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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn inom somatisk 

akutsjukvård kan vara användbart för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bland annat 

för att öka deras förståelse för svårigheter de kan ställas inför. Det finns forskning om 

sjusköterskors erfarenheter av att vårda barn inom somatisk akutsjukvård men det 

saknas sammanställningar av den senaste forskningen. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 

inom somatisk akutsjukvård. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie innehållande tio artiklar som sökts fram i 

databaserna CINAHL och PubMed. 

 

Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 

inom somatisk akutsjukvård var; Att vårda barn skapar starka känslor; Föräldrarna har 

en betydande roll i omvårdnadssituationen; Att vårda barn ställer särskilda krav på 

sjuksköterskan samt att det finns ett behov av att ha copingstrategier.  

 

Slutsats: Denna studie kan tillföra sjuksköterskor kunskap och verktyg för att lättare 

hantera omvårdnaden och omhändertagandet av barn i akuta situationer. Genom att få ta 

del av sjuksköterskors erfarenheter så får vi ta del av den verklighet som de upplever i 

sin arbetsroll. Detta är att ta på största allvar då de kände att de fanns ett behov av 

förbättringsarbete på flera plan.  
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Abstract 

Background: Knowledge of nurses’ experiences of caring for children in somatic 

emergency care can be useful for nurses and other healthcare professionals to increase 

their understanding of the difficulties they may face. There is research on nurses’ 

experiences of caring for children in somatic emergency care, but there is no 

compilation of the latest research.  

Aim: The purpose of the study was to describe nurses’ experiences of caring for 

children in somatic emergency care.  

Method: A descriptive literature study containing ten articles that were searched in the 

CINAHL and PubMed databases. 

Findings: The result showed that nurses’ experiences of caring for children in somatic 

emergency care were; Caring for children created strong emotions; Parents have a 

significant role in the nursing situation; Caring for children places special demands on 

the nurse and there is a need to have coping strategies.  

Conclusion: This study can provide nurses with knowledge and tools to more easily 

manage the care of children in emergency situations. By taking part in nurses’ 

experiences, we can share the reality they experience in their work role. This is to be 

taken most seriously as they felt there was need for improvement work on several 

levels.  
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Introduktion 
1.1 Definition av barn 

I denna uppsats definieras barn som människor i åldern 0–18 år. Barnombudsmannen 

(2019) säger att enligt FN:s barnkonvention definieras personer under 18 år som barn.  

 

1.2 Barns hälsa i världen   

Enligt barnkonventionen skall alla barn i världen ha rätt till bästa möjliga vård 

(Vårdguiden 2018). 

Hallström och Lindberg (2015) skriver att barns hälsa påverkas av att de har olika 

förutsättningar i olika delar av världen. 

Barns hälsa i Sverige är bland den bästa i världen och i Sverige är spädbarnsdödligheten 

låg. Detta bland annat tack vare att många barn vaccineras och att ett stort antal barn 

ammas. Sverige har även ett lågt antal barnolycksfall och det är dessutom få barn som 

utsätts för aga under sin uppväxt (Socialstyrelsen 2019). 

 

1.3 Barnsjukvården i ett historiskt perspektiv 

På de första barnsjukhusen som fanns, i början av 1800 talet, var vårdmiljön mycket likt 

hemmiljön och föräldrar fick vistas där tillsammans med barnen. Sjukvårdssystemet 

som kom att utvecklas under 1800 talets slut byggde istället på strikta rutiner och god 

hygien. Föreskrifter innebar mycket liten kontakt mellan förälder och barn, om ens 

någon alls (Hallström 2015). 

Johnson (1990) beskriver hur barnets familj tidigare inte fått vara delaktiga eller 

närvarande i barnets sjukhusvistelse, barnen lämnades kvar där. Information och 

utbildning till föräldrar eller planering vid hemgång existerade knappt. 

Van der Horst och Van der Veer (2009) berättar att under 1950 talet kom denna 

utveckling att förändras, då det sker historiskt viktiga milstolpar i förändringen av 

barnsjukvården. Barnpsykiatern John Bowlbys forskning visade hur separation mellan 

förälder och barn åsamkar barnet stort lidande. Psykiatern James Robertsons film “a two 

year old goes to hospital” visade också världen hur den dåvarande sjukvården av barn 

hade stora brister (Van der Horst & Van der Veer 2009). 

Utvecklingen har lett fram till dagens barnsjukvård där föräldrar har en självklar plats 

tillsammans med barnen under deras vårdtid (Hallström 2015). 
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1.4 Sjuksköterskans roll 

Den första svenska sjuksköterskeutbildningen startades 1867 vid Akademiska sjukhuset 

i Uppsala. Sjuksköterskeeleverna utbildades av Emmy Rappe. Rappe fick sin utbildning 

av Florence Nightingale på uppdrag av Röda korset. Från detta årtal började 

utformningen av en profession (Bentling 2013). 

Lundqvist (2015) skriver att en profession innehåller krav som den som utövar yrket 

måste uppfylla. En profession är vetenskaplig och ett utbildningsbevis tilldelas som 

säkerställer en viss kompetens. 

Idag ska all vård som bedrivs vara evidens- och kunskapsbaserad. Sjuksköterskan ska ta 

hänsyn till den enskilda patientens utgångspunkt, situation och önskemål. I Sverige 

finns idag ca 100 000 verksamma sjuksköterskor. Internationell forskning visar en 

koppling mellan kompetens och en patients chans till överlevnad och hälsa (Bentling 

2013). 

Lundqvist (2015) skriver att en sjuksköterska som arbetar med barn också har rollen att 

finnas där för föräldrarna. Sjuksköterskan ska stödja samt arbeta för att stärka 

delaktigheten. Genom stöd och delaktighet så skapas mod. Mod hos föräldrar att tro på 

sig själva att tillfredsställa sitt barns behov.  

Radell och Bredlöv (2015) säger att ett akut insjuknande hos ett barn kan medföra stor 

förändring för hela familjen.  

 

1.5 Akutsjukvård 

I denna studie definierar författarna akutsjukvård som akutmottagning, 

intensivvårdsavdelning och prehospital vård inom ambulans.  

Inom den somatiska akutsjukvården vårdas patienter i akuta sjukdomstillstånd eller 

patienter som drabbats av fysiska olyckor. Arbetsinsatserna handlar om att utreda 

patientens tillstånd. Personalen arbetar ofta under tidspress med begränsad 

bakgrundsinformation. Arbetet innebär också diagnossättning, god kunskap krävs då om 

differentialdiagnoser samt prioriteringsförmåga och kapacitet att kunna dirigera 

insatserna efter behovet och de resurser som finns (Socialstyrelsen 2019). 
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1.6 Det akut sjuka barnet och dess anhöriga 

Hallström och Lindberg (2015) anser att när ett barn blir akut sjuk så innebär det en 

omställning för hela familjen. Sjuksköterskan är en viktig person för både barnet och 

föräldrarna. Butler, Hall och Copnell (2018) intervjuade i sin studie föräldrar till barn 

som vårdats på intensivvårdsavdelning. Föräldrarna berättade att det kändes som att de 

lämnat sitt barn i någons annans händer, och för att inte försvåra sjukvårdspersonalens 

arbete så klev de åt sidan. I en studie av De Sales Norte Azevedo et al. (2018) beskriver 

föräldrarna till barn som legat inne på sjukhus sina känslor. Föräldrarna berättar om 

känslor som rädsla, smärta, sorg, nervositet och förtvivlan. 

  

I en artikel av Fallat et al. (2019) beskriver några föräldrar vårdpersonalens agerande 

vid ett akut omhändertagande inom prehospital vård. Föräldrarna uppgav att 

vårdpersonalen arbetade snabbt och samtidigt gav information om vad de gjorde med 

barnet. Detta agerande upplevdes som positivt och kunde hjälpa föräldrarna att hantera 

den svåra situationen. I samma artikel beskriver andra föräldrar till barn som avlidit i 

plötslig spädbarnsdöd inom prehospital vård hur de upplevde att de inte fick tillräckligt 

med information om vad som hände och vad som gjordes med barnet under 

vårdsituationen. Brister i kommunikationen beskrivs även i en studie av Valderrama 

Sanabria och Muñoz de Rodríguez (2016) där föräldrar till barn som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning anmärker på kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

föräldrar.  

I en artikel av Byczkowski et al. (2015) berättar föräldrar att de uppskattades när 

vårdpersonal visade dem medlidande och kände empati. De belyste även att de hjälpte 

dem att få höra att deras barn skulle bli bra eller när de fick beröm av vårdpersonalen 

gällande deras agerande med barnet. Positiva aspekter var också att vårdkedjan flöt på, 

när de kände att alla i rummet visste vad de skulle göra och de inte behövde upprepa 

information till flera olika personer. Återigen beskriver föräldrarna deras behov av att få 

information gällande deras barn kontinuerligt under förloppet. De påpekades att 

informationen skulle ges på ett begripligt sätt med ett språk som de kunde förstå. 

 

  

1.7 Teoretisk referensram 

Katie Eriksson var finlandssvenska och levde mellan 1943-2019. Hon var sjuksköterska 

och forskare inom vårdvetenskap. Under 1970 talets början börjar Katies tankar om 
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omvårdnad att fördjupas och tillslut bilda en teori. Erikssons omvårdnadsteori bygger på 

Caritas, vilket är omvårdnad grundad på villkorslös kärlek. Genom att tillämpa den 

Caritas-baserade teorin i omvårdnaden så förmedlas tro, hopp och kärlek. Lidande är ett 

begrepp som ingår i Erikssons teori och handlar om människans totala upplevelse, där 

kroppen, själen och det andliga är det totala. Den vård som ges ska ges med respekt, den 

ska vara fri från fördomar och sätta värdighet i fokus (Lindström, Lindholm Nyström & 

Zetterlund 2018). 

Eriksson (1989) pratar om att vårda är att ansa, leka, och lära. Hon menar att varje 

begrepp finner en väg till hälsa samt har stor betydelse i vårdandet. När vi anammar, tar 

hänsyn och får förståelse för begreppen så kan människan bredda sina gränser.  

 

Ansa handlar om att värna om något. Att hålla fast vid något. Ansa är också synonymt 

med kärlek. 

Leken handlar enligt Eriksson (1989) om att vidga sina vyer, att våga testa sina gränser. 

Genom det så kan smärta och glädje uttryckas, harmoni, stöd och uppmuntran finnas. 

Lära handlar om öppenhet för kunskap. Genom ny kunskap kan nya dörrar öppnas och 

det kan leda oss mot hälsa (Eriksson 1989). 

 

Eriksson (1989) betonar att människan ska ta tillvara på det naturliga inom sig. Genom 

det naturliga finner vi mod till att ansa, leka och lära. När människan kommit dit 

förmedlas tro, hopp och kärlek. 

Katie Eriksson pratar också om begrepp som hopp och lidande, vilket författarna till 

föreliggande arbete anser vara relevant till ämnet då sjuksköterskan bör ha förmågan att 

förmedla hopp men också kunna stödja någon som lider. Inbjudan är också ett begrepp 

inom teorin, det syftar till att vårdaren bjuder in patienten till gemenskap (Lindström, 

Lindholm Nyström & Zetterlund 2018). 

Att våga bjuda in patienten anser författarna till denna studie är viktigt för en 

sjuksköterska att våga göra, också i svåra situationer. 

  

1.8 Problemformulering 

Barn drabbas av akuta sjukdomar och olycksfall över hela världen. Risker att drabbas av 

akut sjukdom/olycksfall kan skilja sig åt beroende på var i världen man bor. Likaså är 

det med barns chanser till att uppnå god hälsa. När ett barn drabbas av akut 

sjukdom/olycksfall så drabbar det inte bara barnet själv utan det finns många personer 
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runt barnet som påverkas. Personerna runt barnet kan vara föräldrar, släktingar och 

vårdteamet. Sjuksköterskan har en central roll i vårdteamet. Hens ansvarsområden är 

bland annat omvårdnaden av barnet, att fungera som en samordnare mellan personer 

och olika instanser, att ge information samt vara ett stöd till föräldrarna/närstående. Att 

vårda barn inom den somatiska akutsjukvården kan ofta vara en stressframkallande 

situation. Därför behövs mer kunskap för att ge sjuksköterskor verktyg att hantera dessa 

situationer. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att denna studie behövs, bland annat då det 

saknas en sammanställning av den senaste forskningen. 

  

1.9 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn inom somatisk akutsjukvård. 

  

1.10 Frågeställning 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att vårda barn inom somatisk akutsjukvård? 

  

2. Metod 
2.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit och Beck 2017). 

  

2.2 Sökstrategi 

Databaserna PubMed och CINAHL användes i sökandes efter relevanta artiklar. 

Begränsningar som användes var 10 år, linked full text samt högskolan i Gävle. De 

sökningar som gjordes med Medical subject headings (MeSH) i PubMed var 

Emergency service, Hospital, Emergency medical services, Nursing, Child, Intensive 

care units, Pediatric, Nurses. Sökningar genomförda i PubMed i fritext var child, 

interview, nursing, experiences, children och perceptions. De sökningar som gjordes 

med CINAHL Subject Headings i CINAHL var Child och Trauma. Sökningar 

genomförda i CINAHL i fritext var child, ambulance, interview, nursing. Dessa ord 

kombinerades i olika variationer med den booleanska söktermen AND. 
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2.3 Urvalskriterier 

Inkluderingskriterier för valda artiklar var empiriska studier samt att de skulle svara på 

syfte och frågeställning. Artiklarna skulle innehålla sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn 0-18 år inom somatisk akutsjukvård. Artiklar som innehöll föräldrars 

upplevelse eller sjuksköterskor arbetande vid annan instans exkluderades men användes 

i introduktionsdelen samt diskussionen. Litteraturstudier exkluderades.  

 

 

 

 

Tabell 1. Databassökning. 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Pubmed 
10 år 

Högskolan i 

Gävle 

2019-09-13 

Emergency 

service, 

hospital 

”mesh” AND 

nursing 

fritext AND 

children 

fritext AND 

perceptions 

fritext 

15 3 1 

Pubmed 
10 år 

Högskolan i 

Gävle 

2019-09-13 

Nursing 

”mesh” AND 

interview 

fritext AND 

intensive care 

unit fritext 

AND 

children 

fritext 

19 5 1 

Pubmed 
10 år 

Emergency 

medical 

4 2 2 
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Högskolan i 

Gävle 

2019-08-28 

services 

“mesh” AND 

Nursing 

“mesh” AND 

Child “ 

mesh” 

And 

interview 

fritext 

Pubmed 
10 år 

Högskolan i 

Gävle 

2019-09-13 

Intensive care 

units, 

Pediatric 

“mesh” AND 

Nursing 

“mesh” AND 

interview 

fritext 

37 6 1 

Pubmed 
10 år 

Högskolan i 

Gävle 

2019-08-28 

Nurses 

“mesh” AND 

experiences 

fritext AND 

children 

fritext 

167 7 1 

Pubmed 
10 år 

Högskolan i 

Gävle 

2019-08-28 

Emergency 

medical 

services 

“mesh” AND 

child fritext 

AND 

interview 

fritext 

experience 

25 2 1 
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fritext 

CINAHL 
10 år linked full 

text 

2019-09-13 

Child 

“CINAHL 

subject 

headings ” 

AND 

ambulance 

fritext AND 

interview 

fritext 

8 4 2 

CINAHL 
10 år linked full 

text 

2019-08-28 

Trauma 

“CINAHL 

subject 

headings ” 

AND nursing 

fritext AND 

interview 

fritext AND 

child fritext 

8 1 1 

Totalt 
  

283 30 10 

 

2.4 Urvalsprocess 

Urvalsprocessen började med att kombinera sökord i flera olika sökningar. Vilket 

resulterade i totalt 283 sökträffar. Av dessa valdes 253 artiklar bort efter att de granskats 

på titel och abstractnivå. 30 artiklar fulltextgranskades. Författarna har granskat valda 

artiklar på egen hand med hjälp av granskningsmall för kvalitet och relevans, se bilaga 

3. Efter detta arbete sållades 20 artiklar bort p.g.a. att de inte svarade på syftet eller inte 

höll tillräckligt god kvalitet, Se översikt av urvalsprocessen i Figur 1, sid 9. Författarna 

har tillsammans diskuterat var och ens uppfattning av relevansen av artiklarna. 

Artiklarna som valdes ut bedömdes vara relevanta utifrån föreliggande studies syfte och 

frågeställning. De valda artiklarna ansågs också hålla tillräcklig kvalité.  
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 Figur 1. Översikt av urvalsprocessen. 

 

 

 

 

Sammanlagt antal artiklar 
från samtliga sökningar

= 283

= 267

Antal sökträffar i Pubmed

242 valdes bort på titel och 
abstractnivå

=25

artiklar fulltextgranskades 

18 artiklar svarade ej på 
syftet eller höll ej tillräcklig 

kvalitet

7

1 kvantitativ

6 Kvalitativa

=16

Antal sökträffar i CINAHL

11 valdes bort på titel och 
abstractnivå

=5

artiklar fulltextgranskades 

2 artiklar svarade ej på 
syftet eller höll ej tillräcklig 

kvalitet

3

3 kvalitativa
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2.5 Dataanalys 

I denna studie har författarna använt sig av en kvalitativ innehållsanalys. Metoden för 

att bearbeta artiklarna är vald ur Polit och Beck (2017). Analysmetoden innebär att 

författarna läser den insamlade data ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om 

artiklarnas innehåll samt att få förståelse för artiklarnas mening (Polit & Beck 2017). 

Författarna har läst samtliga artiklar ett flertal gånger. Läsningen har varit grundlig och 

ingående. Detta för att skapa sig en bild av materialet. Författarnas reflektioner och 

tankar om artiklarnas innehåll noterades. Anteckningar har förts under hela processen.  

Artiklarnas författare, syfte och resultat sammanfördes i en tabell. Se bilaga 2. 

 

Det som av författarna identifierats som särskilt meningsbärande i de valda artiklarna 

kodades i färg. Färgerna belyste gemensamma teman och olikheter mellan artiklarnas 

resultat. Enligt Polit och Beck (2017) måste insamlad data sammanställas för att sedan 

delas upp i mindre mer hanterbara delar. Ur dessa delar hämtas och bearbetas det 

blivande resultatet. Författarna har först enskilt kodat materialet för att sedan jämföra 

mot varandras. Kodningen gjordes därefter tillsammans och eventuella kompletteringar 

justerades. Detta för att säkerställa att all relevant data identifierats och att inget 

utelämnats. Enligt Polit o Beck (2017) kan det krävas att materialet läses flertalet gånger 

så man hittar det specifika i varje artikel. De funna markerade färgkoderna jämfördes 

med varandra för att finna likheter och olikheter. De koder som bedömdes höra 

samman, omvandlades därefter till kategorier. I analysen av det kodade materialet 

urskildes fyra kategorier; Att vårda barn skapar starka känslor, Föräldrarna har en 

betydande roll i omvårdnadssituationen, Att vårda barn ställer särskilda krav på 

sjuksköterskan och Det finns ett behov av att ha copingstrategier. Dessa blev resultatets 

kategorier och utgjorde grunden för studiens resultat. 

 

2.6 Etiska överväganden 

De artiklar som författarna valt till denna studie förutsätts ha genomgått en etisk 

granskning innan publicering. Med detta innebär att de som deltar skall ha getts 

informerat samtycke, samt att etiska överväganden skall reflekteras i dessa artiklar. 

Enligt Polit och Beck (2017) är etik en moralisk länk som binder samman olika faktorer 

som gör att forskning som bedrivs ämnar skydda de forskningsdeltagare som deltar. För 

att försäkra korrekt innehåll i studiens resultat har största noggrannhet vidtagits vid 

översättning av de valda artiklarna. Författarna har varit objektiva, aldrig medvetet 
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plagierat eller fabricerat fakta samt angett tydliga referat till den litteratur som har 

används. 

 

3. Resultat 
Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn inom somatisk 

akutsjukvård 
 

Sammanlagt grundar sig resultatet i denna studie på tio artiklar, en kvantitativ och nio 

kvalitativa. Författarna till denna studie presenterar resultatet utifrån syfte och 

frågeställning. Resultatet är indelat i fyra kategorier; Att vårda barn skapar starka 

känslor; Föräldrarna har en betydande roll i omvårdnadssituationen; Att vårda barn 

ställer särskilda krav på sjuksköterskan och det finns behov av att ha copingstrategier. 

 

3.1 Att vårda barn skapar starka känslor 

Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) påpekar i sin studie att sjuksköterskorna upplevde 

att transport av sjuka barn var något av det mest stressframkallande de gjorde. Speciellt 

om det handlade om allvarliga skador. Omhändertagandet av barn hade en känslomässig 

inverkan på akutvårdspersonalen. Detta på grund av att språket hos små barn inte var 

färdigutvecklat samt att de ansågs vara sårbara och försvarslösa. Känslor som rädsla och 

otillräcklighet blev extra starka om de inte fick barnet att må bättre. 

Enligt Nordén, Hult och Engström (2013) upplevde alla sjuksköterskor stress när de fick 

larm om ett akut sjukt barn. Det var bland det jobbigaste de kunde ställas inför. De 

önskade att de kände sig bättre förberedda. Sjuksköterskorna i studien beskrev det som 

ett adrenalinrus. De betonade att svårigheten ökade med allvarligheten i barnets 

tillstånd. De uttalade att i omvårdnaden av det sjuka barnet så ville de göra ett bra jobb. 

Prestationsångest var en känsla de hade inom sig, inget fick gå fel. Detta eftersom ett 

barn bara är i början av sitt liv. Jeruzal et al. (2018) skriver i sin studie att ju yngre 

barnet är desto mer stress upplevdes av sjuksköterskorna. 

 

Lindsay och Heliker (2017) skriver att sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnad av barn 

alltid var svår. Speciellt när de visste att ett barn inte skulle klara sig. Trots 

svårigheterna så ansåg de att detta var något som ingick i deras jobb.   

Sjuksköterskors reflektioner som togs upp i artikeln var “När barnet kom in för tio 

minuter sedan så levde det, hur kan man dö på tio minuter?” Tankarna var många, 
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“Tänk om barnet kommit in tidigare, hade det klarat sig då?” En sköterska i artikeln 

betonade att återupplivning av barn var jobbigt (Lindsay & Heliker 2017). 

 

I en artikel av Cricco-Lizza (2014) har en sjuksköterska just närvarat då ett barn avlidit 

på en barnintensivvårdsavdelning. Sjuksköterskan beskrev hur tårarna började fyllas när 

föräldrarna kramade om henne, men hon kunde inte bryta ihop där och då, det gick inte. 

Hon bröt istället ihop när hon kom hem efter arbetsdagen. När arbetsdagen var slut och 

sjuksköterskan var hemma fanns familjen kvar i tankarna. 

Cricco-Lizza (2014) berättar också om en sjuksköterskas känslor efter att ha skött ett 

barn i månader som sedan inte klarat sig. Sjuksköterskan beskrev det som fruktansvärt 

att möta dessa förkrossade föräldrar. 

En annan deltagare förklarade hur hens tankar gick efter att ett barn avlidit, ”vad hade 

jag kunnat göra bättre?” Hen var väldigt hård på sig själv efter att patienten avlidit 

(Cricco-Lizza 2014). 

 

3.2 Föräldrarna har en betydande roll i omvårdnadssituationen 

Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att ta 

hand om akut sjuka barn. Sköterskorna uttryckte att det inte bara var barnet de skulle 

vårda. Det var minst en person till. Barnets förälder.  

 

Förälder och barn beskrevs av sjuksköterskor vara i en specifik symbios med varandra. 

En trygg förälder var en stor tillgång, medan en osäker och rädd förälder kunde ha en 

negativ inverkan på barnet. Sjuksköterskor berättar att rädda och hysteriska föräldrar 

skapade stress. Risken i sådana situationer var att de kunde förlora fokus på barnet. 

Därför var det av yttersta vikt att hålla föräldrar lugna och trygga (Öberg, Vicente & 

Wahlberg 2014). 

Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) skriver att sjuksköterskor uppfattade att föräldrar 

kände tillit till sjukvårdspersonalen och var tacksamma om någon tog över 

omhändertagandet av deras sjuka barn. I en artikel av Hall och Nayar (2014) menar en 

sjuksköterska dock att för att uppnå förtroende så krävdes det att föräldrarna var 

införstådda med situationen, att de visste vad som hände och skedde. 

 

Nordén, Hult och Engström (2013) skriver att sjuksköterskorna i studien ansåg att 

föräldern var den viktigaste personen för barnets trygghet samt att föräldern var en stor 
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tillgång för sjuksköterskan, detta i syfte att ge information om barnets normaltillstånd 

och status. En trygg förälder ansågs vara en tillgång i bland annat kommunikationen 

med barnet. I samma artikel uttrycker sjuksköterskor också att i vissa fall, då föräldern 

var mycket stressad smittade detta av sig på barnet och kunde i värsta fall försämra 

barnets tillstånd. Gunnvall, Augustsson, Lindström och Vicente (2017) skriver om 

sjuksköterskors erfarenheter av närvaro. Närvarande föräldrar hade stor betydelse i 

omvårdnadssituationen. 

Nordén, Hult och Engström (2013) poängterar sjuksköterskors erfarenheter av att ha 

föräldrar med bak i ambulansen. I vissa fall kunde sjuksköterskorna uppleva detta som 

problematiskt, speciellt om barnet var svårt sjukt eller skadat eftersom det försvårade 

deras arbete. I dessa fall ville sjuksköterskan arbeta ostört och metodiskt.   

Grahn, Olsson och Mansson (2015) menar också att föräldrar kunde ge relevant 

information om barnet som kunde vara viktigt för en sjuksköterska att känna till. 

Artikeln belyser också att det var barnet som var patienten men även föräldrarna hade 

en stor roll. De måste tas om hand samtidigt som de skulle vara ett stöd åt sitt barn. 

 

3.3 Att vårda barn ställer särskilda krav på sjuksköterskan 

I artikeln av Nordén, Hult och Engström (2013) beskrev en sjuksköterska ett barns 

behov av att känna sig trygg i omvårdnadssituationen. Sköterskans erfarenhet var att 

barn inte alla gånger förstod att sjuksköterskan var där för att hjälpa. I barnets värld 

kunde det verka helt oförståeligt varför det till exempel var nödvändigt med en stor 

plastmask över munnen, eller att bli stucken i armen med en nål. Att förklara och 

kommunicera med ett barn ansågs inte alltid enkelt.  

En sjuksköterska förklarade hur hen bland annat brukade använda sitt kroppsspråk, i 

pedagogiskt syfte för att skapa förståelse hos barnet. Sköterskan kände att de behövde 

finnas en balans mellan att barnet får förklarat för sig vad som behöver göras, och att 

låta barnet vara delaktig i det som sker. Att vinna barnets förtroende ansågs viktigt för 

att få barnet att acceptera hjälpen de gav (Nordén, Hult & Engström 2013). 

 

För att skapa en känsla av trygghet och kontroll var det viktigt att sjuksköterskan 

informerade familjen om vad hen gjorde (Öberg, Vicente & Wahlberg 2014).  

Enligt Gunnvall, Augustsson, Lindström och Vicente (2017) var närvarande föräldrar 

viktigt, det var därför av stor vikt att sjuksköterskan bjöd in dem, visade respekt, gjorde 

dem delaktig och tog sig tid till dem. Detta eftersom deras känslor smittade av sig till 
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barnet. I artikeln av Nordén, Hult och Engström (2013) tyckte en sjuksköterska att det 

hjälpte att ge den närstående en uppgift att fokusera på, även att sjuksköterskan hade ett 

lugnt bemötande och gav information, ansågs skapa trygghet och lugn. 

I artikeln av Grahn, Olsson och Mansson (2015) togs även här vikten av information 

upp. Genom att lyssna på och informera barnets närstående så ökades deras känsla av 

förståelse och trygghet. 

 

Hall och Nayar (2014) skriver att en sjuksköterska uttryckte att tid var en förutsättning 

för möjlighet till skapandet av tillit i relationen mellan sjuksköterskan och familjen.  

I artikeln beskrev sjuksköterskan den första tiden med familjen som en fas där 

sköterskan “checkade in”. I det samtalet framkom det att det var viktigt att 

sjuksköterskan behöll fokus på familjen men samtidigt lättsamt kunde prata om sig 

själv, det hjälpte sjuksköterskan i processen att bli accepterad.  

Fasen därefter beskrevs att sjuksköterskan ”klev in”, i den fasen delgav sjuksköterskan 

familjen vad som hände och skedde med barnet, sedan försäkrade hen sig att de förstått 

informationen. I studien framkom också att det försvårade för sjuksköterskan att 

interagera med föräldrar om sjuksköterskan kände sig otrygg i situationen eller var oviss 

om vad som hände.  

En sjuksköterska ansågs kunna inge ett lugn genom sitt sätt att agera och bemöta. 

Sjuksköterskan i artikeln sa dock att ett förtroende inte skapades på en kort stund, det 

var något som måste byggas över tid (Hall & Nayar 2014). 

I studien av Hall och Nayar (2014) berättade sjuksköterskor om sina erfarenheter av vad 

de ansåg ha en lugnande verkan hos barnets närstående. Återigen var information, 

förklaring, att beskriva och utbilda tydliga nyckelord. Sjuksköterskans förmåga att 

förmedla ett lugn ingav också hopp till de närstående. Att inge hopp kunde vara att 

berätta om utveckling och framsteg för barnet, stora som små. En viktig aspekt för att 

inte äventyra ett förtroende var dock att inte inge falska förhoppningar, utan att vara 

ärlig och realistisk. Support och stöd till familjen ansågs också vara associerat till tillit.  

 

Janhunen, Kankkunen och Kvist (2017) jämförde i sin studie erfarenheter från 

sjuksköterskor arbetande på en generell akutmottagning med sjuksköterskor arbetande 

vid en barnakutmottagning. Erfarenheterna gällde deras uppfattning om kvalitén av 

sjukvården till barn. Samtliga punkter såsom information och delaktighet, professionellt 

utövande, kunskap om barnets behov, tväryrkes samarbete, smärtlindring, resurser i 
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form av arbetskraft och hur nöjda dom var med den pediatriska vården bedömdes vara 

högre bland sjuksköterskorna på barnakutmottagningen än de arbetande vid en generell 

akutmottagning. 

 

Cricco-Lizza (2014) beskriver en sjuksköterskas erfarenheter om att ständigt vara på sin 

vakt i omvårdnaden av barn. Sköterskan beskrev det som att vara på on-läge hela passet. 

Detta eftersom barnets tillstånd snabbt kunde förändras. Mattson, Forsner, Castrén och 

Armean (2018) berättar i sin artikel att en sjuksköterska även där, uppgav känslan av att 

ständigt vara på sin vakt. Sköterskan eftersträvade kontroll över alla bitar i det akuta 

omhändertagandet av barnet. Detta för att snabbt kunna reagera på avvikelser. 

Sjuksköterskan beskrev även vikten av att ha personal och utrustning inom räckhåll. 

Grahn, Olsson och Mansson (2015) tar upp sjuksköterskors erfarenheter om kompetens. 

Sjuksköterskorna såg kompetens som en viktig aspekt i omvårdnaden av ett barn. Det 

var nödvändigt att använda sin expertis i mötet med barn. Sköterskorna kände att de 

alltid var tvungna att ha kontroll. Av den anledningen att de var kunniga och hade 

erfarenhet. Kontrollen handlade inte om att dominera. Det handlade om att vara 

tillmötesgående, ta ansvar, lyssna, ha tålamod, visa empati och förmedla ett lugn. Allt 

detta handlar om professionalism. Professionalism ansågs lägga grunden för ett bra 

möte. 

 

Nordén, Hult och Engström (2013) berättar om sjuksköterskors uppfattning om barns 

anatomi och fysiologi, och att den skiljer sig från vuxnas. En vuxen patient är oftast 

behandlingsbar efter vad symtomen visar och i de flesta fall visar det sig också vara det 

som förväntats. Barn däremot, ansågs vara svårare att behandla då de krävdes att man 

var förberedd på fler saker. 

I samma artikel beskrevs också ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

kritiskt sjuka och skadade barn. Deltagarna i studien upplevde att de inte hade någon 

vana att ta hand om barn i akuta situationer. Detta på grund av att akutlarm med barn 

sällan skedde. I artikeln nämns också att mer träning och utbildning behövdes inom 

området (Nordén, Hult & Engström 2013). 

Följande artiklar nedan, visar att sjuksköterskor upplevde att läkemedelsbehandling av 

barn ansågs vara specifikt svårt. I en artikel av Gunnvall, Augustsson, Lindström och 

Vicente (2017) framkommer det att sjuksköterskor tyckte att barn var underbehandlade 

när gällde smärtlindring. Tidigt lindrande bedömdes viktigt då det underlättade för 
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barnet. Varför detta undveks berodde på otrygghet samt brist på erfarenhet. När det 

gäller smärtbehandling av barn så belyser artikeln även att förutom mer erfarenhet, 

utbildning och träning så behövdes mod, intuition och känsla. Jeruzal et al. (2018) tar 

även dem upp sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i sin artikel. 

Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om ett lättare system vad gäller 

läkemedelsdosering till barn, samt lättare tillgång till specialistrådgivning. De belyste 

också att mer träning inom området behövdes. Likaså belyser Öberg, Vicente och 

Wahlberg (2014) också sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnad av barn. Erfarenheter 

de tog upp var svårigheter att hitta balans mellan den medicinska säkerheten, barnets 

välmående och att uppnå trafiksäkerhet under ambulanstransporter med barn.  

 

3.4 Det finns behov av att ha copingstrategier 

Att vårda sjuka eller skadade barn var enligt sjuksköterskorna förenat med mycket 

känslor. Sköterskorna kände att de hade behov av att prata med kollegor för att delge 

sina tankar och känslor (Nordén, Hult & Engström 2013). 

Jeruzal et al. (2018) beskriver strategier som ambulanspersonal använde när de åkte ut 

på larm som innefattade barn. Vissa sjuksköterskor beskrev att på väg ut till patienten så 

förberedde de sig mentalt på vad de kunde mötas av. De gick igenom journaler, 

läkemedelsdosering för barn eller tog rådgivning från någon med specialistkompetens 

på barn. De pratade också med sin kollega i bilen om tänkbara utfall det kunde tänkas 

ställas inför. Någon sade att hen tog ett djupt andetag för att sänka sin puls, men även 

för att de gjorde huvudet fokuserad på uppgiften. 

 

I de fall situationen varit extra svår eller jobbig beskrev sjuksköterskorna i studien hur 

de hade olika copingstrategier för att ta kontroll över sina känslor.  

Jeruzal et al. (2018) skriver om att många av sjuksköterskorna ansåg att de underlättade 

att prata med kollegor de kände förtroende för. Att reflektera över vad som fungerat bra 

och saker som hade kunnat göras på annat sätt. En del sjuksköterskor nämnde att de 

fanns en önskan om bättre uppföljning med sjukhuset efter ett svårt larm med barn. De 

reflekterade också över önskan om att kunna ställa av bilen för att kunna återhämta sig.   

Att delta i aktiviteter utanför arbetet, ansågs vara en värdefull copingstrategi. Likaså 

beskriver några sjuksköterskor att de använde humor som ett verktyg för att hantera 

svåra händelser, detta ansågs som tillåtet bland kollegorna. Sjuksköterskor sa också att 

de bedömde det som värdefullt att ha en balans i livet, mellan jobb och privatliv. Andra 
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gjorde tvärtom, de tog på sig extra pass för att skingra sina tankar från det jobbiga 

(Jeruzal et al. 2018). 

 

En sjuksköterska berättar att i vissa spända situationer brukar hen använda sig av humor 

för att lätta upp stämningen. I samma artikel beskriver en annan sjuksköterska att efter 

en intensiv arbetsdag var det viktigt att ta pauser, även om det var korta sådana. Att bara 

gå bort en stund, lugna ner sig, sedan gå tillbaka och fortsätta sitt arbete (Cricco-Lizza 

2014). 

Cricco-Lizza (2014) skriver att sjuksköterskor kände sig stolta när barn som de hade 

vårdat kom tillbaka med sina föräldrar för att hälsa på. Vid dessa tillfällen kände de stor 

samhörighet, glädje och en känsla av seger när de fick se hur barnet vuxit och 

tillfrisknat. I samma artikel beskrev en sjuksköterska att hon såklart hatade de dåliga 

dagarna, men lika mycket älskade hon de bra dagarna och försökte ta dem med sig. En 

annan sjuksköterska sade att hon försökte påminna sig om alla barn som de hade räddat. 

En sjuksköterska beskrev ytterligare hur hen försökte intala sig själv att omvårdnaden 

hade gjort stor skillnad för barnets föräldrar, även om barnets liv inte gått att rädda.    

Återkommande i studien beskrevs sjuksköterskors totala kärlek till barnen som de 

vårdat Cricco-Lizza (2014). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn inom 

somatisk akutsjukvård. I föreliggande studies resultat framkom följande; Att vårda barn 

skapar starka känslor; Föräldrarna har en betydande roll i omvårdnadssituationen; Att 

vårda barn ställer särskilda krav på sjuksköterskan samt att det finns ett behov av att ha 

copingstrategier. Resultatet visade att omvårdnaden av barn i akuta situationer var något 

av det mest stressframkallande en sjuksköterska kunde ställas inför. Föreliggande studie 

visade också att föräldrarna hade en betydande roll i omvårdnadssituationen. De hade 

stor inverkan på barnet samt att dessa kunde påverka en sjuksköterskas arbete både 

positivt och negativt. En sjuksköterskas bemötande till föräldrarna visade sig också ha 

betydelse. Resultatet påvisade också att vårdsituationer med barn ställde särskilda krav 

på sjuksköterskan. Barns förståelse är begränsad därför var kommunikationen viktig, 

med såväl barnet som barnets föräldrar. En annan viktig del vad gällde särskilda krav på 
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sjuksköterskan var en önskan om mer träning och utbildning inom området. Resultatet 

visar även att copingstrategier var ett verktyg som deltagarna tog till i så väl 

förberedande insatser och under själva omhändertagandet samt efter avslutad insats. 

4.2 Resultatdiskussion 

Denna studies resultat påvisade att omvårdnad av barn var något som ansågs skapa 

starka känslor. I artikeln av och Nordén, Hult och Engström (2013) framkom det att 

deltagarna upplevde larm gällande barn som en av de tuffaste situationer de kunde 

ställas inför. Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) belyser att i arbetet inom 

akutsjukvård är det som mest stressigt när det gäller omhändertagande av barn som är 

sjuka eller skadade. Nordén, Hult och Engström (2013) berättar i sin studie att 

deltagarna upplevde känslan av prestationsångest i omvårdnaden av barn. De förklarar 

detta med att barn just har börjat sitt liv. Författarna till föreliggande studie har efter 

framarbetat resultat förstått att en sjuksköterska bär ett stort ansvar. Att ansvaret för att 

vårda sjuka eller skadade barn är associerat till starka känslor menar författarna till 

denna studie kan förklaras med att barn anses små och oskyldiga och förväntas kunna 

skyddas utav vuxna. Jeruzal et al. (2018) beskriver i sin studie hur barn betraktas som 

oskyldiga och har ett speciellt socialt värde i samhället.  

Lindsay och Heliker (2017) skriver om hur deltagare upplevde vissheten om att ett barn 

är på väg att dö och dessa stunder var extra tunga. I en artikel av Cricco-Lizza (2014) 

berättade en sjuksköterska om sina känslor efter att ha varit med då ett barn avlidit. I 

mötet med barnets föräldrar så fylldes hennes ögon med tårar. De hon kände var att hon 

inte kunde bryta ihop där och då. I samma artikel berättade en annan sjuksköterska hur 

fruktansvärt det var att möta förkrossade föräldrar till ett barn som inte klarat sig. 

Deltagarna beskrev hur de kände att de måste försöka hålla dessa känslor tillbaka för att 

sedan släppa ut dessa efter arbetsdagens slut (Cricco-Lizza 2014). Hopp och lidande är 

två begrepp som Eriksson pratar om. Genom att visa medlidande kan en människas 

lidelse lindras. På så vis förmedlas tröst men hopp kan också väckas. (Lindström, 

Lindholm Nyström & Zetterlund 2018). Författarna till denna studie tror att lidelsen hos 

sjuksköterskorna kommer naturligt, känslorna finns inom en. De blir berörda. De 

kanske identifierar sig själva, sin egen familj i situationen. Om sjuksköterskorna 

samtidigt väcker familjens hopp, är det precis vad Erikssons teori står för.  

Enligt Hallström (2015) har föräldrar i dagens sjukvård en given plats tillsammans med 

barnet. I föreliggande studies resultat framkommer att förälder och barn har ett särskilt 
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band och föräldrars känslor påverkar barnet. Är föräldern mycket rädd och orolig fanns 

risk att sjuksköterskan förlorade sitt fokus på huvuduppgiften, barnet (Öberg, Vicente & 

Wahlberg 2014). I studien av De Sales Norte Azevedo et al. (2018) framkommer att 

föräldrar till barn som vårdats på sjukhus upplevde starka känslor.  

Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) beskriver att föräldrar många gånger kände 

tacksamhet att få lämna över barnet till sjukvårdspersonal som de också kände 

förtroende för. Detta beskrivs också av föräldrar i artikeln av Butler, Hall och Copnell 

(2018) som intervjuade föräldrar till barn som vårdats på intensivvårdsavdelning. 

Föräldrarna kände sig trygga att de lämnat sitt barn i sjukvårdspersonalens händer, och 

backade undan för att inte vara i vägen. Detta anser författarna till föreliggande studie 

belyser respekten till att vårda barn och påvisar föräldrarnas tillit till sjukvården, att det 

käraste någon har, ligger i sjukvårdspersonalens händer. 

Nordén, Hult och Engström (2013) säger att i vissa fall är föräldern ett problem för att 

sjuksköterskan skall lyckas göra sitt jobb på bästa sätt. Samma artikel beskriver dock 

också hur otroligt viktig föräldern är för barnet och dennes absolut största källa till 

trygghet. Grahn, Olsson och Mansson (2015)  och Nordén, Hult och Engström (2013) 

beskriver i sina studier ett av föräldrarnas största värde i omvårdnadssituationen, 

nämligen syftet att kunna ge information om barnets tillstånd och bakgrund. Även deras 

förmåga att kommunicera med barnet.  

Författarna till föreliggande studie anser att dessa situationer kan skapa en svår balans 

för sjuksköterskan att bemästra, samtidigt som det ibland är oundvikligt. Det skall 

eftersträvas till det yttersta att en förälder skall finnas vid barnets sida, men är föräldern 

inte i skick skall barnets bästa beaktas. Författarna till denna studie anser att 

sjuksköterskan inte bara har ett ansvar gentemot det sjuka barnet, utan även till de 

närstående, och att dessa har olika omvårdnadsbehov. Enligt Socialstyrelsen (2019) 

innebär akutsjukvård ofta att personalen arbetar under hård tidspress. Barnets situation 

kan innebära att sjuksköterskan tvingas arbeta metodiskt och fokuserat. Föräldern 

däremot kan behöva en närvarande och omhändertagande sjuksköterska med förmåga 

att känna medlidande. 

 

Nordén, Hult och Engström (2013) menar att det inte alltid är lätt att kommunicera med 

barn. Kroppsspråket var ett verktyg en deltagare brukade ta till i pedagogiskt syfte för 

att underlätta kommunikationen med barnet. Deltagaren menade att genom ett vunnet 

förtroende kunde barnet lättare acceptera den hjälp som sjuksköterskan var i behov att 
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ge. Eriksson (1989) pratar om begreppen Ansa, Leka och Lära där leken bland annat 

handlar om att vidga sina vyer. Författarna tror att det kanske är just det som 

sjuksköterskan måste göra när det gäller omvårdnad av barn. Att anpassa sitt sätt att 

vara, sin kommunikation och sitt kroppsspråk så barnet blir mer mottagligt för den hjälp 

som krävs. Eriksson (1989) menar att genom leken, testar man sina gränser och följt av 

det kan bland annat stöd, harmoni, uppmuntran, smärta och glädje uttryckas.  

 

Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) säger att det är viktigt att sjuksköterskan ger 

familjen information om vad som händer och gör dem delaktiga. Detta ger familjen en 

känsla av trygghet och kontroll. Gunnvall, Augustsson, Lindström och Vicente (2017)  

menar att genom att sjuksköterskan tar sig tid, respekterar föräldrar och gör familjen 

delaktig, resulterade det i närvarande föräldrar, vilket var av stor vikt då föräldrarnas 

känslor ofta påverkade barnet. I artiklar av Nordén, Hult och Engström (2013) och 

Grahn, Olsson och Mansson (2015) framkommer det att information och delaktighet är 

viktiga aspekter för att hålla föräldrar lugna. Detta beskriver också föräldrar till svårt 

sjuka eller döende barn i artikeln av Fallat et al. (2019). De deltagare som upplevde att 

personalen gett dem information under händelseförloppet, upplevde detta som något 

positivt. Andra föräldrar beskrev att de inte fått tillräcklig information och detta 

upplevde de som väldigt jobbigt.  

I studien av Hall och Nayar (2014) beskrevs det hur viktigt det ansågs vara att skapa ett 

lugn hos föräldrarna, detta lugn var en förutsättning för att föräldrarna skulle känna 

hopp. Artikeln belyser också hur sjuksköterskan med hjälp av information om barnets 

utveckling och framsteg kunde främja denna känsla av hopp. Deltagarna varnade dock 

för risken att inge falska förhoppningar då detta kunde riskera tilliten. Det framkom att 

föräldrars känslor och beteende hade stor inverkan på barnet, i och med detta anser 

författarna till denna studie att den tiden sjuksköterskan lägger på att försöka inge ett 

lugn hos dessa föräldrar är av största vikt för barnet. Att vara ärlig och realistisk, ge 

information och vara tydlig och samtidigt ha förmågan att inge ett lugn och en känsla av 

hopp till de drabbade föräldrarna, är en balansgång som en sjuksköterska i dessa 

situationer ständigt måste hantera. 

 

Artiklarna av Cricco-Lizza (2014) och Mattson, Forsner, Castrén och Armean (2018) 

beskriver båda sjuksköterskors erfarenheter av att ständigt vara på sin vakt i 

omhändertagandet av det sjuka barnet. Författarna till denna studie ställer sig förstående 
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till detta då en sjuksköterskas roll innebär att ha kontroll och ta ansvar. Att inte ta sitt 

ansvar eller att mista kontrollen kan få förödande konsekvenser. Walsh, Barnes och 

Mitchell (2015) skriver i sin studie att en sjuksköterska bär ett stort ansvar inom ett brett 

område. Artikeln betonade även att professionell utveckling behövdes.  Författarna till 

denna studie är enig om att utveckling ständigt behövs inom yrket. Detta eftersom 

forskning går framåt och riktlinjer kan ändras. Genom ny kunskap och utveckling tror 

författarna till denna studie att sjuksköterskor kan känna sig tryggare i sin arbetsroll.  

 Nordén, Hult och Engström (2013) skriver om hur ambulanssjuksköterskor kände stor 

lättnad när det lyckats klara ett barn och kunde lämna över ansvaret till nästa instans. 

Författarna till denna studie förstår ambulanssjuksköterskornas lättnad över att få lämna 

över barnet. Detta eftersom så länge barnet var i deras händer, i deras ambulans så var 

det dem som hade det övergripande ansvaret. I en ambulans är det trångt och det finns 

inte lika mycket resurser att tillgå som på sjukhus. På ett sjukhus finns läkare och annan 

kunnig personal som möter upp och tar över. Vad författarna till denna studie upplever 

som positivt är att studiens deltagare betonar ansvarskänslan. Det visar på 

professionalitet. Krautscheid (2014) betonade i sin artikel att om ansvarskänslan brast 

bland sjuksköterskor så kunde det leda till sämre patientvård. Eriksson (2018) pratade 

även hon om patientvård. Hon menade att vårdandet kräver absolut närvaro i mötet. 

Författarna till denna studie tolkar det som att ta sitt ansvar och att verkligen se 

patienten i situationen. 

 

I artikeln av Janhunen, Kankkunen och Kvist (2017) framkom att sjuksköterskor som 

arbetade på en generell akutmottagning skattade vårdkvaliten av barn lägre än de 

sjuksköterskor som arbetar på en specialiserad barnakutmottagning. Författarna till 

föreliggande studie anser att detta resultat belyser att sjuksköterskor med mer vana att 

vårda barn kan ge en vård av högre kvalité. 

Nordén, Hult och Engström (2013) skriver i sin artikel om svårigheterna med att 

behandla barn. Barn ansågs svårare att behandla, detta då det finns skillnader mellan 

vuxna och barn i deras anatomi och fysiologi. Deltagarna upplevde också att de inte 

hade någon vana att ta hand om barn i akuta situationer, detta eftersom det sällan skedde 

akutlarm med barn. På grund av det uttryckte deltagarna en önskan om att få mer 

träning och utbildning inom området (Nordén, Hult & Engström 2013). Sjuksköterskans 

profession innehåller krav och kraven ska säkerställa en viss kompetens (Lundquist 

2015). Bentling (2013) skriver att internationell forskning visar en koppling mellan 
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kompetens och en patients chans till överlevnad. Författarna till denna studie kan tycka 

att det är viktigt att ge ambulanssjuksköterskor mer träning och utbildning inom 

området då forskning visar en koppling mellan kompetens och överlevnad. Eriksson 

(1989) bygger sin omvårdnadsteori på Caritas. Med det menas omvårdnad med 

villkorslös kärlek. Genom att tillämpa den Caritas-baserade teorin så förmedlas tro, 

hopp och kärlek. Författarna till föreliggande studie tror att utbildning och träning gör 

en sjuksköterska mer säker i sin roll. En säker sjuksköterska har kanske då lättare att 

anamma den Caritas-baserade teorin i praktiken. Detta eftersom det t ex. är lättare att 

förmedla tro, hopp och kärlek till en annan människa om sjuksköterskan känner tilltro 

till sig själv. Ambulanssjuksköterskorna i studien av Nordén, Hult och Engström (2013) 

efterfrågade träning och utbildning p.g.a. osäkerhet i omhändertagandet av barn. 

Författarna menar att genom övning och kunskap så kommer tryggheten. En trygg 

sjuksköterska kanske då lättare ger omvårdnad grundad på villkorslös kärlek. 

I studiens resultat framkom att deltagarna upplevde ett behov av att tillämpa olika 

copingstrategier för att hantera sina arbetsuppgifter och livet utanför arbetet. Detta i och 

med att omvårdnaden av sjuka barn var förenat med mycket starka känslor och ställde 

särskilda krav på sjuksköterskan. Likaså på grund av att barnets föräldrar hade en given 

plats i omvårdnadssituationen. I studier av Jeruzal et al. (2018) och Nordén, Hult och 

Engström (2013) framkommer att dialog med kollegorna ansågs viktigt i bearbetningen. 

Jeruzal et al. (2018) beskrev också olika copingstrategier att använda i förberedande 

syfte samt för bearbetning av svåra händelser. Olika strategier som nämndes var humor, 

balans i livet mellan sitt jobb och det privata, att ha aktiviteter på sidan av arbetet samt 

reflektion av sin insats. Cricco-Lizza (2014) nämner även de att humor var en viktig 

copingstrategi. Korta pauser under arbetsdagen ansågs också ha stor vikt. Dessa olika 

verktyg användes för att lyckas fokusera på uppgiften som skall göras, och att inte låta 

stressen ta över, men också som hjälp i bearbetningen efter svåra händelser. I artikeln av 

Jeruzal et al. (2018) nämner en deltagare hur hen önskar kunna avstå från arbete efter 

traumatiska händelser med barn, att få ställa av sin bil och börja bearbeta händelsen. 

Författarna till föreliggande studie tänker att den copingstrategi som sjuksköterskan tar 

till i situationen är individuell. Alla människor har nog sina egna strategier som hjälper. 

Copingtrategier kan vara en stor tillgång men också avgörande för hur en sjuksköterska 

klarar sig igenom ett krävande arbetspass. Finns det inte verktyg att ta till anser 

författarna till denna studie att sjuksköterskan kan vara en risk både för patienten men 



 

23 

 

också för sig själv och det kan slita oerhört både på sjuksköterskans psykiska och 

fysiska hälsa. Författarna håller med deltagaren gällande möjligheten att kunna kliva av 

sitt jobb efter en traumatisk situation. Detta borde vara en självklar rutin, detta för att 

kunna garantera en fortsatt patientsäker vård men också för sjuksköterskans skull. 

Författarna till denna studie tror att det kan vara svårt att återhämta sig och börja om 

efter att ha varit med om en traumatisk händelse. Moore och Schellinger (2018) skriver i 

sin artikel att genom ett aktivt användande av olika typer av copingstrategier så kunde 

det hjälpa sjuksköterskan att förebygga bland annat stress, utbrändhet och depression. 

Några exempel på strategier de tar upp i artikeln var stöd från kollegor och närstående 

eller olika typer av avkopplingsövningar. I en annan artikel av Isa Qarima et al. (2019) 

beskriver författarna olika copingstrategier sjuksköterskor använde sig av för att hantera 

stressiga arbetssituationer. Vanligaste strategin var en problemlösande strategi, de 

betonade att det var en relativt vanlig strategi som gav en känsla av att ha kontroll.  

Författarna till föreliggande studie tror att avsaknad av kontroll i sin arbetsroll kan leda 

till ohälsosamma effekter i längden. Det är därför viktigt att arbeta med sig själv och 

använda sig av copingstrategier. Men vi anser även att chefen har en viktig roll inom 

detta område. Chefen har ett ansvar att se till att det finns resurser att tillgå på 

arbetsplatsen. Resurserna kan vara att t ex. avsätta tid för reflektion eller att arbeta med 

problemhantering. Personalvård och kvalitetsarbete ska vara högt prioriterat inom 

arbetsplatsen. Ju starkare personal desto färre sjukskrivningar. 

Cricco-Lizza (2014) berättar om sjuksköterskors känsla av stolthet när de träffade barn 

som de hade räddat livet på. De använde dessa stunder av ljus och hopp för att känna 

mening i arbetet de utfört. Eriksson (2015) menar att förutsättningen för att vårda börjar 

med sig själv, att vara hel i sig själv. Detta ger möjlighet att se andra människor, bilda 

en relation till dessa och börja vårda.  

Författarna till denna studie anser att god omvårdnad handlar om att ha empatisk 

förmåga, att kunna ge kärlek och visa medlidande. I detta ger sjuksköterskan så mycket 

av sig själv. För att kunna ge av sig själv till någon med det behovet krävs att 

sjuksköterskan har en egen bas att stå på. Ett sätt att stärka denna bas är att ha 

fungerande copingstrategier.  

4.3 Metoddiskussion 

Den föreliggande studiens författare har använt sig av en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2017) är beskrivande design en analys av redan 
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befintliga forskningsresultat. Databaserna PubMed och CINAHL har använts i denna 

studie. Dessa anses av Polit och Beck (2017) som specifikt relevanta elektroniska 

databaser inom forskningsområdet omvårdnad. Författarna till denna studie anser att det 

är av stor vikt att båda dessa databaser använts i sökandet efter relevant forskning till 

studiens resultatdel. För att säkerställa att resultatet håller god kvalitet har både 

inklusionskriterier och exklusionskriterier används. Polit och Beck (2017) säger att det 

är av vikt att säkerställa att den grupp som undersökts i artiklarna som använts, är av 

just den typ som författarna efterfrågar. Denna studie har inkluderat barn under 18 år. 

enligt FNs barnkonvention definieras människor under 18 år som barn 

(Barnombudsmannen 2019).  I syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter inom 

akutsjukvård valde författarna till denna studie att inkludera studier som var utförda vid 

akutmottagning, ambulans och intensivvårdsavdelning. Det bör poängteras att 

förutsättningarna vid de olika insatserna är olika, vilket kan anses som en svaghet för 

studien.  

Enligt Polit och Beck (2017) är det en styrka i syfte att både begränsa sina sökningar 

samt bredda dessa, om författarna använt sig av databasernas booleska termer och 

index-system. I denna studie har den booleska termen AND använts i båda databaserna. 

I databasen CINAHL har major subject headings används, i PubMed användes medical 

subject headings. Detta kan anses vara en styrka då dessa avgränsade sökningarna till de 

artiklarna med mest relevans för det valda syftet och frågeställningen. Sökorden 

kombinerades med varandra i olika kombinationer tillsammans med booleska termer, 

detta resulterade i sökträffar med artiklar som ansågs relevanta för denna studies syfte 

och frågeställning.  

Denna studies resultat bygger på artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Polit 

och Beck (2017) menar att kvalitativ forskning ämnar skapa förståelse för människors 

upplevelser av ett specifikt fenomen. Nio artiklar av tio i denna studie har kvalitativ 

ansats. Detta kan anses som en styrka då det gav en djupare beskrivning av 

sjuksköterskornas erfarenheter. Valda artiklar från databassökning granskades i 

särskilda mallar för kvalitet och relevans, se bilaga 3. Mallarna skapade en struktur och 

tydliggjorde vad som gjorde de valda artiklarna starka, samt vilka svagheter de hade. 

Den föreliggande studiens författare har analyserat artiklarna med en så kallad kvalitativ 

innehållsanalys. Denna metod lämpar sig både för kvalitativa studier samt kvantitativ 

forskning. Enligt Polit och Beck (2017) är en kvalitativ innehållsanalys uppdelad i olika 
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steg i syfte att hantera all insamlad data. Författarna till denna studie läste och kodade 

datan enskilt. Då detta sannolikt resulterade i ett mindre partiskt resultat. Eftersom det 

hindrade viktiga fakta från att falla bort, samt att författarna inte påverkades av varandra 

under analysarbetet. Studien innehåller även en kvantitativ artikel. Även om det finns 

andra analysmetoder som ger bättre förutsättning för kvantitativa artiklar så valde 

författarna till föreliggande studie att analysera även den med samma analysmetod. 

Författarna till denna studie anser att valet av analysmetod passade även den 

kvantitativa artikeln.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna studie kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskor att skapa förståelse för att 

omvårdnadssituationer med barn är extra svåra. Den kan även tydliggöra vad som 

karaktäriserar det som är svårt samt ge övrig viktig kunskap om vad sjuksköterskor 

erfarit. Studiens resultat kan hjälpa sjuksköterskor hantera det som ansågs svårt i akuta 

omvårdnadssituationer med barn.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn inom somatisk akutsjukvård behöver 

studeras ytterligare då vårdsituationer med akut sjuka barn är speciella och krävande. 

Studiens resultat påvisade att sjuksköterskor många gånger kände sig osäkra i dessa 

situationer samt att det var påfrestande för sjuksköterskan. Ytterligare forskning behövs 

för att lokalisera vad som hjälper sjuksköterskor att känna sig tryggare och säkrare i 

dessa situationer, samt vad som hjälper dem att bearbeta det svåra de ställs inför. Att 

som sjuksköterska få ta del av andras erfarenheter kan göra att möjligheten att utvecklas 

och finna trygghet i sin roll underlättas.  

 

4.6 Slutsats 

Föreliggande studie kan ge ytterligare kunskap om det specifikt svåra i att vårda barn 

inom somatisk akutsjukvård. Resultatet påvisade att sjuksköterskors erfarenheter var; 

Att det skapade starka känslor; Föräldrarna hade en betydande roll i 

omvårdnadssituationen; Samt att dessa situationer ställer särskilda krav på 
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sjuksköterskan; Det framkom också att sjuksköterskor kände ett behov av att ha 

copingstrategier.  

Vad som framgår i föreliggande studie är att sjuksköterskorna vittnar om brist på 

kunskap och erfarenhet i det akuta omhändertagandet av barn. Utbildning och träning är 

något som många sjuksköterskor önskar. Genom att andra får ta del av sjuksköterskors 

erfarenheter kan kunskaperna också spridas vidare. På så vis tror författarna till 

föreliggande studie att det kan hjälpa sjuksköterskor på många sätt. Erfarenheterna kan 

fungera som ett stöd och ha en bekräftande funktion. Resultatet kan också leda till ett 

förbättringsarbete inom området, vilket i sin tur kan göra sjuksköterskan tryggare i sin 

arbetsroll. 
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1. Översikt av syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Cricco-Lizza, R. 2014, USA Att få förståelse för vad som 

karaktäriserar sjuksköterskors arbete 

på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning och beskriva 

vad de har för strategier för att hantera 

detta. 

Copingstrategier var gemenskap med 

andra sjuksköterskor, att stålsätta sig, 

använda de sociala och humor, ta 

raster, erbjuda flexibilitet, 

förflyttning till annan arbetsplats, 

delta i minnesstund, bearbeta förlust 

för att hitta mening i sitt arbete. 

Grahn, M. & Olsson, E. & 

Edwinsson Mansson, M. 2015, 

Sverige 

Beskriva sjuksköterskors metoder när 

de bemöter barn mellan 3-6 år på en 

barnakutmottagning. Samt att 

identifiera eventuella behov av vidare 

forskning. 

Grunderna för ett bra 

omhändertagande handlar om 

sjuksköterskans professionalism, 

sjuksköterskans kunskap och 

erfarenhet. Samt föräldrarnas 

betydelse.  

Karin Gunnvall, David 

Augustsson, Veronica Lindström, 

Veronica Vicente. 2017, Sverige 

Syftet med denna studie var att ta reda 

på akutvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att smärtbehandla barn 

inom akutsjukvård. 

 

Att komma in i barnets livsvärld på 

barnets egna villkor för att kunna 

lindra dennes smärta. Lyckas 

sjuksköterskan med det har 

förtroende och tillit skapats. 

Resultatet visar också att 

sjuksköterskorna tyckte det var svårt 

att identifiera smärta hos barn. Mer 

utbildning, bättre riktlinjer och 

erfarenhet skulle kunna hjälpa dem 

att behandla barnen på ett mer 

professionellt sätt. 

Julianne Hall & Shoba Nayar. Teoristudien utforskar sjuksköterskans Genom förtroende, ssk och familj 
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2014, New Zealand. 

 

perspektiv på hur man kan bygga 

förtroende hos ett barn och dennes 

familj i samband med akutsjukvård för 

barn. 

 

emellan så skapar det en stark bas 

som gynnar alla parter. Genom att 

informera föräldrarna om vad som 

händer så växer förtroendet, 

förtroendet leder till bekvämlighet 

hos föräldrarna. Finns bekvämlighet 

och tillit hos föräldrarna så främjar 

det barnets rehabilitering. 

 

Janhunen, K. & Kankkunen, P. & 

Kvist, T. 2017, Finland. 

Att utvärdera kvalitén av 

omvårdnaden av barn på 

akutmottagning samt jämför 

vårdkvalitén på en 

barnakutmottagning och en vanlig 

akutmottagning. Samt identifera 

faktorer som gynnar sjuksköterskors 

arbete med barn på akutmottaging.   

Sjuksköterskor vid en vanlig 

akutmottagning värderar 

vårdkvalitén som hög men upplever 

bristande resurser mer än personal 

vid en barnakut. Positiva 

bedömningar av det professionella 

arbetet, internt samarbete och 

tillräckliga resurser i form av 

arbetskraft påvisade högre 

upplevelse av tillfredställselse av 

vårdkvaliten av vård av barn på en 

akutmottagning.  

Jeruzal, J. & Boland, L. & Frazer, 

M. & Kamrud, J. & Myers, R. & 

Lick, C. & Stevens, A. 2019, USA 

Att öka förståelsen för svårigheterna 

med larm som involverar barn samt 

erhålla kunskap om hur organisationer 

bättre kan stötta akutvårdspersonal i 

att hantera potentiellt svåra larm. 

”Barn har ett särskilt socialt värde” 

”Kliniska svårigheter med sjuka 

barn” ” Addera akut till redan 

utmanande larm” ”Sjukvårdspersonal 

som andrahands patient” 

”Identifiering med patient eller 

anhöriga” 

Julie Lindsay, Diane Heliker. 2018, 

USA.  

Syftet med denna studie är att 

undersöka den personliga upplevelsen 

hos en EMP vid oväntade och 

misslyckande återupplivningsförsök 

Resultatet visar på känslor som ilska, 

osäkerhet och brist på förberedelser. 

Men också kamratskap, sårbarhet 

och reflektion. Vad som kommer 
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hos barn. fram är ett behov på utökad 

utbildning samt övning/ 

simileringsutbildning eller rollspel. 

Mattsson, J. & Forsner, M. & 

Castrén, M. & Arman, M. 2013, 

Sverige 

Att ta reda på betydelsen av 

omvårdnad genom att identifiera vad 

som bekymrar sjuksköterskor i deras 

arbete. 

”Att den medicinska omvårdnaden 

tar så mycket resurser att 

omvårdnaden är på minimum, och att 

barnens behov lämnas ouppfyllt. ” 

”Föräldrar centrerad omvårdnad, att 

föräldrarnas behov tar stora resurser 

och att barnet ses som en del av sina 

föräldrar och inte som en egen 

individ.” ”Att omvårdnaden ibland 

inte svarar för barnets behov utan 

äventyrar barnets välbefinnande och 

de riskerar att utsättas för smärta 

eller lidande.  

Nordén, C. & Hult, K. & 

Engström, Å. 2013, Sverige 

Beskriva ambulans sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda kritiskt sjuka 

eller skadade barn. 

Huvudtemat var ”en svår aspekt 

inom ambulanssjukvården” med fem 

underkategorier som visade sig 

särskilt viktiga.” Olyckor med barn 

framkallar stress och starka känslor”. 

”Behov att känna sig trygg själv i 

situationen”. ”Barn och föräldrar 

behöver trygghet”. ”Kände lättnad att 

lämna över barnet”.” Identifiera 

behovet av utbildning och 

uppföljning” 

Marjut Öberg, Veronica Vicente, 

Anna C. Wahlberg. 2014, Sverige. 

 

Syftet med denna studie var att ta reda 

på akutsjukvårdarens erfarenheter av 

att transportera akut sjuka barn. 

 

Resultatet visar att 

ambulansvårdarnas erfarenheter av 

att transportera barn uppfattas som 

stressigt. Detta på grund av att ett 

barn är mer sårbart än en vuxen 
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person och att man kan behöva 

separera ett barn från en förälder 

under själva transporten. 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklarnas metod. 

Författare Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Cricco-

Lizza, R. 

2014, USA 

The need to nurse 

the nurse: 

emotional labor in 

neonatal intensive 

care 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

114 informatörer 

varav 18 

huvudinformatörer 

Observationer 1-2 timmar 

per tillfälle över 14 

månader. Samt insamling 

av perspektiv från 

informatörer och 

huvudinformatörer. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Malin 

Grahn, 

Emmy 

Olsson, 

Marie 

Edwinson 

Mansson. 

2018. 

Sverige. 

 

Interactions 

Between Children 

and Pediatric 

nurses at the 

Emergency 

Department: A 

Swedish Interview 

Study. 

 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

 

Sju sjuksköterskor 

som arbetar med barn. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Kvalitativ innehållsanalys 

Karin 

Gunnvall, 

David 

Augustsson, 

Veronica 

Lindström, 

Veronica 

Vicente. 

Specialist nurses 

experiences when 

caring for 

preverbal children 

in pain in the 

prehospital context 

in sweden. 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

 

Prehospitala 

akutvårdssjukskötersk

or med minst tre års 

erfarenhet. 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsnanalys 

Julianne Building trust to Beskrivande 7 registrerade ssk Inspelad intervju. Innehållsnanalys 
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Hall & 

Shoba 

Nayar. 

Februari 

2014. New 

Zealand. 

 

work with children 

after a severe 

traumatic accident 

 

design 

kvalitativ 

ansats 

 

inom akutsjukvård. 5 

kvinnliga och 2 

manliga. 

 

 

Janhunen, 

K. & 

Kankkunen, 

P. & Kvist, 

T. 2017, 

Finland. 

Nursing staff’s 

perceptions of 

quality of care for 

children in 

emergency 

departments- high 

respect, low 

reasources 

Jämförande 

design 

kvantitativ 

ansats 

147 sjuksköterskor Frågeformulär Beskrivande statistic 

t-test 

Jeruzal, J. 

& Boland, 

L. & 

Frazer, M. 

& Kamrud, 

J. & Myers, 

R. & Lick, 

C. & 

Stevens, A. 

2019, USA 

Emergency 

medical services 

providers 

perspectives on 

pediatric calls: A 

qualitative study 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

17 deltagare arbetande 

inom ambulans under 

minst ett år. 

Semi strukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ Innehållsnanalys 

 

Julie 

Lindsay, 

Diane 

Heliker. 

Chicago. 

2018. 

 

The unexpected 

Death of a child 

and the experience 

of emergency 

service personnel. 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

 

Åtta personer inom 

akutsjukvård, 3/8 är 

sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 
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Mattsson, J. 

& Forsner, 

M. & 

Castrén, M. 

& Arman, 

M. 2013, 

Sverige 

Caring for children 

in pediatric 

intensive care 

units: An 

observation study 

focusing on nurses’ 

concerns 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

33 sjuksköterskor Observationer och 

intervjuer 

Fenomenolgiskt tolkande 

analys 

Nordén, C. 

& Hult, K. 

& 

Engström, 

Å. 2013, 

Sverige 

Ambulance nurses 

experiences of 

nursing critically ill 

and injured 

children: A 

difficult aspect of 

ambulance nursing 

care 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

8 

ambulandssjuksköters

kor med minst 3 års 

erfarenhet. 

Semi strukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ innehållsanalys 

Marjut 

Öberg, 

Veronica 

Vicente, 

Anna C. 

Wahlberg. 

Sverige. 

2014. 

 

The emergency 

medical service 

personnel´s 

perception of the 

transportation of 

young children. 

 

Beskrivande 

design 

kvalitativ 

ansats 

 

Ambulanssjukskötersk

or med minst ett års 

erfarenhet. 

 

intervjuer Induktiv innehållsanalys. 
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