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Abstrakt 

Bakgrund: En intensivvårdsavdelning [IVA] avsedd för barn kan saknas på ett mindre sjukhus, 

vilket gör att många barn vårdas på allmän IVA tillsammans med vuxna patienter. År 2012 

vårdades 2709 barn i Sverige mellan 0-18 år, på en allmän IVA. Det finns stora skillnader 

mellan att vårda barn och vuxna, sjuksköterskor som arbetar på en allmän IVA kan sakna de 

kunskaper som krävs för att vårda barn. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän IVA. Metod: 

Fyra fokusgruppdiskussioner med totalt 13 deltagare genomfördes. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i åtta kategorier och ett tema. Studien 

genomfördes på ett mindre sjukhus i mellersta Sverige. Resultat: De kategorier som 

framkom var; en känslomässig utmaning, behov av kontroll och behov av samarbete 

och stöd. Utifrån kategorierna framkom huvudtemat; Att vara utlämnad i en krävande 

situation. Sjuksköterskorna upplevde starka känslor i vården kring barn och det ansågs 

viktigt att vara väl förberedda då ett barn kommer till IVA, samt att ha ett fungerande 

samarbete. Slutsatser: Att vårda barn på en allmän IVA kan vara en både utmanande 

och utsatt situation för sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är i behov av ytterligare 

utbildning och möjlighet att askultera på andra avdelningar för att kunna lära sig mer 

om vård av barn. 

 

Nyckelord: Barn, intensivvård, intensivvårdssjuksköterskor, kvalitativ innehållsanalys, 

upplevelser. 

  



 

 
 

Intensive care nurses’ experiences of 

caring for children in a general 

intensive care unit 

- A qualitative study 

 

Abstract 

Background: An intensive care unit [ICU] specialized in children might not be 

available in a smaller hospital, this causes many children to be admitted to a general 

ICU along with adult patients. In 2012, 2709 children in Sweden, between 0-18 years of 

age were admitted to a general ICU. There are major differences in caring for children 

compared to adults, intensive care nurses that work in general ICUs may lack the 

knowledge that’s required to care for children. Aim: The aim of this study was to 

describe intensive care nurses experiences of caring for children in a general ICU. 

Method: Four focus group discussions with a total of 13 participants were carried out, 

data was analysed using qualitative content analysis and eight categories and one theme 

emerged. The study was carried out in a smaller hospital in the middle of Sweden. 

Results: The categories that emerged were; an emotional challenge, a need of control 

and a need of cooperation and support. From these categories a main theme emerged; 

being exposed in a demanding situation. The nurses experienced strong emotions when 

caring for children. They also described the importance of being well prepared when a 

child was going to be admitted to the ICU and it was also important with a functioning 

teamwork. Conclusions: Caring for a child in a general ICU can be a challenging and 

exposed situation for the nurses. The nurses are in need of further education and the 

possibility to visit other wards to learn more about caring for children. 

Keywords: Children, experiences, intensive care, intensive care nurses, qualitative 

content analysis. 
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Introduktion 

 

Att vara sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning [IVA] ställer krav på kunskap och 

flexibilitet, då vården kan handla om att vårda såväl barn som vuxna. När ett barn 

vårdas på IVA ställs höga krav på sjuksköterskan då barnets möte med vården bör vara 

så lugnt och anpassat som möjligt. Både föräldrarna och barnet ska känna trygghet, 

omtanke och värme i kombination med professionalism (Lindberg, 2007, s. 29). Det är 

fördelaktigt att barn vårdas på en pediatrisk IVA, men då dessa avdelningar inte finns 

tillgängliga överallt vårdas barn ofta på en allmän IVA där det är vanligare med vuxna 

patienter. Detta kan utgöra svårigheter för sjuksköterskor som kan sakna den kunskap 

och erfarenhet som krävs för att kunna vårda barn. Författarna till denna studie såg ett 

behov av mer kunskap om hur sjuksköterskor upplever att vårda barn på en allmän IVA 

under deras utbildning till sjuksköterskor. 

 

Bakgrund 

 

På en IVA vårdas de svårast sjuka och allvarligast skadade patienterna, som sjukhusets 

övriga avdelningar inte har utbildning i eller resurser att vårda. Behandlingarna är ofta 

svåra och kräver stora resurser (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s. 20-21). Sedan år 

2001 är intensivvårdssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning i Sverige, vilket 

betyder att det krävs att en grundutbildad sjuksköterska har en specialistutbildning inom 

intensivvård på avancerad nivå. Sjuksköterskan ska bland annat kunna identifiera och 

utföra specifik omvårdnad till akut och/eller kritiskt sjuka vuxna och barn 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförenings 

kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor, 2012). Enligt barnkonventionen 

definieras ett barn som: ”… varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet” (Förenta Nationernas generalförsamling, 

1989). 
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Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov [NOBAB] (u.å.) har upprättat en standard för 

omsorg av barn och unga på sjukhus. Exempel ur denna är bland annat att barnen skall 

bemötas med respekt och förståelse och vårdpersonalen ska värna om deras integritet. 

Barn har rätt att ha en närstående närvarande under hela vårdtiden (a a.). Det krävs 

specifik kunskap och särskilda resurser för att tillmötesgå de behov som finns hos 

närstående (Larsson & Rubertsson, 2012, s. 714-715). I en studie utförd av Scott (1998) 

framkommer att föräldrar har ett stort behov av att vårdpersonalen bryr sig om barnet. 

De behöver träffa sitt barn ofta och vill att sjuksköterskan kontaktar dem vid 

förändringar i barnets tillstånd. Föräldrarna vill även få ärliga svar på sina frågor. 

Callery (1997) har funnit att föräldrar kan söka stöd hos sjuksköterskan, men att 

sjuksköterskan inte alltid är tillgänglig när föräldrarna behöver det. Sjuksköterskan 

anser sig ha som uppgift att tillgodose föräldrarnas behov, genom att exempelvis 

förklara vad läkarna har sagt, undervisa dem i vården av barnet och uppmuntra dem till 

att lämna avdelningen för att ta en paus. 

I NOBAB (u.å.) beskrivs vidare att barn inte ska vårdas på vuxenavdelningar utan 

tillsammans med andra barn, samt att de som vårdar barnen ska ha den utbildning och 

kunskap som krävs för att tillgodose barnens alla behov (a a.). Då det inte finns en IVA 

specifikt avsedd för barn på alla sjukhus förekommer det att barn vårdas på en allmän 

IVA tillsammans med vuxna patienter (Maybloom, Chapple & Davidson, 2002). År 

2012 vårdades i Sverige 2709 barn mellan 0-18 år på en allmän IVA, ca 6,7 % av 

antalet inlagda patienter. Kramper var samma år den vanligaste orsaken till att ett barn 

vårdades på allmän IVA. Andra vanliga orsaker var multitrauma, postoperativ vård, 

alkoholintoxikation, diabetes med ketoacidos och respiratorisk insufficiens m.m. 

(Personlig kommunikation, Caroline Mårdh, 21 maj 2013). De flesta barn behöver 

endast några få vårddygn på IVA, men där det finns behov av längre vårdtid (>1 vecka) 

bör barnet, i mån av plats, vårdas på en pediatrisk IVA där rätt resurser finns. Detta 

eftersom det är vanligare med komplikationer i efterförloppet då barnet vårdats på en 

IVA främst avsedd för vuxna (Larsson & Rubertsson, 2012, s. 714-715). I en studie 

utförd av Pearson m.fl. (1997) framkommer att dödligheten minskar hos barn som 

vårdas i respirator om de vårdas på en pediatrisk IVA. Även Cogo m.fl. (2010) 

beskriver att barn får bättre vård på en pediatrisk IVA jämfört med om de vårdats på 

IVA avsedd för vuxna. 
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Det finns stora skillnader mellan att vårda barn och vuxna, då barns anatomi, fysiologi 

och även deras sjukdomsförlopp ser annorlunda ut. Det gör det svårare att bedöma 

cirkulationen och bevaka vitalparametrar. Barnen saknar ofta anamnes eller har en 

otillförlitlig sådan. De reagerar annorlunda jämfört med vuxna och kan drabbas av 

livshotande tillstånd hastigare och mer oväntat (Larsson & Rubertsson, 2012, s. 715-

716). sjuksköterskor på allmän IVA har oftast mer erfarenhet av att vårda vuxna 

patienter och kan därför sakna tillräcklig kunskap om att vårda barn (Vanore, 2000). 

Sjuksköterskans kompetensutveckling kan delas in i olika stadier, Benner (1993, s. 37-

50) beskriver det som att sjuksköterskan går från att vara novis till att bli expert. 

Novisen saknar erfarenhet för att hantera de situationer som uppkommer och behöver 

därför struktur för att kunna utföra sina uppgifter. Experten behöver inte längre förlita 

sig på regler och riktlinjer utan kan lätt sätta sig in i, och åtgärda situationen med hjälp 

av sin stora erfarenhet. Experten kan dock ha svårigheter i att lära ut då denne med hjälp 

av sin erfarenhet ofta handlar per automatik, vilket kan göra det svårt att återge varför 

vissa saker gjordes. Erfarenhet handlar inte om hur lång tid sjuksköterskan har arbetat, 

det handlar istället om hur många gånger sjuksköterskan blivit utsatt för vissa 

situationer. 

Problemformulering 

De tidigare studier som författarna gått igenom fokuserar framför allt på upplevelser av 

barn och föräldrar inom intensivvård, samt upplevelser av sjuksköterskor som arbetar på 

neonatal eller pediatrisk IVA. Studierna har även visat att barn ofta vårdas på en allmän 

IVA där sjuksköterskorna kan sakna den kunskap som krävs för att vårda barn. Det är 

därför angeläget att få mer kunskap kring sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn 

på en allmän IVA.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn på en allmän IVA. 
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Metod 

 

Design 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn är subjektiva upplevelser. En kvalitativ 

studie med induktiv ansats var därför lämplig då den syftar till att skapa mening och 

förståelse i sammanhanget av människors liv och upplevelser (Polit & Beck, 2008, s. 

57). 

Fokusgruppintervjuer användes för att få en rik samling synpunkter på det ämne som 

var i fokus för gruppen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166). Enligt Kitzinger, (1995) är 

fokusgrupper en bra metod att ta reda på inte bara vad deltagarna tänker, utan även hur 

och varför de tänker som de gör. Det är en särskilt bra metod att använda vid studier där 

det undersöks hur personalen på en arbetsplats hanterar att arbeta med akut sjuka (a a.), 

samt i känsliga ämnen som annars kan vara svåra att samtala om (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 166). 

Urval och procedur 

Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i mellersta Sverige där det inte finns någon 

pediatrisk IVA. Avdelningen består av åtta vårdplatser, med två patienter per sal. 

Grundbemanningen är alltid fyra sjuksköterskor per arbetspass, dagtid finns det oftast 

en extra sjuksköterska som fungerar som koordinator. Det innebär att en sjuksköterska 

ensam kan ha omvårdnadsansvaret för två svårt sjuka patienter. Avdelningen bemannas 

även av undersköterskor som har hand om två eller fyra vårdplatser var. När ett barn 

läggs in är det önskvärt att vara två sjuksköterskor som samarbetar kring barnet. Då ett 

spädbarn blir sjukt eller ett barn föds för tidigt finns ett samarbete med 

neonatalavdelningen på sjukhuset. Under år 2012 vårdades 17 barn under 10 år på 

avdelningen, 14 pojkar och tre flickor. Det var varierande diagnoser som exempelvis 

hjärtstillestånd, multipla skador, kramper, asfyxi och gastrointestinal blödning. 

Vårdtiden varierade, de flesta var inlagda mellan några timmar och cirka två dygn. 

Endast några få av barnen vårdades upp till en vecka. 

Enhetschefen kontaktades muntligt angående önskan att få tillstånd att utföra studien på 

avdelningen samt förfrågan om att få hjälp med att utse deltagare, sedan inhämtades 

skriftligt tillstånd från enhetschefen. Muntlig information om studien gavs vid en 

arbetsplatsträff. Enhetschefen agerade mellanhand och var behjälplig med att utse 
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deltagare till studien samt bokade rum på IVA för att genomföra intervjuerna. Ett 

strategiskt urval genomfördes, vilket innebär att deltagare som har mycket att berätta 

om studiens syfte valts ut. Ingen av sjuksköterskorna som tillfrågades om deltagande 

avböjde medverkan. Deltagare i studien var 13 sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom intensivvård, som alla hade erfarenhet av att vårda ett sjukt barn, vid ett eller flera 

tillfällen.  

Datainsamling 

Fyra fokusgruppdiskussioner utfördes under april 2013, tre sjuksköterskor vid tre 

tillfällen och fyra sjuksköterskor vid ett tillfälle. Deltagarna var 12 kvinnor och en man, 

som hade arbetat inom intensivvård mellan åtta och 35 år. Enligt Kitzinger (1995) 

består en fokusgrupp vanligen av en grupp deltagare som leds av en moderator. Antalet 

grupper kan variera mellan ett halvt dussin till ett femtiotal beroende på studiens syfte 

och tillgängliga resurser. Antalet deltagare i grupperna kan variera mellan fyra och åtta 

personer. 

Inför intervjun skapades en intervjuguide, med fyra huvudfrågeställningar, dessa frågor 

användes som stöd för att täcka in de ämnen som författarna önskade få med. Enligt 

Kvale och Brinkmann, (2009, s. 144-147, 150) bör frågorna vara korta, lätta att förstå, 

utan svåra och tillkrånglade ord (a a.). Är det för många och detaljerade frågor redan 

från början kan det göra att samtalet blir onaturligt och leda till att deltagarna blir 

passiva och avskräckta (Repstad, 2007, s. 86). Båda författarna deltog under 

intervjuerna, som tog plats i ett grupprum på IVA där författarna satt mittemot 

deltagarna vid ett bord och bjöd på smågodis. Enligt Kitzinger (1995) kan detta hjälpa 

till att skapa rätt atmosfär. 

Intervjuerna inleddes med att författarna berättade om studiens syfte, att intervjuerna 

spelades in på band samt frågade om deltagarna hade några egna frågor. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 144) menar att detta bör göras för att deltagarna ska bli orienterade 

i situationen (a a.). Sedan informerades deltagarna om hur intervjun skulle genomföras, 

att tanken var att deltagarna själva skulle diskutera frågorna i gruppen och författarna 

lyssna och ställa följdfrågor under tiden. De frågor som ställdes var: ”Hur upplever ni 

det då ni hör att ett svårt sjukt barn ska komma till avdelningen?”, ”Hur upplever ni att 

ta emot ett barn jämfört med att ta emot en vuxen patient?”, ”Hur upplever ni att vårda 

spädbarn jämfört med äldre barn?” och ”Hur upplevs samarbetet med 
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neonatalavdelningen/barnavdelningen?”. I samband med att frågorna ställdes och 

deltagarna diskuterade dessa så ställdes även följdfrågor, exempelvis ”berätta mer”. 

”vill du utveckla?” och ”förklara gärna hur”. Kvale och Brinkmann (2009, s. 166) 

påtalar att innan en intervju börjar ska författarna introducera diskussionsämnen och 

uppmuntra till att det blir meningsutbyte, författarna ska också främja till att deltagarna 

tillåts ge uttryck för sina personliga åsikter. Målet är inte att skapa ett samförstånd i 

gruppen, utan att föra fram deltagarnas olika åsikter och uppfattningar (a a.). Det är 

även viktigt att kunna lyssna på vad den som intervjuas säger, lyssna aktivt på det som 

sägs och hur det sägs (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154). Frågorna ställdes på samma 

sätt i samtliga intervjuer. 

Efter intervjun reflekterade författarna över stämningen under intervjun, samt 

kroppsspråket hos deltagarna. Detta kan vara värdefullt för den senare analysen enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 145). Författarna valde att spela in intervjuerna på band. 

Kitzinger, (1995) menar att spela in intervjuerna på ljudband är fördelaktigt då 

intervjuaren kan koncentrera sig på vad deltagarna säger och behöver inte ägna tid åt att 

skriva ned det som sägs. Det gör det även lättare att uppfatta icke-verbala uttryck som 

exempelvis tonfall, mimik och kroppsspråk och det ger ett rikare innehåll till 

datainsamlingen. Intervjuerna pågick mellan ca 20-30 minuter, de spelades in på band 

och textades därefter ordagrant. 

Analys 

Den utskrivna texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, (tabell 1), 

som lämpar sig för att tolka stora mängder data från bland annat inspelade intervjuer 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 159).  

Vid genomförandet av innehållsanalys bearbetades texten tillsammans, stegvis. Varje 

enskild intervju analyserades var för sig. Först skapades meningsenheter som var 

sammanställningar av ord eller uttalanden som syftade till att hitta kärnan i det som 

berättades. Efter att meningsenheterna hittades kondenseras texten till kortare meningar, 

utan att texten förlorade sin betydelse. Därefter skapades koder för de meningsbärande 

enheterna, dessa koder kunde bland annat vara företeelser eller händelser. Efter att 

koderna skapats delades data in i subkategorier som i sin tur abstraherades till kategorier 

och teman, där kategorier svarade på frågan ”Vad?” och teman svarade på frågan 

”Hur?”. Inga data fick hamna mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. 
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Det är dock inte alltid möjligt att data endast passar in en särskild kategori då det gäller 

människors erfarenheter och upplevelser. Kategorier beskriver det manifesta, direkta, 

innehållet i en text medan teman beskriver det latenta, underliggande, innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Huvud-

tema 

Jo men de e 

klart, det e ju… 

Just barn e ju de 

som man känner 
mest för. Att 

man… Dels att 

de är unga som 

är sjuka… 

Barn är det man 

känner mest för… 

att det är unga som 

är sjuka 

Känner mer 

för barn 
Att känna 

starka känslor 
Känslomässig 

utmaning 

Att vara 

utlämnad i 

en 

krävande 
situation 

Att man får veta 

så mycket  som 

möjligt, asså 

kortfattat men 

ändå vet ålder å 

vikt å liksom ska 

de bli här  eller 

är de inför 
transport eller… 

… Få veta så 

mycket som 

möjligt… 

Kortfattat… vikt, 

ålder... transport… 

Få 

information 

tidigt 

Att vara 

förberedd 

Behov av 

kontroll 

… hellre då en 

barnsjukskötersk

a än barnskötare, 

som kan ta det 

fulla, liksom 

mera ansvaret 

för… 

… Hellre 

barnsjuksköterska

… kan ta det fulla 

ansvaret. 

Vill ha barn-

ssk som kan 

ta ansvaret. 

Att ha ett 

kollegialt 

samarbete 

Behov av 

samarbete/stöd

. 

 

Etiska överväganden 

Skriftligt tillstånd erhölls från enhetschefen för att få genomföra studien. De 

sjuksköterskor som valde att delta i studien fick skriftlig information om studien, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att 

ange orsak. Av etiska skäl var det viktigt att deltagarnas identitet inte röjdes (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 79). Data och samtyckesblanketter förvarades så att endast 

författarna haft tillgång till materialet. Alla personuppgifter behandlades enligt 

personuppgiftslagen [PuL] (1998:204). 
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Resultat 

 

Efter analys framkom totalt åtta subkategorier och tre kategorier, utifrån kategorierna 

framkom ett huvudtema. Samtliga presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier. 

Huvudtema Kategori Subkategori 

Att vara utlämnad i en 

krävande situation 

En känslomässig utmaning 

 

Att känna anspänning 

Att hantera 

familjesituationen 

Att känna starka känslor 

Behov av kontroll Att vara förberedd 

Att inte hinna med 

Att sakna erfarenhet 

Behov av samarbete och 

stöd 

Att ha ett kollegialt 

samarbete 

Att ha ett fungerande 

samarbete  

 

Att vara utlämnad i en krävande situation 

Genom samtliga intervjuer fanns en känsla hos sjuksköterskorna av att vara utlämnade, 

vilket också framgick i samtliga kategorier. Det gick att känna både frustration och 

utsatthet då de uttryckte att de förväntades kunna saker som de kände att de inte hade 

tillräcklig utbildning och erfarenhet om. Sjuksköterskorna uttryckte att, oavsett hur de 

känner och vilken kunskap de har måste de finna sig i situationen och ta hand om barnet 

på bästa sätt.  

 

Känslomässig utmaning 

Att känna anspänning 

Sjuksköterskorna upplever det känslomässigt utmanande då de fått höra att ett sjukt 

barn skulle komma till avdelningen. De får en anspänning inför barnet som ska komma, 

deras adrenalinnivå stiger och hela situationen känns jobbig. En sjuksköterska beskriver 

situationen som det jobbigaste som finns i hela världen. Somliga sjuksköterskor 

beskriver stressen som så pass påtaglig att den kan leda till ett irrationellt stresspåslag 

och svårigheter i att tänka klart. Några beskriver även att de känner sig nöjda om de 
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redan ansvarar för två patienter och därmed slipper vara den som tar emot det sjuka 

barnet. ”Känner mig väl ganska nöjd om jag har två patienter redan å vet att jag inte är 

den stackars saten som måste ta det…”. En annan sjuksköterska beskriver situationen 

som att denne i princip skulle ta hand om hur mycket som helst, hellre än att ta emot ett 

svårt sjukt barn: 

”… har man två patienter, gud vad skönt. Alltså jag skulle kunna säga 

såhär att jag skulle kunna vårda 5, ja… nä men alltså 4 vuxna 

respar[respiratorer], alltså hade jag bara en löpare [medhjälpare]som 

hade kunnat… vända dem så de inte får trycksår, så skulle jag lugnt 

kunna haft fyra respiratorpatienter å jag hade kunnat blanda… varenda 

läkemedel, å de hade gärna fått gå med hur mycket inotrop[potent 

läkemedel] nästan som helst, gärna en prisma [dialys] också, ungefär på 

den nivån är det att ta emot ett litet svårt sjukt barn. … om de hade legat 

två såhär mittemot i ett öppet rum och jag hade haft en korg med 

läkemedel då hade jag såhär sätt mig här i tio timmar, jag behöver 

ingen rastavlösning, jag behöver nästan inte gå på toaletten, men om ni 

fixar det där så, då är jag jättenöjd här… ” 

Sjuksköterskorna menar att de inte har något val då det kommer ett barn. De måste ta 

hand om det. De kan bli tvungna att sätta sig ned och ringa in personal och flytta om på 

avdelningen för att försöka lösa det rent praktiskt, något som är en stressfaktor: 

” Så de e stress! Åsså problemet då om avdelningen i övrigt e full å vi 

har ju inge val, vi måste ju liksom ta hand om. Ta hand om de här barnet 

förstås, å då liksom också då försöka sätta sig å ringa in nån, ytterligare 

nån i all den här röran. Kaoset som blir, de e lite, de e svårt alltså.” 

Att hantera familjesituationen 

Sjuksköterskorna beskriver det som att det inte bara är barnet som de måste 

vårda, utan även föräldrarna och eventuella syskon, vilket gör att 

familjesituationen kan upplevas mer krävande än hos andra patienter. De känner 

att det är viktigt att kompromissa och komma överens med både barnet och 

föräldrarna. Det kan även vara utmanande att få ihop familjesituationen, att 

tillgodose varje individs olika känslor och behov. De beskriver även att 

barnföräldrar är mer närvarande än andra anhöriga, något som kan upplevas 
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både som positivt och negativt. De beskriver att föräldrarnas närvaro kan 

försvåra situationen och skapa känslor av stress och att vara övervakade. Dock 

fungerar föräldrarna oftast också som en resurs och kan vara till hjälp. 

Att känna starka känslor 

Det framkommer vidare att det väcker starka känslor att vårda sjuka barn, 

speciellt om personalen har egna barn och ännu mer om det sjuka barnet är i 

samma ålder som deras egna. Barn berör även mer än vuxna patienter och 

Sjuksköterskorna tar till sig barnet på ett annat sätt än en vuxen. När ett svårt 

sjukt barn lagts in på avdelningen kan samtliga i personalen känna av det. Det 

beskrevs som något som kunde ”kännas i luften” och att det blir en ”tystnad” 

på avdelningen. Något som sjuksköterskorna beskriver som extra krävande är 

bemötandet av barnet. Barnet är känsligare än en vuxen och det kan vara svårt 

att närma sig barnet, sjuksköterskorna måste känna in situationen på ett annat 

sätt. En sjuksköterska beskriver det som: ”man är aldrig så trött när man går 

hem som när man har skött barn”. 

Sjuksköterskorna känner ett stort ansvar och de upplever det som att föräldrarna 

har lämnat över det finaste de har i deras händer. Samtidigt som de ska vara 

starka och försöka dölja känslan av oro och osäkerhet. De utsätts för svåra 

situationer som de sliter hårt med. Trots det framkommer att sjuksköterskorna 

tycker att barn kan vara mysiga och att situationen kan vara okonstlad. De 

upplever det roligt och stimulerande att vårda barn, särskilt när allt fungerar. 

 

Behov av kontroll 

Att vara förberedd 

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever att de inte har full kontroll på 

situationen, känner sig osäkra och chansar. Men trots all den stress och rädsla de känner, 

måste de ta sig förbi detta och bli mer fokuserad och ta sig samman. Sjuksköterskorna 

beskriver att något som underlättar för dem är att få information om barnet i ett tidigt 

skede. Detta för att de ska kunna förbereda sig väl. Hinner de inte med att ställa ordning 

exempelvis läkemedel och annan utrustning leder det till att de känner sig stressade. De 

brukar försöka vara två sjuksköterskor som dubbelkontrollerar varandra, då doser av 
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läkemedel, apparaturinställningar m.m. skiljer sig från en vuxen patient. Men det hinns 

inte alltid med i den akuta situationen. 

Att inte hinna med 

I den akuta situationen när ett svårt sjukt barn kommer till avdelningen känner 

sjuksköterskorna att de kan ha svårt att hinna med barnets anhöriga, som ibland kan bli 

lämnade. Att ha någon som tar hand om barnets föräldrar vore optimalt enligt en 

sjuksköterska. Det beskrivs även att de kan ha svårt att hinna med övriga patienter som 

de ansvarar för, när det sjuka barnet kräver mycket resurser. De blir fast med det sjuka 

barnet och kommer inte därifrån och hinner ibland varken äta eller dricka något. 

Att sakna erfarenhet 

Det framkommer att svårt sjuka barn sällan vårdas på avdelningen, vilket gör att många 

av sjuksköterskorna saknar vana och rutin. Det gäller till exempel läkemedelshantering, 

material, som katetrar och tuber, annan teknisk utrustning, samt normalvärden för barn. 

De har framför allt vana av att vårda vuxna patienter och har därför inte samma 

rimlighetstänk eller rätt känsla för hur de ska vårda barnet, i jämförelse med en vuxen. 

En sjuksköterska anser: ”Barn är ingen liten vuxen”. sjuksköterskorna beskriver också 

att åldern på barnet spelar en stor roll, ju mindre barnet är, desto mer stress orsakar det. 

Det beror enligt sjuksköterskorna på att de mindre barnen har små marginaler och kan 

bli försämrade i sitt tillstånd mycket snabbt. Det kan även bero på att de minsta barnens 

signaler är svårare att tolka. Några av sjuksköterska upplever dock att barn som är lite 

äldre och inte ligger i respirator kan vara svårare att vårda, eftersom ”de har en egen 

vilja”. 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att trots att det går långt tid mellan gångerna de 

vårdar svårt sjuka barn. Några har aldrig vårdat ett barn och har aldrig fått lära sig det. 

Trots detta så förväntas de ha kunskapen att göra det ändå. En sjuksköterska beskriver 

det som:  

” … När vi blir mer erfaren som IVA-sköterska, de blir vi ju, men de 

innebär, vi har ju inte skött nå barn under den tiden, men tillslut anses 

du va en van IVA-sköterska liksom å då helt plötsligt får du börja å ta 

hand om  de här barnen men du får aldrig nån inskolning på det…Då 

ska du bara liksom fixa de på nå vis…” 
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En sjuksköterska berättar också att de ofta har höga krav på sig: ”… Förväntas kunna 

sköta den här på 600 g och gubben bredvid på 99 och allt där emellan. Vi har så stora 

krav på oss.” 

När ett svårt sjukt barn kommer till avdelningen blir det oftast den med mest kompetens 

eller längst erfarenhet som får ta hand om det. De försöker att slussa in de nyare 

sjuksköterskorna så att de också ska få erfarenhet av att vårda barn. Sjuksköterskorna 

uttrycker en önskan om att få mer kunskap om att ta hand om barn, exempelvis genom 

fortsatta utbildningsdagar eller genom att få besöka neonatalavdelningen eller renodlade 

barn-IVA på andra sjukhus och askultera där. Det finns ett behov av mer erfarenhet då 

det i sin tur ger ökad kunskap. 

 

Behov av samarbete och stöd 

Att ha ett kollegialt samarbete 

När ett sjukt barn vårdas på IVA upplever sjuksköterskorna att det är av betydelse vilka 

de har med sig, vilka de ska samarbeta med, samt att det är viktigt att de samarbetar. De 

försöker om det finns tillräckligt med personal att vara två sjuksköterskor som hjälps åt. 

De vill gärna ha en van undersköterska med sig som de kan få stöd av. De beskriver att 

de attityder personalen kan ha mot varandra läggs åt sidan och att det är barnets bästa 

som gäller.  

”… då är vi så jädra, vad säger man, schyssta mot varandra, då är det 

inga attityder eller, utan då är det liksom barnets bästa å sen hjälps man 

åt, den känslan har jag fått… Annars kan man ju få nån gliring.” 

Om ett spädbarn behöver respiratorvård finns ett samarbete med neonatalavdelningen på 

sjukhuset och vid dessa tillfällen vill de gärna samarbeta med en barnsjuksköterska. De 

beskriver det som ett bra samarbete och att det är en trygghet med en barnsjuksköterska 

som kan ge läkemedel, ta prover samt tolka barnets signaler. Barnsjuksköterskan kan se 

förändringar i barnets tillstånd, så att de själva istället kan fokusera på andning och 

cirkulation som de känner sig mer trygga och vana med. Det kan kännas som en 

befrielse att slippa ansvara för de delar som barnsjuksköterskorna har bättre kunskap 

om. 
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Sjuksköterskorna upplever att det är bättre att vara på neonatalavdelningen när de vårdar 

spädbarn istället för på IVA, både för barnet, föräldrarna och för den inblandade 

personalen.  

”Å det ä bättre för barnet och bättre för föräldrarna. Lugnare för allt 

känns det som, som kan gå emellan sitt rum å de e varmt å skönt där 

uppe på nå vis. Å lite mer anpassat, ombonat å jag menar allting finns 

inom räckhåll istället för att det ska springas å bäras grejer liksom och 

sen att, …föräldrarna dom ska gå här ifrån  å dom är så långt borta 

liksom… dom känner sig nog tryggare när dom bara kan gå in å glutta, 

sen gå tillbaka liksom”. 

Att ha ett fungerande samarbete  

Trots att det kan vara en trygghet att vara på neonatalavdelningen kan de samtidigt 

känna att det är långt till deras egna avdelning, med kollegor och narkosläkare, vilket 

gör att de kan känna sig ensamma. Sjuksköterskorna menar att det tar tid för läkaren att 

förflytta sig mellan avdelningarna om det händer något akut. De vill helst att 

narkosläkaren hela tiden finns på plats på neonatalavdelningen. 

Det har betydelse vilken läkare de har med sig i en akut situation. Sjuksköterskorna vill 

gärna att narkosläkaren är nära till hands, samt tycker att det är viktigt att läkaren är 

lugn och inte stressar upp situationen. De beskriver att de känner sig trygga med de 

narkosläkare de är vana att arbeta med, med de som har bra kompetens och är 

noggranna. Men vissa gör som de vill och kör sitt eget ”race”. Det framkommer också 

att det kan vara svårt att arbeta med barnläkare som de inte är vana vid. Ha uppsikt på 

vad de säger och vad de ordinerar, för att sedan diskutera det med sina egna 

narkosläkare. 

Slutligen beskriver de att när allting fungerar att alla hjälps åt och är fokuserade så är 

det roligt att vårda barn. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens resultat skall vara så trovärdigt och tillförlitligt som möjligt, samt även vara 

replikerbart. Trovärdigheten handlar om hur väl data och analysmetod är anpassat till 

syftet. Är valt fokus, sammanhang, val av deltagare och metod för datainsamling 

korrekt för det tänkta syftet? Med replikerbarhet menas i vilken omfattning studiens 

resultat är applicerbart på exempelvis andra arbetsplatser och andra grupper. För att 

förstärka studiens replikerbarhet är det viktigt att tydligt beskriva miljö och 

sammanhang, studiens deltagare, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Ett 

innehållsrikt och välarbetat resultat med väl valda citat stärker replikerbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

För att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att vårda barn användes en kvalitativ 

innehållsanalys utarbetat av Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Metoden 

passade studien bra då den lämpar sig att analysera stora mängder data från inspelade 

intervjuer. En av författarna har erfarenhet från denna metod sedan tidigare, något som 

underlättat i analysprocessen. Något som kan vara till en nackdel var den tidspress som 

upplevdes arbetets gång, då det inte går att stressa fram ett resultat som ska tolkas och 

där underliggande meningar skall hittas. Författarna har framför allt använt sig av 

manifest nivå under analysen, men kunde även få ett mer latent resultat och utvinna ett 

huvudtema.  

För att samla in data användes fokusgruppintervjuer som spelades in. En nackdel med 

fokusgruppdiskussioner kan vara att deltagare med åsikter som avviker från de andra 

deltagarna i gruppen inte vågar säga sin egentliga åsikt (Kitzinger, 1995). Repstad, 

(2007, s. 93) menar att inspelade intervjuer är till fördel vid analysfasen, då det är lättare 

att återge det som sades vid intervjutillfället. En nackdel kan vara att deltagarna kan 

tycka att det är besvärande att bli inspelade och kan då bli hämmade och situationen blir 

konstlad (a a.). Författarna upplevde inte att deltagarna var besvärade av att vara 

inspelade, däremot underlättade det mycket under analysprocessen. 

Totalt utfördes fyra intervjuer, varav det var tre deltagare vid tre tillfällen och fyra 

deltagare vid ett tillfälle. Deltagarnas erfarenhet av intensivvård varierande mellan 8 och 

35 år, något som därför kunnat hjälp till att belysa studiens syfte ur flera perspektiv. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan 

från olika perspektiv genom att välja deltagare med varierande erfarenhet. Enligt 

Kitzinger, (1995) kan antalet grupper variera stort beroende på studiens syfte och 

tillgängliga resurser. Även antalet deltagare i grupperna kan variera, vanligast är fyra till 

åtta deltagare (a a.). Det var svårigheter att få fler än tre deltagare per intervju då 

intervjuerna genomfördes vid skiftbytet mellan dag och kväll och då endast 

sjuksköterskor som arbetat dagtid kunde intervjuas. 

 Kvale och Brinkmann (2009, s. 166, 182) beskriver att författaren är det viktigaste 

verktyget i en intervjuundersökning, om författarna har erfarenhet i metoden resulterar 

detta i ett tydligare material. Författarna till studien har aldrig tidigare genomfört 

intervjuer och saknar därför större vana i metoden. Kvale och Brinkmann (2009, s .166, 

182) menar vidare att detta kan påverka på flera sätt, bland annat att det är svårt att veta 

när följdfrågor skall ställas och hur de ska ställas. Det kan även vara svårt att ha kontroll 

på gruppen under en fokusgruppintervju och författaren bör försöka motverka att 

deltagarna kommer in på fel fokus (a a.). Författarna upplevde att deltagarna pratade 

mycket i munnen på varandra och det kunde ibland vara svårt att höra vad de olika 

deltagarna sa då det bandade resultatet skulle skrivas ut. Därför kunde det vara en fördel 

att inte vara fler än tre deltagare under intervjuerna. Nackdelar kan vara att det blir 

mindre data vilket kan resultera i ett begränsat, otillräckligt resultat som kan påverka 

trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att för att kunna uppnå 

trovärdighet är det viktigt att det finns en tillräcklig mängd data, den mängd data som är 

nödvändig varierar dock beroende på studien syfte samt kvaliteten på insamlad data.  

Intervjuernas längd varierade mellan ca 20 och 30 minuter vilket kan tyckas vara 

begränsat, men det kunde bero bland annat på tidpunkten för intervjun. 

Sjuksköterskorna som arbetat dag ville gärna gå hem i tid, något som författarna inte 

kunde påverka. Fördelar med kortare intervjuer är att data blir mer hanterbart, nackdelar 

kan åter igen vara att resultatet blir för begränsat. 

Frågeställningarna som valdes var få och öppna, detta för att få så breda svar som 

möjligt. Nackdelar med frågorna var att deltagarna ofta redan hade svarat på flera av de 

andra frågorna utifrån den första frågan, detta var något som framgick under 

intervjuernas gång och var därför svårt att ändra på. Författarna gjorde ett medvetet val 

med att inte ha någon specifik åldersbegränsning då det gällde frågor om barnen, för att 
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inte styra deltagarna med sina egna förförståelser. Författarna ställde samtliga frågor på 

samma sätt under alla intervjuer, där endast följdfrågorna kunde skiljas åt beroende på 

vad deltagarna diskuterade. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt för att 

säkerställa tillförlitlighet genom att alla deltagare i studien får frågor som täcker samma 

områden, samtidigt som intervjuer är en process som växer fram och allt eftersom 

författarna erhåller nya erfarenheter och synsätt kan exempelvis följdfrågor skilja sig 

mellan de olika intervjuerna. 

Vid skapandet av meningsenheter har studiens författare försökt att fokusera på att inte 

tappa meningarnas egentliga innebörd, därav är en del meningsenheter något långa och 

andra något korta. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten kan 

påverkas av valet av meningsenheter, då de varken får vara för långa eller för korta. 

Meningsenheter som är för långa kan ha flera innebörder medan för korta 

meningsenheter kan leda till ett splittrat resultat, båda dessa kan leda till att textens 

egentliga betydelse går förlorad. Kategorier och teman bör även täcka all relevant data, 

så att inga data av betydelse avsiktligt eller oavsiktligt valts bort. Det handlar även om 

att kunna se likheter och skillnader mellan kategorier, en metod för att göra detta är att 

ta hjälp från någon annan, till exempel medforskare, experter eller studiedeltagare (a a). 

Författarna fick kontinuerligt återkoppling under analysförfarandet av en handledare 

med erfarenhet inom forskning. 

Inom kvalitativa intervjustudier kan resultatet inte ses som helt oberoende av forskaren, 

eftersom denne är med under intervjuerna och är med i skapandet av datamaterialet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 170). Författarna försökte att inte avbryta 

eller ställa ledande frågor under intervjuerna. Under analysen försökte författarna vara 

neutrala och inte lägga in egna värderingar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn på en allmän IVA. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna kände en väldig anspänning då de fick veta att 

ett barn ska komma till avdelningen. I en litteraturstudie av Vanore (2000) framkom att 

en av de främsta orsakerna till stress var att sjuksköterskorna saknade den kunskap som 
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krävdes för att vårda barn (a a.). Detta var något som även framkom i resultatet då 

sjuksköterskorna beskrev att de saknade tillräckliga kunskaper och erfarenheter om 

vården kring barn. De önskade att få mer utbildning och möjligheten att få askultera 

både på neonatalavdelning och på barn IVA. Offord, (2010) menar att det krävs 

utbildning för att säkerställa omvårdnaden, inte bara för barnen som vårdas och deras 

familjers skull utan även för personalen skull. Offord (2010) utvecklade en 

utbildningsdag för att stärka sjuksköterskans kunskaper och självförtroende i samband 

med vården av svårt sjuka barn. Utbildningsdagen var mycket lyckad och omtyckt av 

personalen och är nu väl etablerad. 

Resultatet visar att vård av barn innebär många starka känslor och att personalen 

påverkas generellt mer av barn än av vuxna. Vidare framkom det att situationen 

underlättas om de är väl förberedda inför mottagandet av barnet. Det framkom att de 

ofta inte hann med varken barnets närstående eller sig själva. Sjuksköterskorna saknade 

den vana och erfarenhet som krävdes för att kunna vårda ett barn. Något som efterlystes 

var mer kunskap kring vård av barn. Det var viktigt att stötta varandra i situationen som 

uppkom, samt att ha ett väl fungerande samarbete med läkarna. Både med sina egna 

narkosläkare och även med barnläkarna. 

Det framkom en anspänning när sjuksköterskorna fick veta att de skulle ta emot ett 

barn, men att situationen underlättades om de kunde ligga steget före och hann 

förbereda exempelvis läkemedel och teknisk apparatur innan barnet kom. Detta styrks i 

en intervjustudie utförd av Boström, Magnusson och Engström, (2012) där det framkom 

att sjuksköterskan ville ha information om patienten och traumat innan denne kommit 

till avdelningen. Det reducerade stressen samt gjorde att de kunde behålla lugnet och 

skapa en bild av vad som komma skall. Stressen de upplevde i akuta situationer kunde 

stärka deras fokus och stressen var positiv så länge de hade kontroll över situationen. De 

försökte arbeta lugnt och metodiskt för att hantera stressen. De beskrev att de hela tiden 

försökte ligga ett steg före. För att undvika misstag under stressig situationer använde 

de sig av spädningsscheman och försökte att dubbelkontrollera varandra (a a.). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de försöker dubbelkontrollera 

varandra, men att de inte alltid hinner med att göra det i akuta situationer. 

Något som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde det som jobbigt om 

barnet de vårdade var i deras egna barns ålder. Detta styrks av Vanore (2000) som i en 
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studie beskrev att sjuksköterskor med egna barn identifieras det sjuka barnet med sina 

egna barn, vilket kan leda till stress. 

I studien beskrevs att det krävdes mycket att vårda barn, då bemötandet innebär att och 

hela familjens behov skall tillgodoses. Enligt Douglas m.fl. (2013) framkom det att 

sjuksköterskor på en IVA avsedd för barn spenderade mer tid i den direkta vården av 

barnet jämfört med en vuxen patient på en allmän IVA. Bricher (1999) har funnit att 

barnsjuksköterskor på en pediatrisk IVA lade mycket tid på och med barnet, så att 

barnet kunde känna ett förtroende till sjuksköterskan (a a.). I studien framkom att 

föräldrarna ibland var ständigt närvarande vilket kunde resultera i att de kände sig 

stressade. Detta styrks i studien utförd av Vanore (2000) där hela familjen ofta var hos 

det sjuka barnet flera timmar varje dygn, vilken kan vara stressande för sjuksköterskan 

då även hela familjen är i behov av omvårdnad. Även Hall (2005) menar att föräldrarna 

till ett sjukt barn har ett behov av att vara nära sitt barn. Föräldrarna känner sig oerfarna 

och osäkra i situationen men är samtidigt uppmärksamma och vaksamma, som exempel 

är de ofta först med att upptäcka förändringar i barnets tillstånd. 

Resultatet visar att det är betydelsefullt med stöd från kollegor och att de hjälps åt så 

mycket de kan i situationen. Detta kunde likställas med Boström, Magnusson och 

Engströms (2012) studie, där det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det är viktigt 

att hjälpas åt. 

Något som framkom i studien var att sjuksköterskorna kan försöka dölja känslor av 

osäkerhet. Boström, Magnusson och Engström (2012) beskrev i en studie att det var 

viktigt att sjuksköterskorna var professionell i sin yrkesroll gentemot patienter och 

anhöriga och att detta kunde göra att de undertryckte sina egna känslor för att kunna ge 

stöd. 

Studien kan leda till en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever och reagerar när 

de vårdar barn. Därigenom kan metoder utarbetas för att förbättra situationen för 

sjuksköterskorna, exempelvis genom att personalen får mer utbildning, möjligheter att 

askultera på andra avdelningar m.m. Benner (1993, s. 37-50) beskriver att 

sjuksköterskors erfarenhet inte bara grundar sig i hur länge de arbetat, utan även i hur 

många gånger de upplevt en specifik situation. Ju fler gånger de varit med om något, ju 

mer erfarenhet får de (a a.). Får sjuksköterskorna möjlighet att t.ex. askultera på barn-

IVA kan detta göra att de får mer erfarenhet vilket i sin tur kan leda till att de känner sig 
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tryggare i situationen. Benner (1993, 151-155) menar vidare att sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet skulle kunna arbeta tillsammans med en mer kompetent sjuksköterska 

och ta del av dennes kunskap. Det är något som sjuksköterskorna på avdelningen där 

studien genomfördes försöker tillämpa i vården av barn, så att de mer erfarna 

sjuksköterskorna ska dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till de nyare. 

Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i mellersta Sverige där det inte finns någon 

IVA speciellt avsedd för barn. Det var svårigheter att hitta tidigare forskning som 

beskriver hur sjuksköterskor upplever att vårda barn på en allmän IVA, tidigare 

forskning som författarna funnit indikerar dock att barn ofta vårdas på IVA avsedda för 

vuxna. Det kan vara av intresse att göra en liknande studie på ett annat sjukhus i Sverige 

där det inte heller finns någon IVA speciellt avsedd för barn för att se om resultatet blir 

det samma.  

 

Slutsatser 

Studiens resultat visade att det var en både utmanande och utsatt situation för 

sjuksköterskor på en allmän IVA att vårda barn. Det framkom att sjuksköterskorna var i 

behov av ytterligare utbildning och möjlighet att askultera på andra avdelningar för att 

kunna lära sig mer om vård av barn, då de förmodligen alltid kommer att få vårda barn. 
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