
ABSTRAKT  

 

Varje år traumatiseras 200 000 barn och trauma anses vara den vanligaste orsaken 

till att barn söker sjukvård i Sverige. Sjuksköterskor inom akutsjukvården träffar 

dessa barn i sitt arbete, men de procedurer och rutiner som finns för 

omhändertagande av vuxna anses inte direkt vara applicerbara på barn. Syftet med 

denna studie var att belysa hur specialistsjuksköterskor upplever 

omhändertagandet av traumatiserade barn. En kvalitativ studie med individuella 

intervjuer (n=9) genomfördes och analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Analysen resulterade i fyra kategorier: upplevelsen av kunskapsbrist, upplevelsen 

av svårigheter i samband med omhändertagandet, upplevelsen av behovet av god 

omvårdnadskunskap och upplevelsen av skillnader i gällande rutiner. I resultatet 

framkom att alla intervjuade specialistsjuksköterskor upplever kunskapsbrist och 

har ett stort behov av att öka sina kunskaper om barn och barntrauma. Det skulle 

öka deras upplevelse av trygghet i yrkesrollen som specialistsjuksköterskor 

avsevärt. 

 

Nyckelord: akutsjukvård, barntrauma, innehållsanalys, intervju, kunskapsbrist, 

omvårdnadskunskap 
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ABSRACT 

 

The most common reason for children to be seek in-hospital care in Sweden is 

trauma and every year more than 200000 children is traumatized. Nurses meet 

these children in their work but the procedures used to care for traumatized adults 

are not transferable to children. The aim of this study was to illuminate how 

special educated nurses experience the caring for traumatized children. A 

qualitative design with one-to-one interviews (n=9) was used to collect data. 

Content analysis was used to analyze the data. The analysis ended up in four 

categories; the experience of lacking knowledge, the experience of difficulties in 

the care, the experience of the need of good nursing skills and the experience of 

differences in the routines in use. The findings show that all the interviewed 

nurses experience a need to increase their knowledge concerning the care for 

traumatized children. Increased skills and knowledge in this matter would raise 

their feelings of being secure in their professional role.  

 

Keywords: analysis of content, child trauma, emergency medical services, 

interview, lack of knowledge, nursing knowledge 
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INLEDNING 

Den vanligaste orsaken till att barn
 1

 skadas och dör i Sverige är fysiskt trauma 
2
. För att 

förstå varför barn skadas, måste vårdpersonalen känna till de bakgrundsfaktorer som 

avspeglas i deras skadepanorama. Det är betydelsefullt att känna till barnets fysiska 

omgivning, deras psykomotoriska– och kroppliga utveckling samt den successiva 

anpassningen till sin omgivning (Jansson, 2005a). 

 

Sverige ligger långt framme när det gäller förebyggande åtgärder och barnsäkerhet.  

Detta till trots, är det allt för många barn som skadar sig allvarligt varje år. Att barn 

misslyckas och skadar sig hör till deras utveckling, dock måste miljön som barn vistas i 

förbättras. Barn skall inte behöva få allvarliga skador eller mista livet p.g.a. naturliga 

misstag (Jansson, 2005b; SoU 2002:99).  

 

Trots att mer än 200 000 tusen barn skadar sig så att de måste söka sjukvård för 

behandling och närmare 100 barn dör varje år, är Sverige ett föregångsland 

internationellt sätt, när det gäller barnsäkerhetsarbete. År 1954 dog 450 barn yngre än 

15 år av olycksfall. Denna gynnsamma utveckling under sista delen av 1900- talet och 

fram till idag förklaras av en lyckad ekonomisk och social utveckling samt en medveten 

och aktiv satsning på barnsäkerhetsarbete inom olika samhällssektorer. Fortfarande dör 

allt för många barn och ett fortsatt aktivt förebyggande arbete behövs. Barns skador 

skall betraktas som ett folkhälsoproblem. Att barn dödas eller skadas allvarligt skall 

aldrig accepteras. Det finns stora skillnader mellan skadornas fördelning och storlek 

mellan olika åldrar, flickor och pojkar samt olika regionala och sociala grupper. 

Generellt sätt kan sägas att pojkar skadar sig oftare än flickor (SoU 2002:99). Mellan 

åren 2001-2005 vårdades 21 000 barn på sjukhus p.g.a. skada eller förgiftning. Cirka 

18 000 av dessa hade skadat sig genom olycksfall, varav mer än hälften hade varit med 

om en fallolycka. Drygt 1000 barn vårdades och 20 dog till följd av avsiktlig destruktiv 

handling. Av dem utgjorde flickorna tre fjärdedelar. Trenden har varit stigande sedan 

slutet av 1990- talet. Sex barn dödades av annan person (Socialstyrelsen, 2007).  

1
 Enligt FN:S Barnkonventionen (2000) och i föreliggande arbete är barn personer       

mellan 0-18 år om inget annat preciseras 
2
 Kroppsskada orsakad av yttre våld (Gryörki & Sjögren, 1994) 
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I Jämtlands län har pojkar 13-20 år hög skadefrekvens. Av tusen pojkar skadades 6,31 - 

8,61 i fallolyckor år 2000. Även flickor i samma ålder drabbas ofta av fallolyckor i 

Jämtland 3,54-5,36 av tusen stycken. När det gäller trafikolyckor ligger både pojkar och 

flickor 13-20 år, bättre till per tusen stycken, 3,23-3,60 hos pojkarna och 2,83-3,22 hos 

flickorna år 2000. Strömsunds kommun ligger som nummer två i landet bland de 

kommuner som har högst antal skador per tusen pojkar 0-20 år, incidens 23,9 år 2000. 

Endast Ödeshög kommun visar högre incidens med 26,8 per tusen stycken. Beträffande 

incidens ökning åren 1987-2000 har Strömsund högsta incidensen i landet (SoU 

2002:99).  

 

BAKGRUND 

Det förebyggande arbetet måste fortsätta men det får inte vara på bekostnad av barnets 

naturliga utveckling. I den ingår att testa sina färdigheter och möta nya utmaningar. Att 

göra sig illa och att misslyckas på olika sätt är naturligt och normalt i barnens 

utveckling. Målsättningen bör därför inte vara att eliminera alla olyckor utan att mildra 

konsekvenserna. Ingen skall behöva dö eller få allvarliga men av naturliga misstag. När 

nya miljöer för barn skall utvecklas eller förbättras bör två saker finnas i åtanke. Miljön 

skall vara både utvecklande och säker. Ett barns miljö skall vara så säker att barn fritt 

kan vistas där (Jansson, 2005:b). Barn skiljer sig både fysiskt och psykiskt från vuxna 

(Jewkes, 2004). De standardförfaranden som finns i procedurer som gäller vuxna, är 

inte direkt applicerbara på barn (Daneels & Canoodt, 2003; McSwain, Frame & 

Salamone, 2003). Således kräver omhändertagande av traumatiserade barn särskild 

kompetens hos de som arbetar med dessa arbetsuppgifter (Hunt, Hohenhaus, Luo & 

Frush, 2006). Om olyckan ändå är framme är specifik omvårdnadskunskap avgörande 

för att omhändertagandet skall bli optimalt. Barn har unika fysiologiska 

försvarsmekanismer och därmed särskilda behov av aktiv övervakning och aggressiv 

behandlingsterapi (Jewkes, 2004). Tidsaspekten, ”the golden hour”, omhändertagande 

enligt ett standardiserat program, ENPC 
3
, triage och specifika pediatriska kunskaper i 

traumavård, genom hela vårdkedjan, är avgörande för barnets fortsatta liv. Goda 

specifika omvårdnadskunskaper stödjer dessutom den medicinska behandlingen 

(Daneels & Canoodt, 2003; McSwain, Frame & Salamone, 2003). 

3 
ENPC – Emergency Nursing Pediatric Course. Kursen riktar sig till sjuksköterskor 

som i sitt jobb möter sjuka barn. Kursen ger en grundläggande kunskap om 

barns normala utveckling samt kunskap om sjukdomar och barn trauma. 
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Trauma hos barn kan vara av olika natur, det kan vara av fysisk eller psykisk 
4
 karaktär, 

förekomma vid ett enstaka tillfälle eller pågå under mycket lång tid. Konsekvenserna 

för barnet är beroende av traumats art samt genetisk uppsättning och sociala resurser i 

nätverket (Dyregrov, 1997; Young, 2005). 

 

Arbetet med traumatiserade barn upplevs av sjuksköterskan som svårt och krävande 

(Morrissey, 2005). Traumatiserade barns skador och känslor leder ofta till kumulativ 

stress samt känslor som hjälplöshet och ilska. När barn skadas är helhetssynen, som 

inkluderar omhändertagande och bemötande av föräldrar också en stor del av 

omvårdnadsarbetet. Närståendes ångest och maktlöshet ”härbärgeras” i stor utsträckning 

av sjuksköterskan (Dyregrov, 1997). Det är av betydelse att kollegor stöttar varandra 

samt att ha tillgång till professionell hjälp i stresshantering när behovet uppstår 

(McCann & Pearlman, 1990; Morrissey, 2005). Vid omhändertagande av trauma har 

omvårdnad enligt ett standardiserat program för barn och optimal smärtlindring visat sig 

vara av stor betydelse för ett lyckat resultat (Zempsky & Cravero, 2006). De 

standardprogram som finns utarbetade för vuxna och som tillämpas vid akut 

omhändertagande är inte direkt applicerbara på barn (Biarent et al., 2005; Browne, 

Cocks & McCaskill, 2001; Salter & Stallard, 2004). Specialistsjuksköterskor 
5
 möter 

traumatiserade barn i sitt arbete. Dessa barn är i akut behov av specifik kompetens 

(Daneels & Canoodt, 2003; Jewkes, 2004) Med hänsyn till ovanstående har det varit av 

betydelse att undersöka hur specialistsjuksköterskor upplever omhändertagandet samt 

kartlägga ett eventuellt behov av kompetensutveckling.  

4
 Försiggår av överväldigande och okontrollerbara händelser vilka innebär en 

extraordinär psykisk påfrestning för de drabbade (Dyregrov, 1997) 
5
 En sjuksköterska som har en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad för ett 

specialområde. Hon är därmed särskilt lämpad att ansvara för den praktiska 

utformningen av omvårdnaden inom sitt specifika område. I det ingår ansvar för 

tydliggörande av omvårdnadsteoretiska och etiska grundvärderingar som skall 

ligga till grund för det dagliga omvårdnadsarbetet (SOSFS 1995:15). I arbetet 

benämns de olika specialistsjuksköterskorna enhetligt som ”sjuksköterskorna”. 
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SYFTE 

Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av 

traumatiserade barn. 

 

METOD 

Studien har en kvalitativ design. Enskilda intervjuer genomfördes med nio 

specialistsjuksköterskor inom akutområdet. Kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Patton (2002) och Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera 

intervjutexten.  

 

Urval  

De intervjuade specialistsjuksköterskorna tillfrågades om deltagande i studien på den 

grunden att de hade erfarenheter av det efterfrågade forskningsämnet. Urvalet kan sägas 

vara ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2008). Kriterierna för att delta i studien var att 

ha minst två års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. 

Akutsjukvårdsområdet avser i detta fall akutvårdsavdelningen vid Östersunds sjukhus, 

intensivvårdsavdelningen, ambulanssjukvården och anestesivården. Rekryteringen 

skedde genom att verksamhetschefer och avdelningschefer inom varje enhet 

kontaktades via brev som beskrev studiens syfte och frågeställningar. Efter 

verksamhetschefernas godkännande togs kontakt med respektive enhetschef för 

presentation av studien och de som skulle genomföra den. Enhetscheferna tog i sin tur 

kontakt med sjuksköterskor som motsvarade inklusionskriterierna och gav dem 

informationsbreven med erbjudande om deltagande i studien. När den enskilda 

sjuksköterskan beslutat om deltagande i studien kontaktade han/hon enhetschefen som 

därefter meddelade författarna, som i sin tur ringde upp den enskilda sjuksköterskan för 

att boka en tid och plats för intervjun. Nio specialistsjuksköterskor inkluderades i 

studien. Tre av sjuksköterskorna arbetade på intensivvårdsavdelningen, en arbetade 

deltid på anestesiavdelningen och ambulanssjukvården, en arbetade deltid på 

akutvårdsavdelningen och ambulanssjukvården, en arbetade på akutvårdsavdelningen 

och resten arbetade inom ambulanssjukvården.   
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Procedur 

Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer (Kvale, 1997) valdes som datainsamlingsmetod. Varje intervju 

genomfördes av en av författarna och varade mellan 45-60 minuter. Samtliga intervjuer 

baserades på öppna frågor: 

- Beskriv dina känslor och upplevelser när du i ditt arbete möter traumatiserade barn. 

- Beskriv din upplevelse av specifik kompetens vid barntrauma. 

- Hur skulle du vilja att den specifika kompetensen vad gäller omhändertagande av 

traumatiserade barn utvecklades? 

 

Den som genomförde intervjun inledde med en första fråga. Därefter ställdes följdfrågor 

för att utveckla och förtydliga det den intervjuade berättade. När samtliga frågor 

besvarats och intervjuaren och den intervjuade inte hade mer att fråga om/berätta 

avbröts intervjun. Före intervjutillfället, i samband med tillfrågandet om deltagande i 

studien, hade varje intervjuperson fått information om studiens syfte och även sett 

frågeområdena. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas respektive arbetsplatser 

i ett enskilt rum. Ingen av de intervjuade var i tjänst under intervjun. I inledningen av 

det enskilda intervjutillfället, gavs tillfälle för intervjupersonen att ställa eventuella 

frågor. Intervjupersonerna påmindes om att intervjun spelades in och gav sitt 

informerade samtycke till att delta i studien under de föreliggande förutsättningarna. 

Även efter intervjun fanns möjligheter för den intervjuade att ställa frågor.  

 

Analysmetod  

Analysmetoden byggde på Pattons (2002, s 250), beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys, där tanken är att finna återkommande mönster och teman i texten. 

Analysen byggde dessutom på Graneheim och Lundmans (2004) förslag på 

genomförande av en manifest innehållsanalys. Först lästes texten igenom för att få en 

uppfattning om och förståelse för helheten. Därefter identifierades meningsenheter i 

texten som svarade mot syftet. Meningsenheterna kondenserades genom att texten 

kortades ned men den innehållsmässiga ”kärnan” behölls. Därefter gavs varje del av den 

kondenserade meningsenheten en kod, som var en slags etikett, en markering för att 

möjliggöra sortering och vidare analys av texten. Koderna sorterades in i subkategorier. 

Därefter sorterades subkategorierna in i kategorier som utgjorde det sista steget i den 

manifesta innehållsanalysen (se tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av analysförfarandet 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Subkategori  Kategori  

Vi har väl inte så 

mycket utbildning i det 

specifika för barn men 

där kan man ändå göra 

något mer handgripligt 

medan ett psykiskt 

trauma känns det 

svårare, gör det… 

Har inte 

mycket 

utbildning 

i det specifika 

för barn 

vid fysiskt 

trauma 

Saknar 

utbild-

ning  

Kunskapsbrist vid 

fysiskt barn trauma 

Upplevelsen 

av 

kunskapsbrist 

vid 

omhänder-

tagandet 

När man kommer in på 

exempelvis en 

bilolycka… exempel 

kommer in på en 

trafikolycka. En familj 

är inblandad då kanske 

inte mamman är med 

och kan vara stöd på 

sidan om, vad.  

Svårt om hela 

familjen är 

inblandad 

mamman 

finns inte för 

barnet 

Svårt 

utan 

mamman  

Svårigheter när 

anhörigstöd för barnet 

saknas 

Upplevelsen 

av 

svårigheter i 

samband med 

omhänder-

tagandet  

Det är inte enkelt för 

ett barn att se alla dessa 

apparater och slangar 

och så… kan vara lite 

skrämmande för ett 

barn, så jag tänkte att 

här gäller det att vara 

pedagogisk… jag var 

väldigt pedagogisk, 

försökte förklara 

droppåsen vad det var 

för något 

Lite 

skrämmande 

för barnet så 

det gäller att 

vara 

pedagogisk 

Vara 

pedago-

gisk 

Pedagogisk inför 

behandling 

Upplevelsen 

av behovet 

av god 

omvårdnads-

kunskap 

Det som saknas 

generellt inom 

ambulansverksamheten 

det är någon form av 

rutiner när vi varit med 

om jobbiga situationer, 

ja… saknar någon 

högre grad av inbjudan 

efter jobbiga 

situationer.  

Saknar rutiner 

vid jobbiga 

situationer 

inom 

ambulans-

verksamheten 

Saknar 

rutiner 

Inga rutiner vid 

jobbiga situationer 

inom 

ambulansverksamheten 

Upplevelsen 

av skillnader 

i gällande 

rutiner 
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Etiska överväganden  

Etisk prövning bedömdes inte aktuell då studien bygger på frivilligt deltagande av 

personer som gett sitt informerade samtycke. Deltagarna befinner sig inte i 

beroendeställning till dem som genomför studien. Deltagarna var också informerade om 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien.  

 

De bandade intervjuerna avidentifierades och skrevs ut. Utskrifterna förvaras 

oåtkomligt för obehöriga och lagras i enlighet med de regler som finns för detta (Polit & 

Beck, 2008). 

 

RESULTAT 

Vi har valt att presentera resultatet av materialanalysen i fyra kategorier, se tabell 1. 

Upplevelsen av kunskapsbrist 

Sjuksköterskorna upplever att de saknar kunskaper och praktiska erfarenheter av 

barntrauma. Detta gör att de känner sig osäkra i omhändertagandet av traumatiserade 

barn. Sjuksköterskorna beskriver även osäkerhet i kunskapen om normala fysiologiska 

parametrar hos barn. Sjuksköterskorna anser att kunskapsbrist gör det svårt att ta beslut 

i omhändertagandet. Ett barn kan efter ett trauma cirkulatoriskt kompensera under en 

tid, sedan sker försämringen mycket snabbt. De menar att det finns mindre marginaler 

hos barn. Sjuksköterskorna tror att om de skulle få mer kunskap gällande barntrauma i 

både grund- och specialistutbildningen skulle det öka deras upplevelser av kompetens 

avsevärt.    

 

Sjuksköterskorna upplever att det finns en brist på utbildningsdagar med fokus på barn. 

Det erbjuds mycket utbildning om vuxna, trots en gedigen utbildningsbas sedan tidigare 

och en stor yrkesvana av denna patientgrupp. Många av sjuksköterskorna önskar mera 

utbildning om barn och att det skulle öka känslan av trygghet i arbetet med dessa. Några 

av sjuksköterskorna tycker att ansvaret ligger på arbetsledningsnivå. Utbildningsdagar 

om barn, både friska, sjuka och omhändertagande efter trauma, står högt på 

prioriteringslistan hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskorna beskriver sig inte ha den kompetens som behövs vid just barntrauma 

och barns speciella behov. Sjuksköterskorna anser att de behöver mycket mera 

kompetens på detta område. Det upplevs som en brist att inte ha denna specifika 
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kunskap om omhändertagandet av traumatiserade barn. De får heller ingen rutin när det 

gäller barn, eftersom det är långt mellan vårdtillfällena. Två av sjuksköterskorna hade 

varit på Astrid Lindgrens barnsjukhus och auskulterat under några veckor. De var 

mycket nöjda med det och vill gärna åka dit igen samt rekommenderar andra att göra 

samma sak. De upplevde inte att arbetsgivaren gav någon uppmuntran till ytterligare 

eller liknade fortbildning. Sjuksköterskorna vill gärna genomföra en speciell 

traumautbildning för barn. Alla har denna utbildning för vuxna men ingen har den som 

är anpassad för omhändertagandet av traumatiserade barn. Flera av sjuksköterskorna vet 

att det finns en speciell utbildning för barntrauma, ENPC
 
men de vet inte om någon i 

Jämtlands län som har gått den utbildningen. En sådan utbildning skulle öka känslan av 

kompetens och säkerhet. 

 

”Det finns en utbildning som heter ENPC som är en speciell 

traumautbildning för barn… Tror inte att det är någon som gått 

någon sådan i Jämtland och det skulle jag kunna tänka mig är något 

som man skulle behöva ha just med tanke på traumatiserade barn på 

akutmottagningen, ambulansen, intensivvårdsavdelningen och 

anestesiavdelningen ” 

 

Sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet upplever stora kunskapsluckor inom 

området barntrauma. Det påpekas av sjuksköterskorna att ansvariga för 

sjuksköterskeutbildningarna måste gå igenom kursplanerna och se vad som kan göras på 

detta område. När det gäller hjärtlungräddning för barn upplever sjuksköterskorna stora 

brister i kunskapen. Regelbundna övningar efterlyses och det är inte många av 

sjuksköterskorna som har kontroll över läkemedelsdoseringar i samband med hjärt- 

lungräddning på barn. 

 

”Tycker inte att jag fått tillräckliga kunskaper om sjukvård för barn, 

de vi fick i grundutbildningen var den basala HLR på barn och sen 

ytliga kunskaper om sjuka barn. Men jag känner mig absolut inte 

hemma med sjuka barn, har fått alldeles för dåliga kunskaper om 

detta i grundutbildningen”  

 

Vid inträffad barnmisshandel framkommer också osäkerhet i omhändertagandet för 

många av sjuksköterskorna. Bland sjuksköterskorna på sjukhuset är barnmisshandel ett 

diskuterat ämne och sjuksköterskorna vet att det finns bra riktlinjer upprättade.  

Kunskapsbristen upplevs leda till onödig inre stress. Det känns svårt att omsätta de 

teoretiska kunskaper sjuksköterskorna har inom barnområdet när de haft mycket lite 



 

9 

praktisk utbildning om barn i grund- och specialistutbildningar. Föreläsningar om 

barntrauma och även diskussioner i grupper efterlyses av sjuksköterskorna. En 

sjuksköterska som arbetat i många år har alltid känt sig obekväm när denne vårdar svårt 

sjuka och traumatiserade barn, det är en speciell känsla som denne får i kroppen och 

upplever att det handlar om okunskap och låg förekomst. När det gäller barnmisshandel 

så känner sig sjuksköterskan mycket tafatt och har ingen kunskap inom området.    

 

Upplevelsen av svårigheter i samband med omhändertagandet 

Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde att det finns flera svårigheter i 

omhändertagandet av traumatiserade barn. Svårigheterna är både känslomässiga och 

praktiska. Har det hänt något allvarligt med barnet, använder en sjuksköterska sin 

profession och gör det absolut bästa för barnet och dess anhöriga. Arbetet som då utförs 

beskrevs mer betydelsefullt än när det är ett mindre allvarligt trauma.  Sjuksköterskorna 

som har egna barn upplevde sig vara mycket känslomässigt engagerade när det gäller 

omhändertagandet av svårt sjuka barn. Vid omhändertagandet av traumatiserade barn 

blir stressen ett faktum. Att vårda ett barn som inte är samarbetsvilligt är stressande. 

Sjuksköterskorna vet att förberedelser och behandling måste göras, trots 

samarbetssvårigheter. Sjuksköterskorna upplever det svårt när det känns som att 

övergrepp begås mot barnet vid behandlingar och undersökningar. Om barnet märker 

sjuksköterskornas stress blir inte omhändertagandet lika bra.  

 

”det är alltid svårt det är många blandade känslor när man möter 

barn, jag blir helt enkelt osäker och det finns en stor rädsla inom mig 

när jag tar hand om barn speciellt små barn som ej kan prata för sig 

och säga vad som är fel”  

 

Svårigheter med att tyda barnens signaler gör sjuksköterskorna osäkra i sitt 

omhändertagande. Det känns viktigt att inte visa denna stress utåt då det påverkar barnet 

och dess anhöriga. Det är alltid svårt att möta sjuka och skadade barn. Sjuksköterskorna 

som arbetar inne på sjukhuset upplever en trygghet och ett stöd från sina kollegor. När 

det blir för svårt kan de alltid backa och någon annan kan ta över. Att vårda svårt 

skadade barn är en psykiskt påfrestande upplevelse. Arbetet i den prehospitala vården 

upplevs ibland svårt och det finns oftast inga kollegor med likvärdig eller högre 

kompetens att få stöd ifrån. Sjuksköterskorna känner sig ensamma i sitt arbete och det 

känslomässiga får man ta sedan när tid finns. Osäkerheten när det gäller att vårda ett 

barn finns alltid där oavsett vad det handlar om för sjukdom, trauma, psykiskt eller 
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fysiskt. Sjuksköterskorna beskriver att osäkerheten är beroende av hur ”allvarligt” 

traumat är. Större erfarenhet av barn skulle öka upplevelsen av säkerhet menar 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplever rädsla för att göra barnet illa under 

behandling och vill inte att situationen ska förvärras av behandlingen. Sjuksköterskorna 

upplever en rädsla i omhändertagandet av barnet. Barnet känns som en ”porslinsdocka” 

och man vågar nästan inte göra någonting.  Känslan av att nu orkar jag inte mer har 

uppkommit flertalet gånger vid vård av sjuka barn, då omhändertagandet beskrivs så 

mödosamt att sjuksköterskorna håller på att ge upp. Sjuksköterskorna vet att det inte” 

går att fly”, utan måste plocka fram de kunskaper som finns och stanna. Känslan av att 

vilja ge upp kommer då och då när det gäller omhändertagandet av svårt sjuka och 

skadade barn. Sjuksköterskorna kan ibland uppleva föräldrars gråt och rädsla som 

skrämmande. Sjuksköterskorna beskriver sådana situationer som svåra och vet inte 

riktigt hur de ska agera i dessa situationer.  

 

Sjuksköterskorna gör sitt bästa men ibland känns det inte tillräckligt. Att vårda ett barn 

som troligen inte överlever, ger stor empati för de anhöriga blandad med sorg och 

förskräckelse. Sjuksköterskornas upplevelser kan vara så starka att det inte går att tänka 

på något annat än barnet och dess anhöriga. Trots att många år gått sedan en tragisk 

händelse, beskriver sjuksköterskan som vårdade att hon ofta tänker på barnet och de 

anhöriga. Sjuksköterskan träffade de anhöriga vid ett senare tillfälle men det samtalades 

inte om känslor. Sjuksköterskan var själv starkt påverkad av händelsen så det kändes 

svårt att prata om detta. När det är stor sorg med i omvårdnaden är det svårt att ge 

information till föräldrarna angående situationen. Om barnet protesterar mycket så kan 

det också upplevas som ett psykiskt trauma för barnet. Då kan det vara jobbigt att det är 

just ”jag” som utsätter barnet för detta. Det handlar också om erfarenhetsbrist i arbetet, 

menar sjuksköterskorna. Ibland kan sjuksköterskorna uppleva att införandet av en 

perifier venkateter blir ett övergrepp, när föräldrar och vårdpersonal måste hålla fast 

barnet i en akut situation. Vården av ett sjukt eller skadat barn innebär också vård av 

hela familjen. Det är många gånger svårt, eftersom föräldrar och eventuellt syskon 

också behöver ett stort stöd. Sjuksköterskorna känner sig otillräckliga i många av dessa 

situationer. Flera av sjuksköterskorna beskriver ändå föräldrarna som en stor trygghet, 

både för barnet och för personalen. Barnet behöver föräldrarnas närhet och stöd i de 

flesta situationer.  En av sjuksköterskorna berättar om omvårdnaden av ett barn som var 

hjärndöd och det svåra vid informationen till föräldrarna. Sjuksköterskan står inför en 
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mycket svår situation när de möter föräldrarnas frustration och sorg. Ett dilemma för 

sjuksköterskorna i den prehospitala vården är att vara stödperson till en förälder som är 

rädd att förlora sitt barn, samtidigt som sjuksköterskan ska vårda barnet. När ett barn 

dör upplevs det av sjuksköterskorna som en stor förlust och sorg. Det anses inte normalt 

att ett barn ska dö.  

 

Upplevelser av behovet av god omvårdnadskunskap 

God omvårdnadskunskap beskrevs som betydelsefullt av de intervjuade 

sjuksköterskorna. De beskrev behovet av att vara en god pedagog.  Att ta hand om ett 

sjukt barn innebär att de måste vara pedagogiska. Detta är svårt när beslut och 

behandling måste ske väldigt snabbt. Några sjuksköterskor upplever att det kan vara 

svårt att pedagogiskt förbereda ett barn inför behandlingar och undersökningar när 

sjuksköterskorna själv inte har egna barn och saknar praktisk erfarenhet. 

 

”känner mig som tvåa, i och med att jag inte har egna barn så har jag 

på något sätt inte den vanan att hantera barn om man säger så…” 

 

Flera av sjuksköterskorna känner stor empati för anhöriga i samband med omvårdnaden 

av barn. Det kan vara svårt att verbalt kunna trösta men de känner ofta att det räcker 

med att hålla om och vara i närheten av de anhöriga. Det är oftast en stor trygghet att ha 

föräldrarna nära barnet, då föräldrarna känner sitt barn och kan vara till stor hjälp för 

sjuksköterskorna i omhändertagandet. 

 

Flera av sjuksköterskorna är glada över de pedagogiska hjälpmedel som finns och kan 

användas i förberedelser av barn inför undersökningar. Som exempel nämns nallar som 

barnen kan vara med och ”sätta nål på” och sedan bandagera nallen. Bra videomaterial 

finns, vilka är pedagogiskt riktiga. Att kunna förbereda ett barn inför en behandling 

skapar trygghet hos barnet. De får se på en film om hur undersökningen ska gå till, det 

är också bra för personal och föräldrar. En stor trygghet upplevs hos sjuksköterskorna 

som arbetar på sjukhusets avdelningar, då de kan kalla på kollegor och läkare. Att 

arbeta på en avdelning inger således trygghet. Det finns alltid någon att fråga och 

sjuksköterskorna känner ett bra kollegialt stöd. Dosering och administrering av 

ordinerade läkemedel är ett annat ansvarsområde. Färdiga läkemedelsmallar är därför ett 

bra hjälpmedel och skapar ökad trygghet hos sjuksköterskorna.  
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När det konstaterats att ett barn är utsatt för barnmisshandel upplevdes ett bra kollegialt 

stöd och trygghet. Det kändes tryggt att det var så öppna och bra diskussioner kollegor 

emellan. Att vara nära bekant eller anhörig till någon som kommer in med ett svårt 

skadat barn upplevs psykisk tungt. Det brukar lösa sig genom att någon annan i 

personalgruppen tar över omvårdnaden. Sjuksköterskorna vill inte utsätta sig själva eller 

anhöriga genom att komma för nära känslomässigt, detta kan bli påfrestande för alla. 

Vid ett barns död har föräldrarna alltid möjlighet att ta ny kontakt med sjuksköterskorna 

angående frågor som kommer i efterhand. Ansvarig läkare står också till förfogande 

med anhörigstöd och information. 

 

Sjuksköterskorna beskriver vissa händelser som psykiskt påfrestande, tillexempel 

undersökningar och behandlingar av barnet. Sjuksköterskorna är noga med att bygga 

upp ett förtroende gentemot barnet och då kommer känslan av att de bara inte får 

misslyckas.  Känslan var att barnets förtroende förbrukas om till exempel en nålsättning 

misslyckas. Det upplevs av flera, att det krävs extra noggrannhet när det gäller 

läkemedel till barn då de är väldigt känsliga. Att det finns upprättade säkra rutiner i 

administrerandet av läkemedel till barn upplevdes av en sjuksköterska på 

anestesiavdelningen som särskilt viktigt.  

 

Det är viktigt för barn och föräldrar att de får den information som de behöver. 

Information är viktigt för föräldrarna, då deras oro annars överförs på barnet. När 

sjuksköterskorna ger information till föräldrar så måste den vara ärlig, anpassad och 

relevant. Sjuksköterskorna måste avsätta tid med föräldrarna, informera och låta de 

ställa frågor som är viktiga för dem. Information ges också av läkaren och det är en 

trygghet för sjuksköterskorna att ha läkarens stöd. Det kan behövas upprepad 

information till föräldrarna, eftersom informationen som ges första gången oftast glöms.  

 

Upplevelsen av skillnader i gällande rutiner 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns skillnader i rutiner vad gäller 

omhändertagandet av traumatiserade barn. Flera av sjuksköterskorna upplevde rutinbrist 

när det gällde krishantering hos personalen. Sjuksköterskor inom sjukhuset beskrev 

dock att de har bra rutiner gällande krishantering hos personalen. Inom 

ambulanssjukvården upplevdes detta inte lika positivt, då det där saknas riktlinjer för 

stöd och krishantering efter svåra upplevelser. Att ha rutiner på avdelningarna, där allt  
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finns som kan komma till användning när det gäller sjuka barn, skapar en trygghet hos 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att läkemedelsdoserna till barn är svåra att 

hålla reda på och att det skulle behövas bra läkemedelsmallar, både inne på sjukhuset 

och i den prehospitala vården.  

 

Vid ankomst till akutmottagningen finns personal som är speciellt avsatta för att ta emot 

anhöriga och vara ett stöd för dem. Dessa personer kallas för anhörigmottagare. Det 

fungerar bra och är enbart positivt enligt flera av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna på 

sjukhuset upplevde akutens krishantering som en stor trygghet och att det finns ett 

kollegialt stöd efter svåra upplevelser. Sjukvårdsteamet som varit med under tragiska 

händelser sammankallas för samtal och det ingår även i uppföljningen. Den intervjuade 

sjuksköterskan har arbetat både på akutmottagningen och inom ambulanssjukvården. 

Inom ambulanssjukvården är krishanteringen obefintlig medan de på akuten har mycket 

bra rutiner för dessa händelser. Någon form av samtalsstöd saknas av flera 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Sjuksköterskorna fick själv ta tag i detta och 

kontakta sin chef som gjorde så att de fick sätta sig ner och prata. Inom 

ambulanssjukvården framkommer det att de kan sitta ner och prata en stund med sin 

kollega, men att det i stort sett saknas rutiner.   

 

”Vi har aldrig någon professionell handledning efter svåra händelser 

prehospitalt det har jag aldrig sett till eller hört talas om heller, nä 

aldrig. Någon handlingsplan finns ej för sånt” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskornas upplevelser vid 

omhändertagandet av traumatiserade barn. I resultatet framkom att alla intervjuade 

sjuksköterskor upplever bristande omvårdnadskunskaper i omhändertagandet av 

traumatiserade barn. Det framkommer också att bristande erfarenhet, på grund av 

förhållandevis låg skadefrekvens hos barn, påverkar upplevelsen av osäkerhet och 

kunskapsbrist i omvårdnadsarbetet. I resultatet framkommer vidare en önskan om att 

kursplanerna i grund- och specialistsjuksköterskeutbildningen ändras och utökas med 

specifik omvårdnadskunskap för barn. Denna specifika omvårdnadskunskap krävs, 

menar sjuksköterskorna, för att de på ett optimalt sätt skall kunna ta hand om det svårt 

sjuka eller traumatiserade barnet. Omvårdnadskunskapen ligger sedan till grund för 

specialistsjuksköterskornas akuta omhändertagande, undersökning och val av 

omvårdnadsåtgärder samt behandling. Brister i den specifika omvårdnadskunskapen kan 

leda till felaktiga prioriteringar och vidare till onödigt lidande och dödlig utgång som 

sämsta tänkbara händelseutveckling, vilket även konstateras i en studie utförd av 

McSwain, Frame och Salamone (2003). 

 

Inom respektive arbetsområde efterlyser många av sjuksköterskorna utbildningsdagar 

som handlar om barn, barntrauma samt praktiska övningsuppgifter varvat med teori. 

Resultatet visar vidare att sjuksköterskorna är övertygade om att känslan av osäkerhet 

och kompetensbrist skulle minska avsevärt om de gavs större möjlighet till praktisk 

övning i specifik traumavård för barn. Sjuksköterskorna vet att det finns en speciell 

traumautbildning, ENPC för barn, men vet inte om att någon som arbetar i Jämtland 

genomfört denna utbildning. Daneels och Canoodt (2003) påpekar vikten av 

kontinuerlig övning enligt standardiserade program ENPC, för alla sjuksköterskor i 

traumavården (Hunt, et al., 2006).  

 

Att vårda ett mycket sjukt eller traumatiserat barn upplevs av sjuksköterskorna som 

svårt. Resultatet visar att interaktionen vid det första mötet mellan anhöriga och 

sjuksköterskan får en avgörande betydelse för den fortsatta kontakten och dialogen i 

omvårdnaden av barnet. Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer anhöriga och gör de 

delaktiga i omvårdnadsarbetet, om de så önskar och barnets tillstånd tillåter. Detta gör 

att de anhöriga bekräftas och påvisar vikten av deras närvaro. Att vårda ett barn innebär 
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vård av hela familjen. Om sjuksköterskan reflekterar över anhörigas tankar och 

reaktioner samt sitt eget bemötande har hon möjlighet att skapa trygghet hos anhöriga 

och optimera förutsättningarna för dem att klara situationen.  

 

Sjuksköterskorna menar att deras medvetenhet om helhetssynen och en öppen dialog till 

föräldrarna skapar trygghet i omvårdnadsarbetet. Föräldrarna är oftast mycket rädda och 

ledsna och därför är vikten av en anpassad, ärlig och relevant information stor. 

Informationen skapar trygghet, delaktighet och minskad stress. Barnet känner sig 

tryggare och föräldrarna vågar vara närvarnade. Salter och Stallard (2004) visar i en 

studie liknande resultat. Betydelsen av den professionella vårdens goda samarbete med 

anhöriga finns även konstaterad i annan forskning utförd av Sjöblom (2010). Vidare 

menar sjuksköterskor att de alltid vill göra sitt bästa i omvårdnadsarbetet men ofta 

upplever de sig ändå otillräckliga, vilket också finns konstaterat inom 

omvårdnadsforskning (Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2005).  

 

Vid analysen av materialet fann vi skillnader i upplevelserna av trygghet mellan 

specialistsjuksköterskorna som arbetade vid en avdelning på sjukhuset och de som 

arbetade i den prehospitala vården. Trots upplevelsen av samma kunskapsbrist och 

bristande erfarenhet, så upplevde sjuksköterskorna som arbetade inne på avdelningarna 

trygghet i sin grupp med kollegor och tillgång till läkare med högre medicinsk 

kompetens. Sjuksköterskorna i prehospitalt arbete upplevde sig ensamma och således 

extra utsatta i svåra situationer. Behovet av praktiska övningstillfällen och egen säker 

kunskapsbas framkommer därför som extra viktig. Skillnader i upplevelserna var 

ingenting vi sökte men ändå vill nämna som ett mycket tydligt ”bifynd”. 

 

Ytterligare ett fynd i resultatet var skillnaden i beskrivningarna av det praktiska 

omvårdnadsarbetet och psykologiska arbetsstrategier som fanns mellan sjuksköterskor 

som hade egna barn och de som saknade egna barn. Åtgärder för detta kan dock inte 

ligga på utbildning eller arbetsgivare utan är helt på individ nivå. 

 

Att vara med om händelser som genererar sjukhusvård är omskakande händelser för 

barn. Det akuta omhändertagandet enligt standardiserade koncept, smärtlindring och 

personalens bemötande är mycket viktigt visar tidigare forskning (Zempsky & Cravero, 

2004). Det finns även anledning att lyfta fram sjukhusmiljöns betydelse för det svårt 
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sjuka eller traumatiserade barnet. Lokalerna skall vara planerade och utformade utifrån 

ett barnperspektiv. Detta för att minimera barnens stress och bevara deras integritet. 

Uppfattningen om sjukhusmiljöns betydelse stärks även av Peterson och Wahlen (2001) 

som har funnit att alla barn som utsätts för mycket stress i samband med trauma får 

förstärkta minnesbilder från sjukhuset, dock inte från själva olyckan. Detta inträffar 

redan från två års ålder. Det är därför viktigt att planera och bygga ”egna” väntrum och 

undersöknings - traumarum för barn, skilt från övriga lokaler på akutmottagningen, en 

”barnens akutmottagning”. Detta påstående styrks med FN: s Barnkonvention (2000) 

som säger att barnets bästa skall vara vägledande vid alla beslut och alla åtgärder som 

rör barn. 

 

Vidare bör möjligheten till personalrekrytering från barnkliniken till ”barnens 

akutmottagning” undersökas. Sjuksköterskor med specialistkompetens på barn och med 

specifik traumautbildning bör öka känslan av säkerhet och kompetens i akut 

omhändertagande och omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor i den prehospitala vården 

skall generöst erbjudas tillfällen till auskultation eller möjligheter till arbete vissa tider, 

på ”barnens akutmottagning”. Möjligheter till utökad utbildning inom området barn och 

praktisk övning samt auskultation var åtgärder som vi såg att sjuksköterskorna 

efterfrågade vid resultat analysen. 

 

Forskning visar (Dyregrov,1997; Michel, Lundin & Otto, 2001) att sjuksköterskor som 

arbetar med traumatiserade barn upparbetar ett starkt engagemang ofta för djupt. Att 

uppleva och ”härbergera” svåra och känsloladdade berättelser om trauma ger kumulativ 

stress hos sjuksköterskorna. De känner sig också hjälplösa och kraftlösa när inget mer 

kan göras för att ändra utgången av händelsen. Detta kan med tiden skapa kronisk stress 

och utmattning. Det är viktigt att vidta egna åtgärder i vardagen för att förebygga eller 

minska stressreaktioner. Enkla åtgärder som avslappning, gränssättning och gruppträffar 

med arbetskollegor för feedback och egen handledning är viktigt för stresshantering. 

Stöd av familj och vänner visade sig också vara viktigt för sjuksköterskorna.  

 

Vid material analysen kunde vi även se att sjuksköterskorna i prehospitalt arbete 

upplevde stora brister i rutiner för personalens krishantering. Någon av sjuksköterskorna 

säger sig aldrig ha hört talas om att rutiner och handlingsplaner för krisbearbetning finns 

inom ambulanssjukvården. Rutiner för krisbearbetning vid sjukhusets avdelningar 
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upplevde sjuksköterskorna som väl kända och fungerande. Att sjuksköterskorna i 

prehospitalt arbete upplever en så stor brist i rutinerna för krisstöd förefaller 

anmärkningsvärt då arbetarskyddsstyrelsen i sina föreskrifter (1999) beskriver att det på 

varje arbetsplats skall finnas beredskap och rutiner för krisstöd. Chefer och arbetsledare 

skall enligt denna föreskrift ha tillräckligt med kunskap för att säkerställa sådan hjälp. 

Arbetsledningen skall vara uppmärksam på behov och omständigheter som påkallar 

krisbearbetning.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa specialistsjuksköterskornas upplevelser vid 

omhändertagandet av traumatiserade barn. En kvalitativ design ansågs lämplig då 

önskan var att öka förståelsen för specialistsjuksköterskornas upplevelser. Nio 

specialistsjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet inom akutsjukvårdsområdet 

intervjuades genom enskilda intervjuer. Enskilda intervjuer bedömdes som lämpliga, 

dels för att avgränsa storleken på datamaterialet, med hänsyn till den begränsade 

tidsramen, samt relatera till hanterbarheten för analysen. Det ansågs mest lämpligt att 

dela upp intervjuerna så att en intervjuade fyra stycken och en intervjuade fem stycken 

specialistsjuksköterskor, detta gjordes med hänsyn till ämnets känslighet. De nio 

specialistsjuksköterskor som valdes ut för deltagande i studien var ett selektivt sampel 

som bedömdes relevant i sammanhanget och som bedömdes ha erfarenhet av det 

studien avsåg att belysa. Antalet begränsades av tidsutrymmet. Valet att rekrytera 

deltagare i studien från ett bredare underlag av vårdavdelningar sprang ur en önskan om 

att få ett brett och rikt datamaterial, med flera vinklar på problemet. Som analysmetod 

valdes kvalitativ innehållsanalys, med manifest ansats. Kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats ansågs lämpligt för att belysa konkreta erfarenheter, inte fenomen eller 

betydelser, som förmodligen hade medfört en annan analysmetod och även andra frågor. 

En manifest analys, till skillnad från en latent, bedömdes som relevant då materialet 

uppfattades som konkret i sin struktur och en tolkning och abstraktion av innehållet låg 

utanför studiens syfte. Att närma sig en text medför alltid en form av tolkning, vilket 

troligen skett även i detta fall. Avsikten har dock varit att samla och strukturera 

innehållet i stället för att tolka i högre abstraktionsnivåer. Valet att ”stanna” på 

kategorinivå medför ett bekymmer i form av att kategorierna beskrivs till sin 

konstitution som ”ömsesidigt uteslutande” till skillnad från teman som mera går in i 

varandra, rent innehållsmässigt. Även om kategorierna inte kan betraktas som 

vattentäta, får nog analysen gälla som manifest.  
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Studiens svagheter är relaterade till de val som gjorts avseende, design, 

datainsamlingsmetod, urval av deltagare, analys och presentation av resultatet. Ett annat 

upplägg på studien hade kanske gett ett annat resultat. Studien bedöms trots det som 

relevant vad gäller trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

 

KONKLUSION 

Efter avslutad materialanalys framkommer tydligt att specialistsjuksköterskorna 

upplever stor kunskapsbrist och känsla av osäkerhet i det akuta omhändertagandet samt 

vidare under omvårdnadsarbete med traumatiserade barn. Dessa upplevelser kan 

förebyggas och förbättras mycket om specialistsjuksköterskorna fick utökade teoretiska 

kunskaper om barn och trauma samt kontinuerliga möjligheter till att praktiskt öva akut 

omhändertagande enligt ENPC som är ett standardiserat koncept för omhändertagande 

av barn. Både arbetsgivare och ansvariga för grund- och specialistutbildningarna bör 

dela på ansvaret för att åtgärda bristerna och således optimera förutsättningarna för 

specialistsjuksköterskorna att kunna utföra ett säkert akut omhändertagande av barn vid 

trauma. 
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