
   
 

0 
 

 

 

 

 

  

Vård av prematura barn med 
andningsstöd under avveckling 

- Barnsjuksköterskors erfarenheter 

  

  

  

  

  

 

HUVUDOMRÅDE: Examensarbete, 15 högskolepoäng, magisterexamen i Omvårdnad 

FÖRFATTARE: Ida Andersson & Ida Samuelsson 

HANDLEDARE: Berit Munck 

EXAMINATOR: Maria Björk 

JÖNKÖPING: 2019, juni 

____________________________________________________________________ 

Hälsohögskolan 

Avdelningen för omvårdnad 

Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING 

  



 
 

 
 

 

 

 

  

  

Nursing the premature child with 
respiratory support during weaning 

-Experiences from the pediatric nurses 

  

  

  

  

  

 

MAIN AREA: Exam thesis, 15 credits, Master in Nursing Science 

AUTHORS: Ida Andersson & Ida Samuelsson 

SUPERVISOR: Berit Munck 

EXAMINATOR: Maria Björk 

JÖNKÖPING: 2019, June 

____________________________________________________________________ 

School of Health and Welfare 

Department of Nursing 

Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Prematurt födda barn kräver ofta andningsstöd i form av Continous Positive Airway 
Pressure (CPAP) alternativt High Flow Nasal Cannula (HFNC), i Sverige kallad högflödesgrimma. 
Omvårdnad av barnet under avveckling av andningsstöd kräver specifik kompetens hos 
barnsjuksköterskorna, vilket innebär att läsa av det individuella barnets signaler, vägleda föräldrarna 
och anpassa miljön runt barnet. 

Syfte: Beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med andningsstöd 
under avveckling. 

Metod och tillvägagångssätt: Tre fokusgruppsintervjuer med totalt 15 deltagare har genomförts. 
Intervjuerna har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom att barnsjuksköterskornas kompetens hade stor betydelse för hur avvecklingen 
av andningsstöd gick till, yrkeserfarenhet var av betydande roll. Många uppgav att de saknade 
gemensamma riktlinjer men att de genom att läsa av barnet hade möjlighet att påverka vården och låta 
barnets tillstånd styra avvecklingen. Resultatet presenteras under tre kategorier: 
Barnsjuksköterskornas kompetens styr avvecklingen av andningsstöd, Barnsjuksköterskornas 
möjlighet att påverka vården runt barnet vid avveckling av andningsstöd och Barnets tillstånd styr 
avvecklingen av andningsstöd. 

Slutsats: För att förbättra vården vid avveckling av andningsstöd behöver Newborn Individualized 
Developmental Care and Assesment Program (NIDCAP) och individuellt anpassad vård implementeras 
mer på neonatalavdelningar. Avdelningen behöver gemensamma riktlinjer kring avvecklingen och 
kontinuitet av personal runt barnet behöver prioriteras för att inte förlänga vårdtiden med 
andningsstöd. 

 

Nyckelord: andningsstöd, barnsjuksköterska, neonatal intensivvård, NIDCAP 



 
 

 
 

Summary 

 

Background: Premature born children often require respiratory support in the form of Continous 
Positive Airway Pressure (CPAP) or high flow nasal cannula (HFNC). The nursing of the child during 
weaning respiratory support requires specific skills of the pediatric nurses, which means observing the 
individual child's signals, guiding the parents and adapting the environment around the child. 
Aim: Describe pediatric nurses’ experiences of nursing premature children with respiratory support 
during weaning. 

Method and approach: Three focus group interviews with a total of 15 participants have been 
conducted. The interviews have been analyzed using Graneheim and Lundman's content analysis. 
Results: It emerged that the pediatric nurses’ competence was of great importance for how the weaning 
of respiratory support went, professional experience was of considerable importance. Many stated that 
they lacked common guidelines, but that by observing the child they had the opportunity to influence 
the care and let the child's state control the settlement. The results are presented in three categories: 
The pediatric nurses' skills guide the discontinuation of respiratory support, the pediatric nurses 
ability to influence the care around the child when discontinuing respiratory support and The child's 
condition guide the discontinuation of respiratory support. 

Conclusion: In order to improve care during weaning respiratory support, the Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) and individually adapted care 
need to be implemented more in neonatal departments. The pediatric units need common guidelines 
about weaning and continuity of staff around the child needs to be prioritized in order not to prolong 
the time with respiratory support. 
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Inledning 

Ungefär 10 %, vilket motsvarar 10 000, av de barn som föds i Sverige kräver vård på Neonatalavdelning. 
Av dessa föds 1000 barn före 32 gestationsveckor och räknas som mycket för tidigt födda och 300 av 
dessa föds före 28 gestationsveckor och räknas som extremt för tidigt födda (Svenskt Neonatalt 
Kvalitetsregister, 2018). Prematurt födda barn behöver ofta hjälp med att andas, i form av ett 
andningsstöd, då deras lungor inte är fullt utvecklade (Fellman & Norman, 2015). Att ha ett 
andningsstöd kan vara nödvändigt men har även nackdelar såsom störande ljud, eventuella tryckskador 
eller följdsjukdomar som förlänger vårdtiden eller inverkar negativt på barnets hälsa på sikt (Cignacco 
et al., 2009). De prematurt födda barnens hjärna är känslig för yttre stimuli och miljön runt barnet 
behöver anpassas (Butler & Als, 2008; Charpak et al., 2005; Jackson & Hedberg-Nyqvist, 2013). Miljön 
behöver även anpassas så att det är lätt för föräldrarna att vara delaktiga i barnets vård. Föräldrarna 
behöver information och vägledning i att förstå det lilla barnets kommunikation (Jackson & Hedberg-
Nyqvist, 2013). 

För att vården av dessa barn och deras familjer ska bli så bra som möjligt krävs det att 
barnsjuksköterskorna har specifik kunskap, färdighet och kompetens (Mattsson, Forsner, Castrén & 
Arman, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Forskning finns angående olika strategier att avveckla andningsstöd (Todd et al., 2012; Amatya, 
Macomber, Bhutada, Rastogi & Rastogi, 2017). Studier ur ett omvårdnadsperspektiv har inte hittats, 
varför syftet är att belysa barnsjuksköterskornas erfarenheter inom området.  

 

Bakgrund 

Omvårdnad av barn  

Barnsjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är omvårdnad vilket innebär att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med 
barnet i centrum är det viktigt att barnsjuksköterskan har en förförståelse för de vårdvetenskapliga 
begreppen och en gemensam plattform. Begreppen ska utgöra redskap i vårdandet och leda till 
utveckling och förbättring för barnet (Ekebergh, 2017). Omvårdnad beskrivs ofta utifrån fyra 
konsensusbegrepp; människa, hälsa, omvårdnad och miljö (Bergbom, 2012).  

Människa, i den här studien, syftar till det prematura barnet och dess föräldrar. Enligt 
Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) är både barnen 
och dess familjer barnsjuksköterskans specialistområde. Barnsjuksköterskans uppgift är att företräda 
barnet och att hela tiden se till barnets bästa. En central del i barnsjuksköterskans arbete är att se 
barnens individuella behov och ge vård som är personcentrerad (Mattsson et al., 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008).  

Hälsa definieras som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom och svaghet” (World Health Organization, 1946). Hälsa måste ses ur den enskilda 
människans perspektiv, vad är hälsa för individen. Det handlar både om biologiska och existentiella 
aspekter. Även om människan uppfattar sig som frisk, kan känslan av hälsa försvagas om hen upplever 
svår stress. Eller tvärtom, att trots sjukdom kan en människa uppleva hälsa om situationen känns 
hanterbar (Ekebergh, 2017). Hälsa är målet med omvårdnad. Det är barnsjuksköterskans uppgift att 
stödja och stärka barnet och familjens hälsa (Arman, 2015). 

Omvårdnad och vårdande innebär mer än att bota, det kan inte reduceras till medicinsk behandling, 
teknik och metoder. Omvårdnad karakteriseras av vårdarens vilja att lindra lidande, att hjälpa patienten 
att se meningen med livet trots sjukdom och lidande.  Det finns en naturlig omvårdnad, den mellan 
förälder och barn, men också inom den professionella vården. Omvårdnad handlar om respekt för, och 
bemötande av patienten som en unik människa. Det innebär att känna in situationen här och nu snarare 
än strategiskt planerande. Detta ställer krav på vårdarens mod, kompetens och förmåga att vara 
närvarande (Söderlund, 2017). Barnet och dess familj ska göras delaktig i omvårdnaden och är alltså en 
del av omvårdnaden (Arman, 2015).  



 
 

 
 

Miljön ska anpassas efter barnets psykiska, fysiska och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 
2008). Människan påverkas av den miljö hon befinner sig i. Hon reagerar med sina sinnen, men även 
känslorna påverkas genom den stämning som råder. Detta kommer påverka hur människan upplever 
miljön som vårdande eller icke vårdande (Ylikangas, 2017). Barnsjuksköterskor arbetar utifrån Förenta 
Nationernas barnkonvention (FN:s barnkonvention, 1989) och Nordisk standard för barn och 
ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 2008) som framhåller att barn som vårdas på sjukhus 
har rätt att ha sina föräldrar hos sig under hela vårdtiden.  Miljön behöver anpassas så föräldrarna kan 
vara delaktiga i barnets vård. Föräldrarna behöver även information och vägledning i att förstå det lilla 
barnets kommunikation (Jackson & Hedberg-Nyqvist, 2013).  

 

Barnsjuksköterskans roll i vården av det prematura barnet 

Det prematura barnet ligger inte längre skyddat i livmodern och är det mycket för tidigt fött, är det 
beroende av att yttre stimulans minimeras. Hjärnans utveckling påverkas negativt av stress som barnet 
utsätts för genom starkt ljus, hög ljudvolym och smärtsamma procedurer. Miljön behöver anpassas så 
den liknar livet inne i livmodern (Butler & Als, 2008; Charpak et al., 2005; Jackson & Hedberg-Nyqvist, 
2013). Barnsjuksköterskan läser av och tolkar barnets mående genom att observera dess 
andningsmönster, hudfärg, tonus och rörelsemönster (Als & Gilkerson, 1997). Att vårda barn med 
andningsstöd ställer höga krav på barnsjuksköterskors förmåga att tolka det prematura barnets 
signaler, och att handla därefter för att förebygga vårdskada och lidande för barnet. Barnsjuksköterskor 
behöver genom sin observation av barnet föra barnets talan (Cignacco, et al., 2009).  

Barnsjuksköterskan ska fungera som en mentor för föräldrarna som hela tiden finns närmast barnet. 
Barnsjuksköterskan instruerar föräldrarna i hur de ska ta hand om sitt prematura barn och förklarar 
varför handlingar utförs på ett visst sätt (Butler & Als, 2008). Gradvis förs ansvaret för barnets vård 
över till föräldrarna. En förutsättning för att föräldrarna ska kunna och vilja vara på avdelningen är att 
de upplever stöd från barnsjuksköterskan. Föräldrarna är en del av vårdteamet och ska göras delaktiga 
i beslut som gäller barnet och uppmuntras att stegvis ta eget ansvar för omvårdanden (Örtenstrand, 
2015). Föräldrarna själva tycker det är viktigt att de får vara delaktiga i omvårdnaden och i de beslut 
som gäller barnet. Vidare anser föräldrar att god klinisk kompetens, en ärlig kommunikation och social 
kompetens är viktiga egenskaper hos barnsjuksköterskan (von Essen, Enskär, Haglund, Hedström & 
Skolin, 2002). 

För att ge vård utifrån barnets perspektiv behöver barnsjuksköterskan se omvårdnad ur ett 
helhetsperspektiv. Barnsjuksköterskans fokus bör utgå från barnets behov genom hela 
omvårdnadsprocessen. Barnperspektivet och den personcentrerade vården utesluts om 
barnsjuksköterskan ser omvårdnaden som punktinsatser. God omvårdnad handlar om att se och 
uppmärksamma även de subtila förändringarna hos barnet, det handlar också om att ge vård och 
samtidigt försöka undvika att störa eller skrämma barnet. Barnsjuksköterskan behöver planera och 
lägga upp barnets undersökningar och aktiviteter över en dag utifrån dess ork, förmåga och behov, där 
allt från läkarundersökningar till tid med föräldrarna ska rymmas. Barnsjuksköterskans förmåga att 
vårda ur ett större perspektiv står i relation till förmågan att handla utifrån tidigare erfarenheter, men 
beror också på hur den aktuella situationen uppfattas där och då (Mattsson et al., 2013).  

 

NIDCAP 

NIDCAP är en vårdfilosofi, som handlar om att läsa av varje individuellt barn och att leda föräldrarna i 
att vara delaktiga i vården (Spence, 2016). Målet med NIDCAP är att modifiera neonatalvården och 
skapa en mer naturlig och mindre stressfull miljö för det prematura barnet, en miljö som främjar 
optimal tillväxt och utveckling (Bingham, 2012; Spence 2016). En studie av Brown & Heerman (1997), 
visade att prematura barn vårdade enligt NIDCAP drabbades av betydligt färre intraventrikulära 
blödningar och hade färre dagar med behov av andningsstöd. Samma grupp med barn hade en större 
daglig viktökning och kunde bli utskrivna tidigare. Höga ljudnivåer, ljusexponering eller att arbetet 
utfördes utifrån personalens behov istället för barnets behov gjorde att barnet grät och blev missnöjt. 
Det resulterade i episoder av desaturation och onödig energiåtgång hos barnet (a.a.). Miljön barnet 
vårdas i har betydelse för barnets upplevda hälsa. En lugn miljö skapar också möjlighet för föräldrarna 
att känna sig nära och vårda sitt barn. “Hud-mot-hud" är en del av NIDCAP och innebär att det nakna 



 
 

 
 

barnet ligger på bröstet mot en förälders nakna hud. Det är viktigt att barnsjuksköterskan skapar 
möjligheter för ”Hud-mot-hudvård” (Als & Gilkerson, 1997). “Hud-mot-hudvård” kan ge minskat 
syrgasbehov, lägre andningsfrekvens, stabil andning, stabil puls, bättre tonus, mindre apnéer, bättre 
viktuppgång m.m. hos det prematura barnet (Butler & Als, 2008; Charpak et al., 2005)  

 

Andningsstöd 

Det prematura barnets lungor är omogna och det kan vara svårt för barnet att andas själv. Då kan det 
krävas ett övertryck i lungorna som gör det lättare för barnet att andas och som gör att lungblåsorna 
kan hålla sig utspända. Detta övertryck kallas Continous Positive Airway Pressure, CPAP. Via prongs, 
eller mask över näsan får barnet luft ner i lungorna via ett specifikt tryck som mäts i centimeter H2O. 
Prongen eller masken spänns fast över näsan med hjälp av en mössa. Från 32 gestationsveckor brukar 
barnet självt börja producera det ytspänningsämne som håller de små lungblåsorna uppe. Därför 
behöver de barn som föds efter 32 gestationsveckor inte CPAP under så lång tid, alternativt inte alls 
(Fellman & Norman, 2015). 

En annan behandlingsform med övertryck till lungorna är High Flow Nasal Cannula, HFNC, i Sverige 
kallad högflödesgrimma. Högflödesgrimma har börjat användas mer på neonatalavdelningar i Sverige 
de senaste åren. Högflödesgrimman används där behovet av expansion av lungan inte är så stort, vid 
syrgasbehandling under lång tid eller istället för CPAP efter en extubation. Något som skiljer CPAP och 
högflödesgrimma åt, och som kan medföra en risk för barnet, är att via högflödesgrimman går det inte 
mäta vilket tryck som barnet får ner i lungan utan trycket som ställs in är konstant. Skulle näsgrimman 
sitta för tätt på näsan kan det generera i ett för högt luftvägstryck i barnets lungor. För att undvika farligt 
höga luftvägstryck, ska näsgrimman vara av den storleken att ett läckage vid näsborren är möjligt 
(Jonsson, Sandberg & Björklund, 2015).  

Det finns olika strategier för avveckling av andningsstöd för prematura barn på olika sjukhus. Det finns 
oftast kriterier för att barnet ska komma ur CPAP: att CPAP-trycket kan sänkas, att barnet har ett 
minskat syrgasbehov och att barnet har ett lugnt andningsarbete (Fellman & Norman, 2015). En studie 
från Australien (Todd et al., 2012) visar att vissa prematura barn kommer ur CPAP snabbare, vårdas 
färre dagar på neonatalavdelning, har reducerad incidens av lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi 
(BPD) om barnet inte avvecklar CPAP:en gradvis. Istället för att vara ur CPAP kortare perioder, med 
längre perioder i CPAP däremellan, så stängs den bara av när barnet bedöms vara redo. En annan studie 
(Amatya, et al., 2017) visar motsatsen, att gradvis avveckling är mer lyckad än att plötsligt stänga av 
CPAP:en helt. 

Att avveckla CPAP:en så snart det går har sina fördelar. Nästan 25 % av alla smärtsamma procedurer 
som utförs på barnen på neonatalavdelningen utgörs av smärta från att sätta dit eller korrigera prongs 
och mask då barnet vårdas i CPAP. Att vårdas i CPAP ger även risk för permanenta skador på näsa och 
hud (Cignacco, et al., 2009). Längre tid i CPAP, för de extremt för tidigt födda barnen, ger större risk 
för sepsis och lungsjukdomen BPD framöver (Lundqvist, Källén, Hallström & Hellström-Westas, 
2008).  

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till att avveckla andningsstöd, utan varje neonatalavdelning 
utgår ifrån vad personalen som arbetar där anser vara bäst för barnet, vad personalen har för 
erfarenheter med sig. Det är läkarna som ordinerar när det är dags att börja avveckla andningsstödet, 
och det är barnsjuksköterskorna som utför ordinationen och ser barnet under själva processen. Det är 
därför av intresse att undersöka barnsjuksköterskornas erfarenheter när det kommer till vården av de 
prematura barnen under avveckling av andningsstöd.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med andningsstöd 
under avveckling.   
 



 
 

 
 

Metod  

Design  

Utifrån syftet valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Data samlades in via 
fokusgruppsintervjuer.  Kvalitativ metod valdes eftersom den har som mål att få förståelse för ämnet 
från den levda vardagsvärlden ur de intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Fokusgruppsintervjuer passade då syftet var att undersöka barnsjuksköterskors erfarenheter kring ett 
fenomen. Fokusgruppsintervjuer är lämpligt då ämnet som studeras är outforskat. I en fokusgrupp 
lämnas stor frihet för deltagarna att själva lyfta fram aspekter som de tycker är viktiga. 
Fokusgruppsintervju är lämplig för att få ett bredare perspektiv av idéer. Data som samlas in gör det 
möjligt att analysera gemensamma argument, men ger också möjlighet till individuella berättelser och 
på sätt ett innehållsrikt resultat. När texten analyseras från gruppintervjuer utgör gruppen 
analysenheten (Wibeck, 2017). Den induktiva ansatsen valdes då fenomenet ämnas att studeras 
förutsättningslöst och att utifrån insamlade data dra slutsatser som kan gälla även andra fenomen som 
ligger nära det studerade området (Priebe & Landström, 2017). 

Texten analyserades med stöd från Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av innehållsanalys. 

 

Urval  

Deltagandet till fokusgruppsintervjuerna valdes genom ett ändamålsenligt urval i syfte att få ut bästa 
möjliga information baserat på deltagarnas relevans för studiens syfte. Det är lämpligt för studien då 
det syftar till att välja personer med erfarenhet som kan ge djupare beskrivningar av fenomenet som är 
i fokus (Danielson, 2015). I kvalitativa studier är det viktigare att hitta få personer med erfarenheter 
som kan ge rika beskrivningar, än ett stort antal personer (Henricson & Billhult, 2017). För att delta i 
studien var inklusionskriteriet att sjuksköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet av att ha jobbat 
med prematurt födda barn som vårdats med andningsstöd som var under avveckling. Enligt Wibeck 
(2017) är 4-6 deltagare lämpligt för en fokusgrupp. För stort antal gör att några deltagare kommer bli 
anonyma. I en mindre grupp är det lättare att skapa en känsla av samhörighet och inflytande (Wibeck, 
2017).  

Kontakt togs med vårdenhetschefer (VEC) på tre olika Neonatalavdelningar per telefon för att 
informera om studien. Därefter mailades information om studien med en bilaga till VEC och Klinikchef 
(bilaga 1) och en bilaga till deltagare (bilaga 2). Underskrift, för godkännande av studien, från VEC samt 
klinikchef mottogs innan processen togs vidare. En lämplig dag för intervju bestämdes i samråd med 
VEC. Efter att datum bokats, vidarebefordrade VEC information om studien till lämpliga 
barnsjuksköterskor på avdelningen som skulle arbeta den dagen. Barnsjuksköterskorna gavs möjlighet 
att delta under arbetstid. De deltagande barnsjuksköterskorna mailade eller gav muntligt svar om 
eventuellt intresse att delta tillbaka till VEC.  

Alla deltagarna presenteras som barnsjuksköterskor trots olika utbildningsnivåer enligt Tabell 1.  

  



 
 

 
 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler för deltagarna i studien (n 15) 

 
Kön 
Kvinna 
Man  
 

 
Antal 
14 
1 

 
Ålder  
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
 

 
 
1 
4 
5 
5 

 
Erfarenhet inom neonatalvård 
0-5 år 
6-10 år 
11-20 år 
21-30 år 
31-35 år 
 

 
 
1 
3 
8 
2 
1 

 
Utbildningsnivå 
Grundutbildad sjuksköterska 
Vidareutbildad barn- och ungdomssjuksköterska 
Vidareutbildad intensivvårdssjuksköterska 
Legitimerad barnmorska 

 
 
1 
11 
2 
1 

 

 

Datainsamling  

Data samlades in i januari 2019 genom fokusgruppsintervjuer på tre olika Neonatalavdelningar i södra 
Sverige.  Tre semistrukturerade intervjuer utfördes, med fem deltagare i varje grupp. Första 
fokusgruppsintervjun var en pilotintervju. Pilotintervjun ansågs svara mot syftet och inga frågor 
ändrades efter denna så den inkluderades i studien. Intervjuguide med formulerade frågor används 
med fördel som stöd under intervjun (Danielson, 2017).  Intervjuguiden (bilaga 3) bestod av sex frågor 
med områden som skulle beröras. I en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna ställas i ordning 
utan moderatorn anpassar sig till vad som kommer upp under intervjun (Danielson, 2017).  

Alla intervjuerna ägde rum i närheten av avdelningen, i mindre samtalsrum. Deltagarna bjöds på kaffe 
och kaka med strävan att försöka skapa en avslappnad och öppen atmosfär. I likhet med vad Danielson 
(2015) beskriver så inleddes varje intervju med en kort presentation av författarna och av syftet med 
studien. Deltagarna informerades om hur intervjun skulle gå till, att intervjun spelades in, samt att 
intervjun beräknades ta cirka en timme. Deltagarna påmindes om konfidentialiteten och om 
möjligheten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande. Data samlades in om deltagarnas 
bakgrundsvariabler innan intervjun.   

Båda författarna deltog under intervjuerna och den minst erfarna av Neonatalvård hade en mer ledande 
moderatorroll.  Varje intervju påbörjades med den öppna frågan: “Vad har du för erfarenheter av att 
vårda prematura barn med andningsstöd under avveckling?” Med följdfrågor, som till exempel “kan du 
utveckla det?”, försökte samtalet hållas nära syftet.  Målet med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna 
ska diskutera fritt med varandra, så moderatorn strävade efter att vara så passiv som möjligt i enlighet 
med Wibeck (2017). Intervjuerna tog mellan 35 och 60 minuter. Under tredje intervjun tillkom inte 
mycket ny information.  

 



 
 

 
 

Dataanalys  

Inspelningarna transkriberades ordagrant i enlighet med Graneheim och Lundmans kvalitativa 
innehållsanalys (2003). Författarna transkriberade halva intervjuerna var och kontrolläste sedan 
varandras transkriberingar för att uppnå överrensstämmelse. Den transkriberade intervjutexten lästes 
igenom flera gånger för att få en helhetsbild. Författarna läste texterna och påbörjade analysen var för 
sig och möttes sedan för att reflektera över texternas huvudsakliga innehåll tillsammans. 
Meningsenheter som svarade mot syftet kondenserades genom att reduceras i storlek utan att tappa 
innehåll och förseddes sedan med koder. Koderna skrevs ner på lappar och processen för att hitta 
likheter och skillnader inleddes för att kunna sortera dem i underkategorier. Underkategorierna 
utvecklades sedan till större kategorier. Kategorierna formades utifrån det uppenbara, det manifesta 
innehållet i texten i enlighet med Graneheim och Lundman (2003).  Analysen av intervjutexten 
mynnade ut i tre kategorier och sju underkategorier. I Tabell 2 visas exempel från analysprocessen. 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...när man ska ta 
bort ett 
andningsstöd, om 
man klarar det 
eller inte beror 
väldigt mycket på 
omvårdnaden. Då 
ska man optimera 
tillfället. 

Beror mycket på 
omvårdnaden. Man 
ska optimera 
tillfället. 

Optimera 
miljön och 
omvårdnaden. 

Optimera miljön 
runt barnet. 

 

Barn-
sjuksköterskor
nas möjlighet 
att påverka 
vården runt 
barnet. 

Man gör liksom ett 
litet försök när 
man ser att det inte 
funkar, han är 
ledsen och störd av 
CPAP’en så 
mycket.  

Man provar att ta 
bort CPAP’en om 
barnet blir störd av 
den. 

Barnet själv 
visar 
missnöje. 

Barnet förmedlar 
sitt mående. 

 

Barnets 
tillstånd styr 
avvecklingen 
av 
andningsstöd. 

 

Etiska överväganden  

Etiska överväganden görs genom hela forskningsprocessen för att skydda människors grundläggande 
värden och rättigheter. Intervjustudien utgick ifrån Helsingforsdeklarationen (2013) som bygger på de 
etiska aspekterna att värna om deltagarnas liv, hälsa, värdighet och rättigheter så att omsorgen om 
människan alltid går före samhällets och vetenskapens intressen. En av byggstenarna i deklarationen 
är att deltagandet ska vara frivilligt samt att tillräckligt med information ska ges till deltagarna innan 
ett samtycke lämnas (Helsingforsdeklarationen, 2013). I Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) står det att deltagande i studier ska vara frivilligt och det ska stå klart och 
tydligt vad deltagandet innebär. 

Deltagarna i den här studien fick, via mail, skriftlig information (bilaga 2) om studiens syfte samt 
information om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst. Det framkom även i utskickad information att resultatet inte skulle kunna härledas tillbaka 
till specifik deltagare eller avdelning i intervjun för konfidentialiteten. Vid intervjutillfället togs denna 
information åter upp muntligt. Intervjumaterialet förvarades på ett sådant sätt att obehöriga ej kunde 
få tillgång till det. En etisk egengranskning, enligt högskolans riktlinjer, utfördes innan intervjuerna 
ägde rum.  

Författarna för denna studie har förförståelse inom området eftersom de båda arbetar med barn och 
deras familjer, en på barn- och ungdomsakutmottagning och en på neonatalavdelning. Förförståelsen 
har diskuterats och tagits hänsyn till.  



 
 

 
 

Resultat 

 

Resultatet mynnar ut i tre kategorier och sju underkategorier. Den första kategorin är 
Barnsjuksköterskornas kompetens styr avvecklingen av andningsstöd. Den andra kategorin är 
Barnsjuksköterskornas möjlighet att påverka vården runt barnet. Den tredje och sista kategorin är 
Barnets tillstånd styr avvecklingen av andningsstöd.  En sammanställning presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Barnsjuksköterskornas kompetens styr 
avvecklingen av andningsstöd 

Yrkeserfarenhet krävs för att tolka barnets 
signaler  
 
Behov av riktlinjer och kunskap    

Barnsjuksköterskornas möjlighet att 
påverka vården runt barnet vid avveckling 
av andningsstöd.  

Optimera miljön runt barnet   

 
Lära känna barnet genom kontinuitet  
   
Inkludera föräldrarna i vårdteamet  

Barnets tillstånd styr avvecklingen av 
andningsstöd  
  

Beror på barnets mognad  

 
Barnet förmedlar sitt mående   

  

 

Barnsjuksköterskornas kompetens styr avvecklingen av andningsstöd 

Barnsjuksköterskorna beskrev att lång yrkeserfarenhet hade betydelse för hur barnen vårdades under 
den period då andningsstödet skulle avvecklas, att barnsjuksköterskorna med erfarenhet hade en känsla 
för hur resultatet skulle bli redan innan de tog bort andningsstödet. Yrkeskompetensen växte fram ju 
längre barnsjuksköterskan hade arbetat med prematura barn. Ronden upplevdes som en viktig del för 
kompetensutvecklingen. De beskrev även att de hade behov av riktlinjer för avveckling av andningsstöd 
och kunskap om framförallt högflödesgrimma.  

 

Yrkeserfarenhet krävs för att tolka barnets signaler 

Som ny barnsjuksköterska på neonatalavdelning var det svårt att tolka barnets signaler. När läkaren 
hade ordinerat två timmar utan CPAP så följdes ordinationen utan att tolka barnets individuella 
signaler. Det kunde betyda att barnsjuksköterskorna väckte upp ett gott sovande barn för att sätta dit 
en CPAP som kanske egentligen inte behövdes för stunden. En barnsjuksköterska med yrkeserfarenhet 
såg barnets individuella signaler och inte bara de medicinska parametrarna, och väntade tills barnet 
gett signal om att det är ansträngande att andas utan CPAP. De yrkeserfarna barnsjuksköterskorna 
kunde lättare se och styra när andningsstödet kunde avvecklas. Barnsjuksköterskorna beskrev hur 
viktigt det var att dela sin yrkeserfarenhet med de nya, oerfarna kollegorna.  



 
 

 
 

 

”Det går ju an vi som sitter här med mycket erfarenhet, den här tysta kunskapen, att 
vi bär på så mycket. Vi är ju många nya på vår arbetsplats, då är det viktigt att man 
också ser till att man som ny får jobba med någon som är erfaren, vad är det vi ser? 
Varför beter sig barnet på det här sättet? Så att man hela tiden delar den erfarenheten.” 
(Nr 12) 

 

Behov av riktlinjer och kunskap 

Barnsjuksköterskorna beskrev att vården, vid avveckling av andningsstöd, såg olika ut beroende på vem 
som arbetade för dagen. En del barnsjuksköterskor vågade lite mer, medan andra var mer försiktiga 
och tog det i ett långsammare tempo. De ansåg att det hade varit en fördel om det fanns tydliga riktlinjer 
gällande avveckling av andningsstöd, som alla kunde följa. Framförallt de nya barnsjuksköterskorna då 
de inte har yrkeserfarenheten att förlita sig på. Läkarna beskrevs ha olika strategier för avveckling av 
andningsstöd, vilket barnsjuksköterskorna ansåg svårt att förhålla sig till. Om riktlinjer fanns, skulle 
alla yrkeskategorier kunna förhålla sig till samma strategi. 

Barnsjuksköterskorna beskrev hur det fanns behov av kunskap om framförallt högflödesgrimma. CPAP 
hade använts en längre tid, men högflödesgrimman var relativt ny och barnsjuksköterskorna menade 
att de inte kunde så mycket om den trots att de använde den dagligen på de prematura barnen. 
Barnsjuksköterskorna ville veta mer om riskerna och vad skillnaden blev i jämförelse med användning 
av CPAP med tanke på lungornas funktion och risk för följdsjukdomar.  

 

“När vi lägger över i högflödesgrimma kräver de generellt 10 % mer syrgas och vad 
gör det med ögon och andra organ? /-/ För min del skulle jag vilja ha lite mer kunskap 
om det, lite mer teori bakom. De metoderna vi använder. CPAP:en tycker jag man kan, 
men inte fuktgrimman.” (Nr10) 

 

Ronden beskrevs som ett viktigt lärandetillfälle för både barnsjuksköterskan och läkaren, då läkaren 
hade möjlighet att förklara sådant som barnsjuksköterskan hade funderat över och barnsjuksköterskan 
kunde delge läkaren barnets status. Tillsammans kunde avvecklingen av andningsstöd optimeras. 

 

Barnsjuksköterskornas möjlighet att påverka vården runt barnet vid 
avveckling av andningsstöd 

Barnsjuksköterskorna beskrev att det inte bara handlade om ifall barnet var moget eller inte för att 
avveckla andningsstödet, utan att barnsjuksköterskorna själva hade stor möjlighet att påverka hur det 
skulle gå, genom att hjälpa barnet att lägga energi på rätt saker, att optimera miljön runt barnet. Om 
personalen kände barnet blev det enklare att tolka förändringar i barnets beteende och de kunde då 
snabbare avgöra om barnet var redo att börja avveckla andningsstödet. Barnsjuksköterskorna beskrev 
att det inte alltid var lätt att inkludera föräldrarna i vårdteamet då föräldrarna skulle vara delaktiga i 
beslut, samtidigt som de skulle få vara föräldrar och inte en kollega som skulle ta beslut om det 
medicinska. Det beskrevs som en utmaning att ge föräldrarna rätt information i rätt tid.  

 

Optimera miljön runt barnet 

Barnsjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att optimera miljön runt barnet när andningsstödet 
skulle avvecklas. Det kunde handla om att se till att barnet var lagom varmt och nöjd. Och att barnet 
inte precis hade fått mat och hade magen full med mat. Barnet skulle heller inte ha ont för att tillfället 
skulle vara optimalt. Det var mest optimala för barnet var att ligga hud-mot-hud hos en förälder vid 
dessa tillfällen.  

Barnet behövde lägga sin energi på rätt saker, och när det gällde avvecklingen av andningsstöd behövde 
barnet få hjälp att lägga all sin energi på andningen. Det kunde handla om att planera dag och tid så det 



 
 

 
 

inte var andra undersökningar eller provtagningar som skulle utföras, att anpassa vården individuellt. 
Barnsjuksköterskorna betonade att de hade erfarenhet av att vårdtiden blev kortare då de vårdade 
barnen i enlighet med NIDCAP.  

 

“Sen har omvårdnaden en viktig bit när man håller på att ’träna ur’. Det gäller att 
optimera för barnet. Där har vi mer kunskap idag, har längre erfarenhet inom 
neonatalvård. Men det handlar inte bara om ett behov av andningsstöd eller inte.” (Nr 
12) 

 

Barnsjuksköterskan menade att det fanns många fördelar med att avveckla CPAP:en. Dels det tekniska, 
att barnet slapp höra det blåsande ljudet hela tiden eller att barnet slapp få ner luft i magen med 
övertrycket av luft som CPAP:en gav. Barnet slapp också trycket från mössan som suttit åt hårt runt 
huvudet och masken/näsprongen som tryckt runt näsan. Det upplevdes, från barnsjuksköterskornas 
perspektiv, som en befrielse för barnen när de klarade att andas utan CPAP, alternativt att andas via 
högflödesgrimman istället. 

Högflödesgrimman hade färre slangar så barnen blev lättare att vårda och lättare att vårda hud-mot-
hud. Barnsjuksköterskorna beskrev även att då barnen avvecklat CPAP:en gynnades föräldrarelationen 
och amningen då föräldrarna hade lättare att vårda sitt barn självständigt. Barnet hade dessutom lättare 
att amningsträna utan CPAP:en. 

 

“...man ser att dom blir helt lättade ‘Gud, vad skönt’. För det är så mycket mindre tryck 
i både ansiktet och huvudet, det är inte alltid så skönt att ha något som hela tiden är 
tryckt här och där.”  (Nr 6) 

 

Lära känna barnet genom bättre kontinuitet 

Det beskrevs vara lättare att bedöma barnets behov av andningsstöd när barnsjuksköterskorna kände 
barnet och när de vårdat barnet under några dagar i följd. Då visste de mer om hur barnet brukade bete 
sig och hade lättare att se förändringar i barnets beteende. Det var läkarna som ordinerade om 
andningsstödet skulle plockas bort eller om trycket skulle sänkas. Men barnsjuksköterskorna såg andra 
saker hos barnet som kanske inte läkarna såg lika tidigt då barnsjuksköterskorna var tillsammans med 
barnet mycket mer än läkarna. De beskrev att läkarna var lyhörda för deras åsikter. Om 
barnsjuksköterskan kände barnet och ansåg att barnet skulle klara att vägas utan CPAP kunde hen testa 
detta och sedan förmedla hur det gick på ronden. Om barnet hade klarat det bra kunde då läkaren 
ordinera att barnet skulle pröva att börja avveckla andningsstödet.  Detta kunde medföra att barnet 
kom ifrån andningsstödet tidigare, vilket i sin tur kunde medföra kortare vårdtider för barnen. 
Barnsjuksköterskornas erfarenhet var att besluten som togs, gällande barnets andningsstöd, 
påverkades av hur väl de kände barnet.  

Barnsjuksköterskorna beskrev också att det blev roligare att arbeta när de kände barnet som de skulle 
vårda.  

 

”Det gör det svårt att bedöma om man tycker att de har mycket tillbud. Beror det på 
andningshjälpen, eller är det en infektion? Det är omöjligt att säga när man stiger in 
på en sal klockan sju på morgonen. Så där förlorar barnen när vi hattar runt som vi 
gör. (Nr 10) 

/-/ Det är bra både för barnet och familjen, och en själv också att ha kontinuitet. Då 
kan man lättare se förändringar hos barnet, hur de beter sig andningsmässigt eller ’ 
han brukar göra så när vi badar’ eller ’han brukar bli lite trött efter badet’, saker som 
man kanske inte vet. Då kanske jag som kommer in ny, inte har haft barnet någon 
gång, så börjar barnet få apnéer /-/ då börjar man spekulera ‘har han kanske fått en 
infektion nu?’  Det är lättare om jag då vet hur barnet brukar vara och känner barnet.” 
(Nr 6) 



 
 

 
 

 
Inkludera föräldrarna i vårdteamet 

Barnsjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att föräldrarna ingick i vårdteamet, att de var 
involverade och välinformerade. Beslut skulle inte tas utan föräldrarna, utan det var viktigt att de sågs 
som en del i teamet runt deras barn.  

Att göra upp en plan för avvecklingen av andningsstöd och att alla i teamet var med på planen ansågs 
viktigt. Läkarna ordinerade utifrån vad som behövde göras rent medicinskt och barnsjuksköterskorna 
anpassade planen efter barnets behov. Barnsjuksköterskan kanske visste att det varit en jobbig natt för 
barnet och att det inte passade med lungröntgen på förmiddagen, utan bad att få skjuta på den till 
eftermiddagen istället. Föräldrarna kanske planerade att sitta hud-mot-hud med sitt barn efter lunch. 
Hela teamet behövde inkluderas i planen för dagen.  

 

“Sen är det ju i samråd med föräldrarna. Det är klart att vi diskuterar ihop med 
föräldrarna, såhär är planen framåt, när tycker ni att det passar? Kan ni se på barnet 
när det passar att vi plockar ur CPAP:en? Det är ju inte så att någon kommer in och 
säger ‘nu ska vi göra det klockan tio’ ” (Nr 11) 

 

“Det handlar mycket om att tänka framåt. Planera och ha en framtidsplanering hela 
tiden. Det tycker jag är väldigt viktigt hos oss, att hela tiden tänka framåt, ligga ett 
steg före“ (Nr 7) 

 

Barnsjuksköterskorna beskrev att det kunde var en utmaning att involvera föräldrarna. Dels en 
utmaning att ge den information föräldrarna behövde i rätt takt för att kunna sköta sitt barn och kunna 
vara delaktiga i beslut som togs runt barnet. Föräldrarna kunde inte ta in all information från början, 
utan den behövde ges successivt när barnet växte och behövde vårdas på ett annat sätt än när de var 
mindre. Dessutom behövde föräldrarna få informationen innan det var dags för förändringar för att 
kunna förbereda sig mentalt. Välinformerade föräldrar beskrevs som lugnare och som ett bättre stöd 
för sina barn vid avveckling av andningsstöd. Ett barn som låg hos en förälder som var stressad och 
orolig kunde må sämre när de kom ut i famn än om de låg kvar i kuvösen.  

 

“…det är verkligen något vi får jobba mycket med, att involvera föräldrarna. /-/ Det 
är lätt att de fastnar för att vi kanske inte alltid informerar så mycket som vi borde. 
När barnen utvecklas och mognar. Det är en utmaning.” (Nr 7) 

 

Det beskrevs som en utmaning att föräldrarna inte skulle behöva ta för stor roll i olika beslut. Personalen 
hade utbildning och erfarenhet av att vårda prematura barn och föräldrarna borde kunna lita till deras 
kompetens. Om ett barn legat väldigt länge på avdelningen beskrev barnsjuksköterskorna att 
föräldrarna började bete sig mer som en kollega än som förälder till sitt barn. Föräldrarna skulle vara 
engagerade i omvårdnaden, men de medicinska besluten, vid avveckling av andningsstöd, borde lämnas 
till utbildad personal påpekade barnsjuksköterskorna. Utmaningen för barnsjuksköterskorna låg i var 
gränsen gick. Barnsjuksköterskorna beskrev att det var svårt att diskutera behandling eller ställa frågor 
till läkaren när föräldrarna skulle vara med på ronden. Det kunde leda till att barnsjuksköterskorna inte 
tog upp sina frågor under ronden om föräldrarna skulle höra på. 

 

”Jag tror att det är viktigt för föräldrarna att de ska få vara föräldrar“ (Nr 6) 

 

 

 



 
 

 
 

Barnets tillstånd styr avvecklingen av andningsstöd 

Barnets tillstånd styrde avvecklingen av andningsstöd. Det kunde bero på hur moget barnet var i sina 
lungor eller hur gammalt barnet var i veckor. Barnet kunde själv förmedla att andningsstödet kunde 
avvecklas även om medicinska parametrar förmedlade att barnet var ostabilt. 

 

Beror på barnets mognad 

Om ett barn var ostabilt, hade mycket bradykardier, eller gick ner mycket i saturation var det inte 
lämpligt alls att börja avveckla andningsstödet då barnet inte var moget. Det kunde bero på hur den 
intrauterina miljön sett ut, hur mogna lungor barnet hade när det kom ut eller bero på i vilken vecka 
barnet fötts om det ansågs lämpligt eller inte att börja avveckla andningsstödet. 

Om barnet var så pass gammalt och blivit mer rörligt så att CPAP:en gled snett hela tiden kunde det 
vara dags att testa att avveckla CPAP:en eller övergå till högflödesgimma istället.  

 

“Vi har haft barn födda i vecka 29 som varit helt fina /-/ inget andningsstöd eller 
någonting /-/. Och andra som varit intuberade under lång period, födda i samma 
vecka. Så det har ju med att göra hur den intrauterina miljön har varit, förlossningen 
och mognaden.” (Nr 8) 

 

Barnet förmedlar sitt mående  

Ibland överraskade barnen barnsjuksköterskan och klarade att andas utan andningsstöd även om 
barnsjuksköterskorna trodde att barnen skulle behövt det ett tag till. Barnet kunde bli irriterat på 
CPAP:en genom att bli oroligt eller ledset. Barnsjuksköterskorna testade då att låta barnet vara utan 
CPAP, eller prova med högflödesgrimman istället, trots höga tryck i CPAP:en och mycket syrgas. Det 
började oftast med att barnsjuksköterskorna bedömde barnet i samband med vägning, om barnet 
klarade den påfrestningen eller inte utan andningsstöd. Upplevde de att barnet klarade det bra så togs 
det upp i teamet på ronden.  

 

”En del barn visar själva att de är trötta på CPAP:en. Man kan testa när de är ilskna. 
Man kan testa en stund för att se.” (Nr 5) 

 

“Ibland är det ju någon bebis som skriker, jättemycket. Och verkar missnöjd i CPAP:en 
och då blir det så ’vi tar bort den.’ Och det gick ju jättebra, barnet blev nöjt nu, äntligen 
blev han lugn.” (Nr 14) 

 

  



 
 

 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att studera barnsjuksköterskornas erfarenheter ansågs en kvalitativ metod lämplig 
då den beskriver människors erfarenheter, upplevelser och tankar (Henricson & Billhult, 2017). Den 
induktiva ansatsen lämpade sig för den här studien då syftet var att studera fenomenet för att sedan 
presentera slutsatser som kan gälla för alla inom den studerade gruppen, vilket är lämpligt då 
fenomenet är outforskat (Priebe & Landström, 2017). För att bedöma om en kvalitativ studie har 
vetenskaplig kvalitet används termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

Trovärdighet innebär att data har tolkats och analyserats sanningsenligt. Trovärdigheten påverkas av 
den tillämpade designen och författarnas tolkningar av deltagarnas erfarenheter (Lincoln & Guba, 
1985). Fokusgruppsintervjuer valdes eftersom det är lämpligt inom ett relativt nytt forskningsområde, 
och då erfarenheter och värderingar studeras (Wibeck, 2017). Erfarenheter att vårda barn med 
andningsstöd under avveckling, utifrån ett omvårdnadsperspektiv, är outforskat. Hade individuella 
intervjuer valts hade den enskilda deltagaren kommit mer till tals, men att diskutera fenomenet i grupp 
ansågs ge större trovärdighet då det gav möjlighet till att analysera gemensamma utgångspunkter och 
få en förståelse för hur deltagarna gemensamt skapade mening åt ämnet som diskuterades. För att låta 
läsaren se att resultatet är baserat på faktiska data har flertalet citat tagits med då det är bra för 
trovärdigheten att redovisa citat (Lincoln & Guba, 1985). 

Pålitlighet handlar om att någon annan ska kunna genomföra samma studie, med samma urval och 
metod och få liknande resultat. Urvalet är väl beskrivet och hade en bra spridning gällande deltagarnas 
ålder och yrkeserfarenhet vilket ökar pålitligheten (Lincoln & Guba, 1985). För att få deltagare med 
erfarenhet av fenomenet gjordes ett ändamålsenligt urval. Det hade varit mest fördelaktigt att 
handplocka deltagare med vidareutbildning som barn- och ungdomssjuksköterskor och de med längst 
erfarenheten, vilket av praktiska skäl inte var möjligt då intervjuerna skulle genomföras i grupp och 
under arbetstid. Sjuksköterskorna som arbetade för dagen då intervjun skulle äga rum tillfrågades att 
delta. Därför ansågs inklusionskriteriet: utbildad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet av att 
vårda barn med andningsstöd under avveckling, lämpligt för studiens syfte. Det finns olika åsikter om 
hur många deltagare det ska vara i en fokusgrupp. Wibeck (2017) skriver att i mindre grupper får 
deltagarna en viktig roll och att i större grupper, mer än åtta deltagare, tenderar dominanta deltagare 
att “ta över” diskussionen. Eftersom deltagarna i studien gavs möjlighet att delta under arbetstid var 
det rimligt med fem deltagare per fokusgruppsintervju, vilket ansågs tillräckligt och upplevdes som en 
fördel att det inte var fler. Majoriteten hade en yrkeserfarenhet mellan 10–20 år inom neonatalvård, 
vilket ses som en styrka. En svaghet var att deltagarna dominerandes av kvinnor och att inte alla hade 
en specialistutbildning inom barn och ungdom. 

Det är en fördel att testa sin intervjuguide under en pilotintervju (Henricson & Billhult, 2017). Efter att 
ha jobbat med studieguiden i samarbete med handledare, gjordes en pilotintervju. Intervjun spelades 
in och efter att ha lyssnat igenom och transkriberat materialet kändes frågorna relevanta och gav svar 
på syftet. Därför inkluderades pilotintervjun i studien. Författarnas oerfarenhet av att vara moderatorer 
är en svaghet för studien. Det som kom fram under intervjuerna och de kategorier som det mynnade ut 
i anses relevanta för syftet med studien och en van moderator anses sannolikt kommit fram till liknande 
resultat. För att öka pålitligheten har textmaterialet granskats enskilt och tillsammans. 

Pålitligheten påvisas genom att beskriva författarnas förförståelse (Lincoln & Guba, 1985). Eftersom en 
av författarna har flera års erfarenhet av att vårda prematura barn med andningsstöd och deras familjer, 
innebär det förkunskaper som kan påverka förväntningar, bedömningar och fördomar. Den andra 
författaren har erfarenhet av att jobba med akut sjuka barn och deras familjer, vilket kan ge en viss 
förförståelse inom området. Förförståelsen har öppet diskuterats i syfte att inte låta den påverka 
processen, tillräckligt för att inte den inte ska utgöra en svaghet. Båda författarna fanns med under 
intervjuerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

I en av fokusgruppsintervjuerna var två av avdelningens vårdenhetschefer deltagare i intervjun. 
Vårdenhetscheferna arbetade inom vården på den avdelningen och var alltså även kollegor med samma 
arbetsuppgifter. Enligt Wibeck (2017) kan hierarkiska skillnader i en fokusgrupp bidra till att de andra 
deltagarna inte vågar säga emot deltagaren med högre ställning. Detta är en svaghet för studien med 
risk att de övriga deltagarna blev hämmade, alternativet var att utesluta vårdenhetscheferna och göra 
en intervju med endast tre deltagare vilket var anledning till att vårdenhetscheferna inkluderades. 



 
 

 
 

Ämnet som diskuterades ansågs inte vara av personlig karaktär, utan yrkesrelaterad, vilket antagligen 
bidrog till att någon hierarki inte märktes av. 

I idealfallet görs nya fokusgruppsintervjuer tills det inte kommer fram ny information, materialet har 
då uppnått “teoretisk mättnad” (Wibeck, 2017). Storleken på insamlade data var en styrka då det under 
tredje intervjun inte uppkom ny information. 

Bekräftelsebarheten handlar om att studiens resultat speglar intervjuernas innehåll. 
Bekräftelsebarheten ökar om innehållsanalysen presenteras på ett sådant sätt att läsaren själv kan hitta 
alternativa tolkningar (Lincoln & Guba, 1985). Analysprocessen är väl beskriven utifrån Graneheim och 
Lundmans innehållsanalys (2003). Lincoln och Guba (1985) beskriver också hur viktigt det är för 
bekräftelsebarheten att inte “färga data”. Detta kan undvikas genom att låta andra granska utskrifter, 
analys och resultatbeskrivning. Handledaren för studien har varit en tredje part som hjälpt till att 
formulera kategorier och underkategorier som svarade mot syftet. Då vi är två författare har vi 
diskuterat med varandra under hela processen, vilket är en fördel och underlättat för att inte “färga 
data”.  

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan överföras i andra sammanhang och situationer 
(Lincoln & Guba, 1985). En nackdel med fokusgruppsintervjuer är att resultatet inte är generaliserbart 
i den större befolkningen, såsom enkäter är (Wibeck, 2017).  Graneheim och Lundman (2003) beskriver 
att det är upp till läsaren att avgöra om resultatet går att använda för andra grupper eller situationer. 
En noggrann metodbeskrivning och metoddiskussion har gjorts för att läsaren ska kunna göra en egen 
bedömning av möjlig överförbarhet. Författarnas uppfattning är att resultatet är överförbart till andra 
Neonatalavdelningar i Sverige. 

 

Resultatdiskussion   

Barnsjuksköterskorna i den här studien lyfte att det som oerfaren på Neonatalavdelningen var svårt att 
ta egna beslut utifrån det hen såg, då hen inte hade så mycket erfarenhet att relatera till. Som oerfaren 
barnsjuksköterska var det svårt att vårda barnen ur ett helhetsperspektiv och det krävdes erfarenhet för 
att kunna ge vård utifrån barnets bästa vid avveckling av andningsstöd. Barnsjuksköterskorna 
reflekterade över hur viktigt det var att föra vidare den “tysta” kunskapen till mindre erfarna kollegor.  

Resultatet bekräftas av tidigare forskning som beskriver att vårda prematura barn med andningsstöd 
ställer höga krav på barnsjuksköterskors förmåga att tolka barnets signaler (Cignacco et al., 2009). 
Mattson et. al. (2013) beskriver att ge vård ur ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att vården ska 
vara utifrån barnets perspektiv och behov och att barnsjuksköterskors vårdande står i relation till hens 
tidigare erfarenheter. Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver, i sin kompetensbeskrivning för 
barnsjuksköterskor, utveckling som ett huvudområde. För att utveckla och få en större kompetens 
behöver barnsjuksköterskan kontinuerligt värdera den egna kompetensen.  

Barnsjuksköterskor ställs hela tiden inför situationer då de behöver ta beslut utifrån vad de ser och 
observera de barn de ha framför sig. Studier finns på olika metoder sjuksköterskor använder sig av vid 
beslutstagande. Beslut tagna utifrån intuition tas upp, men benämns som mer svårbeskrivet. En vanlig 
kommentar från sjuksköterskor är då: ”ibland vet man bara” eller “jag fick en känsla”. Många beslut 
fattas utifrån denna tysta, outtalade kompetensen utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet (Lyneham, 
Parkinson & Denholm, 2008).   

Många av barnsjuksköterskorna i den här studien hade svårt att sätta ord på vad det var de såg hos de 
barn de vårdade med andningsstöd. “Klinisk blick” och “tyst kunskap” togs upp men vad det faktiskt 
handlade om var svårt att sätta ord på. Genom att kunna sätta ord på sin erfarenhet skulle 
barnsjuksköterskorna bli medvetna om och utvärdera den kompetens de bär på. Skulle den ”tysta 
kunskapen” synliggöras och föras vidare till mindre erfarna kollegor skulle det troligen generera i färre 
dagar med andningsstöd för prematura barn och alla fördelar som kommer med det, samt en ökad 
patientsäkerhet. 

Att optimera miljön, som en del av omvårdnaden, runt barnet kom fram i resultatet som en viktig del 
av arbetet kring att avveckla andningsstöd.  Barnsjuksköterskorna såg att om miljön runt barnet 
optimerades, hjälpte det barnet att lägga sin energi på att andas utan andningsstöd. 
Barnsjuksköterskorna beskrev att de behövde se till helheten runt barnet, såsom tidsplanering för dagen 
med provtagning och andra undersökningar som kan finnas inplanerade för att optimera tillfället för 



 
 

 
 

avveckling av andningsstöd. Barnsjuksköterskorna beskrev en omvårdnad som faller in under 
vårdfilosofin NIDCAP, vilket innebar individuellt anpassad vård.  

Resultatet bekräftas av forskning som visar att barn vårdade enligt NIDCAP vårdas färre dagar med 
andningsstöd och kan bli utskrivna tidigare (Brown & Heerman, 1997). Målet med NIDCAP är att 
modifiera vårdmiljön individuellt runt det prematura barnet så att den främjar barnets tillväxt och 
utveckling. (Bingham, 2012; Spence 2016). Det prematura barnets stressnivå hålls nere om miljön 
efterliknar den i livmodern (Butler & Als, 2008; Charpak et al., 2005; Jackson & Hedberg-Nyqvist, 
2013). I resultatet framkommer det att vårdmiljön behöver anpassas, vilket bekräftas i 
Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Där beskrivs 
det att vårdmiljön ska anpassas utifrån barnets psykiska, fysiska och sociala behov.  

Barnsjuksköterskorna i studien har en liknande bild av vad som är god neonatal omvårdnad. Det som 
skiljer sig åt är att begreppet NIDCAP används i olika utsträckning. Det talar för att olika 
neonatalavdelningar jobbar med NIDCAP men på olika sätt, mer eller mindre integrerat och belyst på 
olika avdelningar.  

Föräldrarna beskrevs som en självklar och väldigt viktig del av vårdteamet runt barnet, men 
barnsjuksköterskorna beskrev även involveringen av föräldrarna som en utmaning. Utmaningen 
beskrevs ligga i vart gränsen för information och delaktighet i beslut gick för att föräldrarna skulle 
fortsätta ha just en föräldraroll till sitt barn. Barnsjuksköterskorna tog upp att det var optimalt för 
barnet att ligga hud-mot-hud hos en förälder vid försök att avveckla behandling med andningsstöd. 
Samtidigt lyftes det att ett barn hos en stressad förälder inte gynnade barnet. Vid stora händelser sågs 
det som självklart av barnsjuksköterskorna att föräldrarna skulle vara närvarande.  

Barnsjuksköterskornas styrdokument FN:s barnkonvention (1989) och NOBAB (2008) beskriver, likt 
forskning och riktlinjer för NIDCAP (Als & Gilkerson, 1997; Butler & Als, 2008; Charpak et al., 2005; 
Spence, 2016; Örtenstrand, 2015), hur viktigt det är att föräldrarna har en självklar plats i teamet runt 
barnet.  Föräldrarna ska uppmuntras att stegvis ta över ansvaret för vården av sitt barn samtidigt som 
de hela tiden ska ses som en del av vårdteamet (Örtenstrand, 2015). Det är viktigt att involvera 
föräldrarna i tidigt skede av vården för att de ska kunna bygga en god anknytning till sitt prematurt 
födda barn. För att kunna involvera föräldrarna behöver barnsjuksköterskan bygga upp en relation med 
dem. Alla föräldrar har olika förutsättningar och förkunskaper. Interaktion med föräldrar är ibland 
svårt och barnsjuksköterskor upplever att deras utbildning inte ger adekvata förutsättningar för den 
sociala omsorgsaspekten för familjen som helhet (Trajkovski, Schmied, Vickers & Jackson, 2012).  

Det kan vara reell eller upplevd tidsbrist som försvårar för barnsjuksköterskorna när det kommer till 
att involvera föräldrarna på rätt nivå. För att veta om vad och hur föräldrarna behöver information om 
och handledning i, behöver barnsjuksköterskor ha tid till och kunna samla bakgrundsinformation om 
föräldrarna. Förtroliga relationer och även kontinuerlig utvärdering tillsammans, gynnar troligen 
barnsjuksköterskors insikt i vad föräldrarna vill och behöver.  

Barnsjuksköterskorna tog upp att barnets vårdtid med andningsstöd riskerade att bli onödigt lång om 
barnsjuksköterskorna inte hunnit bilda sig en uppfattning av det enskilda barnet. En anledning till det 
var att det var brist på kontinuitet, barnsjuksköterskorna placerades att vårda olika barn från en dag till 
en annan.  

Vård av barn innebär att barnsjuksköterskorna ska försvara barnet i vården.  Det görs genom 
observation av barnets mående via de signaler och det beteende barnet förmedlar (Cignacco et al., 
2009). 

Brist i kontinuiteten runt barnet hindrar barnsjuksköterskorna från att ge individuell vård utifrån 
NIDCAP. Brist i kontinuiteten blir också ett hinder för att lära känna barnet och kunna försvara och 
föra barnets talan, vilket är barnsjuksköterskornas uppgift. Vet ansvarig barnsjuksköterska för dagen 
hur det enskilda barnet brukar bete sig kan hen lättare ge en anvisning om barnet tros vara redo för att 
avveckla sitt andningsstöd eller inte. Patientsäkerheten ökar och barnet riskerar inte, i lika stor 
utsträckning, att utsättas för lidande. 

 

  



 
 

 
 

Slutsats 

I samband med avveckling av andningsstöd spelade barnsjuksköterskornas yrkeserfarenhet en viktig 
roll. Som ny barnsjuksköterska på Neonatalavdelning var det svårt att läsa av det individuella barnets 
signaler. Barnsjuksköterskorna saknade även riktlinjer som kunde följas av både barnsjuksköterskorna 
och läkarna då det kom till avveckling av andningsstöd.  

För att kunna läsa av barnets beteendemönster krävdes att barnsjuksköterskorna vårdade samma barn 
under en längre tid. Barnsjuksköterskorna lärde känna barnet genom kontinuitet. När 
barnsjuksköterskorna hade möjlighet till kontinuitet kunde de lättare optimera miljön runt barnet.  De 
kunde då också påverka föräldrarnas delaktighet i vården bättre, genom att ge anpassad information 
och skapa utrymme att kunna vara närvarande. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat visar på att följande punkter kan förbättra vården av prematura barn under avveckling 
av andningsstöd och dess familjer. 

• NIDCAP behöver implementeras mer på neonatalavdelningar. 
• Riktlinjer behöver skapas kring avveckling av andningsstöd. 
• Utformning av arbetssätt som gynnar kompetensutbyte mellan kollegor. En arbetsmiljö med 

utrymme för reflektion. 
• Utformning av arbetssätt som möjliggör kontinuitet i vårdteamet runt barnet. 

Ovanstående punkter skulle utgöra en förbättring i vården för barnet, den enskilda individen, och för 
vårdpersonalen, den större gruppen. Vidare skulle en förbättrad vård med kortare vårdtider med 
andningsstöd vara kostnadseffektivt på samhällsnivå då barnet inte skulle drabbas av följdsjukdomar i 
lika stor utsträckning. 

Att föräldrarna ska ha en självklar del i vårdteamet samtidigt som de ska handledas och få vara just 
föräldrar upplevde barnsjuksköterskorna som en utmaning. Det framgår inte i denna studie hur 
föräldrar vill vara delaktiga i vårdteamet vad gäller de medicinska besluten som fattas, men det skulle 
vara en intressant inriktning på vidare forskning. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Information om forskningsstudie: 

  
Barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med andningsstöd 
under avveckling.  

 
Till vårdenhetschef och verksamhetschef på Neonatalavdelningen.  
  
Bakgrund  
Enligt SNQ-registret vårdas barn i CPAP olika länge beroende på vilken klinik de hamnar. Under år 
2015-2017 vårdades nyfödda, per 100 levande födda, i Göteborg 15,8 dagar i CPAP. Samma mätvärde i 
Umeå visade på 31,9 dagar. Detta måste ju betyda att vi ser olika saker hos barnet som gör att det tar 
olika lång tid vid avveckling av andningsstöd. Det kan också betyda att vi läser av barnen olika, vilket 
vi vill undersöka närmare.  
 
Syfte  
Syftet är att ta reda på barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med 
andningsstöd under avveckling.  
 
Tillfrågan om deltagande  
Önskemålet är att få komma till er neonatalavdelning och göra en fokusgruppsintervju med fem 
barnspecialistsjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet av att vårda prematura barn med 
andningsstöd under avveckling. Vi tänker att intervjun tar ca en timme och vi skulle önska att de som 
vill och kan delta i intervjun får göra det under arbetstid, t.ex. i överlappet mellan dag-och 
kvällspersonal. Vi bifogar ett informationsbrev som vi skulle uppskatta om du vill lämna till lämpliga 
deltagare för studien. 
   
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien 
publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 
   
Kontakt  
Vi har redan varit i kontakt per telefon. Vi kommer kontakta er igen i början på januari 2019 för att 
boka datum och tid för intervjun. Vi har redan pratat om att ses i v. 4-5.   
 
Ida Andersson, barnspecialistsjuksköterske-student  
Telefon: 0735725682 Mail: anid1616@student.ju.se  
 
Ida Samuelsson, barnspecialistsjuksköterske-student  
Telefon: 0702222802 Mail: said1617@student.ju.se  
 
Karina Huus, lektor på Hälsohögskolan vid Jönköpings Universitet. Handledare.  
Telefon: 036-101240 Mail: karina.huus@ju.se  
  
  
För godkännande  
  

 
 
.......................................................                        ..................................................... 
Verksamhetschef                                                              Vårdenhetschef  
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Bilaga 2 

Information om forskningsstudie:  
 
Barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med andningsstöd 
under avveckling.  

 
Till dig som är sjuksköterska och som jobbat minst ett år med prematura barn med andningsstöd 
under avveckling.  
  
Bakgrund  
Enligt SNQ-registret vårdas barn i CPAP olika länge beroende på vilken klinik de hamnar på. Under år 
2015-2017 vårdades nyfödda, per 100 levande födda, i Göteborg 15,8 dagar i CPAP. Samma mätvärde i 
Umeå visade på 31,9 dagar. Detta måste ju betyda att vi ser olika saker hos barnet som gör att det tar 
olika lång tid vid avveckling av andningsstöd. Det kan också betyda att vi läser av barnen olika, vilket 
vi vill undersöka närmare.  
  
Syfte  
Syftet är att ta reda på barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda prematura barn med 
andningsstöd under avveckling.  
  
Tillfrågan om deltagande  
Du tillfrågas att delta i studien eftersom du har erfarenhet av att vårda prematura barn med 
andningsstöd på neonatalavdelning. Önskemålet är att få göra en fokusgruppsintervju med dig och 
några av dina kollegor i grupp under ca en timme på arbetstid. Vi vill ta del av dina erfarenheter och 
tankar kring vården av de prematura barnen vid avvecklingen av andningsstöd. Intervjun kommer att 
spelas in och inspelningen kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den. Deltagandet i 
studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan utan 
att ange orsak.   
  
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien 
publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.   
  
Kontakt  
Kan du tänka dig att delta i studien så kontaktar vi dig för vidare planering för intervjun.  
 
Ida Andersson, barnspecialistsjuksköterske-student  
Telefon: 0735725682 Mail: anid1616@student.ju.se  
 
Ida Samuelsson, barnspecialistsjuksköterske-student  
Telefon: 0702222802 Mail: said1617@student.ju.se 
  
Karina Huus, lektor på Hälsohögskolan vid Jönköpings Universitet. Handledare.  
Telefon: 036-101240 Mail: karina.huus@ju.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Frågeställningar: 

Vad har du för erfarenheter i samband med avveckling av andningsstöd hos de prematura barnen? 

Vad är det som styr avvecklingen? 

Beskriv hur det brukar gå till när ni börjar avveckla andningsstöd såsom CPAP och högflödesgrimma. 

Hur ser vården ut innan avvecklingen respektive under avvecklingen? 

Hur märker du att barnet mår bra utan andningsstöd? 

Hur märker du att barnet inte mår bra utan andningsstöd? 

Finns det något mer du vill berätta om? 

 

Följdfrågor: 

Utveckla gärna. 

Hur menar du? 

Hur tänker du? 

Kan du beskriva en specifik situation? 

 

• Presentera oss. 

• Berätta om uppsatsen. Beskriv att den är skriven för någon som kanske aldrig varit på Neo, att man 
måste förklara som att man pratade med någon utanför jobbet. Förklara! Var tydlig!  

• Dela ut papper och samla in data om deltagarna. 

• Informera om konfidentialitet, möjlighet att dra sig ur, tystnadsplikt, att intervjun beräknas ta ca 1 
timme. 

• Ge personen tid att tänka efter, tid att prata. Forcera inte!  

• Visa inget ogillande eller gillande. Var neutral.  

• Var inte rädd att ställa frågor som kan upplevas jobbiga. Var nyfiken. Förutsätt inte att du förstår vad 
personen menar, fråga!  

 

 


