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Abstrakt 
 

Bakgrund: Barnintensivvårdplatserna i landet är få och finns endast på fyra av landets 

sjukhus. Det innebär att ungefär hälften av de kritiskt sjuka barnen i behov av 

intensivvård vårdas på allmän intensivvårdsavdelning, där sjuksköterskornas främsta 

kompetensområde är vård av vuxna med begränsad erfarenhet av barns specifika 

fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga behov. 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av detta har studerats, men inte ur ett svenskt 

vårdsammanhang. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning. 

 

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

upplevelser genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer. Materialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). 

 

Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i sju kategorier som bildade två 

teman; Försöka skapa trygghet i en otrygg situation samt Det komplexa vårdandet av 

barnet och dennes specifika behov. Att vårda ett kritiskt sjukt barn är något som skiljer 

sig från vården av en kritiskt sjuk vuxen och tillsammans med barnet som 

intensivvårdspatient kommer föräldrarna som även dem ska tas om hand. 

Intensivvårdssjuksköterskorna vårdar sällan barn, men när det sker upplever de en 

otrygghet på grund av otillräcklig erfarenhet kring allt vad vårdandet innebär. Graden av 

otrygghet påverkas av en rad faktorer, bland annat tidigare erfarenheter samt 

organisatorisk och kollegial stöttning. 

 

Slutsats: Att vårda ett kritiskt sjukt barn är en utmaning och svenska 

intensivvårdssjuksköterskor saknar ofta kunskap och erfarenhet för att kunna ta sig an 

denna utmaning med trygghet och självförtroende. De behöver få möjlighet till 

kompetensutveckling och stöd för deras egna och barnens välbefinnande. 

 

Nyckelord 
Barn, intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, omvårdnad och upplevelser. 

 

Tack 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare samt våra nära och kära för 

vägledning och stöttning under arbetets gång. 
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1 Inledning 
Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) tillhandahåller svensk sjukvård drygt 4000 

intensivvårdstillfällen per år (SIR, 2014). I dagsläget finns begränsat antal platser på 

landets fyra specialistintensivvårdsavdelningar för barn. Knappt hälften av 

intensivvårdstillfällena för barn sker på en allmän intensivvårdsavdelning. För att kunna 

bedriva en säker vård av det kritiskt sjuka barnet krävs vana och kompetens hos 

samtliga personalkategorier (Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård 

(SFBABI), 2014). 

 

Internationella studier har visat att intensivvårdssjuksköterskor som främst arbetar med 

vuxna känner sig osäkra, oroliga och stressade när de vårdar barn (Fulbrook, 1996; 

Offord, 2010; Robb, 1995a; Robb, 1995b; Vanore, 2000). En litteratursökning i 

välkända databaser (Cinahl och PubMed) samt i referenslistor i relevanta böcker och 

artiklar har visat att ämnet är sparsamt utforskat. En databassökning med child och adult 

intensive care unit som nyckelord, gav ca 4000 träffar varav ca 7 artiklar var relevanta 

för ämnet och ingen av studierna kom från Sverige. Det är därför angeläget att 

genomföra studien för att belysa hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att vårda 

barn på en allmän intensivvårdsavdelning i ett svenskt vårdsammanhang.  

 

2 Bakgrund 
Nedan beskrivs relevanta begrepp och tidigare forskning för det aktuella ämnet. 

 

2.1 Intensivvård 

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en vårdnivå, inte en specifik vårdavdelning 

(Andersson, 2015a) med syfte att  kontinuerligt bedöma patientens kritiska tillstånd och 

utföra adekvata åtgärder för att eliminera livshotande situationer (Olausson et al., 2014). 

På IVA vårdas patienter som har svikt i en eller flera av kroppens vitala funktioner, så 

som andning, cirkulation och medvetande. Patienterna är uppkopplade till 

övervakningsmonitorer och ofta till annan apparatur av betydelse för den 

högspecialiserade vården, exempelvis ventilator och dialys. Det är en högre 

personaltäthet i den högteknologiska miljön i relation till en vanlig vårdavdelning. 

Intensivvården är en av sjukvårdens mest resurskrävande enheter och det är ett team av 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på avdelningen (Andersson, 

2015). Utöver bedömning och åtgärdande av de mest akuta situationerna är det även 

intensivvårdssjuksköterskans uppgift att främja tillfrisknande och återhämtning hos den 

kritiskt sjuka patienten samt att stötta denne och dennes närstående i en svår 

livssituation (Olausson et al., 2014) Om tillståndet förvärras för patienten kan det finnas 

behov av specialistvård på en annan enhet beroende på sjukdomstillstånd, till exempel 

neurointensivvård (NIVA), thoraxintensivvård (TIVA), brännskadeavdelning (BRIVA) 

och barnintensivvård (BIVA) (Andersson, 2015a). 

 

2.2 Barnintensivård 

Enligt barnkonventionen (Unicef, 1989) är en person under 18 år ett barn. På BIVA 

vårdas barn mellan 0-16 år (Andersson, 2015a). Fortlöpande i studien definieras barn 

enligt BIVAS definition. 

 

I Sverige finns det fyra intensivvårdsavdelningar som är specialiserade på att ta hand 

om barn. De ligger i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. I första hand vårdas barn 

från det egna upptagningsområdet men de är även en remissinstans för barn i övriga 
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Sverige som är i behov av en avancerad diagnostik och behandling som inte kan 

erbjudas på hemortssjukhuset (Andersson, 2015b). Målet med intensivvården är 

densamma som ovan nämnda men med hänsyn tagen till att kritiskt sjuka barn har 

specifika fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga behov (Moloney-Harmon, 

2009; Robb, 1995a; Robb 1995b; SFBABI, 2014). På BIVA arbetar specialistutbildade 

sjuksköterskor, undersköterskor och barnanestesiläkare och föräldrarna uppmuntras till 

att vara med och delta i barnens omvårdnad (Andersson, 2015b). Även andra studier 

belyser vikten av familjens delaktighet vid vården av det kritiskt sjuka barnet (Bennett, 

1997; Vanore, 2000). 

 

Många barn vårdas tillsammans med vuxna patienter på IVA. Enligt SIRs årsrapport 

från 2014 registrerades 3655 vårdtillfällen för barn 0-17 år, varav 1609 på övriga 

intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Då det föreligger en skillnad mellan vuxna 

och barn ställer det stora krav på utbildning och på bibehållen kompetens att vårda barn 

för att kunna jobba patientsäkert och upprätthålla en hög kvalité på vården oavsett 

patientens ålder (SFBABI, 2014). Det är sjuksköterskans ansvar att bibehålla och 

vidareutveckla sin yrkeskompetens genom kontinuerlig fortbildning (International 

Council of Nurses (ICN), 2008). 

 

I Sverige är bristen på IVA-platser ett stort problem. Vid en jämförelse med 31 

europeiska länder avseende det totala antalet IVA-platser i relation till 

befolkningsmängd placerar sig Sverige på en 30:e plats. Ur ett europeiskt perspektiv är 

även andelen BIVA-platser mycket få i Sverige och när det även råder brist på IVA-

platser generellt i landet så skapar detta prioriteringsproblem. Som det ser ut nu 

föreligger en risk att geografiska och slumpmässiga aspekter avgör vilka av de kritiskt 

sjuka barnen som vårdas på BIVA, inte behovet (SFBABI, 2014). I enlighet med 

Barnkonventionen (Unicef, 1989) har varje barn rätt till god hälsa och rätt vård. Det 

innebär att varje barn har rätt till vård på rätt vårdnivå av personal med adekvat 

utbildning. Kritiskt sjuka barn har framhållit vikten av att sjuksköterskor kan ge 

kompetent vård med varsam hand. Närvaro av någon, för barnet, betydelsefull person 

lyfts fram som en grundläggande faktor till känsla av trygghet och välbefinnande hos 

det kritiskt sjuka barnet. Sjuksköterskorna kan bidra till en känsla av trygghet i 

intensivvårdssituationen, framförallt när föräldrarna inte är närvarande (Carnevale & 

Gaudreault, 2013). 

 

2.3 Intensivvårdsmiljön 

En god intensivvård är beroende av såväl den som utför vården och att denne har 

fullgod kompetens som platsen där vården ges, det vill säga en välanpassad vårdmiljö 

(Olausson et al., 2014). Den högteknologiska vårdmiljön kan leda till att teknologin blir 

ett hinder för relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Patienten kan känna sig 

begränsad då vården innebär en bundenhet till apparater. Som sjuksköterska är ett öppet 

sinne av stor vikt samt att arbeta nyansrikt med såväl hjärta, hjärna och hand, det vill 

säga att integrera känslomässig -, intellektuell - och praktisk kunskap (Almerud, 2007). 

 

Intensivvårdsmiljön kan vara påfrestande att vårdas i som patient med mycket intryck, 

ljud och ljus från apparatur samt omvårdnaden och den ständigt närvarande personalen 

(Andersson, 2015). Det är oklart hur barn påverkas av sådana faktorer. Dock har det 

framkommit att barn har särskilda behov rörande den fysiska miljön och gynnas av 

runda former och en mer färggrann inredning (Bennett, 1997). Det är dock sällan 

förekommande att en IVA är dekorerad på det sättet. Ofta beskrivs intensivvårdsmiljön 

som färglös och kal (Olausson, Ekebergh & Lindahl, 2012). Fulbrook (1996) belyser 
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vikten av att skapa en barnvänlig miljö på IVA där barnet skyddas från den potentiellt 

skrämmande och stressande miljön som kan förekomma. 

 

Sjuksköterskor beskriver att de har svårigheter att ge närstående möjlighet att finnas i 

patientens direkta närhet på grund av utrymmesbrist (Olausson et al., 2014). Det kan 

hamna i konflikt med intensivvårdssjuksköterskans vilja att främja patientens 

välbefinnande genom att bedriva vården med en helhetssyn, det vill säga bejaka såväl 

patientens som de närståendes perspektiv och göra de närstående delaktiga i vården 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

2.4 Familjens betydelse i intensivvården 

Familjen kan ses som en helhet, en självdefinierad grupp. Huvudsaken är att personerna 

känner sig som en familj, det behöver inte innebära att de är bundna till varandra 

biologiskt eller juridiskt (Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 2015). ICN (2008) 

definierar en familj som: ” En social enhet bestående av medlemmar som knyts samman 

via släktskap, känslomässiga eller rättsliga band”. Enligt kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor ingår det i arbetet att värna om varje unik patient och 

dennes närstående utifrån deras individuella behov. Intensivvårdssjuksköterskan ska 

arbeta för att etablera en god vårdmiljö som ska främja patientens och de närståendes 

välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. De närstående ska involveras i 

vården i största möjliga mån och ges fortlöpande information (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & SSF, 2012). SSF (2015) belyser att medlemmarna i en 

familj är ömsesidigt beroende av varandra och att vårdsituationen påverkar såväl patient 

som närstående. Moloney-Harmon (2009) poängterar att vid vård av barn är det särskilt 

viktigt att se familjen som en helhet där föräldrarna inkluderas i omvårdnaden. Detta får 

stöd av Dahlberg och Segersten (2010) som menar att föräldrarna är en stor del av 

barnens livsvärld, ju mindre barn desto större del. Det lyfter även fram 

helhetsperspektivet i vårdandet. Som tidigare nämnt har vikten av föräldrarnas 

delaktighet vid vård av det kritiskt sjuka barnet framkommit i internationella studier 

(Bennett, 1997; Vanore, 2000). 

 

Johansson, Benzein och Saveman (2006) menar att sjuksköterskor är generellt positivt 

inställda till familjens delaktighet i omvårdnaden men att det kräver ett stort och 

ömsesidigt förtroende. Sjuksköterskor har beskrivit en känsla av bristande kontroll i 

vårdsituationen i relation till föräldrars ökade delaktighet. Begränsningar har även 

poängterats i akuta situationer där sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i att göra 

familjen delaktig till följd av tidsbrist samt koncentrationssvårigheter relaterat till 

familjens närvaro. 

 

2.5 Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård av barn 

Intensivvårdssjuksköterskor som främst vårdat vuxna upplever vård av barn som 

stressande. Känslorna är relaterade till avsaknad av resurser, utrustning, kunskap och 

personal (Robb, 1995a). Sjuksköterskor beskriver upplevelser och känslor så som 

osäkerhet på grund av avsaknad av barnkompetens och erfarenhet, vilket bidrar till en 

känslomässig stress (Robb, 1995b). Intensivvårdssjuksköterskor på IVA har vuxna inom 

sitt expertområde och beskriver en brist på kunskap och förståelse för den pediatriska 

patienten. Då de tvingas vårda barn beskriver de känslor så som rädsla och osäkerhet 

och menar att deras stressnivå ökar och att IVA-miljön inte är anpassad för att vårda en 

hel familj, vilket det innebär när ett barn vårdas på IVA (Vanore, 2000). Vidare visas att 

sjuksköterskor upplever stress, oro och avsaknad av självförtroende och kompetens vid 
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vård av barn. De vårdar ogärna barn då det skapar negativa känslor (Offord, 2010). Vid 

brist på kunskap om vården av det kritiskt sjuka barnet förekommer det att 

intensivvårdssjuksköterskor behandlar barn efter vuxenstandarder, vilket leder till att 

barnen inte får rätt vård och den optimala behandlingen utifrån deras specifika behov 

(Vanore, 2000). Ovanstående är internationella resultat främst från Storbritannien 

(Offord, 2010; Robb, 1995a; Robb, 1995b) och USA (Vanore, 2000). Liknande resultat 

har framkommit i en studie från Sverige där ambulanssjuksköterskor uttrycker 

osäkerhet och stress vid vård av barn relaterat till begränsad erfarenhet och kunskap 

rörande det kritiskt sjuka barnet (Nordén, Hult & Engström, 2014). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Sjuksköterskan som bedriver vård ur ett livsvärldsperspektiv ser patienten i sitt 

sammanhang och dennes upplevelser och behov som kärnan i vården. De närstående 

som ingår i patientens livsvärld blir på så sätt även viktiga för patientens hälsoprocesser 

(Dahlberg et al., 2003). 

 

Det är av yttersta vikt att varje patient bemöts och behandlas som en unik person och 

syftet med vårdandet är att stödja patientens hälsoprocesser och minska lidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ett gott vårdande uppnås genom att sjuksköterskan har en 

vårdvetenskaplig utgångspunkt där hon ser patienten som en helhet, en människa med 

kropp, psyke, själ och ande. Sjuksköterskan måste bejaka den levda och inte sällan 

komplexa verklighet patienten lever i, främst med fokus på dennes erfarenheter och 

upplevelser. Sjuksköterskan kommer i kontakt med livsvärlden genom att kommunicera 

med patienten och visa intresse för dennes berättelser och beskrivningar. Det ställer 

krav på att sjuksköterskan är öppen och följsam för det patienten upplever och, i 

möjligaste mån, är så förutsättningslös som möjligt i mötet med varje unik patient. 

Kommunikationen med patienten sker såväl verbalt som icke verbalt. Det sistnämnda 

kan vara av stor betydelse när patienten är ett barn med begränsningar i sin 

kommunikationsförmåga. Barn upplever förmodligen sin värld på liknande sätt som 

vuxna men deras uttryckssätt kan skilja sig beroende på ålder och tidigare erfarenheter 

av en vårdkontext. Det ställer ett ännu större krav på sjuksköterskans öppenhet och 

följsamhet gentemot det barnet berättar och beskriver rörande sina upplevelser. Det 

föreligger en risk att deras berättelser tolkas fel om sjuksköterskan inte är medveten om 

skillnaden i uttryckssätt och ordval (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskans brist på 

förståelse av patienten kan resultera i ett vårdlidande, det vill säga det lidande som 

vården kan orsaka.Vårdlidande kan även uppstå till följd av brister i vårdmiljön där 

patientens behov åsidosätts. En annan form av lidande är sjukdomslidande. Det uppstår 

i samband med den otrygghet som patienten kan uppleva och den är orsakad av 

sjukdom. Sjukdom kan även innebära hot mot patientens existens och därmed orsaka 

sjukdomslidande  (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Alla sjuksköterskor har någon förförståelse i form av tidigare erfarenheter, personlig 

kunskap, värderingar och upplevelser som kan främja mötet med patienten men också 

bidra till en begränsning i öppenheten gentemot patienten och i det intersubjektiva 

mötet patient och intensivvårdssjuksköterska emellan. Öppenheten för det unika hos 

varje patient påverkas av intensivvårdssjuksköterskans förståelse av sig själv och sin 

utveckling (Dahlberg, 1997; Dahlberg et al., 2003). 
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2.7 Problemformulering 

På IVA vårdas svårt sjuka patienter i alla åldrar med svikt i en eller flera av kroppens 

viktigaste funktioner. Majoriteten av patienterna är vuxna men det förekommer även att 

kritiskt sjuka barn vårdas på avdelningen. Barn skiljer sig från vuxna utifrån såväl 

fysiologiska som psykologiska och omvårdnadsmässiga aspekter, vilket innebär att de 

har särskilda behov som behöver mötas. Det finns intensivvårdsavdelningar som är 

inriktade på att vårda denna specifika patientgrupp. Vårdplatserna är dock få och långt 

ifrån alla barn får möjlighet att vårdas på dessa specialenheter. Situationen förefaller 

vara liknande runt om i Europa, om än något bättre än i Sverige. Internationella studier 

visar på att intensivvårdssjuksköterskor som främst vårdar vuxna upplever oro och 

stress vid vård av svårt sjuka barn. Det föreligger en risk att intensivvårdssjuksköterskor 

inte kan identifiera barnens specifika behov till följd av bristande resurser, kompetens 

samt utbildning och få upplever intensivvårdsmiljön som anpassad för barn. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det 

angeläget att nå en fördjupad kunskap om hur intensivvårdssjuksköterskan upplever 

vårdandet av barn och hur de kan möta barns behov på en allmän 

intensivvårdsavdelning. Vid litteratursökningar har det inte hittats några studier inom 

ämnet i en svensk vårdkontext. 

 

2.8 Syfte 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en 

allmän intensivvårdsavdelning. 

 

3 Metod 
Nedan beskrivs vald ansats, metod, tillämpat urval och analysförfarandet. 

 

3.1 Ansats 

Studien har en kvalitativ ansats. Kvalitativa traditionen innebär att omvärlden ses som 

subjektiv, kontextberoende och komplex. Den kvalitativa forskningsmetodiken har som 

målsättning att nå en fördjupad förståelse för olika människors individuella upplevelser 

och erfarenheter genom att förstå och beskriva dem. Texten vid analys måste ses till sitt 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Metoden ansågs därför lämplig 

då studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser (Polit & 

Beck, 2012). För att ta del av intensivvårdssjuksköterskornas individuella upplevelser 

intervjuades de genom semistrukturerade intervjuer, vilken är en vanligt förekommande 

datainsamlingsmetod inom omvårdnadsforskningen (Dahlberg, 2014). Genom att 

intervjua intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på IVA och vårdar barn ges möjlighet 

att ta del av deras upplevelser, vilka kan komma att bidra till fördjupad kunskap om 

vårdandet av barnen (Dahlberg, 1997). Datamaterialet analyserades med hjälp av 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. Med syfte att förutsättningslöst analysera materialet 

med öppenhet för såväl likheter som skillnader i textens innehåll. Ambitionen med 

analysen var att nå en latent nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

3.2 Urval 

Ett strategiskt urval tillämpades där intensivvårdssjuksköterskor med upplevelser av att 

vårda barn på IVA tillfrågades om att delta i studien. Syftet med det strategiska urvalet 

var att finna deltagare som kunde ge utförliga beskrivningar av det valda fenomenet för 

att på så sätt ge svar på syfte och frågeställningar (Henricson & Billhult, 2012). Inga 
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inklusions- eller exklusionskriterier påverkade urvalet. Genom att inkludera 

intensivvårdssjuksköterskor, oavsett kön, ålder och arbetslivserfarenhet, med erfarenhet 

av att vårda barn fanns förhoppning om att få en så mångfacetterad bild av ämnet som 

möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Avdelningen är en del av ett regionsjukhus i Mellansverige som inte har någon BIVA. 

Tio intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. Antalet deltagare får stöd av litteraturen 

som menar att deltagarantalet i kvalitativa intervjustudier vanligtvis är 15 +/- 10 

personer. Generellt bör deltagarna vara så pass få eller många att författarna får 

tillräckligt med material för att besvara syftet (Kvale och Brinkmann, 2014). Samtliga 

deltagare var kvinnor mellan 35 och 65 år. De hade arbetat som 

intensivvårdssjuksköterskor vid en allmän-IVA mellan 5 och 39 år vilket ger ett 

medianvärde på 16,5 år. 

 

3.3 Datainsamling 

Kontakt togs med verksamhetschef samt avdelningschef via e-post för att informera om 

studien. Därefter lämnades utförlig information om studien, projektplan samt etisk 

egengranskning till verksamhetschefen. Denne gav sitt samtycke till datainsamlingen 

(Bilaga 1). Avdelningschefen kontaktades för att bistå med hjälp att komma i kontakt 

med samtliga intensivvårdssjuksköterskor. Dessa kontaktades via e-post där de fick 

skriftlig information om studien (Bilaga 2). De fick samma skriftliga information i 

pappersform några dagar senare samt muntlig information då författarna var på 

avdelningen för att informera om studien och besvara eventuella frågor i samband med 

ett möte. 

 

Innan datainsamlingen startade fick deltagarna åter igen muntlig information om studien 

och de gavs möjlighet att ställa frågor. De informerades om att deltagandet skedde på 

frivillig basis och att de fick lämna studien utan vidare förklaring när helst de önskade. 

Därefter fick de skriva på en blankett om informerat samtycke (Bilaga 3). 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med öppna följdfrågor utifrån en intervjuguide (Bilaga 4). Målet var att få nyanserade 

beskrivningar och en mångfacetterad bild av upplevelsen av att vårda barn från de olika 

deltagarna. Intervjun utgick från varje enskild deltagare och innehöll beskrivningar av 

personens upplevelser, känslor och handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Det ställdes krav på en öppenhet och följsamhet hos intervjuaren då det inte var 

förutbestämt hur intervjun skulle fortlöpa. Genom att använda en intervjuguide med 

områden som intervjun skulle beröra kunde intervjuaren hjälpa deltagaren att hålla 

fokus på syftet, fråga efter aktuella specifika minnen och uppmana deltagaren att ge så 

fria och utförliga redogörelser som möjligt. Intervjuguiden var ett hjälpmedel för att 

stärka intervjuns validitet, det vill säga att stärka att intervjun handlar om det 

intervjuaren menade att den skulle handla om och innehållet motsvarade deltagarens 

levda erfarenhet av företeelsen (Kvale & Brinkmann, 2014). Även Dahlberg (2014) 

belyser vikten av att intervjuaren använder sig av fördefinierade frågeområden som stöd 

för att intervjun ska hålla sig till det valda ämnet. Dock poängterar Dahlberg det 

olämpliga i att ha färdigformulerade frågor då det kan hindra intervjuarens möjlighet till 

följsamhet och öppenhet i varje unik intervjusituation. 

 

Intervjuerna beräknades ta 30-60 minuter men i själva verket varierade intervjutiden 

mellan 11-46 minuter. Trots att intervjutiden varierade ansåg författarna att samtliga 
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intervjuer höll god kvalité och svarade mot studiens syfte. Datainsamlingen skedde 

individuellt i ett ostört rum i anslutning till IVA. Intervjuerna skedde under arbetstid 

och genomfördes när verksamheten tillät, därav föll några deltagare bort som hade visat 

intresse men ej hade möjlighet att gå ifrån sina arbetsuppgifter på avdelningen. Båda 

författarna var delaktiga under åtta av intervjuerna, två av intervjuerna utfördes separat 

med en författare vardera. Intervjuerna ljudinspelades. De två första transkriberade 

intervjuerna lämnades till handledaren för återkoppling och värdering av kvalitet och 

innehåll. 

 

3.4 Analys 

För att kunna genomföra en analys av de ljudinspelade intervjuerna, transkriberades de 

ordagrant till text. Då författarna var oerfarna med transkriberingsmomentet togs hjälp 

av en mer erfaren person som transkriberade fyra intervjuer. Övriga intervjuer 

transkriberades av författarna själva. Författarna lyssnade på samtliga ljudinspelningar 

och läste texterna för att kontrollera överensstämbarheten. 

 

Texterna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Målet med kvalitativ 

innehållsanalys är att identifiera variationer, likheter och skillnader i texterna (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Texten lästes igenom vid upprepade tillfällen för att 

författarna skulle få en helhetsbild av vad intervjumaterialet handlande om. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter med innehåll som svarade mot studiens syfte. 

Detta innehåll kondenserades, det vill säga texten kortades ner genom att behålla det 

mest väsentliga. Den kondenserade texten försågs med koder med intervjuns 

sammanhang i beaktande. Genom att manuellt klippa ut koderna ur texten kunde 

koderna sedan jämföras utifrån skillnader och likheter för att sedan föras in i kategorier. 

Enligt litteraturen utgör kategorierna det manifesta innehållet, det vill säga det textnära 

och det uppenbara. Fanns det innehåll som inte tillhörde en uppenbar kategori 

diskuterade författarna innehållet för att komma överens hur koderna skulle 

kategoriseras. För att sammanbinda kategorierna på en djupare nivå tolkades texten med 

hänsyn till datamaterialets sammanhang och resulterade i teman. Detta utgör det latenta 

budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka tillförlitligheten i 

analysmomentet diskuterade och reflekterade författarna över olika 

tolkningsmöjligheter i varje steg för att uppnå pålitliga och konsekventa koder, 

kategorier och teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

I tabell 1 och 2 (se bilaga 5 och 6) presenteras tabeller som ger exempel på hur 

analysförfarandet gått till, hur meningsbärande enheter har kondenserats, kodats, förts in 

i kategorier och därefter bildat teman. Nedan följer tabell 3 som visar en 

sammanfattning av de övriga tabellerna: 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

text 

Kod Kategori Tema 

Jag upplever att man 

aldrig blir riktigt riktigt 

van med små barn 

eftersom det inte är varje 

dag. 

Aldrig riktigt 

van med små 

barn, det är inte 

varje dag vi har 

dem. 

Aldrig van 

med små 

barn. 

Det ovana 

vårdandet. 
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Får prata med sina 

kollegor och sina 

arbetskamrater om om 

man har upplevt nåt som 

känns jobbigt. 

Prata med 

kollegor och 

arbetskamrater 

om det som 

upplevs jobbigt. 

Ventilera 

med 

kollegor. 

Förmåga att 

hantera 

svårigheter. 

 

 

 

 

 

Försöka 

skapa 

trygghet i 

en otrygg 

situation. 

Det är ju så på den här 

avdelningen att tanken är 

ju att man helst bara ska 

ha barnet och ingen 

patient bredvid, speciellt 

om dom ligger i 

respirator. 

Bara ha barnet, 

speciellt om det 

ligger i 

respirator. Ingen 

patient bredvid. 

Organisera 

så att barnet 

inte har 

någon 

patient 

bredvid. 

Anpassa 

organisatio

nen utifrån 

barnets 

behov. 

Alltså, eh, otrygghet, ja, 

ibland, och det hänger 

också ihop med vad det 

är för jour. 

Otrygghet 

beroende på vad 

det är för jour. 

Läkare kan 

skapa 

otrygghet. 

Gränsövers

kridande 

samarbete. 

Att man av oerfarenhet inte 

följer alla riktlinjer som 

man, fast att man kanske i 

dom fallen skulle följa 

dom ännu noggrannare. 

Inte följer 

riktlinjer av 

oerfarenhet, fast 

man borde. 

Inte följer 

riktlinjer av 

oerfarenhet. 

Förbättrings

arbete. 

Det är alltid svårt, vad 

ska jag säga, dom är ju så 

ömtåliga dom här små. 

De små är 

ömtåliga. Det är 

svårt. 

Små barn är 

ömtåliga. 

Barnet som 

patient. 

Det 

komplexa 

vårdandet 

av barnet 

och 

dennes 

specifika 

behov. 

Sen har vi föräldar som 

är med dygnet runt när 

man har barn, ja, lite 

mindre barn då, det är vi 

ju inte riktigt heller vana 

med. Och dom lägger sig 

i betydligt mer än andra 

anhöriga så, vilket inte är 

så konstigt, men vi är ju 

inte vana med det så, så... 

Ibland är det också en 

utmaning. 

Föräldrarna är 

här dygnet runt 

och lägger sig i 

mer än andra 

anhöriga. Det är 

vi inte vana vid. 

En utmaning. 

Föräldarnas 

ständiga 

närvaro och 

involvering 

är ovant 

och en 

utmaning. 

Samverkan 

med 

föräldrarna. 

 

 

3.5 Förförståelsen 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att förförståelsen är den bild som 

forskaren har av det område som valts att studera. Förståelsen innefattar så väl teoretiskt 

kunskap, som förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Författarna till denna 
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studie har tidigare erfarenheter av att vårda barn från sitt arbete på sjukhusets 

neonatalavdelning och har även interagerat med vissa av deltagarna i studien. 

 

Det går inte att bortse ifrån förförståelsen men det krävs att den medvetandegörs för att 

kunna tygla den under såväl datainsamlingen som analysprocessen. Under studiens gång 

har det varit viktigt för författarna att reflektera över sig själva och sina erfarenheter, 

vilka erfarenheter är värdefulla kunskaper och vilka kan bidra till att hindra öppenheten 

under analysprocessen och leda till begränsningar (Dahlberg, 2014). Förförståelsen har 

diskuterats under studiens gång, med avseende på att det är deltagarnas upplevelser som 

ämnas beskrivas. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har beaktats i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, 2008), så som respekt för deltagarnas integritet och rättigheter. 

Vinsten med studien har noga övervägts gentemot eventuella risker och samtliga 

deltagare fick skriftlig samt muntlig information om studiens syfte och metod. 

Författarna poängterade för deltagarna vid flertalet tillfällen att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas utan att ange orsak. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor under 

hela deltagandeprocessen. Informerat samtycke samlades in utav samtliga deltagare och 

de försäkrades konfidentalitet. Det insamlade datamaterialet avidentifierades och kunde 

ej härledas till en specifik person. Materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under analysprocessen har inget innehåll medvetet förvrängts.  

 

En etisk egengranskning utformad av Etikkommittén Sydost (2015) utfördes. Beslut att 

ej skicka in en etisk ansökan för studiens genomförande baserades på resultatet av 

egengranskningen, med stöd av rådande lagstiftning (SFS 2003:460). Krav på ett 

godkännande av en etisk kommitté föreligger enbart om studien innefattar insamling av 

känsliga personuppgifter eller innehåller interventioner, vilket ej är fallet. Samtliga 

deltagare har bedömts vara kapabla till att ge sitt samtycke (a.a.). 

 

4 Resultat 
Intervjumaterialet analyserades och resulterade i sju kategorier som sammanfördes i två 

teman. Dessa benämns: Försöka skapa trygghet i en otrygg situation samt Det komplexa 

vårdandet av barnet och dennes specifika behov. Inledningsvis ges en beskrivning av 

respektive tema, vad de handlar om och vad som är återkommande i de inkluderande 

kategorierna. Därefter presenteras kategorierna mer ingående för att beskriva resultatet. 

Citat används för att exemplifiera och förtydliga vad som framkommit i studien. 

Kategorierna presenteras därefter mer ingående för att beskriva, förtydliga och 

exemplifiera temat. Nedan följer tabell 4 med en översikt av de två teman. 

 

Kategori Tema 

Det ovana vårdandet 

Försöka skapa trygghet 

i en otrygg situation 

Förmåga att hantera svårigheter 

Anpassa organisationen  

efter barnets behov 

Gränsöverskridande samarbete 

Förbättringsarbete 

Barnet som patient Det komplexa vårdandet av barnet 

och dennes specifika behov Samverkan med föräldrarna 
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4.1 Försöka skapa trygghet i en otrygg situation 

I studien framkommer hur vårdandet av det kritiskt sjuka barnet på IVA sker så sällan 

att intensivvårdssjuksköterskorna upplever otrygghet och stress kring detta 

arbetsmoment. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever hur de aldrig blir vana kring 

omhändertagandet av barnet. Det är dock ett arbetsuppgift som är ofrånkomlig på IVA. 

De beskriver hur ovanan och otryggheten skapar en känsla av att inte känna sig 

kompetent och professionell i sin yrkesroll. Denna känsla är ovan för deltagarna då de 

vid vård av vuxna patienter känner sig kompetenta och som experter inom sitt område. 

Intensivvårdssjuksköterskorna har försökt att hitta förhållningssätt för att minska 

känslan av otrygghet vid vårdandet av barnet. Dels har de accepterat att de försätts i den 

otrygga situationen vården av barnet kan medföra emellanåt, men de har också hittat 

tillvägagångssätt för att hantera det, såväl individuellt som på en högre organisatorisk 

nivå. Det bidrar till att skapa en känsla av trygghet i otryggheten. Hur 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever och hanterar situationen beror mycket på deras 

egna tidigare upplevelser och erfarenheter. Något som framkommer är hur individernas 

upplevelser är ömsesidigt beroende av varandra. En osäker person kan skapa otrygghet i 

en hel arbetsgrupp, likväl som en van och trygg person kan bidra till en känsla av 

trygghet hos osäkra kollegor. 

 

4.1.1 Det ovana vårdandet 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskorna belyser det faktum att de sällan vårdar barn på 

IVA. Många menar att det kan gå upp mot sex månader eller längre mellan tillfällena då 

de vårdar barn, i övrigt är det vuxna patienter som tas om hand på avdelningen. Att 

vården av det kritiskt sjuka barnet sker så sällan bidrar till en känsla av osäkerhet, 

otrygghet och stress, det är något som intensivvårdssjuksköterskorna är eniga om. De 

beskriver hur de aldrig blir vana vid omhändertagandet av det kritiskt sjuka barnet, hur 

det känns nytt varje gång och hur de upplever en osäkerhet kontra det vuxna 

omhändertagandet. En intensivvårdssjuksköterska beskriver: 

 
Vi har ju inte barn, eh, vad ska jag säga, regelbundet utan varje gång det kommer ett 

barn så blir man ju lite skraj för vad som ska hända och, eh, om det ska vara, om det ska 

tubas, om det ska sättas nålar eftersom jag upplever att man aldrig blir riktigt riktigt van 

med små barn eftersom det inte är varje dag. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker en önskan om att få vårda barn oftare för att bli 

mer vana och minska känslan av osäkerhet. De upplever att situationen som den är nu 

inte är bra, då vården av barn sker med långa mellanrum. De känner sig obekväma och 

har en känsla av obehag inför vad som ska ske i samband med omhändertagandet av det 

kritiskt sjuka barnet. 

 

I intervjuerna framkommer intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser kring 

skillnaderna mellan vuxen- och barnpatienter. De beskriver hur det förekommer 

skillnader i såväl fysiologiska som psykologiska och materiella hänseenden. En 

intensivvårdssjuksköterska berättar: 

 
Det, det går inte att jämföra. Det är liksom äpplen och päron. Det är två helt olika, dom 

kan komma in med samma symtombild men det är ju på grund av det här att du har inte 

dom här marginalerna med ett litet barn. Allting är så mycket mindre att handskas med. 
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Eh, doser när det gäller läkemedel är helt annorlunda och du måste tänka spädningar på 

ett helt annat sätt och så vidare, och så vidare. Allting är annorlunda. 

 

Skillnaderna beskrivs som en källa till otrygghet då de gör att 

intensivvårdssjuksköterskorna inte kan agera utifrån rutin och det som sitter i 

ryggmärgen. De blir istället tvungna att tänka i andra banor. En skillnad som 

återkommer i flertalet intervjuer är marginalerna hos den vuxna respektive barnet som 

patient. Deltagarna beskriver hur de upplever att barnet inte har några marginaler 

eftersom de inte kan kompensera fysiologiska förändringar i samma utsträckning som 

vuxna. Tillståndet kan därför skifta snabbt. Denna avsaknad av marginaler är en 

bidragande faktor till stress, nervositet och anspänning hos de deltagarna. En 

intensivvårdssjuksköterska berättar hur hon försöker hantera sin oro genom att förutse 

barnets behov då det löper risk att försämras snabbt. Deltagarna beskriver hur de blir 

extra skärpta så fort de får kännedom om att ett barn är på väg till avdelningen och hur 

de ställer om i tanken rörande samtliga aspekter på vårdandet. En 

intensivvårdssjuksköterska talar om hur hon känner sig utmattad efter att ha vårdat ett 

barn och haft en konstant anspänning en hel dag. En känsla som hon inte känner igen 

ifrån vården av en kritiskt sjuk vuxen patient. 

 

Barnanpassat material är något som återkommer i samtliga intervjuer. Många uttrycker 

en viss osäkerhet kring handhavandet av material och utrustning som är anpassat för det 

kritiskt sjuka barnet. Intensivvårdssjuksköterskorna menar att de inte är vana vid 

utrustningen, vilket skapar en otrygghet hos dem. En intensivvårdssjuksköterska 

upplever att “Vi borde ju ha lite bättre grejor här som vi är vana vid. …. Som man 

använder flera gånger”.  

 

Något som bidrar till en positiv upplevelse är att avdelningen utformat vagnar med 

barnmaterial som är uppbyggda på samma sätt som akutvagnen avsedd för vuxna. Det 

bidrar till att det ovana vårdandet av barnet liknar det akuta omhändertagandet av vuxna 

ur en materiell synvinkel som intensivvårdssjuksköterskorna är vana vid. Det bidrar till 

en känsla av trygghet. Möjligheten att gå igenom utrustning, hur de används och var 

intensivvårdssjuksköterskorna kan hitta material avsett för barn bidrar även det till 

känslan av kontroll och trygghet. 

 

4.1.2 Förmåga att hantera svårigheter 

Att vårda ett barn väcker många tankar och känslor hos intensivvårdssjuksköterskorna, 

bland annat ger det en extra dimension till arbetet och det upplevs som en förmån att få 

arbeta med sjuka barn. Att vårda det kritiskt sjuka barnet känns meningsfullt för några 

av deltagarna då de ser en mening med att rädda ett svårt sjukt barns liv, vilket uppväger 

de upplevda svårigheter. 

 

Knappt hälften av deltagarna säger kort och gott att de tycker om barn. De uttrycker att 

de gillar barn och att de tycker att det är roligt att vårda svårt sjuka barn. Ett snabbt 

tillfrisknande är något som intensivvårdssjuksköterskorna beskriver som positivt i 

samband med vården av det kritiskt sjuka barnet. Andra positiva aspekter som beskrivs 

är att deltagarna upplever att de lär känna sig själva när de vårdar barn. Att vårda ett 

barn kan även inge en känsla av stolthet hos intensivvårdssjuksköterskan när hon känner 

att hon klarar av det. Vård av barn talas om som en arbetsuppgift som berör i positiv 

bemärkelse. Dessa är faktorer som bidrar till att intensivvårdssjuksköterskorna, trots 

känslor av osäkerhet, anspänning och stress, ändå upplever situationen som meningsfull. 

Ett antal intensivvårdssjuksköterskor berättar om blandade känslor i samband med 
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vårdandet, att det upplevs roligt fastän svårt, jobbigt och spännande. Exempelvis 

berättar en intensivvårdssjuksköterska “Jag tycker väl ändå efter omständigheterna så är 

det ändå lite roligt att ha barnen men samtidigt är det ju en stress. Det är ju en utmaning 

också, det är det ju”. En annan deltagare uttrycker däremot hur hon inte tycker det är 

roligt att vårda det kritiskt sjuka barnet. Det vårdandet väcker smärtsamma känslor som 

är svåra att hantera hos henne. Det resulterar i att deltagaren upplever vården av det 

kritiskt sjuka barnet som otrygg. 

 

Det finns flera intensivvårdssjuksköterskor som upplever det jobbigt att vårda barn på 

avdelningen. En av dem beskriver en lättnad när hon var ansvarig för ett svårt sjukt barn 

en begränsad tid. Andra intensivvårdssjuksköterskor säger sig inte vara rädda för att 

vårda barn på IVA och förklarar det med personliga egenskaper, så som att de inte är 

stressade som personer, att de är prestigelösa, agerar rationellt i vårdsituationen och 

skapar trygghet hos sig själva genom att undvika att känslomässigt knyta an till barnet. 

Ytterligare en deltagare beskriver sina känslor i samband med att vårda det kritiskt sjuka 

barnet som en anspänning som hon fick hantera, inte en rädsla. Den individuella 

inställningen är direkt bidragande till huruvida deltagarna kan skapa en känsla av 

trygghet i en annars otrygg situation. 

 

Att vårda ett svårt sjukt barn på IVA är något som återkommande beskrivs som utanför 

intensivvårdssjuksköterskans rutiner. Det jämförs ofta med vården av den svårt sjuka 

vuxna patienten, vilket utgör intensivvårdssjuksköterskans vardag och upplevs som mer 

tryggt än vården av barnet. Deltagarna berättar i intervjuerna hur de upplever känslan av 

att inte ha kontroll i och med vården av barnet, hur de upplever en osäkerhet och 

känslan av att vara utanför sin bekvämlighetszon. Flera talar om olika typer av förhöjt 

säkerhetstänkande för att öka känslan av kontroll och trygghet i den osäkra situation de 

befinner sig i. Det beskrivs exempelvis som att ständigt vara vid patientens sida för att 

inte riskera att apparatur och material rubbas. Samt hur delar av omvårdnaden som hade 

kunnat utföras av föräldrarna inte lämnas över, då intensivvårdssjuksköterskan hellre 

utför det själv för att på så sätt bibehålla kontrollen. Men även att larma och be om 

förstärkning oftare för säkerhetsskull. En intensivvårdssjuksköterska beskriver: 

 
Man kan inte gå ifrån som med en vuxen. Där är man ju mer bedside, man turas om 

som undersköterska och sköterska att sitta där. Men, ah, man får larma oftare förstås. 

Det gör man ju, har man vuxna patienter då larmar man nästan aldrig men har man barn 

då blir det ju det att man larmar för säkerhetsskull. 

 

För att hantera andra eventuella svårigheter som uppstår i samband med vården av det 

kritiskt sjuka barnet ser intensivvårdssjuksköterskorna till sina begränsningar och håller 

sig till sina arbetsuppgifter. Deltagarna berättar hur de använder sin fantasi och 

kreativitet som redskap för att lösa eventuella svåra situationer som kan uppstå i vården. 

Vikten av ett bibehållet lugn är något som belyses i intervjuerna. Det underlättar för 

intensivvårdssjuksköterskorna då de känner sig osäkra och otrygga vid vården av 

barnet. 

 

Erfarenhet är något som beskrivs som en främjande faktor för upplevelsen av att vårda 

barn på IVA. Att generellt vara trygg i sin sjuksköterskeroll bidrar positivt till 

hanteringen av den utmaning vården av det kritiskt sjuka barnet medför. Såväl 

erfarenhet av att tidigare ha vårdat barn som att ha mött föräldrar i svåra situationer är 

något som lyfts som positivt och bidrar till upplevd trygghet. Trots erfarenhet och 

många år i yrket upplever emellertid intensivvårdssjuksköterskorna att vård av barn 

bidrar till ett ökat stresspåslag. 
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Brist på erfarenhet beskrivs som en faktor som bidrar till ökad osäkerhet såväl 

individuellt som i arbetsgruppen. Bristande erfarenhet är återkommande i de flesta 

intervjuer och är något som de flesta intensivvårdssjuksköterskor vill ändra på. Trots att 

vård av svårt sjuka barn skapar stress och osäkerhet uttrycker deltagarna att de inte vill 

vara utan det och att de gärna vill ha mer erfarenhet. Att skicka barn till BIVA är något 

som framställs som positivt, men när det kommer till möjlighet att få erfarenhet av att 

vårda det kritiskt sjuka barnet uttrycker intensivvårdssjuksköterskorna en ambivalent 

känsla inför att skicka barnet till en specialistklinik, “Jättebra att så fort vi känner oss 

osäkra, att vi liksom skickar barnen någon annanstans och så, men. Men, det gör ju 

också att vi inte heller blir vana för att vi skickar iväg dom”. 

 

En intensivvårdssjuksköterska berättar hur hon medvetet förvärvat sig erfarenhet genom 

att vara aktiv för att få vara med vid vård av barn. Det har gjort att hon utvecklats i sin 

yrkesroll, från att vara rädd att vårda det kritiskt sjuka barnet till att tycka det är roligt. 

 

En viss känsla av vana av att vårda ett kritiskt sjukt barn och en ökad känsla av trygghet 

är något intensivvårdssjuksköterskorna menar att de kan få relativt fort. Ett barn som 

vårdas på IVA under en längre tid, där intensivvårdssjuksköterskorna får möjlighet att 

vårda barnet vid upprepade arbetspass beskrivs som positivt: 

 
Det kan ju gå en rätt så lång tid mellan varven och vi är ju ganska många som jobbar 

här så, men när man väl börjar att ha och har kanske ett jättelitet barn så efter tredje 

passet så, eller ju mer pass man har så desto bättre känns det ju faktiskt. 

 

Det framkommer under intervjuerna hur vård av barn påverkar 

intensivvårdssjuksköterskorna genom att de blir mer privata och delger sina tankar och 

känslor i större utsträckning än med de vuxna patienterna. Deltagarna känner hur det 

krävs mer emotionellt av dem själva att vårda barn. Några av de 

intensivvårdssjuksköterskor som har egna barn berättar hur det kan kännas jobbigare att 

vårda barn då de relaterar till sina egna erfarenheter. De allra flesta uttrycker dock att 

erfarenheten av att ha egna barn kan användas som en resurs vid vården av ett barn på 

IVA, vilket hjälper dem att hantera situationen: 

 
Jag tycker att det är lättare att ta hand om barn när jag har egna barn nu.  

Det var mycket svårare när jag inte hade egna barn för då visste jag inte hur jag skulle 

bemöta barnet. Och just den allmänna kunskapen som jag har för att jag har egna barn, 

den hjälper mig. 

 

Ett antal av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna berättar hur de varit med när 

barn avlidit. Det är erfarenheter som de minns och som berört dem. Bland annat 

beskriver de hur de aldrig kommer att glömma de barn som avlidit. De menar dock att 

det kan vara lättare att hantera dödsfallet av ett barn då det finns kännedom om barnets 

sjukdomshistoria och vetskap om att patienten var svårt kroniskt sjuk. De upplever att 

det kan vara svårt att vara känslomässigt professionell då ett barn dör och att det berör i 

större utsträckning än om en vuxen patient avlider. Det hanteras genom att rent praktiskt 

göra sitt jobb. 

 

De negativa känslor som kan uppstå i samband med vården av barnet hanteras på olika 

sätt. Vanligt förekommande är dock intensivvårdssjuksköterskors behov av att ventilera 

sina känslor och upplevelser med sina kollegor. 
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4.1.3 Anpassa organisationen för att möta barnets behov 

Det framkommer i intervjuerna att en stor del av intensivvårdssjuksköterskorna 

upplever att IVA inte är en avdelning ämnad för att vårda barn. Vårdmiljön är inte 

optimal, vare sig för omhändertagandet av det kritiskt sjuka barnet eller 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö. En deltagare talar om IVA som “Det är ju inte 

lugn och ro här kanske som det är på en barnavdelning på det sättet, alltså, våran 

avdelning är ju inte byggd för barn”. Å andra sidan upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att vårdmiljön och dess anpassning till barnets behov är 

viktigare när barnet lämnat den mest akuta fasen och tillfrisknat något.  

 

Det föreligger dock en strävan efter att anpassa den rådande vuxenmiljön till barnet 

genom att låna exempelvis sängar i rätt storlek från barnkliniken och att ta hjälp av 

lekterapin för att möta barnets behov. I samtliga intervjuer framkommer det att det finns 

en organisation på avdelningen med syfte att se över att det finns barnanpassat material 

som är lättillgängligt vid akuta situationer. Denna organisation utgörs av två utvalda 

intensivvårdssjuksköterskor och beskrivs i positiva ordalag av samtliga studiedeltagare. 

De upplevs underlätta vården av det kritiskt sjuka barnet och bidrar till att skapa en 

känsla av ökad trygghet. Det barnanpassade materialet utgörs till största del av två 

vagnar och beskrivs enligt följande: 

 
En akutvagn som liknar vuxenvagnen med intubationsläkemedel och allt vad man 

behöver och infarter och sådana saker. …. Den liknar, är uppbyggd på samma sätt som 

för vuxen men för små barn. ….  Sen finns det den här mera materialvagnen där vi har 

för provtagning, olika för inhalationer, masker och sådana här saker. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättar hur de påbörjar förberedelserna av 

omhändertagandet av barnet genom att ta in barnanpassat material på vårdsalen. De 

talar om den processen som en rutin som skapar trygghet vid vården av barnet. 

 

I intervjuerna framkommer att arbetsfördelningen skiljer sig när ett barn vårdas på 

avdelningen. Vanligtvis har en intensivvårdssjuksköterska ansvar för två vuxna 

intensivvårdspatienter, men när ett barn läggs in på avdelningen finns det en stark 

önskan om att bara ha ansvar för det barnet. Det är en faktor kring vårdandet av barnet 

som väcker mycket känslor hos intensivvårdssjuksköterskorna. De beskriver en stress 

och frustration om de tvingas frångå från det och vårda en vuxen intensivvårdspatient 

parallellt med barnet på grund av plats- eller resursbrist. Känslorna bygger på att de vill 

ge sitt fulla fokus till barnet och att risken finns att den andra patientens behov 

åsidosätts, vilket gör att intensivvårdssjuksköterskorna känner sig obekväma i 

situationen. En intensivvårdssjuksköterska berättar:  

 
Jag tycker det är A och O egentligen att att vi skulle, alltså, det skulle inte tummas på 

det här med att ha en patient bredvid. För, alltså, för bägges skull för den patienten får 

inte alls den uppmärksamheten som den kanske förtjänar eller behöver. För den får stå 

tillbaks lite för barnet. 

 

Att vårda ett barn på IVA framställs som resurskrävande. Majoriteten av de intervjuade 

intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker en önskan om att få stöd av en eller flera 

sjuksköterskekollegor vid vård av ett kritiskt sjukt barn. Det är en resursfördelning som 

påverkar hela avdelningen, “Resursmässigt på hela avdelningen så blir det ju en mycket 

högre arbetsbelastning så fort vi får barn”. De ökade resurserna beskrivs som 

nödvändiga då de skapar en känsla av trygghet ur flera aspekter. Det skapar dels 



  
 

17 

 

trygghet hos intensivvårdssjuksköterskan att få kollegial stöttning, men också dels för 

att barnet upplevs som oförutsägbart och kräver en personal vid sängkanten. 

 

För att försöka skapa trygghet i det ovana vårdandet av det kritiskt sjuka barnet lyfter 

majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna vikten av att anpassa sig och sin 

arbetsmiljö utifrån barnets behov. Finns det tid att förbereda sig såväl mentalt som 

praktiskt bidrar det till en positiv upplevelse av omhändertagandet av barnet. 

Återkommande är behovet av så mycket information om barnet som möjligt, så som 

ålder, vikt och inkomstorsak. De flesta beskriver hur de vill förbereda vårdsalen med 

barnanpassat material. I de fall barnet förväntas behöva andningsstöd vill 

intensivvårdssjuksköterskorna få möjlighet att förbereda intubationsläkemedel i lugn 

och ro innan barnet ankommer till IVA. I den situationen belyser de flesta att de gärna 

vill ha stöttning av en kollega för dubbelkontroll av spädning och dosering. En 

intensivvårdssjuksköterska berättar att “Man dubbelkollar varandra just för 

marginalerna och för att det oftast är så små doser”. 

 

En intensivvårdssjuksköterska beskriver hur hon ser det önskvärt att hinna förbereda sig 

väl för att undvika att känna sig oprofessionell och stressad. Tidsaspekten är dock 

någonting som påverkar möjligheten att förbereda sig inför omhändertagandet av 

barnet. Flera deltagare menar att de inte alltid hinner ta reda på bakgrundsinformation 

om barnet, iordningställa vårdsalen och läkemedel på grund av tidsbrist i det akuta 

skedet. Det bidrar till en ökad känsla av otrygghet och stress. 

 

4.1.4 Gränsöverskridande samarbete 

Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna belyser vikten av att ha ett gott samarbete 

med kollegorna vid vård av det kritiskt sjuka barnet. Samarbete och stöttning bidrar till 

trygghet och påverkar upplevelsen av att vårda barn på IVA positivt. De menar att 

samarbetet berör hela arbetsgruppen, såväl läkare som sjuksköterskor och 

undersköterskor. En deltagare talar om vad som påverkar hennes känsla av trygghet och 

menar att “Men så har det mycket att göra att man är ett bra team både liksom läkare, 

sköterskor och undersköterskor.”. 

 

En stor källa till osäkerhet hos de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna är ovana 

och otrygga läkare. Många upplever att läkarna kan ha otillräcklig erfarenhet, vilket 

skapar en känsla av stress. Intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker att de känner sig 

osäkra om läkaren inte är van vid vård av barn. En läkares kompetens vara avgörande 

för hur samarbetet kring omhändertagandet av det kritiskt sjuka barnet fungerar: “Det är 

nästan avgörande också för hur teamet ska flyta på, hur lugn han eller hon är och hur 

rutinerad han eller hon är att ta hand om barnet. Eh, det är ju jätteviktigt att man har en 

doktor som är trygg”. 

 

Vid känslan av bristfälligt stöd från IVA-läkaren belyser deltagarna vikten av att ha en 

närvarande barnläkare. Intensivvårdssjuksköterskorna rådfrågar gärna barnläkaren för 

ökat stöd och för att få en känsla av trygghet i vårdsituationen. Samarbetet med 

sjukhusets barnklinik är en återkommande aspekt vid upplevelsen av vård av barn på 

IVA. Intensivvårdssjuksköterskor beskriver samarbetet som gott, som en god resurs och 

som en källa till trygghet. Samarbetet innefattar såväl konsultation som hjälp med 

praktiska moment samt lån av material och utrustning. “Sen får vi faktiskt hjälp av 

barnkliniken om det är någonting vi behöver med grejer och så där, ja, det känns tryggt, 

dom är alltid snälla och ställer upp”. 
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En intensivvårdssjuksköterska menar att sjukhusets kliniker besitter olika 

kompetensområden, där IVA har kunskapen om kritiskt sjuka patienter och barnkliniken 

har kunskapen om det sjuka barnet. Att se sina begränsningar och använda sig av andra 

kliniker och resurser för att sträva efter en trygg vård återkommer i fler av intervjuerna. 

Möjligheten att kunna transportera kritiskt sjuka barn till specialiserade 

intensivvårdsavdelningar för barn är något som beskrivs som en tillgång då 

intensivvårdssjuksköterskor lyfte fram vikten av att känna sig trygg i sin 

sjuksköterskeroll vid vård av barn. “Vi behåller ju inte barn vi inte känner liksom. När 

vi är ute på okänd mark, när vi inte vet riktigt vad vi pysslar med, det går inte åt rätt håll 

eller så, då skickar vi dom direkt”. 

 

4.1.5 Förbättringsarbete 

Att vårda barn på IVA är något som intensivvårdssjuksköterskorna framställer som 

annorlunda i förhållande till deras vardagliga arbete och rutiner. I ett försök att skapa 

trygghet i den ovana situationen som vården av det kritiskt sjuka barnet medför har 

avdelningen upprättat riktlinjer och utfört utbildningsinsatser. Det har skett en 

utveckling över tid, rörande utrustning och material, vilket intensivvårdssjuksköterskor 

upplever underlättar vården av barnet på IVA. Deltagarna beskriver även framsteg kring 

synen på familjens delaktighet i vården och en ökad rutin på att ta hand om såväl barnet 

som föräldrarna.  

 

Trots det förbättringsarbete som utförts på avdelningen finns ändå en osäkerhet kring 

vård av det kritiskt sjuka barnet och deltagarna upplever att riktlinjer och rutiner inte 

alltid följs till följd av bristande erfarenhet och tidsbrist. Utbildningsinsatserna med 

fokus på omhändertagandet av det kritiskt sjuka barnet som avdelningen haft de senaste 

åren upplevs som betydelsefulla. De behöver dock upprepas för att hållas färska i 

minnet och på så sätt kunna skapa trygghet hos intensivvårdssjuksköterskorna. 

 

4.2 Det komplexa vårdandet av barnet och dennes specifika behov 

Barnet har specifika omvårdnadsbehov och deras sociala sammanhang bidrar till en 

komplex vårdsituation som intensivvårdssjuksköterskorna ska anpassa sig till. 

Komplexiteten kring barnet och dennes specifika behov framkommer tydligt i studien. 

Inom definitionen av barnet som patient finns en stor variationsrikedom, inget barn är 

det andra likt och de kan skilja sig mycket åt. Den stora variationen barnen emellan 

bidrar till att vårdsituationen kring det kritiskt sjuka barnet upplevs som mer komplex 

än vårdandet av den kritiskt sjuka vuxna patienten. När deltagarna pratar om barnet som 

patient beskriver de även föräldrarna som en självklar del. Ses barnet och dennes 

specifika behov ur ett holistiskt perspektiv ingår föräldrarna i denna helhet. Föräldrarnas 

delaktighet skapar ambivalenta känslor hos intensivvårdssjuksköterskorna. De ses såväl 

som en resurs för att kunna tillgodose barnets behov av trygghet men föräldrarna kan 

även ses som en belastning. Deras närvaro och delaktighet kan vara svår att förhålla sig 

till, framförallt i samband med intensivvårdssjuksköterskans egen sårbarhet i vården av 

det kritiskt sjuka barnet. 

 

4.2.1 Barnet som patient 

Intensivvårdssjuksköterskorna framhåller att barn skiljer sig åt mer än de vuxna. “Alla 

patienter är ju olika men bland vuxna så finns det ju mycket mer likheter men barnen är 

ju aldrig lika varandra. …. Det är väl det enda man kan säga, att dom skiljer sig ju åt 

mycket, mycket mer än, än liksom vuxenklientelet” beskriver en av deltagarna. Ett barn 

kan vara allt från några veckor gammalt upp till 16 år, vilket ses som en utmaning. 
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Vården av de minsta barnen upplevs som svårast och skapar känslor av osäkerhet hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. En av deltagarna menar att vikten hos barnet har 

betydelse: 

 
Det beror ju väldigt mycket på hur stort barnet är, jag tycker kilona där spelar väldigt 

mycket in hur man upplever det överhuvudtaget. Är det en som är liksom två, tre, fyra 

år så känns det inte alls på samma sätt som om det är någon som är några månader bara 

och väger runt 5-6 kg. Alltså det är, det är stor skillnad för mig. 

 

Barnets vikt är något som återkommer i intervjuerna och en intensivvårdssjuksköterska 

beskriver hur hon känner sig tryggare med att vårda barn som väger över fem kilo då de 

upplevs som mindre sköra. Andra uttrycker hur de upplever en ökad trygghet i och med 

barnets stigande ålder. Det minsta barnet beskrivs i intervjuerna som ömtåliga och sköra 

och intensivvårdssjuksköterskorna ger uttryck åt en rädsla att göra fel i och med 

omhändertagandet av det kritiskt sjuka lilla barnet. Deltagarna poängterar dock vikten 

av att bibehålla barnperspektivet trots barnets stigande ålder, en tonåring fungerar 

fysiologiskt som en vuxen, men bör bemötas utifrån de specifika behov ett barn har i 

den åldern. 

 

Barnens varierande ålder bidrar till att intensivvårdssjuksköterskorna behöver förhålla 

sig till dem på olika sätt. Flertalet beskriver hur de upplever det lättare att kommunicera 

med ett äldre barn men de menar också på att graden av kommunikation och det faktum 

att informationen är anpassad efter barnet ökar i samband med barnets stigande ålder. 

Intensivvårdssjuksköterskorna belyser vikten av att se barnet de har framför sig och 

försöka anpassa sig utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå för att på så sätt kunna 

skapa trygghet och ett gott samarbete med barnet. Det kan vara svårt att förklara för de 

minsta barnen varför vissa undersökningar och omvårdnadsåtgärder måste genomföras, 

vilket kan upplevas obekvämt för deltagarna. I samband med att barnets 

kommunikationsförmåga diskuterades belyser en intensivvårdssjuksköterska vikten av 

att föra barnets talan om behovet finns, “Jag är ju faktiskt, som sjuksköterska, patientens 

advokat”. 

 

Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna är eniga om att det kritiskt sjuka barnet 

kräver och får fullt fokus. Däremot uttrycker flera deltagare hur barnens behov inte 

sällan kommer i andra hand i det akuta skedet. De menar på att fokus då ligger på att 

upprätthålla vitala funktioner och att barns specifika omvårdnadsbehov tillgodoses 

sekundärt, när barnet stabiliserats. 

 

I ett antal av intervjuerna framkommer att vissa barn har tidigare erfarenheter av vården 

och återkommer till IVA. Dessa barn är vanligtvis kroniskt sjuka, inte sällan med 

komplexa sjukdomsbilder. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver hur barnen kan ha 

särskilda behov som deltagarna behöver anpassa sig efter och tillgodose. 

 

En aspekt kring vården av det kritiskt sjuka barnet som är återkommande är 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser kring provtagning. De beskriver det som 

svårt, obehagligt och stressande. En deltagare berättar hur hon känner att “Det största 

problemet så när man får små barn är det nog egentligen det här, eh, ja, men, 

accessproblem med infarter och så, det är nog den största stressen”. I vissa fall leder 

denna osäkerhet till att blodproverna undviks att tas, speciellt på de yngre barnen. Att 

lägga bedövning innan provtagning görs vid de tillfällen det finns tid för det. I det akuta 

skedet är det inte aktuellt. Vid behov konsulteras barnkliniken för assistans vid 

blodprovstagning eller att sätta infarter. Denna möjlighet upplevs som en trygghet. Det 
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finns en önskan hos deltagarna, att lära sig stickteknik för att bättre kunna möta barnets 

behov på IVA. 

 

4.2.2 Samverkan med föräldrarna 

En återkommande aspekt av att vårda barn på IVA är barnets föräldrar. Den allmänna 

uppfattningen är att föräldrar är en annan typ av anhörig, då i jämförelse med anhöriga 

till de vuxna patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna ser föräldrarna som en del av 

patienten och de ses som betydelsefulla för barnets välbefinnande. En 

intensivvårdssjuksköterska beskriver föräldrarna “Dom blir inte anhöriga på det sättet 

som om du har en vuxen patient, utan det här är liksom en del i konceptet, i den här 

patienten”. 

 

Graden av delaktighet skiljer sig i förhållande till andra anhöriga. Föräldrarna finns vid 

sidan av sitt barn större delen av dygnet, något som deltagarna upplever ovant och ser 

som en utmaning. Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna ser dock föräldrarnas 

ständiga närvaro och delaktighet som en självklarhet och som föräldrarnas rättighet: 

 
Det är svårt för föräldrarna men man får ju liksom bara, dom ska vara med och se allt, 

om dom tycker att det är jättejobbigt och inte kan så måste dom få gå ut men dom har 

alltid rätt att vara nära sitt barn, tycker jag. Då får jag väl hantera det. 

 

Trots den självklara inställning till föräldrarnas delaktighet i barnets vård kan den 

upplevas som stressfull och energikrävande. Mycket av stressen beskrivs komma ur 

känslan av att vara iakttagen och ifrågasatt av föräldrarna. Det är också något som 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever att skiljer sig gentemot andra anhöriga. En 

deltagare berättar att “Samtidigt så är man ju väldigt iakttagen i allt man gör och det kan 

ju vara lite stressigt”. 

 

Att göra föräldrarna delaktiga beskrivs som mer eller mindre lätt. Föräldrarnas 

reaktioner i den akuta situationen påverkar i vilken utsträckning 

intensivvårdssjuksköterskor kan göra dem delaktiga. De menar att alla föräldrar är olika 

och intensivvårdssjuksköterskorna är tvungna att anpassa sig efter den unika 

situationen. Om barnet vårdas tillsammans med en annan patient på salen kan 

intensivvårdssjuksköterskorna ha svårt att möta familjens behov. 

 

De flesta deltagarna i studien visar en förståelse för föräldrarnas oro och utsatta 

situation och uttrycker en självklarhet att ta hand om föräldrarna. Att bemöta föräldrarna 

lugnt, ärligt och självsäkert är något som upplevs ha en positiv inverkan på föräldrarnas 

välbefinnande. Intensivvårdssjuksköterskorna belyser vikten av att inge en trygghet och 

att försöka undvika att vara osäker och stressad vilket kan leda till oro hos föräldrarna.  

Att bjuda in föräldrarna i omvårdnaden av barnet och att ge dem fortlöpande 

information är något som intensivvårdssjuksköterskorna gör för att öka delaktighet och 

välbefinnande hos föräldrarna. Något som främjar upplevelsen av att vårda barnet är om 

intensivvårdssjuksköterskan och föräldrarna har en god relation. Dock framkommer det 

i studien att föräldrarna kunde glömmas bort i det akuta skedet då det kritiskt sjuka 

barnet är i fokus. Deltagarna beskriver hur de då lämnar över ansvaret rörande 

omhändertagandet av föräldrarna till undersköterskan på salen.  

 

Något som återkommer i intervjuerna är att barnet i dess sammanhang är en komplex 

och unik helhet som intensivvårdssjuksköterskan är tvungen att ta hänsyn till. 

Föräldrarnas inverkan på vårdandet av barnet är ofrånkomligt och i de flesta fall ses 



  
 

21 

 

föräldrarnas delaktighet som något positivt. En intensivvårdssjuksköterska berättar att 

“Jag ser dom som en resurs. Dom kan ju lugna barnet bättre än vad jag kan, de känner 

ju sitt barn. Dom ger ju en annan trygghet för barnet”. 

 

5 Diskussion 
I det följande förs ett resonemang om studiens metodologiska styrkor och svagheter 

samt om resultatet. 

 

5.1 Metoddiskussion 

För att kunna beskriva intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda på barn 

på IVA utförde författarna en kvalitativ studie. Fördelen med en sådan intervjustudie är 

enligt Polit och Beck (2012) att försöka fånga de unika, detaljrika, upplevelserna hos 

deltagarna. Kvalitativ forskning kan enbart uppnås genom att ta del av människors 

upplevelser såsom de definieras av dem själva. 

 

Inklusionskriterier valdes bort då vi önskade en så mångfacetterad bild av ämnet 

oberoende av sjuksköterskans kön, ålder och arbetslivserfarenhet, vilket än något som 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) även styrker resultatets giltighet. 

Datainsamlingen påbörjades genom att kontakta samtliga intensivvårdssjuksköterskor 

via mail samt brev i deras postfack. Då det var hög arbetsbelastning på IVA under 

februari månad var det svårt att rekrytera deltagare. Avdelningschefen och biträdande 

avdelningschef bistod med hjälp för att rekrytera deltagare och efter ett par veckors tid 

hade vi sedan tio deltagare genom ett strategiskt urval. 

  

Vid intervjutillfället använde vi oss av en semistrukturerad intervju, där vi tog hjälp av 

en intervjuguide för att kunna bibehålla fokus på syftet fortlöpande genom intervjun i 

enlighet med litteraturen (Dahlberg, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). En styrka i 

studien är att båda författarna var delaktiga vid 8 av de 10 intervjuerna och kunde stötta 

varandra och bibehålla fokus på ämnet under intervjun. Det underlättade även vid de 

senare stegen under analysen då vi båda var väl förtrogna med datamaterialet. 

 

Danielsson (2012) belyser vikten av att en provintervju utförs, dels för att komma in i 

rollen som intervjuare, dels för att testa intervjuguiden. Ingen provintervju gjordes på 

grund av tidsbrist vilket bidrar till en svaghet i studien. Men de två första transkriberade 

intervjuer lämnades till handledaren för feedback. 

 

Att bli inspelad kan upplevas som obekvämt och ibland har vi sett att det kommer fram 

mer information när inspelningen avslutats. Vid de tillfällena fördes anteckningar som 

sedan togs med som ett tillägg till den transkriberade texten. Inför varje interjvu 

tillfrågades varje deltagarare om medgivande till att intervjun spelades in enlighet med 

Danielsson (2012) och Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008). 

Kvale och Brinkman (2014) belyser att intervjumetodik är en konst som tar lång tid att 

lära sig. För oss var det första gången som vi genomförde en intervjustudie och vår 

intervjuteknik utvecklades efterhand. Intervjuerna varierade i tid och ett antal intervjuer 

varade kortare tid än det som eftersträvades. Det kan ha berott på att intervjutekniken 

sviktade och därför inte kom deltagarna in på djupet, vilket är en svaghet i studien. 

Trots att några intervjuer var kortare än planerat fick vi in variationsrikt material som 

svarade mot syftet, vilket är en styrka i studien. 
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Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) och ambitionen med analysen var att nå en latent nivå, det var dock 

svårt att uppnå vilket är en svaghet i studien. Det kan förklaras med att vi under 

analysförfarandet försökte att följa metodbeskrivningens olika stegen som beskrevs av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Det är dock otydlig vad det gäller 

beskrivning av när abstraktionen ska ske i processen. Det var svårt att förhålla sig till 

varpå önskad abstraktionsnivå inte uppnås. Strävan var att uppnå latent nivå men vi har 

kommit till insikt i att det som uppnås är en manifest nivå med latenta inslag. 

Fördelarna med kvalitativ innehållsanalys är att den metodologiskt går att anpassa till 

olika syften, varierad kvalité av data och olika abstraktionsnivåer. Den kan även 

anpassas till forskarnas kunskapsnivå och tidigare erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Med stöd av detta menar vi att kvalitativ innehållsanalys var lämplig 

analysmetod för studien trots att inte önskad abstraktionsnivå uppnåddes. Vi har 

gemensamt arbetat oss igenom det transkriberade materialet och jämfört 

meningsenheter, koder, kategorier och teman. Vår handledare har tagit del av resultatet 

och kontrollerat att beskrivningar och tolkningar är rimliga vilket är något som stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Resultatet styrks av de citat som redovisats i 

resultatdelen. 

 

Vi har en förförståelse för det valda området då vi arbetar på neonatalavdelningen och 

har därmed ibland kontakt med IVA. Vissa av deltagarna har vi även interagerat med i 

vårdsituationer. Under arbetets gång har vi försökt medvetandegöra förförståelsen och 

sätta den åt sidan. Dessvärre är det som Dahlberg (2014) belyser svårt att frigöra sig helt 

från den. Förförståelsen har dubbla egenskaper, den kan till viss del hjälpa men till viss 

del stjälpa. Förförståelsen underlättade då författarna har kunskap om barnets specifika 

omvårdnadsbehov samt det fanns en kännedom om organisationen på IVA. Vi har under 

processen gång försökt och haft ambitionen att vara öppna och följsamma till 

deltagarnas beskrivna upplevelser och inte ha förutfattade meningar utan arbetat med att 

tygla förförståelse och inte dra förhastade slutsatser under studiens gång. Det är något 

som även Lundman och Hällgren Graneheim (2012) belyser, då resultatet vid kvalitativa 

intervjustudier inte är oberoende av forskaren, då hen är delaktig vid samspelet under 

intervjun som en av textens medskapare. 

 

Resultatets tillförlitlighet påverkas av hur noggrant forskaren säkerhetsställer sina 

ställningstagande under forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

I denna studie har vi gemensamt arbetat oss igenom analysarbetet, steg för steg. Vi har 

reflekterat och diskuterat kring olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer vilket 

ökar tillförlitligheten i vår studie. Läsaren avgör i vilken utsträckning studiens resultat 

är generaliserbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att underlätta för 

läsaren har vi noggrant redogjort urval, deltagare, insamlingsmetod och 

analysförfarande. Resultatet borde kunna överföras på liknande enheter som den som 

här beskrivits. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn på IVA. Då det saknas forskning om ämnet ur ett nationellt perspektiv 

diskuteras resultatet i förhållande till internationella forskningsresultat. Vidare 

diskuteras resultatet med studier utförda med specialistsjuksköterskor, verksamma inom 

andra delar av akutsjukvård, med överensstämmande syfte. Varje tema diskuteras i den 

ordning de presenterats i resultatdelen för att bibehålla struktur och tydlighet. 
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I det första temat, Försöka skapa trygghet i en otrygg situation, framkommer att 

majoriteten av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna upplever en osäkerhet och 

otrygghet relaterat till en ovana av att vårda barn. Det beror på att barn sällan läggs in på 

avdelningen. Ovanan att vårda barn återkommer i en studie gjord i en svensk 

vårdkontext men med ambulanssjuksköterskor (Nordén, Hult & Engström, 2014). De, 

liksom intensivvårdssjuksköterskorna på IVA, vårdar främst vuxna patienter och 

upplever en ovana och osäkerhet kring vården av barnet då barnet som patient och 

dennes specifika behov skiljer sig från vuxna. Det överensstämmer väl med den aktuella 

studiens resultat då även intensivvårdssjuksköterskorna belyser att deras 

kompetensområde främst innefattar vård av vuxna och att det vårdandet skiljer sig 

mycket från vården av det kritiskt sjuka barnet. Att barn har specifika behov ur såväl 

fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga hänseenden och att vården skiljer 

sig från vuxna återkommer i litteratur (Moloney-Harmon, 2009), studier (Robb, 1995a; 

Robb 1995b) och riklinjer (SFBABI, 2014). Ambulanssjuksköterskorna som intervjuats 

av Nordén, Hult och Engström (2014) lyfter fram den låga frekvensen av barn som 

patient som en starkt bidragande orsak till känslan av osäkerhet. De uttrycker 

svårigheten med att inte kunna bygga upp en vana av vårdandet av barnet då det sker 

sällan, detta helt i enlighet med resultatet av denna studie. Vidare visar studiens resultat 

att intensivvårdssjuksköterskorna upplever att de inte kan vårda barnen med samma 

självförtroende och trygghet som de känner i samband med vården av vuxna patienter 

på grund av otillräcklig erfarenhet. Utebliven känsla av självförtroende vid vård av barn 

på grund av avsaknad av erfarenhet är något som även brittiska 

intensivvårdssjuksköterskor uttryckt och som styrker studiens resultat (Offord, 2010). 

  

Det ovana vårdandet av det kritiskt sjuka barnet och känslan av otrygghet i samband 

med den skapar en sårbarhet hos intensivvårdssjuksköterskorna. Det påverkar såväl 

vårdrelationen som det vårdande möte som en god vård är beroende av. Målet med ett 

vårdande möte är att främja hälsa och välbefinnande hos patienten, i detta fall barnet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdrelationen kan hämmas av 

intensivvårdssjuksköterskans sårbarhet och det vårdande mötet uteblir. I förlängningen 

kan barnet uppleva ett vårdlidande relaterat till intensivvårdssjuksköterskans sårbarhet 

med begränsad möjlighet till hälsa och välbefinnande till följd. Vårdrelationen som 

ligger till grund för att ett vårdande möte ska kunna skapas är 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar. Det är på så sätt intensivvårdssjuksköterskans 

utmaning av se och agera bortom sin osäkerhet och sårbarhet för att främja 

välbefinnande och förhindra ett vårdlidande hos barnet (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker en otillfredsställelse med att inte ha vana och 

erfarenhet av att vårda barn. För att förändra det och öka känslan av trygghet kring 

vården av det kritiskt sjuka barnet önskar flera av deltagarna ökad utbildning, 

scenarioträning och praktisk erfarenhet. Det kan knytas an till Benners (1993) syn på 

sjuksköterskans kompetensutveckling, från novis till expert. I yrket som sjuksköterska 

kombineras teoretisk och praktisk kunskap. Yrket innebär en utvecklingsprocess där den 

nyexaminerade sjuksköterskan är novis i sitt yrke. Påbyggnad och integration av 

teoretisk kunskap och praktisk kunskap bidrar till att sjuksköterskan successivt 

avancerar i yrkesrollen mot en expertnivå inom det område han eller hon verkar. Den 

teoretiska kunskapen kan förvärvas genom exempelvis litteratur. Den praktiska 

kunskapen förvärvas genom att uppleva och erfara olika vårdsituationer. En utveckling 

sker när den teoretiska och praktiska kunskapen interagerar och på så sätt vidgar 

förståelsen. Kunskapen utökas om sjuksköterskan får möjlighet till många timmars 

omvårdnadsarbete och patientobservationer. Benner (1993) framhåller att en 
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sjuksköterska kan nå en expertnivå inom ett område, där hon verkar, och samtidigt vara 

novis inom andra områden. Denna teori kan sättas i relation till den aktuella studien. 

Deltagarnas expertisområde är att vårda vuxna kritiskt sjuka patienter. För att de ska bli 

lika kompetenta vid vårdandet av det kritiskt sjuka barnet kräver det att de får möjlighet 

till kompetensutveckling genom såväl teoretisk utbildning som att praktiskt vårda 

kritiskt sjuka barn och på så sätt fördjupa sin kunskap och erfarenhet. I studiens resultat 

framkommer att kliniken försökt bistå intensivvårdssjuksköterskorna med 

utbildningsinsatser för att öka känslan av trygghet kring vårdandet av barnet. Dock 

saknas möjligheten till att öka antalet vårdtillfällen och på så sätt även 

patientobservationer, vilket krävs för att intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna 

förvärva sig praktisk kunskap och erfarenhet. Det är ett problem som kan vara svårt att 

råda bot på, då sjukhuset har ett visst upptagningsområde där ett visst antal barn bor. 

SFBAIB (2014) rekommenderar att de minsta och sjukaste barnen ska prioriteras till de 

barnintensivvårdsavdelningarna som finns på fyra av landets sjukhus. Antalet 

intensivvårdstillfällen för barn är inget varken intensivvårdssjuksköterskorna eller 

sjukhusledningen kan ändra på. 

 

Det för in diskussionen på det sista temat, Det komplexa vårdandet av barnet och 

dennes specifika behov. Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplever den 

största osäkerheten kring vården av de minsta barnen, under 2 år. Ett dilemma uppstår 

då om kliniken följer de nationella rekommendationerna (SFBAIB, 2014) och 

transporterar de små sjuka barnen till specialistavdelningar. Det innebär minskade 

möjligheter för intensivvårdssjuksköterskorna att få erfarenhet av denna patientgrupp. 

Patientsäkerheten stärks men intensivvårdssjuksköterskorna får minskad möjlighet till 

kompetensutveckling och trygghet vid vårdandet av det kritiskt sjuka barnet. 

 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna ser föräldrarna som en naturlig del i 

vården av det kritiskt sjuka barnet, på både gott och ont. De beskriver hur de både kan 

uppleva föräldrarna som en resurs men också som ett ytterligare stressmoment. Dessa 

ambivalenta känslor är de inte ensamma om att ha. Johansson, Benzein och Saveman 

(2006) uttrycker sjuksköterskor en generellt positiv inställning till föräldrars delaktighet 

i vårdandet men att deras närvaro kan skapa koncentrationssvårigheter och en osäkerhet 

hos sjuksköterskorna. De flesta deltagarna i den aktuella studien menar dock att de 

aldrig skulle begränsa eller förhindra föräldrarnas möjlighet att vara nära sitt barn. Det 

är något som är i linje med de önskemål som föräldrar till kritiskt sjuka barn har uttryckt 

i en studie av Hall (2005). Där menar föräldrarna att möjlighet till närvaro är av största 

betydelse. Skulle de vara tvungna att separeras från sina barn beskriver de starka känslor 

av obehag. Det kan ses som en styrka hos de intensivvårdssjuksköterskor i studien som 

upplever föräldrarna som en källa till ökad stress att de bortser från det och ändå 

inkluderar föräldrarna i vården av barnet. Det kan återkopplas till 

intensivvårdssjuksköterskornas sårbarhet som tidigare diskuterats och hur den kan 

begränsa möjligheten till ett vårdande möte. Att intensivvårdssjuksköterskorna ser 

bortom sin egen sårbarhet ökar möjligheten för en god vårdrelation till såväl föräldrar 

som till barnen, vilket i sin tur främjar möjligheten till hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Att främja tillfriskande och välbefinnande hos barnet 

samt att stötta såväl barnet som föräldrarna i den svåra situation intensivvårdstillfället 

innebär är något som Olausson et al. (2014) menar ingår i intensivvårdssjuksköterskans 

arbetsuppgifter. 

 

Helhetssynen på barnet och föräldrarna kan ses och förklaras ur Dahlbergs 

livsvärldsperspektiv som belyser att patienten och de närstående är en helhet som har en  
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ömsesidig inverkan på och av varandra. Barnets hälsa och välbefinnande påverkas av 

hälsa och välbefinnande hos föräldrarna. Att se till föräldrarnas behov är också att se till 

barnets behov. Barns behov av trygghet har störst möjlighet att tillgodoses om de har 

trygga och närvarande föräldrar (Dahlberg & Segersten, 2010). Skulle dock föräldrar 

och barn vara tvungna att separeras under intensivvårdstillfället har studier visat att 

intensivvårdssjuksköterskan kan ha en betydande roll för att tillgodose barnets behov av 

trygghet (Carnevale & Gaudreault, 2013). 

 

Resultatet i den aktuella studien visar att intensivvårdssjuksköterskorna kunde känna sig 

ifrågasatta av föräldrarna, en företeelse som inte är helt ovanlig. Några av de föräldrar 

till kritiskt sjuka barn som intervjuats av Hall (2005) berättar hur de har upplevt en 

misstro till vårdpersonal på grund av bristande erfarenhet och känslan av att 

omvårdnaden av deras barn inte känns säker. De upplevde också hur de inte alltid blev 

tagna på allvar när de uttryckte en oro om sitt barns tillstånd. Föräldrarna belyste 

således vikten av att känna förtroende för vårdpersonalen som en bidragande faktor till 

känsla av trygghet och välbefinnande. En annan betydande faktor var fortlöpande och 

saklig information om sitt barns tillstånd. I den aktuella studiens resultat lyfter 

intensivvårdssjuksköterskorna själva fram vikten av att ha en god relation till 

föräldrarna då de menar att det främjar upplevelsen av vården av barnet. Det är något 

som även återkommer i Johansson, Benzein och Savemans (2006) rapport, där 

sjuksköterskorna belyser vikten av ett ömsesidigt förtroende mellan dem och 

föräldrarna. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade hur de strävade efter att öka 

föräldrarnas trygghet och delaktighet genom att ge dem ärlig och kontinuerlig 

information, i enlighet med Hall (2005). 

 

5.3 Slutsats och kliniska implikationer 

Studiens resultat fyller inga internationella kunskapsluckor då liknande upplevelser har 

beskrivits av främst brittiska intensivvårdssjuksköterskor. Dock har studier saknats ur 

en svensk vårdkontext varpå den aktuella studien kan komma att bidra med värdefull 

insikt och kunskap. Att vårda ett kritiskt sjukt barn är en utmaning. Svenska 

intensivvårdssjuksköterskor saknar ofta  kunskap och erfarenhet för att kunna ta sig an 

denna utmaning med trygghet och självförtroende. Att känna sig osäker på sina 

arbetsuppgifter och otrygg i sin yrkesroll påverkar sjuksköterskornas upplevelser 

negativt och skapar inte de optimala förutsättningarna som behövs för att kunna ta hand 

om barnet på ett patientsäkert sätt. Svenska intensivvårdssjuksköterskor på IVA behöver 

få möjlighet till kompetensutveckling och stöd från såväl organisationen som från 

varandra för att kunna känna trygghet i arbetet och i sig själva, för deras eget och 

barnens välbefinnande. 
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Bilaga 1 Godkännande av verksamhetschef 
 

 
 

Godkännande av verksamhetschefen 
 

Att Caroline Hannuksela Axelsson och Marie Backlund får genomföra datainsamling 

för studien med syfte att beskriva ”Intensivvårdssjuksköterskor upplevelser av att vårda 

barn på en allmän intensivvårdsavdelning”. 

 

Jag ger härmed tillstånd till att ovanstående projekt genomförs vid verksamhetens 

intensivvårdsavdelning och intygar att intervjupersoner (intensivvårdssjuksköterskor) 

får rekryteras till studien. 

 

 

 

 

_______________________________  

Underskrift 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Datum/Ort 
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Bilaga 2 Informationsblad 
 

 
 

Information om studien med syfte att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

inom intensivvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i utbildningen genomförs 

ett magisteruppsatsarbete. Vi vill genomföra intervjuer med syfte att samla kunskap om 

hur det upplevs att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning. Datainsamlingen 

kommer att ske genom individuella intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. Vi träffas 

på intensivvårdsavdelningen på X under arbetstid. Intervjun kommer att ljudinspelas för 

att senare transkriberas till text. Texten analyseras och sammanställs i en rapport i form 

av en uppsats.  

 

Vi undrar om du vill vara deltagare i studien. Som deltagare har du rätt att avbryta 

studien när som helst utan att ange anledning till varför. De uppgifter som samlas in i 

studien kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att din identitet inte kommer 

att avslöjas för obehöriga. Allt material hanteras av oss och/eller vår handledare, ingen 

obehörig har tillgång till studiematerialet. 

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller om du är intresserad och vill 

komma överens om en tid då vi träffas för intervjun. 

 

 

_______________________________   _______________________________  

Marie Backlund  Caroline Hannuksela Axelsson 

mb223sq@student.lnu.se  ca222vq@student.lnu.se  

Tfn: 070-66 79 341  Tfn: 070-201 33 73 

 

 

Handledare: 
Lise-Lotte Ozolins, Lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitet. 

E-post: lise-lotte.ozolins@lnu.se 

Tfn: 0470-70 8367 
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Bilaga 3 Informerat samtycke 
 

 
 

”Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på allmän 

intensivvårdsavdelning” 

 

Informerat samtycke till att deltagande genom intervju. 
 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien med syfte att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskor upplevelser av att vårda barn på en allmän 

intensivvårdsavdelning. Deltagandet innebär att jag intervjuas och att intervjun 

ljudinspelas.  

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information och har förstått innebörden av att delta. Jag 

har givits tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag har fått information om att 

de uppgifter som samlas in i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär 

att min identitet inte kommer att avslöjas för obehöriga. De inspelade intervjuerna 

skrivs ut i text och inga obehöriga har tillgång till materialet. Texten från intervjun 

analyseras och sammanställs till en rapport i form av en uppsats. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som 

helst utan närmare förklaring kan avbryta deltagandet. 

 

Författarna får citera mig i avidentifierad form i uppsatsens resultatdel. 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

 

 

 

_______________________________  

Underskrift 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Datum/Ort 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska på en allmän 

Intensivvårdsavdelning?: 

 

Inledningsfråga: Kan du berätta, utifrån ett specifikt fall eller generellt, om ett tillfälle 

då du vårdade ett barn? 

- Hur tänkte du?  

- Hur kände du?  

- Hur handlade du? 

 

Öppna följdfrågor, exempelvis 

- Kan du berätta mer…. 

- Kan du utveckla…. 

 

Hur kunde du möta barnets behov vid situationen du nyss beskrev? 

 

 

För våran egen del: 

Syftet:  
Är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en allmän 

intensivvårdsavdelning. 
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Bilaga 5 Tabell 1: Försöka skapa trygghet i en otrygg situation 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Kategori Tema 

Jag upplever att man 

aldrig blir riktigt 

riktigt van med små 

barn eftersom det 

inte är varje dag. 

Aldrig riktigt 

van med små 

barn, det är 

inte varje dag 

vi har dem. 

Aldrig van 

med små barn. 

Det ovana 

vårdandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöka 

skapa 

trygghet i 

en otrygg 

situation. 

 

 

 

 

 

Barnen blir ju dåliga 

mycket fortare än en 

vuxen så man har 

inte dom här 

marginalerna på 

något sätt så man 

försöker ju se 

barnets behov, ja, 

lite innan. 

Barn försämras 

fortare än 

vuxna, inga 

marginaler. 

Försöker se 

barnets behov 

innan. 

Förutse barnets 

behov då de 

försämras fort. 

Det är svårt att säga 

om det är min 

erfarenhet som har 

gjort att jag har 

jobbat så länge som 

gör att jag ändå 

känner mig tryggare. 

Men jag tror ju att 

det också har 

bidragit. 

Min erfarenhet 

har bidragit till 

att jag känner 

mig tryggare. 

Erfarenhet 

skapar 

trygghet. 

Förmåga att 

hantera 

svårigheter. 

Får prata med sina 

kollegor och sina 

arbetskamrater om 

om man har 

upplevt nåt som 

känns jobbigt. 

Prata med 

kollegor och 

arbetskamrater 

om det som 

upplevs jobbigt. 

Ventilera med 

kollegor. 

Det är ju så på den 

här avdelningen att 

tanken är ju att 

man helst bara ska 

ha barnet och 

ingen patient 

bredvid, speciellt 

om dom ligger i 

respirator. 

Bara ha barnet, 

speciellt om 

det ligger i 

respirator. 

Ingen patient 

bredvid. 

Organisera så 

att barnet inte 

har någon 

patient 

bredvid. Anpassa 

organisationen 

för att möta 

barnets behov. 

Vi har ju en 

barnorganisation, 

Barnorganisati

on som håller 

Barnorganisati

on underlättar. 



  
 

VI 

 

som håller ordning 

på oss, vi har 

vagnar och så där 

och det underlättar 

jättemycket 

jämfört med förr. 

ordning och 

underlättar för 

oss med 

vagnar. 

Jag vet att det 

ingår att man får 

ta barn men man 

blir ju glad om 

man har 

uppbackning och 

sen är det ju, man 

kan ge varandra 

trygghet. 

Det ingår att ta 

barn men man 

är glad om 

man har 

uppbackning 

och kan ge 

varandra 

trygghet. 

Uppbackning 

vid vård av 

barn ger 

trygghet. 

Gränsöver-

skridande 

samarbete. 

Alltså, eh, 

otrygghet, ja, 

ibland, och det 

hänger också ihop 

med vad det är för 

jour. 

Otrygghet 

beroende på 

vad det är för 

jour. 

Läkare kan 

skapa 

otrygghet. 

Vi har ju fokuserat 

väldigt mycket på 

sista 5 åren tror 

jag nog, 

åtminstone 3-4 

åren, mycket på 

utbildningsdagar 

och så här så att vi 

ska känna oss 

tryggare när det 

gäller att ta emot 

barn. 

Barnfokus på 

utbildningsdag

ar för att vi ska 

känna oss 

tryggare när 

det gäller att ta 

emot barn. 

Utbildning för 

att öka 

tryggheten vid 

vård av barn. 

Förbättrings-

arbete. 

Att man av 

oerfarenhet inte 

följer alla riktlinjer 

som man, fast att 

man kanske i dom 

fallen skulle följa 

dom ännu 

noggrannare. 

Inte följer 

riktlinjer av 

oerfarenhet, 

fast man borde. 

Inte följer 

riktlinjer av 

oerfarenhet. 
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Bilaga 6 Tabell 2: Det komplexa vårdandet av barnet och dennes 
specifika behov 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Kategori Tema 

Det är alltid svårt, 

vad ska jag säga, 

dom är ju så ömtåliga 

dom här små. 

De små är 

ömtåliga. Det 

är svårt. 

Små barn är 

ömtåliga. 

Barnet som 

patient. 

Det 

komplexa 

vårdandet av 

barnet och 

dennes 

specifika 

behov. 

 

Det är ju lättare att 

hantera en sjuåring 

kanske än en 

sexmånaders. 

Lättare att 

hantera en 

sjuåring än en 

sexmånaders. 

Hantera olika 

åldrar. 

Sen har vi föräldar 

som är med dygnet 

runt när man har 

barn, ja, lite mindre 

barn då, det är vi ju 

inte riktigt heller 

vana med. Och dom 

lägger sig i betydligt 

mer än andra 

anhöriga så, vilket 

inte är så konstigt, 

men vi är ju inte 

vana med det så, så... 

Ibland är det också 

en utmaning. 

Föräldrarna är 

här dygnet runt 

och lägger sig i 

mer än andra 

anhöriga. Det 

är vi inte vana 

vid. En 

utmaning. 

Föräldarnas 

ständiga 

närvaro och 

involvering är 

ovant och en 

utmaning. 

Samverkan 

med 

föräldrarna. 

En del tycker att det 

är jättejobbigt när 

någon står och tittar 

på, speciellt när man 

ska sticka ett barn, 

det kan ju vara lite så 

där knepigt när man 

har anhöriga som 

tittar på. 

En del tycker 

det är jobbigt 

att anhöriga 

tittar, speciellt 

när ett barn ska 

stickas. 

Svårt att vara 

iakttagen av 

föräldrarna när 

barnet vårdas. 

 

 

 


