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Abstrakt 
 

Bakgrund: Att vårda en kritiskt sjuk patient ställer stora krav på att det finns personal med 

kompetens som klarar av att hantera omvårdnads tekniska moment. Målet är att alla 

allmänna intensivvårdsavdelningar (IVA) ska ha möjlighet och kompetens för att kunna 

stabilisera ett kritiskt sjukt barn upp till 48 timmar.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa vad som underlättar och försvårar vården av barn på 

en allmän IVA utifrån IVA-sjuksköterskornas upplevelser. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats. För att kunna ta del av sjuksköterskornas 

upplevelser genomfördes åtta individuella semistrukturerade intervjuer samt en test intervju 

före studiens start.  

Resultat: Resultatet består av tre kategorier: Egen kompetens, Upplevd stress samt 

Samarbete och stöd med sammanlagt åtta stycken underkategorier. Resultatet visar på 

svårigheter att skaffa sig kompetens och att känna sig trygg i arbete med små barn på grund 

av bristande erfarenheter och litet antal barn som vårdas. IVA-sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av stress. Underlättande faktorer var ett väl fungerande samarbete och tydliga 

styrdokument och rutiner.  

Slutsats: Att vårda barn på en allmän IVA är en komplex situation som inte dyker upp så 

ofta. Resultatet består av väsentliga delar som kan försvåra men även underlätta arbetet med 

och kring barnet vilket kan leda till att IVA-sjuksköterskan upplever en stress och oro men 

samtidigt finns det en positiv sida att kunna utveckla sin kompetens.   

 

Nyckelord: Allmän intensivvårdsavdelning, Barn, Intensivvårdssjuksköterska, Intervjuer, 

Kvalitativ studie, Upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Background: Caring for a critically ill patient places great demands on the fact that there are 

staff with skills capable of managing the technical aspects of nursing care. The goal is that all 

general intensive care units (ICU) should have the opportunity and competence to stabilize a 

critically ill child up to 48 hours. 

Purpose The purpose of the study is to highlight what facilitates and obstructs the care of 

children on ICU based on the experiences of the ICU-nurses. 

Method: The study has a qualitative approach. In order to be able to take part in the 

experiences of nurses, eight individual semi- structured interviews were conducted and a 

test interview before the start of the study. 

Result: The result consists of three categories: Own Competence, Experienced Stress, and 

Cooperation and Support with a total of eight subcategories. The result shows difficulties in 

acquiring skills and feeling safe in working with young children due to lack of experience 

and a small number of children being cared for. ICU nurses experienced a sense of stress. 

The facilitating factors were a well-functioning cooperation and clear control documents and 

procedures. 

Conclusion: Caring for children on a general ICU is a complex situation that does not appear 

so often. The result consists of essential parts that can make it difficult, but also facilitate the 

work with and around the child, which can lead to the ICU nurse experiencing stress and 

concern, but at the same time there is a positive side to develop his / her skills. 

 

Keyword: Children, Experiences, General Intensive Care, Intensive Care Nurse, Interviews, 

Qualitative Study. 
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Introduktion 

Barn som är så sjuka att de behöver intensivvård skall helst vårdas på 

intensivvårdsavdelning (IVA) som är specialiserad för barn men detta är inte alltid möjligt. 

Barnets tillstånd gör att det inte alltid kan förflyttas till ett sådant sjukhus och antalet platser 

är begränsade vilket också leder till att barnet vårdas på en allmän IVA som framförallt 

vårdar vuxna (Maybloom, Chapple & Davidson, 2002). 

Sjuksköterskor på en allmän IVA kommer i mindre utsträckning i kontakt med sjuka barn 

och även om barn ibland vårdas på allmän IVA kan inte alla delta i vården vilket i sin tur 

leder till att IVA-sjuksköterskan har mindre vana av att vårda barn vilket kan påverka 

kompetensen negativt. I tidigare studier uttryckte IVA-sköterskorna att de hade bristande 

kompetens, kände stress och rädsla för att vårda barn (Offord, 2010).  

Det behövs mer forskning om IVA-sjuksköterskornas upplevelser av att vårda barn på en 

allmän IVA. En ökad kunskap inom området skulle kunna leda till att IVA-sjuksköterskan 

känner en ökad trygghet i vården av dessa barn samt att barnen då får en så trygg och säker 

vård som möjligt. 

 

Bakgrund 

Intensivvård 

Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid 

hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Syftet med IVA är att övervaka och stödja 

sviktande vitalparametrar hos kritiskt sjuka patienter som riskerar att mista livet utan den 

specifika vården. Patienterna som hamnar på IVA har vitt skilda sjukdomar och hotande 

tillstånd som skall behandlas, men de delar alla den potentiella reversibiliteten hos en eller 

flera hotade vitalfunktioner (Valentin & Ferdinande, 2011; Hofhuis et al., 2008). Detta 

betyder oftast att patienterna t.ex. behöver intuberas, respirator behandlas samt att de kan 

behöva cirkulationshöjande behandling. Det allvarliga tillståndet som dessa patienter 

befinner sig i kräver många gånger att patienten behöver starka smärtstillande, 

ångestdämpande samt sederande läkemedel vilket leder till att en stor del av de patienter 

som vårdas på IVA ofta är medvetandesänkta eller helt sederade (Hofhuis et al., 2008). 
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Arbetet kring patienterna på IVA består oftast av mycket medicinteknisk utrustning och 

olika typer av övervakning som patienten är uppkopplad till. Det är en stor arbetsgrupp med 

läkare, specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier som 

arbetar kring patienten (Valentin & Ferdinande, 2011; Hofhuis et al., 2008). För att 

säkerhetsställa optimal vård måste samarbetet mellan olika yrkesgrupper fungera under 

tidspress när det kommer till olika behandlingar, ingrepp och medicineringar vilket gör att 

arbetsmiljön på IVA är komplex med mycket som sker samtidigt. Därför är det viktigt med 

ett välstrukturerat samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom 

intensivvården (Valentin & Ferdinande, 2011). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetens 

En IVA-sjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som har genomgått 

specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård och har därmed en 

specialist kompetens inom detta område. IVA-sjuksköterskans ansvar och funktion på IVA 

är att bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till 

kritiskt eller akut sjuka patienter. Eftersom patienterna ofta är kritiskt sjuka ingår det även i 

IVA-sjuksköterskans arbetsuppgift att finnas till och erbjuda stöd för anhöriga som kan 

befinna sig i olika krissituationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Att vårda en mycket kritiskt sjuk patient ställer stora krav på att det finns personal på 

arbetsplatsen med kompetens som klarar av att hantera omvårdnads tekniska moment. IVA-

sjuksköterskans kompetens är inte bara beroende på hur kvaliteten på det medicinska 

utförandet är utan även kvaliteten på omvårdnaden för att möjliggöra en helhetssyn av 

patienten (Lakanmaa, Suominen, Ritmala-Castrén, Vahlberg & Leino-Kilpi, 2015).  

IVA-sjuksköterskan vårdar kritiskt sjuka patienter som har begynnande eller hotande svikt i 

ett eller flera organ, skiftande diagnoser och är i olika åldrar. Detta sker i en vårdmiljö med 

fler och fler komplicerade behandlingsmetoder med högteknologisk utrustning vilket leder 

till att kravet på IVA-sjuksköterskans kompetens inom medicin, behandling, teknik och 

omvårdnad hela tiden ökar. Inom den moderna intensivvården handlar det om att IVA-

sjuksköterskan ska kunna jobba förebyggande och ha handlingsberedskap inför oväntade 

situationer och inte bara behandla pågående diagnoser (Nobahar, 2016). 
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I en studie skriven av Wilkin och Slevin (2004) belyser de IVA-sjuksköterskans sätt att 

hantera svåra kritiska situationer men samtidigt kunna behålla ett lugn framför patienten 

och dennes närstående där IVA-sjuksköterskans kunskap, känslor och färdigheter spelar stor 

roll. I studien belyser de även vikten av IVA-sjuksköterskans roll i omhändertagandet på 

IVA, där den kontinuerliga kompetensutvecklingen som krävs av IVA-sjuksköterskan för att 

ständigt kunna följa med i den tekniska och medicinska utvecklingen som sker på IVA är 

avgörande.  

 

Intensivvård av barn 

Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, 2018) så vårdades sammanlagt 823 barn mellan 

noll-fyra år under år 2017 på allmän IVA vilket motsvarar knappt 2,5 % av alla patienter.  

Personalen som vårdar barn på allmän IVA måste vara medvetna om att barn är fysiologiskt 

och anatomiskt omogna vilket gör att deras normala vitalparametrar skiljer sig från en vuxen 

patient. Barn har till exempel högre puls, högre andningsfrekvens och lägre blodtryck än vad 

vuxna har. Dessa skillnader gör att barnen måste behandlas på specifika sätt och kan inte ses 

som en liten vuxen (Hazinski, 2013). Även omhändertagandet av barnets familj ställer 

särskilda krav, genom att involvera familjemedlemmarna, framförallt barnets föräldrar. Att 

föräldrarna är närvarande och delaktiga i deras barns vård bygger upp en tillit till 

personalen vilket kan göra det möjligt för föräldrarna att lämna barnet en stund för att ta 

hand om sig själv med vetskapen att barnet får bästa möjliga vård. Det bibehåller även 

föräldrarnas relation till barnet genom att skapa en närhet och en känsla av att det får 

tillbaka föräldrarollen. Att ha föräldrarna närvarande är även viktigt för IVA-sköterskorna 

då det ger möjlighet att förstå familjen men även barnets bakgrund och få en tydligare bild 

av barnets sjukdom vilket kan leda till hela familjens behov lättare blir bemötta (Manning, 

Hemingway & Redsell, 2017).   

Enligt Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård, SFBABI (2014) är målet att alla 

IVA ska ha möjlighet och kompetens för att kunna stabilisera ett kritiskt sjukt barn upp till 48 

timmar, om barnet förväntas vårdas längre än 2 dygn eller om det är problematiskt att 

stabilisera barnet, så skall barnet helst förflyttas till en barnintensivvårdsavdelning (BIVA). 

Målet med svensk intensivvård för barn är att de minsta och sjukaste prioriteras för vård på 
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BIVA, detta görs för att på bästa sätt komma fram till vilka som lättast kan vårdas på allmän 

IVA med en målsättning att optimera patientsäkerheten. Detta styrks i studien av Shann och 

Pearson (1999) där de belyser att svårt sjuka barn har en lägre dödlighet om de vårdas på en 

specialiserad BIVA där personalen arbetar heltid med pediatriska patienter och har vanan 

inne. 

 

Detta stämmer överens med barnkonventionen som säger “Barnets bästa skall alltid komma 

i främsta rummet och staten skall vidta alla lämpliga åtgärder och resurser för att genomföra 

konventionen” (Förenta Nationernas generalförsamling, 1989). Specifika BIVA är att föredra 

om det går att motivera med tillräckligt hög omsättning och om tillräcklig expertis finns. Så 

långt det är möjligt bör barn behandlas på specialiserade BIVA (Valentin et al., 2011). 

 

Teoretisk anknytning 

Benner (1993) beskriver sjuksköterskans kompetensutveckling i olika stadier där 

sjuksköterskan börjar som novis med möjlighet att utvecklas till expert. En novis saknar 

erfarenheterna som krävs för att hantera oväntade situationer och behöver mer handledning 

och stöd i sitt arbete samtidigt som en expert lätt kan sätta sig in i och lösa olika situationer 

utan att behöva fundera på hur det skall lösas. I detta arbete har Benners teori valts då det 

beskriva hur intensivvårdssjuksköterskorna försöker bygga upp sin kompetens och 

erfarenhet för att ta sig från novis till expert och på vilket sätt de gör det.  

För att ha möjligheten att gå från novis till expert krävs alltså att sjuksköterskan får 

erfarenheter i praktiska situationer men det krävs också att sköterskan har teoretiska 

kunskaper och visar ett engagemang för att kunna utvecklas. Det handlar inte om hur länge 

sjuksköterskan har arbetat utan det handlar mer om hur ofta sjuksköterskan ställs inför 

praktiska situationer (Benner, 1993). 

 

Denna teori återspeglar sig i intensivvård framförallt när det kommer till intensivvård av 

barn på allmän IVA, där IVA-sjuksköterskorna sällan och under korta tidsperioder vårdar 

barn. Detta kan resultera i att processen att gå från novis till expert inom området kan ta tid 
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då det mindre frekvent dyker upp praktiska situationer som i sin tur leder till en brist på 

erfarenhet av att vårda barn.  

 

Problemformulering 

Som IVA-sjuksköterska på en allmän IVA är det ett väldigt brett arbetsområde med många 

komplexa arbetsuppgifter och situationer där IVA-sjuksköterskan stöter på en varierande 

patientgrupp i from av ålder, kön, symtom och diagnoser. Det är dock färre barn som 

vårdats på allmän IVA än vad de är vuxna. Detta medför att IVA-sköterskornas erfarenhet 

till att vårda barn på en allmän IVA blir lägre vilket i sin tur kan leda till osäkerhet av att 

vårda barn. Sammantaget kan detta leda till en försämrad patientsäkerhet och trygghet för 

närstående. Det finns många olika studier på olika diagnoser och behandlingsmetoder när 

det kommer till att vårda barn, däremot finns det väldigt få studier som belyser hur IVA-

sjuksköterskorna upplever det att vårda dessa barn och vad som kan underlätta och försvåra 

denna upplevelse.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vad som underlättar respektivie försvårar vården av barn 

på en allmän IVA utifrån IVA-sjuksköterskornas upplevelser.  

 

Metod 

Design 

För att på bästa sätt beskriva deltagarnas upplevelser så användes en kvalitativ design med 

induktiv ansats som enligt Polit och Beck (2016) är lämplig när den syftar till att belysa 

sammanhanget av människors upplevelser. Datan samlades in genom användande av 

semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer som enligt Kvale & Brinkman (2014) 

används för att få förståelse för den intervjuades personens egna perspektiv av levda 

upplevelser. Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av 

innehållsanalys (2004).  
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Urval 

Studien utfördes på en mellanstor intensivvårdsavdelning i Sverige. Först av allt söktes 

samtycke hos avdelningscheferna genom att dela ut ett informationsbrev, så de kunde 

godkänna att denna studie kunde utföras på deras personal. Efter deras godkännande, så 

rekryterades deltagare genom att använda sig av ett strategiskt urval. Enligt Polit & Beck 

(2016) är detta lämpligt för att hitta deltagare som gynnar studien. Inklusionskriterierna var 

en utbildning till intensivvårdssjuksköterska och att de jobbat på en intensivvårdsavdelning i 

över fem år. Se (Figur 1). Detta gjordes för att de deltagare som valdes ut skulle ha haft 

tidigare erfarenheter av att vårda barn. Om deltagarna kunde tänka sig att delta fick de ett 

informationsbrev där studiens syfte och bakgrundsfakta presenteras samt information om 

hur data från studien hanteras i framtiden och att allt är konfidentiellt samt att deltagarna 

har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när de vill. Därefter skapades ett skriftligt 

samtycke om deltagarna ville vara med och sammanlagt blev det åtta stycken som deltog i 

studien. Av deltagarna var sex kvinnor och två män med ett åldersspann mellan 34-63 år och 

deras yrkesverksamma år inom intensivvården varierade mellan 8 och 37 år (Figur 1). 

 

 

Kön Ålder Antal år som 

intensivvårdssjuksköterska 

År med 

erfarenhet av 

barn på IVA 

Inklusionskriterier 

2 Män 

6 

Kvinnor 

34 – 

63 

8-37 6-37 Legitimerad IVA-

sköterska. 

Arbetat över 5 år på 

IVA.    

Figur 1. Översikt över urvalet 
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Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en provintervju på cirka 20 minuter för att testa 

intervjuguiden och se om datan från den var relevant (Danielsson, 2012). Åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer utfördes under våren 2018. Intervjuerna skedde i lugn miljö i 

ett avskilt rum på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset där alla deltagare arbetade. Alla 

intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande där en ledde intervjun samtidigt 

som den andra antecknade och kom med följdfrågor. När intervjuerna bokades delades ett 

brev ut med information om studien, intervjun och deltagarnas medgivande. Detta skedde 

en vecka innan intervjun. Innan intervjun påbörjades samlades brevet in och deltagaren fick 

ytterligare information om hur intervjun skulle gå till samt studiens syfte. Under intervjun 

användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) som gav deltagarna möjlighet att med 

egna ord berätta fritt kring dessa områden. De frågor som ställdes under intervjun var: “Hur 

upplever du att det är att vårda barn på intensivvårdsavdelningen”, “Vad är det som 

fungerar bra”, “Vad upplever du skulle kunna bli bättre”. I samband med att deltagarna 

berättade så ställdes också följdfrågor som, “Hur tänkte du då?”, ”Har jag förstått dig rätt 

när du menar?” av författarna (Polit & Beck, 2016). Det gavs ingen tydlig ålders definition av 

små barn innan eller under intervjuns gång, då frågorna skulle vara så breda som möjligt och 

ge deltagaren möjlighet att prata fritt. Intervjuerna spelades in digitalt och varade mellan 25-

35 minuter.   

 

 

Dataanalys 

Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning, vilket är en 

metod som lämpar sig väl för att bearbeta stora mängder data från inspelade intervjuer. De 

inspelade intervjuerna transkriberades först och lästes därefter igenom för att försöka skapa 

en helhetsbild. Därefter gick de transkriberade intervjuerna igenom och delades upp i 

meningsenheter i varierande storlek som därefter kondenserades genom att minska 

meningsenheter utan att tappa innehållet. Dessa kondenserade meningsenheter kodades 

sedan för att lyfta innehållet. Därefter jämfördes koderna för att på så sätt hitta liknande 

koder som skapade underkategorier och som senare skapade kategorier (figur 2). Alla 

underkategorier och kategorier skulle svara mot syftet med studien och inga koder fick 
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hamna utanför kategorierna eller passa in i fler än en kategori, detta kan dock vara svårt 

enligt Graneheim & Lundman (2004) då det gäller människors erfarenheter och upplevelser.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Med åren har det kommit mycket nya 

hjälpmedel men behandlingen och 

övervakningen är egentligen 

detsamma som det alltid varit, det är 

samma saker som är viktigt att ha koll 

på och den baskunskapen har jag 

byggt upp, sen är det ibland 

individuella skillnader på barnen. 

Mycket är 

detsamma och 

den 

baskunskapen 

har jag. 

Att ha en 

baskunskap 

om barn 

Kunskap 

och 

erfarenhet  

Egen 

kompetens 

För mig har det ju varit så att när det 

har varit för lika. Alltså när det blir för 

lika och så och de blir för nära en själv 

då funkar inte försvarsmekanism med 

den professionella rollen.  

 

Är situationen 

för nära en 

fungerar inte 

försvarsmekanis

mer med den 

professionella 

rollen.  

Svårt att 

distansera 

sig 

Egna 

känslor 

Upplevd 

stress 

Sen är de ju alltid trivsamt som att vi 

har väldigt bra personalgrupp en 

ganska jämn grupp i det att alla har 

har varit mer eller mindre bekväma 

med och ta hand om barn och därför är 

det väldigt lätt få stöd över sin egen 

personalkategori. Om man har några 

funderingar kring praktiska göra mål 

exempelvis så understödet som vi får 

fungerar väldigt bra.  

En bra 

personalgrupp 

som bidrar med 

stöd och som 

man kan få hjälp 

av om man har 

funderingar.  

 

Personalgru

ppen hjälps 

åt och 

stödjer 

varandra 

Kollegialt 

stöd 

Samarbete 

och stöd 

Figur 2. Exempel på analysförfarandet 
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Etiskt Övervägande  

Samtliga deltagare tilldelades ett informationsbrev. I informationsbrevet framgick det att 

deltagaren när som helst kunde dra sig ur studien utan motivering samt att all information 

om deltagaren kommer vara konfidentiellt. Konfidentialitet innebär att ingen information 

som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet, varken skriftligt eller muntligt (Polit & Beck, 

2016).  Deltagarna gav ett skriftligt samtycke till att delta under dessa principer. Ljudfilerna 

som spelades in under intervjuerna raderades efter avslutad studie.  

 

Resultat 

Efter analysen framkom tre kategorier och åtta subkategorier. Samtliga presenteras i Figur 3.  

 

Subkategorier Kategorier 

Kunskap och erfarenhet  

Trygghet 

Egen kompetens 

Kontrollbehov 

Egna känslor 

Personalresurser 

Upplevd stress 

Anhörigstöd 

Kollegialt stöd 

Kommunikation och interaktion 

Samarbete och stöd 

Figur 3. Översikt över subkategorier och kategorier 
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Egen kompetens 

Kunskap och erfarenhet  

Alla IVA sjuksköterskor som intervjuades var eniga om att det krävs en stabil grund av 

erfarenhet och kunskap för att vårda barn eftersom det skiljer sig så pass mycket från vuxna 

patienter. Tidigare erfarenheter och kunskaper om hur barnen reagerar på olika 

behandlingar ger en ökad beredskap och minskar risken för att orsaka skada och underlättar 

i omhändertagandet av barn. De IVA sjuksköterskor med lång erfarenhet menade att de 

tidigt fick chansen att bygga upp sin kunskap, då det var vanligare att barn vårdas på IVA 

och därför har de en baskunskap som underlättar i arbetet kring barnen även nu trots att 

mycket har förändrats. 

 

Med åren har det kommit mycket nya hjälpmedel men behandlingen och övervakningen är egentligen 

detsamma som det alltid varit, det är samma saker som är viktigt att ha koll på och den baskunskapen 

har jag byggt upp, sen är det ibland individuella skillnader på barnen. 

 

Dock så framkom det att för de sjuksköterskorna som inte har hunnit skaffat sig kunskapen 

och erfarenheten som behövs försvårades arbetet genom att det i dagsläget var mycket färre 

barn som vårdas på IVA och när de väl vårdas på IVA, så var det korta vårdtider och många 

gånger skickas de vidare till specialistvården. Det är därför viktigt att passa på och försöka 

vara delaktig i vården kring så många barn som möjligt, även om det inte var barn som var 

just intensivvårdskrävande, så var det ett lärandetillfälle som bidrar med kunskap och med 

mer erfarenhet vilket ger en ökad kompetens som skulle kunna underlätta vårdandet av 

barnet.  

 

Trygghet 

Ett av de större bekymren som många av deltagarna i studien hade var att det var svårt att 

känna sig trygg i vården av barn då det var ett sådant litet antal barn som vårdas på IVA. 

Detta leder till osäkerhet när det kommer till läkemedelsordinationer, inställningar på 

respiratorer, och referenser för barns vitalparametrar. Känslan av otrygghet bland IVA-

sjuksköterskorna beror också på att de flesta upplevde att barn har mindre marginaler och 

att det kan svänga väldigt fort i ett barns mående och i och med att det saknas erfarenheter 
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av att vårda barn så skapas en otrygg situation. Flera av deltagarna i studien uttryckte en 

önskan om att det var större volym av barn som vårdades på IVA för att på så sätt få en vana 

och känna sig trygga i arbetet de utför.  

 

Det är en svaghet att vi inte har så många barn, man får inte samma rutin och trygghet som med de 

vuxna. 

 

För att öka möjligheterna att känna sig trygg i vården av barn och få mer erfarenheter och 

kunskaper så var det viktigt att det ges möjlighet för sjuksköterskorna på IVA att först få en 

chans att känna sig trygga och bekväma i vården av vuxna patienter för att sen gå vidare till 

att vårda barn. De berättade om hur viktigt det var för de nya IVA-sjuksköterskorna att de 

fick en ordentlig inskolning och möjligheten att lära sig för att känna sig trygga kring vården 

av barn istället för att helt plötsligt bli in slängd i en sådan situation 

 

Som ny sköterska på IVA behöver man få möjlighet att bli stark och säker på vuxna patienter innan 

man blir inkastad att ta hand om barn för det är alldeles för små marginaler så bättre att man är 

riktigt säker först och inte börjar för tidigt, sen kan man alltid börja med att skolas in och gå bredvid 

någon som har mer erfarenhet och på så sätt lära sig lite eftersom. 

 

Upplevd stress 

Kontrollbehov 

En försvårande faktor kan vara att många IVA-sjuksköterskor upplevde ett adrenalinpåslag 

och en stresskänsla som alltid infann sig i det initiala skedet när det vet att de skulle vårda 

ett barn. Däremot beskrev de att efter en stund när de har landat i situationen och fått 

kontroll över situationen så blev det något positivt eftersom de hade full koll på barnet. IVA-

sköterskorna beskriver att orsaken till denna känsla var att barnen inte var en liten vuxen 

utan har små marginaler med ett snabbt förlopp, skulle barnet bli akut försämrat går det 

väldigt snabbt och de sker ibland utan förvarning.  

. 
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Deltagare beskriver även att kontrollbehovet och stressen blev bättre ju längre de har jobbat 

och ju fler barn de har varit med och vårdat men alla belyste att det tar en stund innan de har 

fått kontroll över situationen, eftersom de så sällan stöter på barn.  

  

Jag blir inte lika stressad nu, eller stressad blir jag, men inte det där adrenalinpåslaget, för nu vet 

man, nu har man varit med och sett lite mer.    

 

Egna känslor 

Flera IVA-sjuksköterskor beskrev att vårda barn kanske kan bli en känslosam upplevelse 

vilket kan leda till ett ökat stresspåslag och försvårande i arbete med barn. De nämnde ofta 

att ifall barnet var i samma ålder som deras egna eller om det fanns likheter i situationen 

kring barnet kan det bli en känslosam situation och något IVA-sjuksköterskorna tog med sig 

hem eller hade svårt att släppa. 

  

För mig har det ju varit så att när det har varit för lika. Alltså när det blir för lika och så och de blir för 

nära en själv då funkar inte den här försvarsmekanismen med den professionella rollen. 

 

IVA-sjuksköterskorna beskrev även att det var mer känslosamt att vårda barn utifrån 

perspektivet att det är mindre naturligt att ett barn är svårt sjukt eller avlider jämfört med en 

äldre vuxen. Samtidigt nämnde vissa IVA-sjuksköterskor att under deras arbetsgång med 

barnet upplevde de att det inte är någon känslomässig skillnad att vårda barn jämfört mot en 

vuxen. Det framkom att det undermedvetet alltid har med sig att det var ett barn som vårdas 

vilket skulle kunna ses som en försvårande faktor. Alla IVA-sjuksköterskor beskrev de 

känslomässiga skillnaderna om ett barn skulle avlida jämför med en äldre patient. Däremot 

var det några av IVA-sjuksköterskorna som poängterar att åldersspannet hos barnen och de 

vuxna patienterna spelar roll i hur de upplevde situationen. 
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Trots den känslosamma påfrestningen och stressen kring att vårda barn beskrev alla IVA-

sjuksköterskor även flera positiva känslor kring att vårda ett barn då de upplevde det som 

stimulerande utmaningar och när känslan av trygghet fanns där blev det en möjlighet att 

bryta vardagen och få tid att fokusera på annat. Flera IVA-sjuksköterskor upplevde det 

väldigt givande att få arbeta kring barnet och dennes föräldrar, vilket underlättar i det 

dagliga arbetet.   

 

Många gånger så de är en väldigt trivsam uppgift att ta hand om ett litet barn och allt som ofta så är 

föräldrarna väldigt bra och tacksamma att ha och göra med så oftast blir det en bra situation även om 

det är ett väldigt sjukt barn. 

 

Personalresurser 

Det framkom att IVA-sjuksköterskorna beskrev vården av barn på IVA som väldigt 

resurskrävande och uttryckte ett orosmoment och stress över den ständiga bristen på 

personal, framförallt under jourtid eftersom det redan är pressat med personal. Det framkom 

även från flera IVA-sjuksköterskor att bristen på personalresurser på andra avdelningar 

hade en negativ påverkan på hur länge vården av barnet kan bedrivas på IVA och hur tiden 

barnet vårdas på IVA har en stor betydelse för utvecklingen att gå från novis till expert 

egentligen hade.  

 

Synd är att det är så resurskrävande och därför vårdar vi inte barn jättelång tid här så det blir ett 

moment 22, i och med att vi inte kan frambringa de resurserna för att kunna behålla barnen längre så 

kommer vi aldrig få den mängdträning vi behöver för att på så sätt få en bättre trygghet. 

 

Flera IVA-sjuksköterskor betonade att bristande personalresurser leder till kortare vårdtider 

på allmän IVA och att barnen behövde skickas till andra sjukhus med specialistkompetens 

även om barnet fick exakt samma vård. Däremot beskrev IVA-sjuksköterskorna att 

personalresurserna kring barnet var tillräckliga under en kortare tid, men eftersom IVA-

sjuksköterskorna sällan träffar på barn var det IVA-sjuksköterskorna med en längre tids 

erfarenhet som fick vårda barnet. Detta upplevdes som ett problem då de med mindre 

erfarenhet fick svårt att lära sig samtidigt som IVA-sjuksköterskorna och undersköterskorna 
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med en längre erfarenhet fick jobba övertid och under en hög arbetsbelastning. Flera IVA-

sjuksköterskor tog upp hur en ökad bemanning skulle kunna vara gynnsam för vården samt 

den personliga utvecklingen av sin kompetens. Att en ökning av personalresurser skulle 

kunna ge möjlighet att det var två IVA-sjuksköterskor som jobbar kring barnet där en har en 

längre tids erfarenhet och en som går under inskolning. Detta skulle även kunna leda till att 

barnen låg kvar en längre tid på avdelningen och IVA-sjuksköterskorna får möjlighet att 

hitta sin trygghet. Svårigheten som många såg med detta var att det inte går att schemalägga 

när ett barn ska komma till IVA.  

 

Samarbete och stöd 

Anhörigstöd 

Upplevelsen bland deltagarna i studien var att kontakten och stödet till barnets anhöriga 

både var tidskrävande och besvärligt eftersom många av barnens anhöriga var involverade i 

omvårdnaden av barnet samt att de observerade allt som görs och hade mycket funderingar. 

För att underlätta för anhöriga var det därför viktigt att de var insatta i situationen och att de 

vet vad som görs och varför.  

 

Man ska alltid veta att man har föräldrarnas granskande ögon på sig. De vill att allt ska gå rätt till 

och de undrar och funderar. Viktigt att ge dom full insyn och förklara. Är de välinformerade brukar de 

känna sig trygga.  

 

IVA-sjuksköterskorna i studien tyckte att omhändertagandet och stödet till barnets anhöriga 

fungerade bra och det var mycket tack vare att barnklinikens personal skötte det 

huvudsakliga stödet samt att de ordnade med boende till föräldrarna och kontakt med 

kurator vid behov, vilket gav IVA-sjuksköterskorna möjlighet att fullt ut fokusera på 

behandlingen av barnet för att stabilisera det. 

 

Kollegialt stöd 

Det beskrevs hur viktigt det var med ett väl fungerande kollegialt stöd under de praktiska 

momenten i vården av barnet, vissa beskrev även vikten av ett emotionellt stöd under och 

efter vården av barnet. Det framkom av flera IVA-sjuksköterskor att det inte fanns något 
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strukturerat stöd som debriefing, utan IVA-sjuksköterskorna måste själva försöka hantera 

dessa situationer med hjälp av kollegorna. Detta kunde leda till försvårande omständigheter 

och ett fluktuerande stöd beroende på vilka som jobbade och huruvida IVA-

sjuksköterskorna känner tillit till varandra.  

 

Under studiens gång beskrev IVA-sjuksköterskorna att stödet från läkarna var väldigt 

personbundet med utgångspunkt i hur erfarna de var i att vårda barn. De framkommer att 

även läkarnas brist på kvantitet på barn återspeglar sig i stödet som IVA-sjuksköterskorna 

upplever att de fick. Några IVA-sjuksköterskor beskrev att vissa läkare valde att inte ens gå 

in på barnsalen samtidigt som andra knappt ville lämna salen.  

 

 En del läkare är så att om de inte går in på barnsalen så får dom inga frågor, då klarar de sig undan 

och då ser man dem inte. Men en del som känner sig osäker vill vara med och kolla upp, så det beror 

lite på hur de är som personer. Det är väldigt olika. 

 

Det var däremot fler IVA-sjuksköterskor som beskrev ett bra stöd ifrån deras läkarkollegor 

och hur viktigt detta stöd var, de beskrev även vikten av stöd från alla personalgrupper som 

arbetar kring barnet utifrån det praktiska momenten, men även det emotionella stödet efter 

vissa händelser eller vårdtillfället. Känslan och vetskapen om att en bra personalgrupp som 

kan bidra med stöd och som alltid fanns i närheten underlättade. Flera IVA-sjuksköterskor 

betonade vikten av att ha en mer rutinerad och erfaren IVA-sjuksköterska att alltid kunna 

vända sig till och hur detta skulle kunna underlätta för att få stöd. 

 

 

Kommunikation och interaktion 

För att på ett säkert och tryggt sätt kunna vårda små barn på IVA, så var det viktigt att 

kommunikationen och interaktionen inom personalgruppen fungerade på ett bra sätt. De 

allra flesta upplevde att samspelet och kommunikationen fungerade bra mellan de olika 

yrkeskategorierna på IVA och att alla drog åt samma håll för att underlätta i vården av små 

barn. Kommunikationen och interaktionen sträckte sig dock utanför IVA då samspelet med 

barnkliniken var en viktig del av omhändertagandet av barnen. Kommunikationen mellan 
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IVA och barnkliniken upplevdes inte alltid enkel eftersom personalen från de olika 

klinikerna hade olika synsätt på behandlingen av de svårt sjuka barnet. Det togs upp att det 

vore önskvärt att de båda klinikerna träffades och lärde känna varandra och tränade på 

omhändertagande av barn tillsammans för att underlätta kommunikationen och samarbete i 

framtiden.  

 

Samtidigt var det en stor del som upplevde att interaktionen med barnkliniken underlättade 

vården och skapade en trygghet för personalen på IVA då det var personalen från 

barnkliniken som sköter det mesta kring barnet och de som hade bäst koll på omvårdnaden 

kring små barn. Det fanns riktlinjer för hur arbete kring barnen skall se ut och interaktionen 

mellan klinikerna gav en möjlighet att ta till vara på varandras kunskaper. 

 

Samarbetet fungerar bra, vi har PM nu där de olika ansvarsområdena beskrivs, så lätt att veta vem 

som gör vad. Sedan gäller det att tänka på att ha en vänlig ton och inse att man inte kan allt själv utan 

att de som jobbar med barn varje dag kan det bättre. 

 

Eftersom det var barnkliniken som har huvudansvaret för barnen som vårdas på IVA, så var 

det barnklinikens läkare som rondar barnen på IVA. Upplevelsen var att det fungerade 

mindre bra då barnläkaren många gånger vände sig till barnsjuksköterskan som var på plats. 

Detta ledde till osäkerhet hos IVA sjuksköterskorna, då de inte längre kände att de har full 

kontroll på vad som planeras att göras under arbetspasset. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vad som underlättar och försvårar vården av barn på en 

allmän IVA utifrån IVA-sjuksköterskornas upplevelser. Resultatet visar att IVA-

sjuksköterskorna upplever att det svårt att få tillräcklig med erfarenhet för att känna sig 

trygga, vilket gör att samarbetet och väl utformade riktlinjer för hur arbete skall fungera är 

väsentliga för ett gott omhändertagande av de små barnen.    

 

I resultatet framkom det att det är viktigt att ha en grund av kunskap att stå på för att på ett 

säkert sätt kunna vårda små barn, dock så är det svårt att bli trygg och säker i att vårda små 

barn trots lång erfarenhet av intensivvård eftersom barnen är en sådan liten andel av 

patientklientelet. Detta stämmer väl överens med Benner (1993) som menar att det inte 

handlar om hur länge sjuksköterskan har jobbat utan om hur ofta sjuksköterskan ställs inför 

praktiska moment. Det krävs en viss kvantitet av liknande situationer för att kunna avancera 

från novis till expert. Som resultatet visade så leder bristen på kontinuerligt 

omhändertagande av barn till att det skapas en osäkerhet kring vården av små barn när det 

kommer till, tillexempel läkemedelsordinationer och inställningar på respiratorer samt att 

det saknas erfarenheter för att på ett tryggt sätt ta hand om barn vars marginaler är mycket 

mindre och har en tendens att svänga fort. Detta gör det svårt för IVA-sjuksköterskorna att 

känna sig trygg i vården av barn vilket styrks av Vanore (2000) som menar att mindre 

kunskap och erfarenheter av små barn skapar rädsla och osäkerhet hos vårdgivarna.  

 

Enligt Messmer, Jones och Taylor (2004) behöver IVA-sjuksköterskorna erfarenheter för att 

kunna känna sig trygga och säkra på sig själva för att ta tuffa beslut i svåra situationer som 

att vårda små barn. För att få den tryggheten är det därför lämpligt att nyutbildade 

sjuksköterskor får möjligheten att känna sig trygga i grundjobbet med vuxna patienter innan 

de går vidare till att vårda tillexempel små barn.  

 

Det framkommer i resultatet att kontrollbehovet och stressen bli bättre ju fler barn och fler 

situationer kring barn de har stött på även om IVA-sjuksköterskorna inte kommer ifrån 

stresskänslan helt. Detta styrks även av Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) som menar 
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att med erfarenheter och tid blir det lättare att hantera stressen. Det syns även när IVA-

sjuksköterskorna beskriver att det blir som moment 22, när det inte har möjlighet att vårda 

barnet en längre tid och de stöter därför inte på barn i samma uträckning vilket leder till en 

mindre erfarenhet och svårighet att nå expert nivå. Känslorna kring att vårda ett barn 

framkommer i studien som ett stressmoment och jobbigt när IVA-sjuksköterskorna själva 

kan relatera till situationen eller barnet. Det framkom även att IVA-sjuksköterskorna kände 

en känsla av stress över att det var just ett svårt sjukt barn som vårdas och att inget fick gå fel 

vilket styrks utav Norden, Hult och Engström (2013) som beskriver hur stressen ökar när 

sjuksköterskorna möts och konfronteras med ett svårt sjukt barn, samt att sjuksköterskorna 

blir mer fokuserade och har en känsla av att absolut inget får gå fel. De belyser även i sin 

studie hur dessa känslor blir starkare ifall sjuksköterskan själv är förälder och kan relatera till 

barnet.  

Trots den känslosamma påfrestningen och stressen kring att vårda barn framkommer flera 

positiva känslor kring att vårda ett barn där IVA-sjuksköterskorna upplever det 

stimulerande med nya utmaningar och när känslan av trygghet infinner sig får de möjlighet 

att fokusera på något som bryter vardagsmönstret. Det finns flera studier som belyser hur 

IVA-sjuksköterskor uppskattar utmaningar och att de ser stressfulla situationer som 

motiverande istället för motgångar (Sawatzky, 1996) (St-Pierre, Alderson och Saint-Jean, 

2011).  

 

I resultatet framkommer det att IVA-sjuksköterskorna anser det väldigt resurskrävande att 

vårda ett barn och uttrycker det som ett orosmoment och stress över den ständiga bristen på 

personal. I studien framkommer det även hur en ökad bemanning skulle kunna vara 

gynnsam för vården men även utveckling av deras egna erfarenhet och kompetens. Vilket 

styrks av Clarke och Aike (2003) som belyser att en novis sjuksköterska lättare kan bli 

överväldigad av många uppgifter och av att vårda många patienter samtidigt och där 

sjuksköterskor med mer erfarenhet och expertkunskap fungerar som bollplank. De belyser 

även hur sjuksköterskan med expertkunskap har tid och möjlighet att observera novisens 

arbete och patienter för att tidigt upptäcka förändringar hos patienten som sjuksköterskan 

med mindre erfarenhet inte har upptäckt ännu.   
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Därför så skulle en ökad personaltäthet leda till att IVA-sjuksköterskor med längre 

erfarenhet har tid och möjlighet att stötta IVA-sjuksköterskor med mindre erfarenhet och ge 

en ökad patientsäkerhet.  

 

Resultatet visar på att stödet till anhöriga kan vara tidskrävande och besvärligt men att det 

oftast fungerar bra tack vare samarbetet med barnkliniken som gör ett stort arbete när det 

gäller kontakten med barnens anhöriga. Trots att kontakten med anhöriga kan vara 

tidskrävande så är de viktigt att barnets föräldrar görs delaktiga i vården, både för deras eget 

välbefinnande och även för barnets. En studie skriven av Aldrige (2005) menar att 

föräldrarna till barnen är i behov av stöd från IVA-sjuksköterskorna för att uppleva hälsa. 

Även Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) beskriver vikten av att ha föräldrarna 

delaktiga i vården oavsett hur krävande de upplevs att vara, då det är för barnets bästa.  

 

Deltagarna i studien upplevde det viktigt att få stöd från sina kollegor när de vårdade små 

barn, både stöd i de mer praktiska momenten men även efteråt för att lättare kunna bearbeta 

situationen på ett mer emotionellt plan. Stödet kom inte bara från den egna yrkeskategorin 

utan även stöd från undersköterskor och läkare upplevdes som positivt. Studien av Shoter 

och Stayt (2010) stödjer detta då den visar att IVA-sjuksköterskorna upplevde det positivt att 

dela upplevelser med kollegor som varit delaktiga i vården av barnet och som upplevt 

samma saker. Boström, Magnusson och Engströms (2012) studie visar också på vikten av att 

kollegorna hjälps åt för att underlätta arbetet. Detta stämmer väl överens med vad resultatet 

visade då många av IVA-sjuksköterskorna uttryckte att de gärna jobbade två och två när de 

hade hand om små barn för att allt skulle flyta på smidigare samt att risken för misstag blev 

mindre.  

 

I studien skriven av Grant (2015) belyser hon att konflikter inom arbetsgruppen kan uppstå 

och att en av de vanligaste orsakerna till det är att kommunikationen i arbetsgruppen inte 

fungerar som den ska. Hon belyser även vikten av att när vård i ett kritiskt skede ges ut av 

ett team måste kommunikationen vara rak och tydlig. Det är patienten som ska vara i fokus, 

vilket stämmer överens med vad vissa IVA-sjuksköterskor tar upp i studien. Där de belyser 

att kommunikationen mellan de olika klinikerna som har ansvaret över vården av barnet kan 
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framstå som svår och pressad eftersom alla inblandade har olika synsätt på hur 

behandlingen av de svårt sjuka barnet ska bedrivas. I resultatet tas det upp en idé om att de 

båda klinikerna skall träffas och lära känna varandra samt träna på omhändertagande av 

barn som ett sätt att förbättra kommunikationen och interaktionen mellan de olika 

klinikerna. Detta styrks av studien gjord av Brunette och Thibodeau (2017) som visar att 

simuleringsövningar förbättrar samarbetet och kommunikationen i gruppen samt förbättrar 

de praktiska färdigheterna.  

 

Metoddiskussion 

För att kunna beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser utförde författarna en kvalitativ 

studie med enskilda intervjuer för att samla in data. Användandet av denna metod styrks av 

Polit och Beck (2016) som beskriver metoden som ett försök att fånga de detaljerade och 

unika upplevelserna hos deltagarna inom fenomenet.   

 

Det strategiska urvalet till studien anser författarna vara en styrka till studien eftersom 

deltagarna kunde belysa det valda fenomenet och var mest lämpade för studien (Polit & 

Beck, 2016). Författarna anser även att urvalet ger en styrka till studien då deltagarna var 

manliga, kvinnliga, hade varierande åldrar och erfarenheter vilket styrks utifrån Graneheim 

och lundman (2004).  

 

Intervjuerna genomfördes på arbetstid vilket skulle kunna leda till stress och tidsbrist. För att 

minimera dessa risker planerades intervjuerna in efter rapportering och skiftbyte samt att 

intervjuerna skedde i ett avlägset rum på avdelningen där ingen utomstående kunde störa. 

De åtta intervjuerna varade mellan 25-35 minuter med mycket och relevant datamängd 

utifrån studiens omfattning, vilket styrks utifrån Polit och Beck (2016).  Däremot anser 

författarna att om mer tid hade funnits för studien hade fler intervjuer kunnat genomföras 

samt på andra arbetsplatser vilket skulle kunna ha gett mer bredd till studien. Under 

intervjuerna var bägge författarna närvarande vilket skulle kunna upplevas som att 

deltagarna var i underläge och blev utsatt av två personer med frågor. Genom att författarna 

delade upp ansvaret under intervjun där en ledde intervjun och den andra iakttog och kom 

med följdfrågor blev inte denna maktskillnad lika påtaglig. Att bägge författarna var med 
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under intervjuerna ses mer som en styrka för datainsamling då bägge författarna kunde 

bilda sig en helhet av intervjun. Bägge författarna hade sedan tidigare få kunskaper i 

intervjuteknik vilket skulle kunna ses som en svaghet till studien. För att minimera risken att 

detta skulle påverka studiens resultat genomfördes en provintervju för att kontrollera att 

intervjufrågorna var passande, att relevant data kunde samlas in mot studiens syfte samt att 

författarna skulle komma in i rollen som intervjuare vilket styrks utifrån Danielsson 

(2012).  Små justeringar gjordes i intervjuguiden inför de kommande intervjuerna eftersom 

det valda ämnet blev för smalt.  

 

Att det inte gavs en tydlig ålders definition av små barn av författarna innan eller under 

intervjun var ett aktivt val för att inte hindra deltagaren att prata fritt kring barn. Detta skulle 

kunna ses som en svaghet i studien om deltagarna börjat prata om vuxna barn vilket inte var 

relevant för studien, däremot föll det sig naturligt för alla deltagarna att prata om små barn 

utan en specifik definition. 

  

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten kan påverkas av valet av 

meningsenheter, då de varken får vara för långa eller för korta vilket kan leda till ett splittrat 

resultat och textens egentliga betydelse går förlorad. Underkategorier och kategorier bör 

även täcka all relevant data och att ingen data av betydelse avsiktligt eller oavsiktligt väljs 

bort. De belyser även vikten av att kunna se likheter och skillnader mellan kategorier.  

Under dataanalysen och bildning av, meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier 

har författarna under studiens gång diskuterat med varandra för att hela tiden se till att 

relevant data inte gick förlorad samt att syftet till studien låg i fokus samt att författarna fick 

kontinuerligt återkoppling under hela analysprocessen av en handledare med erfarenhet 

inom forskning. Resultatet vid kvalitativa intervjustudier är inte oberoende av forskaren 

eftersom forskaren är delaktig vid samspelet under intervjun vid datainsamlingen, 

dataanalysen samt att forskarens personliga erfarenheter kan genom spegla dessa områden. 

Intervjutekniken är process som växer fram under studiens gång genom att författarna får 

nya synsätt och erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004).  Författarna har därför tidigt i 

denna studie diskuterat förförståelse. Författarna har under hela processen haft ambitionen 

att inte ha förutfattade meningar utan att tygla förförståelse genom att be deltagaren hela 
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tiden förklara med egna ord istället för att nämna “ni vet när” eller “ni vet hur de ser ut där” 

samt att ställa motfrågor som för vissa deltagare upplevts som väldigt grundläggande 

information. Författarna har även hållit sig till intervjuguiden för att säkerställa att alla 

deltagare får samma frågor även om vissa följdfrågor har skiljt intervjuerna åt. 

 

Slutsats 

Resultatet påvisar att vården av barn på en allmän intensivvårdsavdelning är en komplex 

situation bestående av många väsentliga delar som kan försvårar men även underlätta 

arbetet med och kring barnet. IVA-sjuksköterskorna på en allmän intensivvårdsavdelning 

stöter sällan på barn men förväntas besitta kompetensen för att klara av det vilket medför 

stress och känsla av oro. Med mer erfarenhet och trygghet kan vården av barnen upplevas 

som en positiv utmaning.  Sammantaget leder detta till att det är ett ämne som bör lyftas på 

intensivvårdsavdelningarna och fortsätta att bedrivas forskning kring.  

 

Klinisk implikation 

Vi ser att det finns flera utvecklingsmöjligheter när det kommer till att vårda små barn på en 

allmän intensivvårdsavdelning utifrån IVA-sjuksköterskans perspektiv vilket sammanfattas 

nedanför.  

 

 Fortsatt utveckling av styrdokument och PM.   

 Ökade personalresurser  

 Mentorskap på avdelningen 

 Regelbunden träning med alla involverade personalgrupper 

 Möjlighet till hospitering på barnkliniker och intensivvårdsavdelningar med 

specialistkompetens inom barn 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Studiens syfte: Syftet med studien är att belysa vad som underlättar och försvårar vården av 

barn på IVA utifrån IVA-sjuksköterskornas upplevelser. 

 

 

Frågeområde 1 

 Kön 

 Ålder 

 Antal tjänsteår som intensivvårdssjuksköterska och erfarenhet av att vårda barn.    

 

Frågeområde 2 

Hur upplever du att vårda barn. 

Berätta vad du upplever som fungerar bra? 

Vad skulle kunna bli bättre? 

Om du fick välja, hur skulle du vilja arbeta då? 

 

Exempel på följdfrågor till fråga området beroende på vilken riktning 

intervjun leder: 

Hur tänkte du då? Hur kände du då? Hur menar du då? Kan du beskriva det närmare? Har 

jag förstått dig rätt när du säger? 

 

Avslutning   

Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 
 


