

Tillförlitligheten stärktes av att ljudkvaliteten från de inspelade intervjuerna var av 
god kvalitet och transkriberades ordagrant vilket ses som en styrka. Analysen av 
insamlad data genomförde författarna tillsammans för att skapa ett enhetligt resultat. 
All data som svarade på studiens syfte inkluderades i de kategorier som skapades. 
Kategorier samt subkategorier diskuterades sedan även med handledare. Enligt Elo 
och Kyngäs (2007) ökar detta analysprocessens trovärdighet.  Citat från intervjuerna 
har använts i resultatet för att stärka resultatets trovärdighet och pålitlighet 
ytterligare (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna ansåg det svårt att få tillräcklig erfarenhet av att vårda barn. 
Sjuksköterskorna uttryckte att det uppstod stress och oro då ett barn inkommer akut 
till intensivvårdsavdelningen, bland annat på grund av att avdelningen inte är 
förberedd på att ta emot barn. Trots detta uppgav flera sjuksköterkor att de fann det 
positivt, roligt och stimulerande att vårda barn. För att bibehålla och utveckla sin 
kompetens användes scenarioträningar. Föräldrarna sågs som en resurs men ibland 
var det de som var i behov av stöd och omsorg. 

 

Trots gedigen intensivvårdserfarenhet så uppgavs att det var svårt att bli van att 
vårda barn eftersom barnen var en så liten andel av patientklientelet. Det 
överensstämmer med Benner (1984) som menar att en sjuksköterska kan uppnå 
expertnivå inom ett område där hon verkar och samtidigt vara novis inom andra 
områden. Vidare framkom i denna studie att vissa sjuksköterskor inte ens ville vårda 
barn på grund av osäkerheten som upplevdes. Om detta undviks så blir det troligtvis 
ännu svårare att erhålla erfarenhet. Benner (1984) förklarar att det krävs flera 
upplevda erfarenheter för att utvecklas i sitt yrke samt ett visst mått av engagemang 
för att utvecklas och att nå stadiet skicklig och expert. Expertkunskap krävs enligt 
Benner (1984) i det komplicerade beslutsfattande som krävs i omvårdnadsarbetet. 
Expertvetande möjliggör även tolkningar av kliniska situationer. I en kvalitativ studie 
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med både observation och semistrukturerade intervjuer där sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse på en pediatrisk intensivvårdsavdelning studerades, så 
framkom att det var en process med flera stadier att utvecklas till expert. Forskaren 
menar att det hade varit till hjälp för sjuksköterskorna om det hade funnits ett 
strukturerat utbildningssystem i processen att nå till stadiet expert på avdelningen 
(Mahon, 2013). Enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom 
intensivvård (AnIva, 2012), så bör specialistsjuksköterskor fördjupa sin kompetens 
genom intern och extern utbildning samt genom utbildning med klinisk inriktning. I 
denna studie framkom att sjuksköterskorna tränade scenario och avancerad 
hjärtljungräddning (AHLR) för barn en gång per år för att bibehålla och öka sin 
beredskap och kunskap kring att vårda barn. Detta följer svenska HLR-rådets 
riktlinjer (2016), som säger att vårdpersonal helst bör träna två gånger per år men 
minst en gång per år. Genom så kallad lågdoserad högfrekvent utbildning (täta korta 
utbildningar) så har det framkommit att bibehållandet av HLR-färdigheter med hög 
kvalitet mer än fördubblades (Sutton et al., 2011). Sjuksköterskorna i denna studie 
gav uttryck för att de borde öva barnscenario och avancerad HLR för barn oftare, 
särskilt med tanke på att barn var så liten del av patientklientelet.  Det förefaller 
viktigt för att kunna upprätthålla kompetens och för att kunna utvecklas i sin 
yrkesutövning. För detta krävs att arbetsledaren har en stark ambition och 
målinriktning samt engagerade medarbetare som planerar och genomför träningar. 
Ökad kompetens bör leda till ökad trygghet i vårdandet av barn, vilket kan öka den 
psykosociala arbetsmiljön för sjuksköterskorna. Studier har visat att 
specialistsjuksköterskor inom intensivvård som deltog i simulerade scenarioträningar 
var mycket nöjda med sin teamträning, de ansåg sig ha fått ökade kunskaper och 
även ökat självförtroende (Ballangrud, Hall-Lord, Hedelin & Persenius, 2013; Kane, 
Pye, & Jones, 2011). Benner (1984) menar att det ofta är sjuksköterskan som 
observerar de första tecknen på att en patient försämras och sjuksköterskan får 
hantera skiftande situationer tills läkare kommer. Ofta är det sjuksköterskan som 
exempelvis inleder återupplivningsförsök. Detta kräver betydande kunskaper, 
yrkesskicklighet samt kvalificerade prestationer. Trots den osäkerhet och rädsla så 
framkom i vår studie att sjuksköterskorna ansåg det vara både roligt och 
stimulerande att vårda barn. Liknande resultat påvisades i en studie där vårdpersonal 
på en pediatrisk intensivvårdsavdelning intervjudades. Trots att de vårdat svårt sjuka 
barn där många barn avled så angav de ändå hög arbetstillfredsställelse (Lee, Dupree, 
& Fellow, 2008).   

 

Sjuksköterskorna uppgav att de blev mer berörda när de vårdade barn jämfört med 
vuxna. Speciellt om de själva hade barn i samma ålder. Liknande resultat har funnits 
av Vanore (2000) som fann att det är en utmaning för sjuksköterskor som vanligtvis 
vårdar vuxna patienter att vårda barn. De blev osäkra och rädda. De kände stort 
medlidande med ett oskyldigt barn och om de hade egna barn så relaterade de till 
dem (Vanore, 2000). Sjuksköterskorna beskrev att när ett barn inkommer akut till 
intensivvårdsavdelningen uppstod stress och oro, bland annat berodde detta på att 
avdelningen inte var förberedd på att ta emot barn. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS, 1982:763) så har hela befolkningen rätt till vård på lika villkor. Då en allmän 
intensivvårdsavdelning främst är förberedd för att ta omhand vuxna patienter kan 
det möjligen diskuteras om barnen får vård på lika villkor. Statistik visar dock att 
barn som vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning inte har sämre 
behandlingsresultat eller högre mortalitet jämfört med de barn som vårdas på en 
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specialiserad barnintensivvårdsavdelning (SIR, 2015). Det torde vara optimalt att ha 
en vårdplats iordningsställd för ett barn. Det förefaller dock svårt med tanke på att 
det finns få intensivvårdsplatser i Sverige och ännu färre platser på 
barnintensivvårdsavdelningar (SFBABI, 2014). Enligt Benner (1984) är 
sjuksköterskans övervakning av patienten samt expertbedömning vad gäller 
läkemedelsadministrering och upptäckt av biverkningsreaktioner avgörande för 
patientens säkerhet och tillfrisknande. För att möta svårigheterna med att vårda barn 
på en allmän intensivvårdsavdelning hade sjuksköterskorna utarbetat system och 
hjälpmedel för att underlätta omhändertagandet av det sjuka barnet, till exempel 
manualer för läkemedelsadministrering. I en spansk interventionsstudie har 
svårigheterna och riskerna med läkemedelshanteringen på pediatriska 
intensivvårdsavdelningar uppmärksammats, samt att läkemedelshanteringen stod för 
en stor del av alla fel på deras avdelning. Detta utmynnade i guidelines för 
intravenösa läkemedel och standardiseringen har visats minska antalet fel 
(Manrique-Rodríguez et al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att i vården av barn så inkluderades även föräldrarna. 
Föräldrarna sågs som en resurs i vården av barnen, men ibland var det de som var i 
behov av stöd och omsorg. Detta resultat styrks av Aldrige studie (2005) där det 
framkom att under det första dygnet på sjukhus behövde föräldrarna hjälp att få 
kontakt med kurator och/eller präst för stöd i krishantering. Vidare behövde 
vårdpersonalen ombesörja att föräldrarnas basala behov, såsom mat, sömn och vila 
blev tillgodosett. Det var även viktigt att sjuksköterskorna undersökte om föräldrarna 
kunde få stöd från andra resurser såsom släkt och vänner. Dessa skulle i så fall ges 
möjlighet att vara hos föräldrarna om de så önskade (Aldrige, 2005). 
Sjuksköterskorna i vår studie beskrev att de var väl medvetna om att föräldrarna är 
de som bäst skapar trygghet för barnet och bäst kan tyda tecken på besvär hos barnet, 
vilket styrks av Tveiten.  Tveiten (2000) beskriver att föräldrarna är de som känner 
sitt barn allra bäst och bäst kan tyda tecken på lidande, ängslan och besvär, därav är 
det av stor vikt att i vården av ett barn se föräldrarna och barnet som en enhet 
(Tveiten, 2000). Sjuksköterskorna här uttryckte till och med att mindre sedering 
kunde användas då föräldrarna var närvarande på sal. Detta är positivt då sederande 
läkemedel har negativa bieffekter, såsom sänkt blodtryck samt att de kan framkalla 
delirium och beroende vilket i sin tur är förenat med ökad vårdtid och mortalitet 
(Hager, et al., 2013). Utifrån de positiva effekter som kunde erhållas så försökte 
sjuksköterskorna få föräldrarna delaktiga i vården kring barnen. Svårigheterna kring 
att vårda barn med hjärnskador på en intensivvårdsavdelning avsedd för vuxna 
patienter har beskrivits i en annan studie där vikten av att föräldrarna hålls 
informerade och delaktiga i vården av barnet eftersom de är så viktiga i barnets liv 
poängterades. De bör bli instruerade att röra vid sina barn, läsa för dem eller spela 
musik. De kan även vara delaktiga i mobilisering och skötsel av hygien (Vanore, 
2000). I denna studie ansåg sjuksköterskorna det viktigt att föräldrarna 
uppmuntrades att vara hos sitt barn så mycket så möjligt även vid smärtsamma 
procedurer. Trots detta har tidigare forskning visat att föräldrar ofta ombeds gå ut 
från salen och lämna sitt barn då exempelvis läkare skulle anlägga infarter med mera 
(Aldrige, 2005). Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att föräldrarna var 
närvarande även då ett barn försämrades och behövde akut medicinsk hjälp. Detta 
var viktigt även om barnet inte överlevde. Detta överensstämmer med resultatet från 
en annan studie som visar att det finns fördelarna med att föräldrarna fick vara med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manrique-Rodr%C3%ADguez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24384883
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sitt barn även under kritiska ögonblick, exempelvis vid hjärtlungräddning. Föräldrar 
som var närvarande hade nämligen bättre copingförmåga, kunde lättare förstå att allt 
gjorts för barnet även om barnet inte överlevde. Det visade sig dessutom att föräldrar 
som inte varit närvarande rapporterade mer stress (Smith McAlvin, & Carew-Lyons, 
2014). 

 

Slutsatser 

 

Resultatet i den här studien visar att det väcker starka känslor att vårda barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna menade att de aldrig fick någon 
vana och rutin på att vårda barn. Detta utgjorde en grund för stress och oro. 
Specialistsjuksköterskornas expertområde var främst att vårda vuxna patienter. För 
att utveckla sin kompetens i vården av kritiskt sjuka barn användes 
scenarioträningar. Mer frekventa scenario-övningar torde öka sjuksköterskornas 
kompetens och på så sätt öka tryggheten i att vårda barn, vilket skulle kunna 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön för sjuksköterskorna. Utifrån detta borde 
verksamheterna systematiskt arbeta med denna typ av kompetenshöjande aktivitet. 
Andra faktorer som bidrog till oro och stress var att avdelningen inte vara förberedd 
för att ta emot barn, samt själva läkemedelshanteringen då doser och spädningar 
skiljde sig mycket från läkemedelshanteringen till vuxna. För att möta dessa 
svårigheter intog sjuksköterskan en professionell roll och olika system hade 
upprättats för att förenkla mottagandet och vården av ett barn. Detta pekar mot ett 
behov av att skapa rutiner på arbetsplatsen för att sjuksköterskorna ska känna 
trygghet i sitt arbete. Föräldrarna uppmuntrades att vara hos sitt barn så mycket de 
orkade och att vara delaktiga i vården.  Det har visat sig viktigt för föräldrarnas 
stresshantering och copingförmåga. Trots svårigheterna med att vårda barn så 
uppgav flera sjuksköterkor att de fann det positivt, roligt och stimulerande att vårda 
barn.  

 

Kliniska implikationer 

 

Specialistsjuksköterskor på allmänna intensivvårdsavdelningar behöver ges möjlighet 
till kompetensutveckling genom scenarioövningar samt interna och externa 
utbildningar i pediatrisk intensivvård. Detta kan resultera i ökad trygghet och 
säkerhet för specialistsjuksköterskan då hon vårdar ett barn. För att säkerställa att 
barn får vård på lika villkor som vuxna bör vårdplatsen på allmänna 
intensivvårdsavdelningar utrustas för att kunna ta emot akut kritiskt sjuka barn. 
Vidare forskning inom ämnet skulle kunna fokusera på specialistsjuksköterskornas 
kompetens inom barnintensivvård för att upptäcka eventuella behov av 
utbildningsinsatser. 
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Bilagor 1- 4 

Bilaga 1 

 

Förfrågan om genomförande av intervju med intensivvårdssjuksköterskor på en allmän 

intensivvårdsavdelning 

På allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige vårdas i huvudsak vuxna patienter, endast 

en liten del av patienterna är barn. Därför kan det ta många år innan 

intensivvårdssjuksköterskan får erfarenhet av att vårda barn. Att vårda barn skiljer sig i 

många avseende från vården av vuxna, och det ställer höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskan vilket kan leda till oro och stress inför att ta emot och att vårda 

barn.  

Syftet med denna studie är därför att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning.  

Önskemålet är att få komma till er intensivvårdsavdelning och genomföra intervjuer med tre 

intensivvårdssjuksköterskor. Dessa bör ha arbetat minst två år inom intensivvård samt ha vårdat barn. 

Sjuksköterskorna erhåller muntlig information och förfrågan om att delta i studien av er under en 

arbetsplatsträff eller motsvarande. Även skriftlig information till intensivvårdssjuksköterskorna på er 

avdelning bifogas detta brev där det framgår att deltagandet är frivilligt, att resultat inte kommer att 

kunna härledas tillbaka till enskild person samt att deltagarna kan avsluta deltagande närhelst de vill 

utan att delge orsak. Utifrån syftet kommer intensivvårdssjuksköterskorna att deltaga i enskild intervju. 

Varje intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter och genomförs på en plats vald av den 

intervjuade. Varje intervju kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och avidentifieras. 

Resultatet kommer att redovisas som ett examensarbete i omvårdnad på kandidatnivå. Studiens 

resultat kommer förhoppningsvis kunna leda till ökade kunskaper kring intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning. Sådan kunskap är viktig för att 

kunna vidareutveckla och förbättra vården som ges. 

 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig. 

Vänliga Hälsningar 

 

Maria Eriksson och Gunilla Smedenman   Linda Johansson 

Studenter, Hälsohögskolan Jönköping   Handledare/Lektor 

maria.a.eriksson@rjl.se    Hälsohögskolan  

Mobil: 0705-12 65 86    Jönköping                       

gunilla.smedenman@rjl.se    Tel: 036-10 12 53  

Mobil: 070-499 49 70    joli@ju.se 
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Bilaga 2 

 

Förfrågan till dig som arbetar som intensivvårdssjuksköterska på en allmän 

intensivvårdsavdelning 

 

På allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige vårdas i huvudsak vuxna patienter, endast 

en liten del av patienterna är barn. Därför kan det ta många år innan 

intensivvårdssjuksköterskan får erfarenhet av att vårda barn. Att vårda barn skiljer sig i 

många avseende från vården av vuxna, och det ställer höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskan vilket kan leda till oro och stress inför att ta emot och att vårda 

barn. Syftet med denna studie är därför att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning.  

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer och du tillfrågas att deltaga eftersom du 

arbetar på en allmän intensivvårdsavdelning, samt har erfarenhet av att vårda barn. Intervjun 

beräknas ta cirka 30-60 minuter och genomförs på av dig vald plats. Intervjuerna kommer att spelas in 

för att sedan skrivas ut ordagrant och avidentifieras. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva ange orsak. Resultatet av studien kommer att 

redovisas i form av ett examensarbete på kandidatnivå vid Hälsohögskolan Jönköping. Då resultatet 

från studien redovisas kommer enskilda individer inte att kunna identifieras, dvs. ingen kommer kunna 

identifiera vad just du sagt. Om du anger dina kontaktuppgifter nedan så tolkas det som ett samtycke 

till att vi kontaktar dig för en intervju. 

 

Ja, ni får kontakta mig: 

 

Namn:_______________________________________ 

 

Telefonnummer:_______________________________ 

 

E-mailadress:_________________________________ 

 

Vid frågor hör gärna av dig till: 

 

Maria Eriksson och Gunilla Smedenman   Linda Johansson 

Studenter, Hälsohögskolan Jönköping   Handledare/Lektor 

maria.a.eriksson@rjl.se    Hälsohögskolan 

Mobil: 0705-12 65 86    Jönköping 

gunilla.smedenman@rjl.se    Tel: 036-10 12 53 

Mobil: 070-499 49 70    joli@ju.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide: 

Studie 

 
1, Tänk på en situation då du vårdade ett barn. Hur upplevde du det? 
 
följdfrågor:  

 Hur menar du? 

 Kan du utveckla det?  

 Kan du säga något mera? 

  Hur reagerade du då? 
 
 
2, Anser du att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att vårda ett sjukt barn? 
 
följdfrågor 

 Får du kontinuerlig fortbildning och träning i att vårda och ta hand om ett 
sjukt barn?  

 Vilka utbildningar? 

  Träning, scenario? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


