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Sammanfattning 
 
I Sverige finns det inte en speciell intensivvårdsavdelning (IVA) för barn på alla 
sjukhus utan de flesta sjukhus har en så kallad allmän IVA där större delen av 
patienterna som vårdas är vuxna. Det är lite annorlunda att vårda barn eftersom de har 
fysiologiska, anatomiska och utvecklingsmässiga skillnader i jämförelse med vuxna och 
därför kan de heller inte ses som små vuxna. När man vårdar barn är det även viktigt att 
vårda och stötta föräldrarna. Intensivvårdssjuksköterskor har i få tidigare studier 
uttryckt stress, brist på kunskap, osäkerhet och rädsla för att vårda svårt sjuka barn på en 
allmän IVA. Syftet med den här studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda barn på en allmän IVA. Studien genomfördes som en kvalitativ 
intervjustudie där åtta informanter från två allmänna intensivvårdsavdelningar belägna i 
södra Sverige intervjuades. I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna 
kände oro då de vårdade barn sällan, men att det kunde upplevas stimulerande eftersom 
de då inte vårdade slentrianmässigt. Det kunde även upplevas krävande att både vårda 
barnet och föräldrarna. Kollegors stöd var en förutsättning att kunna utföra en god vård. 
Sköterskorna såg barnets föräldrar som en tillgång i vårdandet eftersom de kunde hjälpa 
dem förstå barnet och bäst kunde ge barnet trygghet. Sköterskorna uttryckte att de blev 
känslomässigt mer berörda av att vårda ett barn och för att kunna bearbeta och hantera 
jobbiga situationer de upplevt var det viktigt att få prata av sig med kollegorna. Denna 
studie lyfter fram intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och denna kunskap skulle 
kunna innebära att viktiga förbättringsområden synliggörs. En medvetenhet om vilka 
behov som behöver tillfredställas kan förhoppningsvis leda till en säkrare vård och att 
en god relation mellan sköterskan, barnet och föräldern kan skapas som ger 
förutsättningar för ökat välbefinnande och minskat lidande. 
 
 
 
Nyckelord: Allmän IVA, intensivvårdssjuksköterska, upplevelser, barn, föräldrar, 
osäkerhet, stimulerande, kollegialt stöd 
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INLEDNING 
 
I dagens sjukvård händer det ofta att barn vårdas på avdelningar som är ämnade och 
utformade för vuxna. Barn som är så sjuka att de behöver intensivvård skall dock helst 
vårdas på IVA specialiserade för barn, men detta är inte alltid möjligt, eftersom endast 
ett fåtal sjukhus har IVA som är specialiserade på barn. Beroende på barnets tillstånd 
kan det dock inte alltid förflyttas till ett sådant sjukhus eller beroende på att antalet 
platser är begränsade. Detta leder till att barn vårdas på avdelningar som framförallt 
vårdar vuxna (Larsson & Frostell 2012). Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) 
(2014) så vårdades sammanlagt 2710 barn under år 2013 på allmän 
intensivvårdsavdelning. Intensivvårdssjuksköterskor på en allmän IVA kommer oftast i 
mindre utsträckning i kontakt med sjuka barn och även om barn ibland vårdas på allmän 
IVA kan inte alla vårda barnet samtidigt, vilket leder till sämre kontinuitet i vårdandet 
hos intensivvårdssjuksköterskorna. Detta leder till att sjuksköterskan har mindre vana av 
att vårda barn vilket kan påverka kompetensen negativt. Utifrån praktisk erfarenhet har 
författarna fått ta del intensivvårdssjuksköterskors negativa upplevelser av att vårda 
barn. Sköterskorna uttryckte att de hade bristande kompetens, kände stress och rädsla 
för att vårda barn. Det finns också studier som visar på detta (Camsooksai 1999; Vanore 
2000; Jeffrey 2001; Grange & Green, 2002; Offord 2010). Det är dock en brist på 
forskning om intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda barn på allmän 
intensivvårdsavdelning. Därför kan det vara av vikt att lyfta fram 
intensivvårdssjuksköterskans egna upplevelser av att vårda dessa barn. En sådan 
kunskap skulle kunna leda till att göra organisationen medveten om 
intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser, om vilka behov som finns och vad för 
insatser som behövs för att intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna känna trygghet i 
vården av dessa barn samt att barnen ska få en trygg och säker vård. 
 
BAKGRUND 

Allmän intensivvårdsavdelning 
 
Alla sjukhus i Sverige har inte speciella barn IVA utan de har så kallade allmän IVA där 
större delen av patienterna som vårdas är vuxna (Larsson & Frostell 2012). 
Intensivvårdssjuksköterskan på en allmän IVA vårdar patienter utifrån både medicinska, 
ortopediska och kirurgiska diagnoser. För att vårdas på IVA skall patienten till exempel 
riskera att drabbas av eller ha akut svikt i flera organfunktioner och att detta tillstånd är 
potentiellt reversibelt. Patientens komplexa tillstånd gör behandlingen komplicerad och 
resurskrävande. Beroende på patientens tillstånd och situation kan det behövas en eller 
flera intensivvårdssjuksköterskor per patient för att kunna tillgodose vårdbehovet, sköta 
avancerad teknisk utrustning och ta hand om närstående (Gulbrandsen & Stubberud 
2009). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (2012) gör ingen 
skillnad på barn eller vuxna utan menar att alla patienter oavsett ålder skall kunna 
vårdas av intensivvårdssjuksköterskan. Denna skall kunna ge bland annat akut och 
kurativ behandling utifrån patientens specifika behov. Den specifika omvårdnaden 
innefattar kunskaper i att handha medicinteknisk utrustning och dess monitorering samt 
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kunna utföra och utvärdera de medicinska åtgärder som ordineras. Kunskapen innebär 
också att intensivvårdssjuksköterskan ska ha en handlingsberedskap då förändring i 
patientens tillstånd sker. 
 
De patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har ett behov av ständig 
övervakning och högspecialiserad vård. Miljön på avdelningen kännetecknas därför av 
en mängd medicinteknisk utrustning som ständigt är i drift och med blinkande larm och 
ljudsignaler (Gulbrandsen & Stubberud 2009). Morton och Fontain (2013) beskriver 
denna miljö som stressande för patienten som vårdas här men också för anhöriga och 
vårdpersonal. På senare år har dock många intensivvårdsavdelningar utformats och 
anpassats i syfte att skapa en miljö som på ett bra sätt kan möta patientens och familjens 
behov trots all teknisk utrustning. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en svårt 
sjuk patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning påverkas medvetet eller 
omedvetet och måste hantera den ständiga aktivitet som råder här. Genom en 
medvetenhet kan sjuksköterskan i möjligaste mån försöka minska mängden stimuli 
eftersom miljön är en viktig del i vårdandet och för patientens hälsa och välbefinnande. 
 

Barn på intensivvårdsavdelningen 
 
Enligt Convention on the Rights of the Child definieras barn som: “every human being 
below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is 
attained earlier.” (UN General Assembly 1989). Intensivvårdssjuksköterskor som 
vårdar barn på allmän IVA måste vara medvetna om de fysiologiska och anatomiska 
skillnaderna som finns mellan barn och vuxna (Robb 1995a) och enligt Hazinski (2013) 
finns det flera viktiga skillnader. Barn är till exempel beroende på ålder mer eller 
mindre anatomiskt, fysiologiskt och emotionellt omogna jämfört med en vuxen och kan 
på grund av dessa skillnader inte betraktas som en liten vuxen. Enligt Morton och 
Fontain (2013) är barns normala vitalparametrar åldersberoende och annorlunda jämfört 
med vuxnas. Barn har högre puls, högre andningsfrekvens och lägre blodtryck än vuxna 
normalt sett. Bland de viktiga anatomiska skillnaderna att beakta beskrivs att små barn 
har ett stort huvud i förhållande till kroppsstorlek. Detta i kombination med 
outvecklade, svaga nackmuskler och mindre utvecklat brosk i luftstrupen kan leda till 
att luftvägen lättare kan komprimeras och blockeras. Det nyfödda och lilla barnet har en 
liten och trång luftväg som enligt Robb (1995a) växer fort de första åren och vid 
ungefär åtta års ålder har utvecklats så mycket att den mer går att jämföra med en 
vuxens luftväg. Ett litet barns bröstkorg är mindre stabil än en vuxens eftersom 
bröstbenet och revbenen är mjukare och andningsmuskulaturen är outvecklad. Eftersom 
barn beroende på ålder har mer eller mindre outvecklade organsystem kan de lättare bli 
påverkade vid sjukdomstillstånd och har mindre reservkapacitet än en vuxen.  
 
Små barn har en större kroppsyta i relation till kroppsvikt jämfört med vuxna. Barnets 
kropp innehåller också en större andel vatten i förhållande till vikten jämfört med 
vuxna. Dessa faktorer tillsammans med barnets högre andningsfrekvens innebär att 
barnets vattenomsättning är hög och därför har små barn en ökad risk att drabbas av 
uttorkning (Morton & Fontain 2013). Enligt Hazinski (2013) har barn en högre 
metabolism än vuxna eftersom de växer och kräver därför mer kalorier per kilo 
kroppsvikt än vuxna även vid sjukdom då barnet är mindre aktivt än normalt. Morton 
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och Fontain (2013) beskriver att små barn vid sjukdom lättare kan drabbas av 
hypoglykemi än vuxna eftersom barnet har ett större behov av glukos och samtidigt har 
mindre glykogen lagrat i kroppen än vuxna. Jämfört med vuxna har barn också en 
fysiologisk omognad vad beträffar kroppens temperaturreglering. Beroende på ålder kan 
barn därför ha svårt att reglera sin kroppstemperatur på ett effektivt sätt och påverkas 
lättare än vuxna av omgivningens temperatur. 
 
Viktmässigt kan barn i alla åldrar skilja sig markant från det som anses vara normalvikt 
för åldern. Av denna anledning måste läkemedeldoser till barn alltid baseras på mängd 
läkemedel per kilo kroppsvikt och inte på en åldersbaserad standarddos. 
Läkemedelsdosering till barn kan vara främmande för intensivvårdssjuksköterskor på en 
allmän intensivvårdsavdelning. För att undvika feldoseringar är det en fördel att utifrån 
barnet vikt i förväg räkna ut doseringar för olika läkemedel. Det är av största vikt att 
inga fel begås i läkemedelshanteringen eftersom barn har betydligt mindre felmarginaler 
än vuxna (Morton & Fontain 2013).  
 
Hur ett barn reagerar och påverkas av att bli inlagd på sjukhus beror på flera olika 
faktorer. Barnets ålder, mognad och utvecklingsnivå påverkar men också typ av 
sjukdom, barnets tidigare erfarenheter och föräldrarnas trygghet. Barnet kan beroende 
på ålder uppleva situationen som traumatisk och skrämmande. Faktorer som påverkar 
detta kan exempelvis vara rädsla för smärta och obehag, att förlora kontrollen över sitt 
liv, att inte veta vad som ska hända och rädsla för att bli lämnad av sina föräldrar i en 
för barnet okänd miljö (Edwinson Månsson & Enskär 2008). Enligt Tveiten (2000) är 
det vanligt att barn oberoende av ålder drabbas av stress och otrygghet vid 
sjukhusvistelse som en följd av det barnet upplever i den främmande situationen. 
Beroende på ålder kan stressreaktionen ge sig till uttryck på olika sätt som tillexempel 
regression, skuldkänslor och apati. Eftersom barn tänker och kommunicerar annorlunda 
än vuxna krävs det att de som vårdar barn har kunskaper om barns olika utvecklings- 
och mognadsnivåer. Detta är en förutsättning för att kunna förstå, kommunicera och ge 
barnet information på rätt nivå. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) skall 
sjuksköterskan se den enskilda patienten som medelpunkten i vårdandet. Med detta 
menas att sköterskan vårdar utifrån ett patientperspektiv där patienten är experten på sig 
själv och sin sjukdom. Beroende på barnets mognad, ålder och sjukdomens svårighet 
måste föräldrarnas perspektiv också tas i beaktning i vården av barnet. Föräldern ses 
som ställföreträdare för barnet om denne inte kan eller har möjlighet att uttrycka sina 
behov (Dahlberg & Segesten 2010). SOSFS (1949:381) beskriver att föräldrar är 
skyldiga och har rätt att ta ställning och besluta i frågor som handlar om barnets vård. 
 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetens 
 
Vanor (2000) anser att vid vård av kritiskt sjuka barn skall hela familjen ses som patient 
och inte endast barnet. Familjen kan vara av stor nytta för intensivvårdssjuksköterskan 
till exempel genom att tolka symtom som kan vara svårt för sköterskan och att få barnet 
att känna sig lugnt och tryggt i situationen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) skall intensivvårdssjuksköterskan se till att barnets behov av trygghet 
uppfylls i relation till behandling och vård. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
sköterskan kan genom sina teoretiska kunskaper skapa trygghet för föräldrarna och 
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därigenom barnet. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 
kan yttre trygghet beskrivas som förtroendefulla relationer, god miljö och kunskap. 
Dahlberg et al. (2003) menar att en god vårdrelation utgörs av att sjuksköterskan kan 
erbjuda välbefinnande och lindring av lidandet, genom öppenhet för patienten som ett 
subjekt. För att kunna uppnå en god vårdrelation måste sjuksköterskan ha ett 
reflekterande synsätt både av vad som sker i relationen och den egna förförståelsen. 
Hinder för att en god vårdrelation skall uppstå kan vara att patienten skapar osäkerhet 
hos sjuksköterskan och motverkar på så sätt att en god vårdrelation utvecklas. 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (2012) tar upp att 
intensivvårdssjuksköterskan skall kunna ha tillräcklig kompetens utifrån vad situationen 
kräver för att kunna ge både barnet och föräldrarna en säker och god vård. 
 
Studier (Camsooksai 1999; Vanore 2000; Jeffrey 2001; Grange & Green, 2002; Offord 
2010) visar att intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på en allmän IVA kan uppleva 
rädsla och stress inför att vårda kritiskt sjuka barn relaterat till bland annat brist på 
kompetens och klinisk erfarenhet. McGibbon, Peter och Gallop (2010) menar även att 
intensivvårdssjuksköterskor på barn IVA kan känna emotionell stress då det sjuka 
barnet blir sämre och de känner att de inte kan visa sina känslor för föräldrarna utan 
måste vara professionella i situationen. Sköterskorna i studien kände att de blev mer 
emotionellt påverkade när de vårdade barn, eftersom de då relaterade till sina egna barn. 
Detta påverkade att de upplevde stress då de blev mer illa berörda av barnets och 
föräldrarnas situation. När sköterskorna var tvungna att åsamka barnet smärta genom 
omvårdnadshandlingar kände de ovilja och obehag att genomföra proceduren. Eriksson 
(1994) menar att ett vårdlidande hos patienten kan uppstå på grund av 
sjukvårdspersonalens kunskapsbrist, ett omedvetet handlande och/eller frånvaro av 
reflektion. Offord (2010) menar att kontinuerlig utbildning både teoretiskt och praktiskt 
är viktigt för att stärka intensivvårdssjuksköterskorna, vilket medför mindre rädsla och 
stress inför att vårda kritiskt sjuka barn. I Vanores (2000) studie uttrycker 
intensivvårdssjuksköterskorna just behovet av att praktisk och teoretiskt öka sin 
kompetens och vårdpraxis genom att till exempel auskultera på barn IVA. 
 
Enligt Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB) (2012) så skall föräldrarna 
och barnen få individuellt anpassad information om barnets vård, sjukdom och 
behandling. Genom att göra detta kan psykisk och fysisk stress minskas. I studierna 
Noyes (1999) och Hall (2005) beskriver föräldrarna att det var positivt att 
intensivvårdssjuksköterskorna gav kontinuerlig och rak information. NOBAB (2012) 
menar att intensivvårdssjuksköterskor som behandlar och vårdar barn skall besitta sådan 
kunskap och utbildning att denne kan stödja både barnet och föräldrarna i deras 
psykiska och fysiska behov. Hall (2005) påpekar att intensivvårdssjuksköterskornas roll 
är att stödja föräldrarna och barnet för att de skall uppnå välbefinnande. Även om barnet 
befinner sig i lidande menar Dahlberg och Segesten (2010) att sjuksköterskan kan få 
barnet att uppleva välbefinnande genom göra barnet och föräldrarna delaktiga i barnets 
vårdprocesser. Sjuksköterskan ska kunna bemöta barn och föräldrar utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. Med detta menas att sjuksköterskan skall vara flexibel och öppen 
för föräldrarnas och barnets beskrivning av lidande och hälsa. Livsvärlden är enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) patientens eller den närståendes perspektiv av den värld 
som de dagligen lever i och så som den erfars.  
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NOBAB (2012) menar att barn skall vårdas på avdelningar specifikt avsedda för barn 
och inte på vuxenavdelningar. Maybloom, Chapple, och Davidson (2002) beskriver 
däremot att barn ofta läggs bland vuxna på allmänna IVA:ar om sjukhuset saknar 
specifik IVA för barn. Robb (1995b) menar att intensivvårdssjuksköterskor på allmän 
IVA ofta uttrycker obehag av att föräldrarna är närvarande, till skillnad mot 
specialiserad IVA som inriktar sig specifikt på barn där intensivvårdssjuksköterskorna 
upplever föräldrarna som en resurs i sitt arbete. NOBAB (2012) trycker på vikten av att 
föräldrarna skall kunna vara hos sitt barn dygnet runt, vilket även belyses av Noyes 
(1999) och Hall (2005). Hall (2005) menar att separation från barnet är otroligt 
smärtsamt och ökar förälderns rädsla och oro, vilket även kan påverka barnet negativt. 
Enligt Callery (1997) spelar föräldrarna en viktig roll i vårdandet både för sin egen och 
också barnets skull genom att de till exempel kan stödja barnet emotionellt. Robb 
(1995a) menar att starkt sederade barn är medvetna om föräldrarnas närvaro genom till 
exempel lukt, beröring eller rösten, vilket fungerar lugnade för barnet. Ett oroligt barn 
kan snabbt bli rastlöst och upprört vilket i sin tur leder till ökad oxygenförbrukning och 
kan försämra tillståndet drastiskt. 
 
PROBLEMFORMULERING 
I dagsläget finns det inte tillräckligt många barnintensivvårdsplatser i Sverige vilket gör 
att barn i många fall vårdas på en allmän IVA. Specialiserade IVA för barn är belagda 
på regionsjukhusen i Sverige, vilket innebär att kunskap inom området saknas på de 
mindre och mellanstora sjukhusen. Intensivvårdssjuksköterskor på allmän IVA kan 
känna svårigheter med att vårda ett svårt sjukt barn, de kan känna osäkerhet, brist på 
kunskap och stress då de allt för sällan vårdar barn med intensivvårdskrävande tillstånd. 
Forskning inom området är sparsam. Därför kan det vara av vikt att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors egna upplevelser av att vårda barn på en allmän IVA. 
Studien kan leda till att områden för vidare kompetensutveckling synliggörs i avsikt att 
ge sjuksköterskan en större trygghet i vården av dessa barn och därigenom öka barnens 
välbefinnande genom upplevelser av en god och säker vård. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning. 
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METOD 

Design 
 
Studien har en beskrivande kvalitativ design eftersom syftet var att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på allmän IVA. En kvalitativ 
ansats anses enligt Malterud (2009) vara lämplig för att beskriva individers upplevelser 
och erfarenheter av det fenomen som skall studeras. 
 

Urval 
 
Åtta informanter från två allmänna intensivvårdsavdelningar belägna i södra Sverige 
tillfrågades att delta i studien. Informanterna valdes utifrån studiens inklusionskriterier 
vilka var; att informanterna skulle vara specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
intensivvård och med mer än tre års erfarenhet av att arbeta på IVA. Urvalet av 
informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Polit och Beck (2012) menar att 
bekvämlighetsurvalet är bra då informanter från en viss verksamhet skall väljas samt att 
informanterna är intresserade av att delta i studien. Alla åtta tillfrågade 
intensivvårdssjuksköterskorna önskade att delta i studien och av dessa var två män och 
sex var kvinnor. Informanterna var mellan 36-57 år gamla och hade mellan 6-31 års 
erfarenhet. 
 

Datainsamling/Genomförande 
 
Avdelningscheferna på de avdelningarna där studien skulle genomföras kontaktades per 
telefon och erhöll muntlig information om studien. Efter avdelningschefens muntliga 
samtycke skickades skriftlig information via mail om studien, studiens syfte och 
blankett för godkännande av studien (Bilaga 1 och 2). Avdelningschefen ombads att 
välja informanter utifrån studiens inklusionskriterier och som var intresserade av att 
delta i studien. Informanterna gav avdelningschefen muntligt samtycke till att delta i 
studien och erhöll då skriftlig information om studien av densamma. Avdelningschefen 
skickade namn och mailadress på deltagarna till författarna som därefter kontaktade 
informanterna via mail för att bestämma tid och plats för intervju. Författarna gav även 
muntlig och skriftlig information innan intervjutillfället. Informanterna fick då åter läsa 
igenom informationen och också ge sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien 
(Bilaga 2). 
 
Studiens insamling av data har utgjorts av individuella öppna intervjuer. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att en kvalitativ intervju kan utgå ifrån att forskaren har en 
förutbestämd öppen fråga med efterföljande följdfrågor för att belysa fenomenet och 
som ger informanten möjlighet att tala fritt. De menar att intervjuarnas arbete under 
intervjun är att stödja och uppmuntra informanten att tala öppet utifrån frågorna. Detta 
för att informanten skall få möjlighet att svara på frågan med egna ord. Intervjuerna i 
den här studien bestod av en öppen intervjufråga: Hur upplever du att vårda barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning? Frågan följdes upp med följdfrågor såsom ” Hur menar 
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du?”, ”Berätta mer…” beroende på informantens svar. Detta för att förtydliga och för att 
förstå och för att få ett djup i intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). Malterud (2009) 
menar att författarnas förförståelse kan påverka insamlandet av data negativt, genom 
författarnas tidigare teoretiska och kliniska erfarenheter. För att inte resultatet skall 
påverkas av författarnas förförståelse har författarna reflekterat både för sig själva och 
ihop om teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet som skulle kunna påverka själva 
intervjun och analysen av intervjuerna. Ingen av författarna har någon tidigare 
erfarenhet av intensivvård, de har dock tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket och 
reflekterade därför över de erfarenheter och den kunskap som skulle kunna påverka 
insamlandet av data och analysen negativt. 
 
De åtta deltagarna intervjuades under januari och februari 2014. Författarna genomförde 
fyra individuella intervjuer var. Intervjuerna tog mellan 19-42 minuter. Plats och tid fick 
informanterna själva bestämma. Alla informanter valde att intervjuas på sin arbetsplats 
under arbetstid. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan till text 
av den författaren som genomförde intervjun. 
 

Analys 
Dataanalysen av intervjumaterialet utfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Lundman och Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys är bra att använda vid 
analys och tolkning av stora mängder data. Författarna till studien läste intervjuerna 
flertalet gånger för att skapa en helhetsbild av texten. Detta för att kunna se likheter och 
olikheter. Därefter kunde meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte plockas 
ut. Meningsenheterna kondenserades för att korta ner texten men ändå bevara 
innehållet. Lundman och Graneheim (2008) menar att kondenseringen av texten görs för 
att göra den mer lätthanterlig utan att det viktiga i texten försvinner. De kondenserade 
meningsenheterna kodades och subkategorier skapades genom att föra ihop de koder 
som hade likartat meningsinnehåll. Lundman och Graneheim (2008) beskriver att koden 
kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll. Subkategorierna kategoriserades därefter 
ihop till kategorier genom att föra samman de subkategorier som hade liknande 
meningsinnehåll (Lundman och Graneheim 2008) (Tabell I.).  
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Tabell I. Analysprocessen 
Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

 
… man får ta mycket anhörig 
vård om barnet är sjukt. Man får 
ta hand om mamman och 
pappan med och vårda dem, så 
att de känner sig lugna inför 
situationen att deras barn är 
sjuka. 
 

 
Man vårdar 
föräldrarna och 
lugnar dem i 
situationen när 
deras barn är 
sjukt. 
 

 
Vårdar 
föräldrarna  

 
Att vara ett 
stöd för 
föräldrarna 

 
Det är 
krävande 

 
Det kan kännas lite oro, att man 
är rädd för man har inte barn så 
ofta här på IVA. De är små de 
har andra differensramar. Det är 
nog därför vi är lite rädda kan 
man väl säga för att vårda barn 
ibland, eftersom man inte har 
dem så ofta. 
 

 
Känner rädsla 
och oro 
eftersom små 
barn är 
annorlunda att 
vårda och man 
inte gör det ofta. 

 
Att vårda 
barn sällan 
skapar 
osäkerhet 

 
Att känna brist 
på kunskap 
och erfarenhet 

 
En känsla av 
osäkerhet 

 
Vi hjälps alltid åt då. Vi 
försöker alltid vara två 
sköterskor när vi har dåliga barn 
istället för en sjuksköterska och 
en undersköterska om det gå för 
att det liksom ska hjälpa och vi 
hjälper varandra med 
ordinationer och allt sånt.  
 

 
Vi försöker vara 
två 
sjuksköterskor 
när vi vårdar 
barn så att vi 
kan hjälpas åt 
med allt. 

 
Två 
sjuksköters
kor hjälps 
åt att vårda 

 
Att känna att 
kollegorna är 
ett stöd 

 
Att känna 
uppbackning 
och trygghet 

 
Etiska överväganden 
 
Författarna till studien har utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) krav angående 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Där 
forskningen utgår från nyttjandekrav, samtyckeskrav, informationskravet och 
konfidentialitetskravet. Deltagarna i studien fick skriftlig (Bilaga 2) och muntlig 
information om studiens syfte och metod. De fick därefter möjlighet att lämna sitt 
samtycke skriftligt om de önskade medverka i studien. I informationsbrevet framgick 
även att deltagarna när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan och 
att deltagarnas intervjuer och personuppgifter kommer att hållas konfidentiella för 
utomstående. I enlighet med nyttjandekravet menas att deltagarnas uppgifter endast 
kommer att användas för forskning.  
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RESULTAT 
Resultatet beskriver intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en 
allmän intensivvårdsavdelning (Tabell II.). 
 
Tabell II. Resultatet beskrivet i subkategorier och kategorier. 
Subkategorier Kategorier 
 
Att bli illa berörd  
 
Att kunna skapa en relation till barnet 
 
Att kunna vara ett stöd för föräldrarna 
 
Att känna föräldrarna som ett hinder 
 

 
 
 
 
Det är krävande 

 
Att vara på helspänn 
 
Att känna brist på kunskap och erfarenhet 
 

 
 
Det är en känsla av osäkerhet 
 

 
Att känna att föräldrarna är en resurs 
 
Att känna att kollegorna är ett stöd 
 
Att känna säkerhet 
 

 
 
 
Det är ett behov av att känna 
uppbackning och trygghet 
 

  
Det är stimulerande 

 
Det är krävande  
Informanterna menade att olika situationer var mer krävande för dem för att kunna 
vårda barnet. Informanterna beskrev att det var svårare att vårda barn än vuxna på grund 
av att de blev mer berörda i situationen eller att det var utmanande att skapa en relation 
till barnet. Även kunde föräldrarnas ständiga närvaro påverka vården till barnet negativt 
genom att föräldrarna sågs som hinder eller att de var mer vårdkrävande än barnet. 
 

Att bli illa berörd  
 
Flera informanter uttryckte att barn inte skall behöva vårdas på IVA eller vara sjuka. 
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte även att det var svårare känslomässigt att vårda 
barn än vuxna. De uttryckte känslor som att det var skrämmande, tragiskt, jättejobbigt 
och orättvist. 
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”man vill inte att ett barn skall vara sjukt, ett barn skall inte dö, de 
har hela livet framför sig och skall heller inte vara så svårt sjuka att 
de kan dö utan de skall vara friska och leka i solen, vilket gör att man 
har en annan inställning till barnen på ett annat sätt och det där är ju 
en glidande skala på något sätt… men just barn blir en annan sak för 
att de har så mycket kvar och framför sig…” 

 
Informanterna menade även att de blev emotionellt påverkade, eftersom de lade egna 
värderingar i vårdandet då de själva hade barn i samma ålder som barnet de vårdade.  
 

”Men sen för min egen del så var det så här att jag själv fick barn, 
som jag inte hade från början. Och det förändrade också … mitt sätt 
att se på eller att uppleva hur det var att vårda barn på IVA. Av den 
anledningen att helt plötsligt så la man en egen värdering i 
omhändertagandet. Man såg sitt eget barn i barnet i sängen … och 
helst då ett barn i liknande ålder, så blir det emotionellt på ett helt 
annat sätt. Jag kunde inte avskärma mig så på det sätt som man gör 
eller jag gör i vanliga fall.” 

 
Några informanter uttryckte att de kunde stänga av känslomässigt när de var på arbetet 
både för kollegor och för föräldrar, men att de tog med det hem och där bearbetade det 
jobbiga och tragiska. 
 

Att kunna skapa en relation till barnet  
 
Informanterna menade att det krävdes mer av dem att vårda vakna barn och det tog 
längre tid att skapa en bra relation till barnet än vad det tar för att skapa en bra relation 
till en vuxen. En informant beskriver när han vårdade en flicka som av någon anledning 
inte hade sina föräldrar närvarande: 
 

”… det tog alla min tid att bara vara hos henne så det var ju omöjligt 
att kunna fungera med något annat samtidigt. Hade hon i det läget 
varit nersövd så hade man ju kunnat hantera sakerna runt omkring 
också, så tids mässigt är det betydligt mer krävande med ett vaket 
barn.” 

 
För att skapa en bra relation till barnet behövde informanterna hitta alternativa 
lösningar, som att leka sig fram, distrahera och bemöta barnet utifrån sin mognad och 
utvecklingsnivå. För att kunna upprätta och behålla en god relation till barnet var de 
ibland tvungna att låta andra kollegor utföra obehagliga moment. Äldre vakna barn 
beskriver informanterna att de ville göra delaktiga i vården genom information och inte 
prata över huvudet på barnet. 
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”…när man har lite kontakt med dem och kan få dem oftast att göra 
vad som helst om man tar dem på rätt sätt. Man har med barnet som 
man brukar säga. Man kör inte över ett barn utan man försöker göra 
sina omvårdnadsåtgärder tillsammans med barnet om de är vakna…” 

 
Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att göra barnet delaktigt och att skapa en 
god relation för att kunna vårda barnet. 
 

Att kunna vara ett stöd för föräldrarna  
 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de i vissa fall fick vårda föräldrarna mer än 
barnet, vilket kunde upplevas frustrerande. Intensivvårdssjuksköterskorna menade att 
föräldrarna påverkades mycket känslomässigt genom rädsla och oro att deras barn hade 
blivit så sjukt att barnet behövde IVA vård. Detta kunde leda till att 
intensivvårdssjuksköterskorna fick trösta och stötta föräldrarna. 
 

”de(barnen) som kommer hit är väldigt sjuka … och det innebär ju då 
ganska frustrerande …, oftast tillsammans med föräldrarna som har 
det jätte jobbigt. De blir oroliga rädda … de känner inte till vården, 
så ibland känns det som man vårdar föräldrarna mer än man vårdar 
barnet….” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att föräldrarna ofta var i behov av information 
och samtal, eftersom de hade mycket frågor. Även om det kunde ses som utmanande så 
ansåg de att föräldrarna blev trygga och kunde känna ett större förtroende för dem i den 
svåra situation de befinner sig i. 
 

”… när det gäller barn är ju föräldrarna alltid närvarande och det 
ställer ju också ett annat krav på mig som sjuksköterska eller vårdare 
att kunna hantera dem på ett professionellt sätt. Samtidigt som man 
måste kunna känna av och kunna informera på ett ganska personligt 
plan … För att de skall kunna ta till sig informationen…” 

 
Sjuksköterskorna upplevde att även om det var jobbigt och tog tid så var det viktigt att 
stötta föräldrarna eftersom de i sig var viktiga för barnets trygghet och välmående. 
 

Att känna föräldrarna som ett hinder  
 
Kritiska och ifrågasättande föräldrar påverkade intensivvårdssjuksköterskornas vård av 
barnet. De tyckte att det var jobbigt att ständigt behöva förklara vårdhandlingarna och 
varför de behöver utföras. 
 

”Men det här med föräldrarna är en ganska stor aspekt just hur de 
agerar … och hur de påverkar ens sätt att arbeta. Har man föräldrar 
som är väldigt ifrågasättande eller skyddande av sina barn så kan det 
vara ganska slitsamt att jobba. För man känner att… man kan aldrig 
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utföra någon uppgift utan att behöva ta en inte konflikt men ändå 
försvara handlingen hela tiden och det kan vara mentalt jobbigt.” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna menade att de föräldrar som är väldigt oroliga och 
stressade kan projicera sina känslor på barnet. Detta kan leda till att det blir en jobbig 
situation som kan störa arbetsfokus och att föräldrarna upplevs mer som en belastning i 
vården av barnet. 
 

”Föräldrarna kanske inte är så lugna och sakliga utan kan faktiskt 
ibland ställa till det så … att man får be dem nästan gå ut. För att … 
de projicerar sin ångest på något sätt till barnet istället.” 

 
Informanterna menade att det inte är alla föräldrar som uppträder lugnt och med 
förståelse, en del skapar också oro runt sig. 
 

Det är en känsla av osäkerhet 
Informanterna uttryckte en upplevelse av osäkerhet, eftersom kunskapen och 
erfarenheten att vårda barn ansågs otillräcklig. Intensivvårdssjuksköterskorna vårdade 
inte barn i så stor utsträckning, vilket var en bidragande orsak. Då 
intensivvårdssjuksköterskorna vårdade barn beskrev de att de kände sig på helspänn, 
eftersom barn har mindre marginaler och reagerar annorlunda på vissa läkemedel 
jämfört med vuxna som de är vana att vårda. 
 

Att vara på helspänn 
 
Att vårda ett svårt sjukt barn ansåg informanterna kräver en ständig uppmärksamhet och 
närvaro i situationen. Intensivvårdssjuksköterskorna menade att faktorer som att barn 
har mindre marginaler och reagerar annorlunda på läkemedel än vuxna innebär att de 
hela tiden behöver vara på alerten på ett annat sätt än när de vårdar vuxna. 
Informanterna uttryckte att det kan vara påfrestande att vårda ett barn av den 
anledningen att deras tillstånd så snabbt kan förändras. 
 

”Du måste hela tiden värdera situationen om och om igen… väldigt 
ofta vilket också kräver en närvaro naturligtvis. Du kan inte hitta på 
något annat under tiden, annars kanske man kan sköta patienten lite 
med vänsterhanden medan man gör något annat med högern, men 
med barn funkar det inte.” 

 
”… man kan inte vända ryggen till för att barn är oerhört snabba. 
Sover de ena minuten så kan de vakna nästa sekund eftersom de har 
en annan metabolisering av läkemedel, så kan man ju på något sätt. 
Det kan ju gå väldigt mycket upp och ner med vakenheten…” 

 
Vidare uttryckte intensivvårdssjuksköterskorna att det fanns en oro att göra fel vid 
läkemedelsadministrering då de vårdar barn eftersom marginalerna är små. Det kunde 
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upplevas som energikrävande att hela tiden kontrollera alla ordinationer och doseringar 
flera gånger för att förvissa sig om att inget blir fel.  
 

”Marginalerna är mycket mindre, man måste hela tiden vara varse 
det här med doser och dubbelkolla sig, därför att marginalerna är 
mycket mindre åt alla håll.” 

 
Informanterna påpekade dock att det kändes lättare ju äldre barnet var och att äldre barn 
över ungefär 15 år kan jämföras med vuxna när det gäller läkemedelsdosering. 
 

Att känna brist på kunskap och erfarenhet 
 
Informanterna kände det skrämmande och stressande då de inte vårdar barn 
kontinuerligt på allmän IVA. Informanterna upplevde att de inte fick någon rutin eller 
erfarenhet av att vårda svårt sjuka barn, eftersom det sker så sällan.  
 

”….det är ju, vi har ju barn på våran avdelning men inte i den 
frekvensen så att man blir riktigt van. De gångerna barnen kommer så 
är det nytt varenda gång om man säger så….” 

 
Informanterna uttryckte bristande kunskaper vad gäller barns anatomi, fysiologi samt 
dosering av läkemedel och att de inte kan överföra kunskaper som de har anskaffat sig 
angående vuxna patienter. De kände ovana att vårda barn och visste inte riktigt hur barn 
reagerar i olika situationer. 
 

” Man skulle nog vilja lära sig mer om barn, men svårt eftersom vi 
har dem så sällan blir det att det faller bort. Det bästa är att man 
skulle ha barnet oftare för att man bygger upp.” 

 
Informanterna menade även att det fanns behov av att utöka kunskapen, eftersom de inte 
vårdar barn i samma utsträckning som vuxna. De ansåg att en utökad kunskap kunde 
minska rädslan och osäkerheten de upplevde. 
 

Det är ett behov av att känna uppbackning och trygghet 
När intensivvårdssjuksköterskorna vårdar ett barn upplever de att föräldrarna kan vara 
en resurs i vårdandet av barnet och att de är i behov av kollegornas stöd. De känner sig 
mer säkra att vårda barn då de får mer insikt i vad det innebär. De upplever att de 
behöver uppbackning och trygghet för att kunna vårda. 
 

Att känna att föräldrarna är en resurs 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att föräldrarna har en viktig roll i vårdandet av 
det sjuka barnet och det faktum att någon av föräldrarna alltid är närvarande hos barnet 
ansågs positivt. Informanterna menade att föräldrarna som känner sitt barn är bäst på att 
ge det tröst och skapa trygghet i en för barnet okänd och skrämmande situation. För att 
vårdmiljön på IVA skulle vara så optimal som möjligt för barnet uttryckte 
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informanterna att föräldrarnas sätt att vara hade en avgörande betydelse. Föräldrar som 
var lugna och trygga i situationen kunde förmedla och överföra sitt lugn till barnet som 
på så sätt också blev tryggare. I en situation där barnet behövde utsättas för något 
obehagligt som exempelvis provtagning upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det 
var viktigt att föräldrarna gjordes delaktiga och involverade och det underlättade om de 
hade förtroende för personalen och vården. I sådana situationer kunde en lugn och trygg 
förälder vara en stor tillgång och hjälp för intensivvårdssjuksköterskan i 
omhändertagandet av barnet eftersom föräldern då påverkade barnet på ett positivt sätt.  
 

”… för har man trygga föräldrar som på något sätt förmedlar till sitt 
barn att det här är inget farligt, det är obehagligt men det går över, vi 
är här för dig liksom. Det kommer att bli bra, så blir det oftast bra. 
Det hänger mycket på att man skall skapa den miljön när man har ett 
vaket barn.” 

 
Vissa av informanterna uttryckte också att en förälder som uppträdde på ett lugnt sätt 
trots den svåra situationen de befann sig i, inte bara skapade trygghet för barnet utan 
även kunde ha en lugnande och positiv inverkan på hela situationen då detta medförde 
att intensivvårdssjuksköterskan lättare kunde koncentrera sig på barnets tillstånd och 
vård. För barnets trygghets skull ansåg intensivvårdssjuksköterskorna det som positivt 
att föräldrarna var delaktiga och hjälpte till med den dagliga omvårdnaden som att tvätta 
och mata barnet. Vidare menade informanterna att föräldrarna var en tillgång eftersom 
de känner sitt barn och vet hur barnet brukar bete sig och reagera i olika situationer. 
Intensivvårdssjuksköterskorna kände att de fick stöd och hjälp av föräldrarna att tolka 
barnets signaler och kunde på detta sätt lättare förstå barnet. 
 

”... de är en förlängd arm för mig som sjuksköterska och det är ju 
lättare att vårda ett barn i den bemärkelsen att de alltid har någon 
som kan föra deras talan när man vårdar en vuxen får man mer ofta 
gissa och gå på sin egen intuition vad patienten behöver utav mig, 
men för ett barn vet ju oftast föräldrarna ganska väl.” 

 
Det upplevdes som en trygghet för intensivvårdssjuksköterskorna att föräldrarna kunde 
föra barnets talan och bidra med information och kunskap om barnet.  
 

Att känna att kollegorna är ett stöd 
Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att de var viktigt att få prata av sig efter att ha 
upplevt en jobbig eller tragisk situation då de vårdat ett barn. Genom att prata och 
diskutera tillsammans med kollegor kunde de hjälpas åt att bearbeta situationen. 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att stödet från kollegorna gjorde det lättare att 
hantera en svår händelse. 
 

”Ja, nä men vi försöker väl prata om det i gruppen. Och har man 
frågor och så, så frågar man ju dom läkarna … sen kanske man har 
mer diskussioner med de som vårdar barnet då ... tror jag kanske att 
det blir mer att man delar mer med varandra det är ju bättre att göra 
det här än att ta med sig det hem men ibland blir det ju så ändå.” 
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Informanterna såg det som en fördel och en stor trygghet att arbeta två 
intensivvårdssjuksköterskor tillsammans när de vårdar ett svårt sjukt barn. Det kändes 
bra att kunna samarbeta och hjälpas åt på detta sätt då de många arbetsuppgifterna när 
ett barn vårdas på IVA upplevdes svåra att klara av på egen hand. När två 
intensivvårdssjuksköterskor delade på ansvaret kändes det positivt att det alltid fanns en 
kollega att diskutera med och rådfråga vid osäkerhet. Det upplevdes som en trygghet att 
vid läkemedelshantering till barn kunna vara två kollegor som kontrollerar ordination 
och doseringar för att vara säker på att allt blir rätt.  
 

”Man kan bolla med varandra. Det känns tryggt om man har två 
syrror man kan hjälpas åt med mediciner och nej det är som ett litet 
bollplank ibland när man jobbar tillsammans.” 

 
Informanterna uttryckte en positiv känsla att det fanns kollegor på avdelningen som 
hade större erfarenhet och kunskap av att vårda barn än de själva. 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som en tillgång och något som gav trygghet 
att dessa kollegor fanns som ett stöd och det var positivt att kunna dra nytta av deras 
erfarenheter och råd i olika situationer. Informanterna ansåg också att samarbetet med 
andra yrkeskategorier var en viktig aspekt i upplevelsen av att vårda ett svårt sjukt barn. 
Exempelvis kunde erfarna narkosläkare som uppträdde lugnt i akuta situationer påverka 
intensivvårdssjuksköterskorna på ett positivt sätt. De upplevde att det gjorde dem 
lugnare och tryggare och kunde utföra ett bättre arbete. 
 

Att känna säkerhet 
När informanterna vårdade barn ofta blev de säkrare, eftersom de kunde relatera 
liknande situationer till varandra och se hur de gjorde förra gången i en liknande 
situation. Att känna denna säkerhet var viktigt för dem. 
 

”… Erfarenhet spelar naturligtvis en jättestor roll, så är det ju och… 
det här igenkännandet som erfarenheten handlar om på något sätt, att 
du har varit med om … samma eller liknande situationer förut. Så du 
vet hur du skall agera i en given situation. Där i ligger ju jättemycket 
trygghet naturligtvis,” 

 
Informanterna uttryckte att när de hade jobbat ett tag och fått mer erfarenhet, kompetens 
och vana av att vårda barn upplevde de sig mer säkra. De menade även att de blev 
säkrare av att kontinuerligt vårda barn. 
 
Vissa informanter menade att sederade barn var lättare att vårda än vakna barn. 
 

”Om de är sederade har man oftast lite mer att man kan göra saker 
utan att man har någon som jobba emot då kan vi göra det som vi 
behöver göra…” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde även att om de saknade kunskap var det viktigt 
att inte ta sig vatten över huvudet. De menade att kunna bromsa sig själva och kunna ta 
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hjälpa av andra fick dem att känna säkerhet. Våga erkänna brister och 
tillkortakommande var inte dåligt de kan inte kunna allting. Informanterna uttryckte att 
de ville kunna ta reda på information om barnet snabbt vad som är normalt i den 
situationen barnet befinner i. Detta gäller till exempel vitala parametrar, nutrition och 
viktkurva. De hade specifika barnböcker eller barnpärmar där de lätt kunde få reda på 
denna information, vilket kunde upplevas som en trygghet.  
 

Det är stimulerande 
Informanterna menade att det var roligt och stimulerande att vårda barn. De menade att 
det var en utmaning eftersom de inte gör det så ofta och eftersom det inte är samma sak 
som att vårda vuxna. De beskrev att om det går bra för barnet och det blir friskt 
upplevdes det positivt och roligt att vårda. De upplevde det tragiskt att barn behövde 
vara sjuka och därför kändes det tillfredställande när de såg att föräldrarna blev lättade 
av att barnet tillfrisknade. Informanterna beskrev att när de hade arbetat några år så 
kunde vården kännas slentrianmässig. Men när det gäller att vårda barn kände de inte att 
en slentrian kunde utvecklas eftersom de vårdade barn så sällan och detta kändes bra. 
 

”man möter fortfarande utmaningar, men inte på samma sätt som i 
början… men barn ger fortfarande den här kicken och lite den här 
utmaningen att man får lägga manken till för och på något sätt 
prestera då… Så ur den aspekten tycker jag att det är roligt och 
givande.” 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att det var roligt när de lyckades skapa en bra 
relation till barnet och föräldrarna. Detta gjorde att saker kändes mer meningsfullt och 
att det blev lättare att vårda. Vid tillfällen då sköterskorna upplevde att de klarade att 
hantera barnet och föräldrarna på rätt sätt och fick dem delaktiga var det roligt att vårda 
barn. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 
vårda barn på allmän IVA. Polit och Beck (2012) menar att upplevelser beskrivs bäst 
utifrån en kvalitativ ansats. Författarna till studien valde kvalitativa individuella 
intervjuer då detta ansågs ge ett djup. I studien ingick sammanlagt åtta informanter, 
vilket Polit och Beck (2012) menar är representativt utifrån studiens syfte, eftersom 
antalet informanter inte är avgörande utan djupet av intervjun. Erfarenheterna och 
upplevelserna informanterna delade med sig belyste studiens syfte, vilket kan anses öka 
studiens tillförlitlighet. 
 
Valet av att använda bekvämlighetsurval för att samla informanter kan anses som bra 
utifrån att intensivvårdssjuksköterskor med olika lång erfarenhet av yrket blev utvalda. 
Polit och Beck (2012) beskriver att urvalet är positivt utifrån att forskarna kan få 
informanter som är intresserade av att delta i studien, men att detta kan vara negativt 
utifrån att data från dem blir begränsad. Lundman och Graneheim (2008) menar att 
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giltigheten av resultatet kan ökas med varierad erfarenhet och om informanterna är av 
olika kön, möjligheten att belysa fenomenet ökar då. Trovärdigheten ökar om urval, 
datainsamling och analysprocess beskrivs noggrant (Lundman & Graneheim 2008). 
Datainsamlingen och analysen i den här studien beskrivs noggrant i tabell och text, 
vilket kan anses öka studiens tillförlitlighet. I tabell I presenteras ett exempel på hur 
analysen av texten genomförts och texten stärks genom att använda citat från 
intervjuerna. Valet av analysmetod anser författarna var bra, vilket styrks av Lundman 
och Graneheim (2008) som menar att stora mängder data från till exempel intervjuer 
kan göras mer lätthanterligt när den skall granskas och tolkas. 
 
Den första intervjun som gjordes transkriberades och skickades till handledaren, som 
bedömde intervjun och gav feedback på vilka förändringar som skulle göras för att 
förbättra kvalitén på intervjun. Författarna har begränsad vana och erfarenhet av att 
intervjua vilket kan ha påverkat insamlandet av data negativt. Kvale och Brinkman 
(2009) menar att intervjuandet är ett hantverk där det behövs mycket övning för att 
bemästra tekniken och erhålla kunskap och vana för att göra intervjuer av god kvalitet. 
Författarna försökte dock förbereda sig genom att läsa på teoretisk kunskap om 
intervjuteknik samt genom feedback från handledare från första intervjun. 
 
Tid och plats för intervjun bestämdes av den enskilde informanten. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att intervjuaren skall skapa ett förtroligt och tryggt klimat 
under intervjusituationen. Då informanterna har kunnat vara med och bestämma tid och 
plats för intervjun anser författarna det som positivt då de kunde välja en för dem bekant 
miljö. Detta kan få dem att känna trygghet, vilket kan påverka att de lättare kan dela 
med av sina erfarenheter och upplevelser som svarar mot studiens syfte. En negativ 
aspekt är att intervjuerna utfördes på informanternas arbetstid, eftersom några av 
informanterna upplevdes stressade då de bara hade en begränsad tid avsatt för intervjun. 
Författarna anser att informanterna gärna delade med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser, men i några av intervjuerna hade det troligen varit bättre om dessa utförts 
utanför arbetstid. Författarna tror att dessa informanter i slutet av intervjuerna kan ha 
tappat fokus då de upplevde tidspress, eftersom de skulle återgå till arbetet. 
 
Författarna valde att utföra intervjuerna på två sjukhus i olika län i Sverige. Detta 
styrker överförbarheten av resultatet menar Lundman och Graneheim (2008) eftersom 
studien kan överföras till liknande intensivvårdsavdelningar och vårdsituationer. 
Författarna anser även att resultatets överförbarhet kan styrkas genom att tidigare 
studier har visat att intensivvårdssjuksköterskor upplever situationen att vårda barn som 
krävande och utmanande.  
 

Resultatdiskussion 
 
Intensivvårdsjuksköterskorna beskrev att de upplever att de ibland blir illa berörda av att 
vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning. De tycker att det är krävande att skapa 
en relation till barnet och att vara ett stöd för föräldrarna. De känner att föräldrarna kan 
vara ett hinder i vården av barnet. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever en känsla av 
osäkerhet när de vårdar barn eftersom de känner brist på kunskap och erfarenhet och de 
upplever att de måste vara på helspänn. Sköterskorna beskrev också att de kan känna 
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uppbackning och trygghet av barnets föräldrar och av kollegorna när de vårdar. De 
känner även att ökad erfarenhet gör dem säkrare i vården av barnet och att det också 
ibland är stimulerande att vårda barn. Detta kan tolkas som att 
intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det är att vara i en ständig oro när de vårdar 
barn på en allmän IVA men att det samtidigt finns positiva upplevelser som uttrycks i 
att de i situationen känner en utmaning och stimulering. 
 
Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var svårare att vårda 
allvarligt sjuka barn än vuxna, men att det kunde kännas tillfredställande att vårda i 
lugna former. Informanterna menade att det var emotionellt påfrestande att vårda barn 
som var i samma ålder som deras egna barn och eftersom barn inte ska behöva vara 
sjuka desto mindre behöva intensivvård. Även Vanore (2000) menar att sköterskorna 
kan blir illa berörda av att vårda barn som är i deras egna barns ålder då de relaterar till 
om de skulle hamna i en liknande situation. Det upplevdes också orättvist när ett barn 
som har hela livet framför sig är så allvarligt sjukt. Dahlberg et al. (2003) beskriver att 
om sjuksköterskan blir för emotionellt involverad i patientens vård kan detta hindra att 
en god vårdrelation skapas. 
 
Resultatet visar på att sköterskorna också tyckte att det var roligt, stimulerande och 
utmanande att vårda barn när det går bra, vilket styrks i Hultmans och Waldenströms 
(2013) studie där deltagarna menade att det var meningsfullt, stimulerande och roligt att 
vårda barn när de tillfrisknade. Informanterna i Engströms (2011) studie beskriver att 
det är stimulerande och utvecklande att vårda intensivvårdspatienter då de kunde se att 
vården de utfört ger positiv inverkan på patienten tillstånd. Dahlberg och Segesten 
(2010) menar att sköterskorna har svårt att ge patienten god vård om denne inte erfar 
vården som positiv. Sköterskan måste lära sig hantera negativa känslor för att kunna ge 
patienten en så bra vård som möjligt.  
 
Informanterna i studien uttryckte att med mer erfarenhet kände de sig tryggare och 
upplevde mindre stress när de vårdade barn. Erfarenhetens betydelse för att minska 
stress belyses även av Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) där de menar att 
intensivvårdssjuksköterskor med flera års erfarenhet kan känna mindre stress generellt, 
eftersom de hade lärt sig att hantera stressen med tiden. I studiens resultat framkom att 
deltagarna upplevde att då de med åren fått en större erfarenhet av att vårda barn kunde 
relatera till tidigare situationer de hade varit med om. Detta fick dem att känna både 
mindre stress och mer trygghet. Däremot upplevde informanterna att de vårdar barn så 
sällan att det kunde vara svårt att få rutin. Detta visar även studierna av Eldh och 
Westberg (2013), Hannerfors och Wanhainen (2012) och Hultman och Waldenström 
(2013) där deltagarna menade att kunskapen inte sitter i ryggmärgen jämfört med vuxna 
som de vårdar mer frekvent. Studiens resultat visade att intensivvårdssjuksköterskorna 
upplevde det som svårt att vårda barn då det krävde en annan typ av närvaro än att vårda 
en vuxen. De var till exempel oroliga för att göra fel vid läkemedelsadministration då 
barn kräver andra doser och reagerar annorlunda. Studiens syfte var att beskriva 
upplevelsen av att vårda alla barn såväl yngre som äldre, men vi märkte att 
informanterna uttryckte att den största svårigheten var vårda de yngre barnen. De äldre 
barnen från ungefär 15 års ålder ansåg inte informanterna var några problem att vårda. 
Exempelvis när det gällde att ge barnet information och att göra barnet delaktigt i 
vården var det lättare eftersom man enklare kunde förklara vad som skulle ske. 
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Framförallt menade informanterna att läkemedelshantering till äldre barn mer liknar den 
till vuxna och därför kände de sig tryggare och upplevde inte det svårt med 
läkemedelshantering till äldre barn. Robb (1995b) menar att ett yngre barn består av mer 
vatten än vuxna och äldre barn vilket gör det svårare att dosera vattenlösliga och 
fettlösliga läkemedel för de kan kräva både högre och lägre doser än till vuxna. Rane 
och Hammarlund-Udenaes (2014) menar att läkemedelsmetabolisering och utsöndring 
hos barn påverkas av organets utveckling och den kroppsliga sammansättningen. Detta 
medför att behandling med läkemedel till barn försvåras. Många av de läkemedel som 
används är dåligt utforskade på barn utan utgår från klinisk erfarenhet. Svårigheter vid 
läkemedelsadministrering till barn belyses även av Hannerfors och Wanhainen (2012) 
där sköterskorna beskriver att de saknar den kliniska blicken då de vårdar barn. I 
resultatet framkom att sköterskorna upplevde trygghet av att kunna få hjälp av en 
kollega som till exempel kunde dubbelkolla läkemedelsdoser eller att de lätt kunde ta 
reda på information i avdelningens specifika riktlinjer för barn. 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde även att de var i behov av att utöka sin kunskap 
för att på bästa sätt kunna vårda barn. En ökad kunskap inom området menar Eriksson 
(1994) kan hindra att ett vårdlidande hos patienten uppstår. 
 
Informanterna uttryckte att föräldrarna kunde vara både en resurs och ett hinder i vården 
av barnet. Istället för att se föräldrarna som ett hinder krävs att 
intensivvårdssjuksköterskorna på ett bra sätt kan stötta dessa föräldrar för att de också 
skall kunna upplevas som en resurs och trygghet för barnet. Den ambivalens 
sjuksköterskorna kände gentemot föräldrarnas roll i vårdandet av barnet kan tolkas som 
en stark vilja och ett behov av att stötta föräldrarna, men att tiden inte alltid räcker till då 
allt fokus många gånger måste läggas på det sjuka barnet i första hand. Föräldrarna är 
alltid närvarande hos barnet, vilket Engström och Söderberg (2007) menar kan fungera 
som en länk till det sjuka barnet när denne inte kan uttrycka sig eller har svårigheter att 
uttrycka sig. Detta för att sjuksköterskan skulle kunna anpassa vården efter patientens 
individuella behov. Det framkom i studiens resultat att föräldrarna kunde vara ett stort 
stöd då de kunde tolka barnets behov och ge sjuksköterskan viktig information om 
barnet. Föräldrarna som kände barnet bäst hade förmågan att kunna ge det tröst och ha 
en lugnande inverkan på barnet. Det var viktigt för intensivvårdssjuksköterskorna att 
göra föräldrarna delaktiga i omvårdnaden. Förälderns delaktighet ansågs göra barnet 
tryggt. Smith, SteelFisher, Salhi och Shen (2012) menar även att när föräldrarna görs 
delaktiga kan det vara en hjälp för föräldrarna. Om till exempel föräldrarna görs 
delaktiga i omvårdnaden kan detta leda till att de lättare kan hantera situationen. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att föräldrar skall göras delaktiga i sitt barns vård 
och är i behov av stöd och omsorg från sköterskan för att kunna uppleva hälsa och 
därigenom välbefinnande. När informanterna vårdade ett svårt sjukt barn menade de 
dock också att mycket tid och energi gick åt till att ge föräldrarna tröst och stöd istället 
för att kunna fokusera på patienten. Detta beskriver även Burgess, Irvine och 
Wallymahmed (2010) i sin studie där sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna var en 
viktig del av vården, men att det var krävande för det tog mycket tid och energi av dem. 
I studiens resultat kunde föräldrarna upplevas som krävande om föräldrarna var väldigt 
ifrågasättande eller så stressade och oroliga att de överförde sina känslor till barnet. 
Intensivvårdssjuksköterskorna menade att de behövde ge föräldrarna mycket 
information vilket upplevdes utmanande. Detta styrks också av deltagarna i studien 
Smith, SteelFisher, Salhi och Shen (2012) som beskriver att föräldrarna hade mycket 
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frågor om barnets tillstånd och att ge dem fortlöpande information om vården fick dem 
att känna sig delaktiga och trygga. Dahlberg och Segesten (2010) menar att föräldrar 
behöver information och stöd för att kunna hantera sin närståenderoll, vilket kan skapa 
trygghet. Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) menar att det är viktigt för 
sköterskorna att ge rak och ärlig information utan att inge falskt hopp. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver att ärlig information till patienten och närstående kan skapa 
trygghet genom att de får stöd av sköterskan för att förstå vad situationen handlar om.  
 
Hilliard och O´Neill (2010) menar i sin studie att sjuksköterskornas relation till barnet 
kan påverkas negativt om de utför obehagliga omvårdnadsåtgärder, vilket kan få 
sköterskorna att känna att de bryter förtroendet till barnet. Detta framkom även i 
studiens resultat där sköterskorna upplevde att de behövde ta hjälp av en annan kollega 
att utföra obehagliga moment för att kunna upprätthålla den goda relationen de skapat 
till barnet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskan måste vara pålitlig 
annars kan omvårdnadshandlingar bli obegripliga vilket skapar otrygghet. 
Informanterna i studiens resultat menade att det var utmanande att skapa en bra relation 
till barnet och faktorer som barnets ålder och mognad var avgörande för hur de skulle 
närma sig barnet. Enligt Dahlberg et al. (2003) ligger ansvaret för och skapa en positiv 
vårdrelationen alltid hos sjuksköterskan. 
 
Informanterna i studiens resultat upplevde kollegors stöd som en viktig aspekt då de 
vårdade barn. Genom att kunna arbeta två sjuksköterskor tillsammans minskades 
arbetsbelastningen. Det upplevdes tryggt att de alltid hade någon att rådfråga och 
diskutera vården med. Tidigare studier har även visat att sjuksköterskorna upplever 
kollegornas stöd som positivt, eftersom de fick uppbackning och kunde dela på ansvaret 
och de många arbetsuppgifterna (Eldh & Westberg 2013; Hannerfors & Wanhainen 
2012; Hultman & Waldenström 2013). Studien av Shoter och Stayt (2010) framhåller 
att sköterskorna upplevde det positivt att kunna dela upplevelser och sorg med någon 
som gått igenom en liknande situation. I studiens resultat framkom likande upplevelser 
att sköterskorna som varit med om en jobbig eller påfrestande situation uppskattade att 
dela sina tankar och upplevelser med kollegorna. Hilliard och O´Neill (2010) menar 
även att sköterskor helst pratar med kollegor, eftersom de anser att de bäst kan stödja 
dem. Likaså menar Hannerfors och Wanhainen (2012) att sköterskorna i deras studie 
upplevde att det var bäst att reflektera med någon som varit delaktig i vården av barnet. 
I studiens resultat beskriver deltagarna att de ville diskutera med den personalen som 
varit involverade i barnets vård. Detta ökade förutsättningarna för att inte ta med 
jobbiga situationer hem. 
 

Vidare forskning 
Författarna anser att det hade varit intressant att intervjua barn och föräldrar hur deras 
upplevelse är att ha blivit vårdade på allmän IVA tillsammans med vuxna patienter. 
 

Kliniska implikationer 
• Intensivvårdssjuksköterskor på allmän IVA är i behov av kontinuerlig utbildning 

för att upprätthålla kompetensen. 
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• Auskultera på barn IVA för att få möjlighet att ta del av personalens kunskaper 
som vårdar barn dagligen. 

• Att personalen får möjlighet att reflektera över sina åsikter och erfarenheter av 
att vårda barn och föräldrar. 

• Nya medarbetare bör successivt slussas in med stöd och hjälp av erfarna 
kollegor, som har vårdat barn flertalet gånger. 

• Det är viktigt att kontinuerligt upprätthålla kompetensen för medarbetare då de 
vårdar barn sällan. Därför bör den enskilde medarbetaren som inte vårdat barn 
på länge ges chansen att vårda barn när möjligheten finns. 

 

Slutsats 
Resultatet av den här studien visar på att intensivvårdssjuksköterskorna som skall vårda 
ett barn på en allmän intensivvårdsavdelning kan uppleva stress och osäkerhet, eftersom 
de vårdar barn så sällan. De upplever att det är krävande. Ökad erfarenhet och kunskap 
upplever sköterskorna behövs för att de ska bli mer trygga med att vårda barn då de kan 
relatera till tidigare erfarenheter och dra nytta av dessa. Med ökad kunskap och med 
stöd av kollegor kan sköterskorna känna lugn och trygghet, vilket kan påverka 
relationen till barnet och föräldrarna på ett positivt sätt. Med en sköterska som är lugn 
och trygg i situationen kan föräldrarna känna större förtroende för att sköterskan gör det 
som är bäst för deras barn. Intensivvårdssjuksköterskan behöver känna att föräldrarna är 
en tillgång och inte ett hinder. Denna kunskap skulle kunna leda till en medvetenhet i 
organisationen om vilka behov som behöver tillfredställas och arbetas med, vilket skulle 
kunna leda till en säkrare vård och att en god relation mellan sköterskan, barnet och 
föräldern skapas som ger förutsättningar för ökat välbefinnande och minskat lidande. 
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     Bilaga 1 

 
 

Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning intensivvård, vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på allmän 
intensivvårdsavdelning. Forskningsbaserad kunskap inom detta område är begränsad, 
vilket gör det intressant och viktigt att beforska. 
 
Datainsamlingen kommer att ske med intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant och analyseras 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Önskvärt antal deltagande i studien är 8 
informanter, uppdelade ifrån intensivvårdsavdelningarna i Jönköping och Borås. 
Intervjuerna beräknas genomföras under januari månad 2014. För att kunna genomföra 
studien behöver vi ert skriftliga godkännande. Vi önskar också hjälp med att få kontakt 
med 4 intensivvårdssjuksköterskor, som skulle kunna tänka sig att delta i studien. För 
att få delta i studien skall personen vara intensivvårdssjuksköterska med 3 års 
yrkeslivserfarenhet. De intensivvårdsjuksköterskor som ger sitt medgivande till studien 
kommer att kontaktas av oss för att bestämma tid och plats för intervjun.  
 
Deltagarna kommer att få skriftlig och muntlig information om att uppgifter som kan 
identifiera deltagaren tas bort och att ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Vi 
handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Kristofer Björk   Annika Mohr 
S081194@student.hb.se  S130354@student.hb.se 
Tfn 07XX-XXXXXX  Tfn 07XX-XXXXXX 
 
Handledare: 
Susanne Knutsson/Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: susanne.knutsson@hb.se 
Tfn 0702-067481 
 



 

  

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kristofer Björk och Annika 
Mohr genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 2014  
 
_______________________________  
Namn  
 
______________________________________________________________________ 
Datum/Titel/Verksamhet/Ort 
 



 

  

     Bilaga 2 

 
 

Information om och samtycke till deltagande i 
magisteruppsats 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård, vid Högskolan i Borås. Vi kommer att utföra intervjuer till 
vår magister uppsats och undrar om du vill vara deltagare i studien. Uppsatsen och 
intervjun handlar om intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda barn. Detta 
dokument är en blankett där du ger ditt samtycke att medverka i studien. Intervjun 
kommer att vara mellan 30-60 minuter. Du som deltagare till studien har rätt att avbryta 
studien när som helst utan att ange anledning till varför. All data som kommer att 
samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast författarna till 
studien och handledaren kommer att kunna ta del av intervju materialet. När materialet 
presenteras i resultatet kommer det att vara avidentifierat. 
 
 
 
”Jag ger här med mitt samtycke till att delta i studien” 
 
Ort:_____________________ Datum:_________________ 
 
Underskrift:______________________________________ 
 
 
 
Vid frågor eller om det är något du funderar över kontakta gärna: 
 
 
Kristofer Björk   Annika Mohr 
S081194@student.hb.se  S130354@student.hb.se 
Tfn 07XX-XXXXXX  Tfn 07XX-XXXXXX 
 
 
Handledare: 
Susanne Knutsson/Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: susanne.knutsson@hb.se 
Tfn 033-435 4725 
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