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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vård av barn är något som sjuksköterskor kommer i kontakt med i liten 
utsträckning under sin grundutbildning. Det är stor skillnad mellan barn och vuxna både 
psykiskt och fysiskt, det är därför viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om dessa 
skillnader då barn ska vårdas. Att arbeta vid en akutmottagning kan vara mentalt påfrestande 
då det är stor variation på patienter och tillstånd.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att som sjuksköterska utan pediatrisk 
vidareutbildning vårda barn med livshotande sjukdom eller skada vid en akutmottagning.  
Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats gjordes för att kunna fånga sjuksköterskornas 
upplevelser. Sex stycken lågstrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor vid en 
akutmottagning i södra Sverige under hösten 2011. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp 
av en innehållsanalys.  
Resultat: De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att det var känslomässigt jobbigt att 
vårda barn med livshotande tillstånd. Bemötandet av barn var för sjuksköterskorna 
annorlunda än mötet med vuxna patienter. Det blev en extra stressfaktor i arbetet både 
psykiskt och fysiskt. Mer erfarenhet inom området var önskvärt enligt sjuksköterskorna och 
mer kunskap om att möta barn tillsammans med föräldrar och närstående behövdes.  
Slutsats: Vården av barn med livshotande tillstånd är känslomässigt krävande och utgör en 
stressfaktor för sjuksköterskor som arbetar vid den aktuella akutmottagningen. Mer rutiner 
inom området akutpediatrik efterfrågades av sjuksköterskorna som deltog i studien. 
Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet och rutiner skulle kunna ge dem en större trygghet i 
sitt arbete vid akutmottagningen. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, barn, bemötande, erfarenhet, innehållsanalys, sjuksköterskor, 
upplevelser 
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INTRODUKTION 

Vård av barn är något som sjuksköterskor endast i begränsad omfattning kommer 
i kontakt med under sin grundutbildning. Efter sin grundutbildning har 
sjuksköterskor möjlighet att arbeta inom akutsjukvård (Andersson & Nilsson, 
2009). Där ska de enligt Wikström (2006) vårda många olika patienter, i olika 
åldrar och med olika svårighetsgrad av skador och sjukdomstillstånd. Bland dessa 
patienter inkluderas även barn.  

Vid en akutmottagning vårdas personer i det akuta skedet av en sjukdom eller 
skada. Föreliggande studie har genomförts vid en akutmottagning där även barn 
vårdas, men då endast så kallade prio 1-barn. Den högsta prioriteringsgraden, prio 
1, innefattar de patienter där det finns risk för livet och som behöver 
akutmottagningens resurser i ett snabbt omhändertagande, så som 
övervakningsutrustning, extra läkemedel, ryggbräda och så vidare (H. Eliasson, 
personlig kommunikation, 23 november, 2011; Lennquist, 2002). Sedan år 2008 
skickas de barn som ej prioriteras som prio 1 till en jourlinje vid 
barnmottagningen där dessa barn togs emot. Detta gällde alla barn utom de med 
prioriteringsgrad 1, som blev även fortsättningsvis blev hänvisade till 
akutmottagningen. Sedan denna förändring har antalet barn vid akutmottagningen 
minskat, från cirka 2000 barn per år till 52 barn år 2010 (H. Eliasson, personlig 
kommunikation, 23 november, 2011).  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans kompetens och roll vid akutmottagningen 

Enligt American Academy of Pediatrics (2008) är det viktigt att det finns resurser 
för att kunna ta hand om de barn som kommer till en akutmottagning och att 
personalen har den kunskap som behövs för att kunna ta hand om skadade och 
sjuka barn. De menar att detta bland annat leder till ökad tillfredsställelse kring 
vården av barn och föräldrar samt till stärkt självförtroende hos personalen. 
Arbetsgivaren bör därför försöka ge personalen adekvat kunskap. Denna syn 
styrks även av O’Meara (2004). 

För att arbeta med barn vid en pediatrisk avdelning krävs oftast en 
vidareutbildning inom barnsjukvård, omfattande 60 högskolepoäng (Edwinson 
Månsson & Enskär, 2008, Högskoleverket, 2011). Enligt Wikström (2006) är 
sjuksköterskor som arbetar vid en akutmottagning oftast antingen grundutbildade 
eller specialistutbildade inom akutsjukvård, och har därmed ej utbildning inom 
pediatrik i större omfattning.  

Det är enligt Wikström (2006) mentalt påfrestande att arbeta vid en 
akutmottagning eftersom personalen dagligen ska anpassa sig till många olika 
kategorier av patienter, med olika svårighetsgrad av skador och sjukdomstillstånd 
och det är enligt Benner (1993) sjuksköterskans uppgift att vid akutmottagningen 
snabbt kunna förutse och hantera uppkomna problem. När en patient kommer till 
en akutmottagning är det viktigaste för sjuksköterskan att först skapa sig en 
helhetsbild av patienten och situationen. Enligt Wikström (2006) är det viktigt att 
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snabbt få kunskap om vad som har hänt, patientens ålder och bakgrund, om 
patienten har fria luftvägar, god syresättning och hur medvetandenivån är.  

Vårdande av barn 

Barn uttrycker sina behov på andra sätt än vuxna, och behoven kan därför vara 
svåra att upptäcka om inte kunskapen finns för att tyda dem (Edwinson Månsson 
& Enskär, 2008). Kendorf (2009) samt American Academy of Pediatrics (2008) 
menar att vårdandet av barn alltid är en stor utmaning och enligt American 
Academy of Pediatrics (2008) är riktlinjerna gällande hanteringen av barn med 
livshotande sjukdomar och skador bristfälliga då dessa tillstånd inte förekommer 
så ofta. Barn med livshotande sjukdomar och skador kommer i uppsatsen att 
refereras till som prio 1-barn, då det är så de definieras vid den akutmottagning 
där studien utförts (H. Eliasson, personlig kommunikation, 23 november, 2011). 

Enligt Mårtenson och Fägerskiöld (2007) är det av stor vikt för vårdpersonalen att 
få en fungerande kommunikation både språkligt och kroppsligt med barnet och 
föräldrarna. De menar att barnet om detta uppnås har lättare att känna sig trygg i 
situationen och kan därmed känna sig mer delaktig. Kendorf (2009) menar att 
barn måste bemötas olika beroende på vilken ålder de är i eftersom de utvecklas 
snabbt. Till exempel kan barn i 1-3-årsåldern vara rädda för okända föremål och 
personer. De lite äldre barnen, upp till 6 års ålder, tolkar det som sägs mycket 
bokstavligt. Barn i skolåldern, 7 år och äldre förstår ofta att sjukvårdspersonalen 
är där för att hjälpa dem (a.a.).  

Riktlinjerna i Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och 
sjukvården (NOBAB, 2005) säger att det krävs speciell utbildning för att behandla 
barn, eftersom barn inte ska ses som små vuxna. Förutom att det är stora psykiska 
skillnader, så skiljer sig vuxna och barn åt rent anatomiskt. Enligt Drott (2007) 
och Kendorf (2009) har bland annat barn mycket trängre luftvägar än vuxna, de är 
kroppsligt mindre och får därmed ta emot större energi vid yttre våld och när det 
gäller blodförlust kan spädbarn vara mycket känsliga redan vid små förluster, 
medan äldre barn lättare kan maskera en volymförlust och även kompensera för 
denna.  

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har valts Patricia Benners teori om sjuksköterskors 
erfarenhet och kunskap. Benner (1993) beskriver bland annat att en sjuksköterska 
går igenom olika stadier i sitt yrkesliv innan stadiet expert uppnås.  

I det första stadiet, novisen, saknar sjuksköterskan erfarenhet i de situationer som 
kan uppkomma inom yrket och behöver därmed utbildning. Beteendet hos 
novisen är mycket regelstyrt, på grund av att de saknar erfarenhet och därmed 
behöver riktlinjer att följa för att ha möjlighet att handla. Noviser är alla 
sjuksköterskestudenter samt de sjuksköterskor som kommer till en ny klinisk 
miljö (Benner, 1993).  

I det andra stadiet är sjuksköterskan en avancerad nybörjare och kan då på egen 
hand utföra godtagbara uppgifter. Hon har då även fått en viss kunskap i att 
uppmärksamma olika tecken hos patienten att använda till hjälp i sitt arbete. Både 
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noviser och avancerade nybörjare har svårt att uppfatta situationen i sin helhet 
(Benner, 1993).  

Det tredje stadiet är då sjuksköterskan har utvecklats till en kompetent utövare. 
Hon har då arbetat inom liknande kliniska miljöer under cirka två till tre år. 
Kunskaper har uppkommit i att medvetet planera patientens omvårdnad i ett 
långsiktigt perspektiv och hon har fått en känsla av att behärska situationen 
(Benner, 1993). 

I det fjärde stadiet, den skickliga utövaren, kommer utövandet i olika situationer 
”av sig självt”. Hon behöver inte tänka igenom situationen, utan kan utföra 
handlingar grundade på tidigare erfarenhet och upplevelser. Helhetssynen har i 
detta stadie blivit än mer utvecklad (Benner, 1993).  

Det femte stadiet är experten. Sjuksköterskan har då en mycket stor erfarenhet 
bakom sig och känner intuitivt vad som behöver göras med patienten. Hon har 
ofta stor framgång i komplicerade situationer (Benner, 1993).  

Vidare beskriver Benner (1993) att det är stor skillnad mellan teoretisk och 
praktisk kunskap. Även om vetskap finns i teorin om hur något ska utföras, är det 
inte samma sak som att i praktiken kunna utföra det. Detta styrks även av Parker 
Jones (2007). Enligt Benner (1993) ger erfarenhet kunskap och kunskap leder till 
trygghet.  

Definition av upplevelser 

Upplevelser (engelskans experience) beskrivs ofta väldigt kortfattat. Powell 
(1967) har gjort ett försök till att göra en definition av upplevelser med hjälp av 
”Primitive Learning Model”. I studien beskrivs det att upplevelser har en bred 
innebörd där de viktigaste delarna är en observatör, det vill säga den person som 
är med om situationen, miljö och händelser. Dessa delar tillsammans skapar 
upplevelser. I studien beskrivs även att upplevelser ofta används för att referera 
till händelser en person varit med om, men att det egentligen ofta har en djupare 
innebörd för personen som minns upplevelsen genom att den skapar en mening. 

Oxford University Press (2011) och Nationalencyklopedin (2000) beskriver 
upplevelser som något en person, i detta fall sjuksköterskor, genomgår och 
uppfattar på ett känslomässigt plan vid en händelse. 

Problemformulering  

Sjuksköterskor vid en akutmottagning kommer i kontakt med olika typer av 
patienter, däribland barn med olika sjukdoms- och skadetillstånd. Flertalet av 
dessa sjuksköterskor har endast en grundutbildning eller en vidareutbildning inom 
akutsjukvård med inriktning mot vuxna patienter. Sjuksköterskorna har därmed 
begränsad utbildning gällande barn. Då barn med livshotande tillstånd dessutom 
är en liten patientgrupp i antal, finns risk för att sjuksköterskorna vid den aktuella 
akutmottagningen inte får rutin när det gäller att vårda barn. Det senare kan 
innebära stress för sjuksköterskorna, försämrad vårdkvalitet och risk för 
felbedömningar. Det är därför betydelsefullt att undersöka hur de upplever att 
vårda barn med livshotande sjukdom eller skada.   
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa upplevelser av att som sjuksköterska utan 
pediatrisk vidareutbildning vårda barn med livshotande sjukdom eller skada vid 
en akutmottagning.  

METOD 

För att kunna belysa sjuksköterskors upplevelser valdes en intervjustudie med 
kvalitativ ansats. Sex stycken intervjuer genomfördes med sjuksköterskor vid en 
akutklinik vid ett mindre sjukhus i södra Sverige.  

Urval 

Innan rekrytering av intervjupersoner gjordes, tillfrågades verksamhetschefen om 
hjälp med detta (se Bilaga I). Urvalet gjordes enligt ett bekvämlighetsurval (Polit 
& Hungler, 1995; Bryman, 2011) och baserades därmed på tillgänglighet. 
Sjuksköterskor inom ramen för inklusionskriterierna som fanns på plats under två 
av författarna utvalda dagar i september månad 2011 tillfrågades om deltagande.  

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat vid akutmottagningen 
i minst två år och under denna tid ha kommit i kontakt med prio 1-barn minst tre 
gånger. Variation avseende ålder och kön hos intervjupersonerna eftersträvades. 
Nio sjuksköterskor tillfrågades om deltagande. De fanns tillgängliga vid 
akutmottagningen de specifika dagarna och uppfyllde inklusionkriterierna. Sex 
personer valde att tacka ja. De tre personer som avböjde deltagande gjorde detta 
på grund av att de tyckte sig ha brist på erfarenhet inom området eller på grund av 
ovilja att delta i studien. 

Personerna som tillfrågades om deltagande i studien fick skriftlig information om 
studiens bakgrund och syfte (se Bilaga II), för att därefter kunna ta ställning till 
eventuellt deltagande. Intervjupersonerna som tackat ja till att delta kontaktades 
sedan via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats, då de tillfrågade 
sjuksköterskorna av praktiska skäl tyckte att det var lättast i samband med sin 
arbetsdag. En bekväm och trygg miljö vid intervjun eftersträvades, varför ett 
anhörigrum valdes i stället för till exempel ett konferensrum. Intervjuerna var 
enskilda och spelades in med hjälp av två diktafoner, för att inte riskera att något 
intervjumaterial missades. Intervjuerna varade mellan tretton och arton minuter.  

Intervjuerna hade låg grad av strukturering, vilket betyder att det fanns en skriven 
intervjuguide (se Bilaga III) med frågor som har öppna svarsalternativ (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Följdfrågor kunde ställas under intervjun. De följdfrågor som 
ställdes användes för att leda in intervjupersonen på rätt spår om det upplevdes att 
personen ej hade uppfattat frågan på det sätt som eftersöktes. Följdfrågorna var 
därmed omformuleringar av huvudfrågorna.  

Intervjuerna utfördes av två personer och båda två ställde frågor under intervjun. 
Det eftersträvades att hålla intervjun på en neutral samtalsnivå, utan att ledande 
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frågor ställdes. Den sista frågan som ställdes under intervjuerna behandlade 
upplevelserna under en enskild patientsituation. Denna fråga ställdes som hjälp till 
intervjupersonerna för att lättare kunna minnas upplevelser under vårdandet av ett 
barn, och inga detaljer om patientfallen redovisas i resultatet.  

Efter intervjuernas genomförande lyssnades de av och skrevs ned ordagrant. 
Dessutom byttes intervjuernas ordningsnummer randomiserat, genom 
lottdragning, för att ej kunna härleda intervjuns nummer till intervjutillfället av 
intervjupersonerna eller personer i omgivningen. Originalordningen sparades 
tillsammans med ljudfilerna och det nedskrivna materialet från intervjuerna på ett 
USB-minne som nu förvaras i ett låst kassaskåp på Blekinge Tekniska Högskola.  

Icke-verbal kommunikation 

Under studien har valts att inte studera intervjupersonernas icke-verbala 
kommunikation. Detta på grund av att det ej upplevdes vara av vikt för tolkningen 
av svaren i denna studie.  

Analys 

Analysen av intervjuerna gjordes med hjälp av en innehållsanalys, vilket är 
vanligt vid undersökningar av känslor och upplevelser, och det är en lämplig 
analysmetod att använda då det finns begränsat med tidigare forskning i ämnet 
(Hsieh & Shannon, 2005). 

Innehållsanalysen som använts har inspirerats av den som är beskriven av Burnard 
(1996). Enligt denna metod görs innehållsanalysen i fyra steg.  

Det första steget var att leta upp meningsbärande enheter som svarade mot syftet 
och ta ut dem ur intervjutexten, samt att förstå deras mening. Andra steget var att 
gruppera enheterna efter deras innehåll, i olika kategorier, och att om det 
behövdes reducera enheterna om det finns för många som liknar varandra. Det 
tredje steget enligt Burnard (1996) var att tilldela varje kategori en färg som sedan 
används för att klippa ihop all data som hör till respektive kategori. Detta steg har 
tagits bort under analysen i denna studie, eftersom kategorierna redan 
framkommit tydligt, och det därför ansågs överflödigt. Meningsenheterna 
sammanställdes i stället i ett dokument sorterade efter kategori. I det fjärde steget 
hittades och skrevs resultatet ner utifrån textenheterna (a.a.). 

För att hitta de meningsbärande enheterna analyserades intervjumaterialet enskilt 
och jämfördes och sammanställdes sedan. Resten av arbetet gjordes gemensamt. 
Kategorierna var inte förbestämda, då dessa enligt Hsieh och Shannon (2005) vid 
en innehållsanalys ska växa fram från data som framkommit under studiens gång.    
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Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori Underkategori 
”Man kanske får ett 
larm, de är här om 
fem minuter, då får 
man ett 
adrenalinpåslag” 
(SSK 1) 

Ökad stress och 
adrenalinpåslag 

Stress och 
adrenalin 

Osäkerhet 
ledde till 
rädsla 

Stress och 
adrenalinpåslag 

Figur 2. Exempel på kategorisering 

(se Bilaga IV för vidare exempel på kategorisering) 

Etiska överväganden 

Innan studien, under vårterminen 2011, påbörjades skickades en ansökan om etisk 
rådgivning in och godkändes hos Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 70-2011), då 
det ska ske enligt Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor ska göra detta för att skydda deltagarna i forskningen. 

Sjuksköterskorna som intervjuades hade i förväg fått skriftlig information (se 
Bilaga II) om studien. Detta eftersom personer som ska delta i forskning har rätt 
att ta del av information om forskningen innan avgörande om deltagande sker 
(CODEX, 2011; Holme & Solvang, 1991; Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 
skriftligt informerat samtycke insamlades från respektive deltagande person. Allt 
deltagande var frivilligt och deltagandet kunde avbrytas när helst de intervjuade 
personerna ville. Information hade även erhållits om att intervjuerna skulle 
komma att spelas in samt att inspelningsmaterialet skulle behandlas konfidentiellt, 
detta informerades även muntligt om vid intervjuns start. Ingen av de intervjuade 
upplevde inspelningen som något hinder för intervjun. Efter att intervjuerna 
transkriberats sparades ljud- och textfiler på ett USB-minne som numera förvaras 
inlåst på Blekinge Tekniska Högskola. Detta för att utomstående personer ej ska 
kunna identifiera intervjupersonerna och att materialet ska förvaras på ett säkert 
sätt enligt Arkivlagen (SFS 1990:782). 

Under intervjuerna var det viktigt att ha i åtanke att inte ifrågasätta 
sjuksköterskornas kompetens och försöka att inte ha förutfattade meningar om 
svaren som kan inverka på hur frågorna ställs och därmed hur intervjupersonerna 
uppfattar dem. Ingen information om personuppgifter gällande de intervjuade eller 
deras patienter efterfrågades, då det inte var relevant för studiens resultat och för 
att skydda de intervjuade personernas integritet.  Deskriptiv data gällande ålder, 
antal år inom akutverksamhet och kön användes dock.  

RESULTAT 

Under analysen framkom fyra huvudkategorier. Tre av dessa delades sedan i 
underkategorier. 
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Tabell 1. Kategorier 

Huvudkategori Underkategori Underkategori Underkategori 
Osäkerhet ledde till 
rädsla 

Stress och 
adrenalinpåslag 

Förberedelser för 
situationen 

 

Annorlunda att 
bemöta barn 

Identifiering med 
föräldrarollen 

Barns behov Familjen i fokus 

Känsla av att inte 
inneha tillräckligt 
med erfarenhet 

Behov av rutin Utbildningsbehov  

Möjlighet till stöd 
och hjälp 

   

 

Deskriptiva data 

Intervjuerna genomfördes med sex kvinnliga sjuksköterskor vid 
akutmottagningen. De intervjuade var mellan 32 och 62 år, och medianåldern var 
43 år. Erfarenheten av att arbeta på en akutmottagning varierade mellan 3 och 36 
år, och medianvärdet var 22 år. Hälften av de intervjuade var vidareutbildade 
inom akutsjukvård på uppdrag av arbetsgivaren. En intervjuperson var även 
utbildad ambulanssjuksköterska, även detta på uppdrag av arbetsgivaren.  

Vid akutmottagningen där studien utförts får sjuksköterskorna i dagsläget vissa 
kortare fortbildningar, så som A- och barn-HLR samt månatliga traumaövningar.  

De intervjuade sjuksköterskorna refereras i fortsättningen av texten till som 
intervjupersonerna eller sjuksköterskorna. Vid citat citeras sjuksköterskorna med 
förkortningen SSK och respektive intervjunummer.   

Känsla av att inte inneha tillräckligt med erfarenhet 

Behov av rutin 

Erfarenheten och kunskapen kring att vårda barn kände sjuksköterskorna har 
minskat sedan barnkliniken tog över barnpatienterna under jourtid. Det uttrycktes 
att kunskap kring ”det enkla” var för liten, så som normala vitalparametrar och 
deras gränsvärden vad gäller barn. Eftersom det finns olika gränsvärden vid olika 
åldrar upplevdes det som svårt att bedöma tillståndet snabbt i den akuta 
situationen. De var ofta tvungna att dubbelkolla då bland annat blodtryck och puls 
skulle kontrolleras.  

Sjuksköterskorna uttryckte att de nu fick för lite praktisk erfarenhet i att vårda 
barn och att de behövde tydligare rutiner för hur ett allvarligt skadat eller sjukt 
barn ska tas om hand.  

”vi får för lite praktik. Vi har för lite utav det, så därför finns det en 
osäkerhet” (SSK 1) 

Sjuksköterskorna tyckte att det saknades en kontinuitet i att bemöta barn, framför 
allt sedan barnkliniken tog över vårdandet av barnen under jourtid, förutom de så 
kallade prio 1-barnen. Därav hade de inte samma möjligheter att få erfarenhet av 
att vårda barn.  
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”då hade man ju mer rutin att träffa sjuka barn och … och ta de 
vanliga kontrollerna och se ett sjukt barn. Även om vi är vana vid att 
se sjuka, väldigt sjuka patienter, så … är det ju inte riktigt samma 
sak heller” (SSK 6) 

Tidigare kände sjuksköterskorna att de hade mer säkerhet i detta eftersom de 
träffade barn dagligen, medan de nu endast träffade de svårt sjuka eller skadade 
barnen. Säkerhet i vårdande och bemötande upplevdes vara kopplat till vana och 
rutin. Därmed hade vårdandet av sjuka och skadade barn blivit svårare sedan 
omorganisationen. 

Utbildningsbehov 

Uppfattningen fanns hos intervjupersonerna att sjuksköterskor vid 
akutmottagningen hade för lite utbildning inriktad mot barn. De upplevde att de 
med hjälp av mer teoretisk kunskap skulle kunna utveckla sin praktiska kunskap 
och erfarenhet mer.  

”Det är väl som med all annan fortbildning inom akutsjukvård, för 
det behöver man ju hela tiden, så … behöver man det med barn.  
Eftersom det är ett speciellt område i områdena” (SSK 2) 

Osäkerhet ledde till rädsla 

En känsla som uttrycktes av sjuksköterskorna var att det kändes ”fel” och jobbigt 
då ett barn kom in på akutmottagningen och var allvarligt skadat eller sjukt. Detta 
i större utsträckning än när det gällde en vuxen patient. Därför blev det 
känslomässigt jobbigt att vårda ett barn. Det uttrycktes att det var en av de värsta 
situationerna som kunde uppkomma i arbetet vid akutmottagningen.  

Sjuksköterskorna uttryckte att det upplevdes svårare då ett barn vårdas jämfört 
med då en vuxen person vårdas. Det som de sa sig uppleva var bland annat rädsla, 
känslor av att inte göra något bra jobb med mera. Intervjupersonerna uttryckte en 
rädsla för att få ett larm om ett svårt skadat eller sjukt barn och att vårda det. De 
uttryckte att mycket av den känslan bottnade i en rädsla att göra fel.  

”man är mer rädd att behandla barn inom citationstecken, för att de 
är skörare i sig själva liksom” (SSK 4) 

Stress och adrenalinpåslag 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick ett adrenalinpåslag då det anlände ett prio 
1-barn till akutmottagningen. De uttryckte dock att det var viktigt att inte visa 
detta för barnet som vårdades. 

”Ett barn är ett barn, alltså om du frågar vem som helst, så tror jag 
att de säger, alla blir lite extra, man får ett extra adrenalinpåslag 
när det gäller barn.” (SSK 2) 

”Man blir stressad, men man ska … försöka att inte visa det” 
 (SSK 5) 
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Intervjupersonerna ville alltid göra allt så bra som möjligt. De upplevde en 
osäkerhet i att vårda barn, vilket ledde till stress för sjuksköterskorna. Även de 
sjuksköterskor som inte kände sig lika osäkra på hur de skulle vårda barnen, 
uttryckte att skadade och svårt sjuka barn innebar ett större stresspåslag. 
Intervjupersonerna menade att stressen upplevdes psykiskt, men även fysiskt, 
genom hjärtklappning, skakningar och svettningar. 

Förberedelse för situationen 

Något som upplevdes vara till mycket stor hjälp av sjuksköterskorna var 
möjligheten till förberedelse innan ett prio 1-barns ankomst till akutmottagningen. 
Detta gällde både att ställa in sig psykiskt, diskutera med kollegor, tänka igenom 
vad som skulle kunna förvärras i barnets tillstånd och praktiskt förbereda sig för 
vilken situation som kan uppstå.  

”när det kommer och är larmat via ambulansen så vet man, då 
hinner man förbereda hjärnan lite (…) så pratar man ihop sig lite 
snabbt att du sköter det och du sköter det och jag gör det. Då hinner 
man på ett annat sätt än om man bara får in dem det hållet (i 
luckan), då är man inte riktigt förberedd. Så de situationerna är 
nästan … värre” (SSK 5) 

Annorlunda att bemöta barn 

Identifiering med föräldrarollen 

Det upplevdes att vårdandet av barn påverkades av om egna barn fanns i 
sjuksköterskans familj. Mycket av detta berodde på att sjuksköterskorna kunde 
relatera situationerna på arbetet till sin egen sociala situation och därmed bli mer 
berörda av händelsen på arbetet. Detta kändes av framför allt om det egna barnets 
eller barnbarnets åldrar var likvärdig med patientens ålder. Det uttrycktes att det 
var lättare att relatera till föräldrarnas känslor om sjuksköterskorna själva hade 
barn.  

Intervjupersonerna uttryckte att de trodde att den kliniska blicken och 
erfarenheten för hur barn normalt uppträder var lättare att ha om de själva hade 
barn. De uttryckte att det annars kunde vara svårare att se de små tecknen på att 
någonting var fel. 

”har man inga egna barn så har man inte heller kanske blicken för 
hur det ser ut med ett normalt barn eller någon som är lite slöare, 
eller sämre … tycker att, ja men han hänger bara mot pappas axel, 
han är bara lite trött” (SSK 5) 

Barns behov 

Bemötandet av barn var annorlunda mot hur bemötandet av vuxna är enligt 
sjuksköterskorna. De menade att det var av större vikt att förklara mer för barn 
och att ta sig tid att bygga upp ett förtroende för att kunna utföra sitt arbete på ett 
bra sätt. 
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”barn gör du ju inte som med vuxna, du måste … skapa en bra 
relation, mellan barnet och dig. Annars kan du inte ens ta en puls, 
du kan inte ta ett tryck, du kan inte göra någonting, du kan inte 
överhuvudtaget få någon information, mer än det du ser, och det du 
känner.” (SSK 2) 

Sjuksköterskorna menade att det skilde sig mycket hur barn betedde sig gentemot 
sjukvårdspersonalen jämfört med hur vuxna gjorde. Barnen ställde mer frågor och 
hade större krav på förklaringar och ett bra bemötande. 

”de ställer frågor rent ut och … vad ska man säga? De försöker inte 
slingra sig som kanske vuxna gör och fråga på ett litet annat sätt 
utan de säger rent ut. Och de läser också en vuxen alldeles, alldeles 
för bra. Om man inte skulle tala sanning.” (SSK 4) 

Var barnet inte vid medvetande beskrevs situationen annorlunda av 
intervjupersonerna, då gällde det bara att rädda liv. Däremot blev bemötandet av 
föräldrarna och att etablera en relation till familjen av än större vikt.  

Familjen i fokus 

Intervjupersonerna beskrev att vid vårdandet av barn är det oftast inte bara en 
person du har att bemöta, utan ytterligare en eller flera personer, såsom barnets 
föräldrar. Detta uttryckte sjuksköterskorna var ytterligare en stor del i vården av 
barn.  

Föräldrarnas uppträdande påverkade i stor utsträckning hur barnet uppträdde, och 
därmed påverkade deras uppträdande även hur vården av barnet blev. Detta 
resulterade i ytterligare en utmaning i vårdsituationen.  

”det är ju väldigt mycket föräldrarna hurdana barnen är också. Har 
du ett stirrigt och stimmigt föräldrapar som kommer med barn, då 
är det ju ofta barnen också blir stirriga” (SSK 1) 

Utbildning inom området föräldrar – barn var något som efterfrågades av 
sjuksköterskorna, då bemötandet av dessa tillsammans i den akuta situationen 
många gånger uttrycktes som svårt.    

Möjlighet till stöd och hjälp 

Något sjuksköterskorna upplevde som viktigt var möjligheten att kunna be sina 
kollegor vid akutmottagningen om hjälp. Detta skapade en stor trygghet. Det 
påtalades att tillit fanns mellan kollegorna och att de därför kunde be varandra om 
hjälp och ställa frågor till varandra om de olika situationer som uppkom. Detta 
skapade en trygghet. Vikten av förstående och hjälpsamma kollegor poängterades 
som stor. Utan det skulle det vardagliga arbetet inte fungera. Framför allt i de 
svåra och stressfyllda situationer då prio 1-barn vårdas.  
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”Och sen kan det ju vara lite olika hur man är i livet också … ändå 
är vi ju rätt så öppna här att man hjälps åt (…) man kan ju säga att 
nej, jag klarar nog inte av det här, det är jättekänsligt (…), då tror 
jag att vi hjälps åt … att stötta varandra eller att någon säger okej, 
det kan jag ta eller en annan gång kanske det är jag som säger det, 
att det är okej” (SSK 6) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes vilket var enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
samt Polit och Hungler (1995) lämpligt då det på ett bra sätt kan spegla 
människors åsikter, deras upplevda värld och utifrån deras upplevelser utveckla en 
mening. Hade till exempel en litteraturstudie gjorts inom området hade detta 
handlat om att söka och finna mening i tidigare utförda studier (Polit & Hungler, 
1995), och det upplevdes att för lite tidigare forskning har genomförts för att 
kunna utföra en litteraturstudie inom ämnet sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda barn. Den litteratur som hittats har dessutom behandlat enskilda tillstånd 
hos minderåriga patienter och har framför allt utgått från sjuksköterskan med 
pediatrisk vidareutbildning, vilket denna studie ej innefattar. Mycket av den 
litteratur som finns angående barn vid en akutmottagning behandlar hur barnet ska 
bemötas och vårdas, och inte sjuksköterskans upplevelser av vården. En empirisk 
studie kan även göras med exempelvis enkäter som delas ut till den kategori av 
människor som undersökningen avser. Denna typ av studie är dock kvantitativ och 
är enligt Polit och Hungler (1995) inget bra sätt att undersöka upplevelser på, då 
inga följdfrågor kan ställas och svaren ofta blir relativt korta. En enkätstudie är 
mer passande då kortfattad information eftersöks från ett stort urval, medan 
intervjustudier som är en typ av kvalitativ studie mer eftersöker djupgående svar 
från ett lite mindre urval (a.a.).  

Studien inriktades mot sjuksköterskor utan pediatrisk vidareutbildning vid en 
akutmottagning utan specialisering mot minderåriga patienter, och inte 
sjuksköterskor på vårdavdelningar beroende på att sjuksköterskor vid 
akutmottagningen vårdar både minderåriga och vuxna patienter. Sjuksköterskorna 
vid den aktuella akutmottagningen saknade vidareutbildning inom pediatrik. 
Enligt Wikström (2006) är det vanligen så att sjuksköterskor vid akutmottagningar 
inte har sådan vidareutbildning.  

Som teoretisk referensram valdes Patricia Benners (1993) teori om kunskap och 
erfarenhet. Anledningen till att denna teori ansågs relevant för denna studie var att 
antalet minderåriga patienter vid den aktuella akutmottagningen har minskat 
sedan omorganisationen vid den aktuella akutmottagningen samt att 
vidareutbildning inom pediatrik saknas hos sjuksköterskorna.  

Då studien påbörjades var målet att intervjupersonerna skulle vara både kvinnor 
och män. Under urvalet föll det sig dock så att endast kvinnor fanns närvarande de 
dagar då tillfrågandet skedde. Därför blev intervjupersonerna endast kvinnor, 
vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009) 
har kvinnor lättare att anklaga sig själva vid händelser i livet och att bli stressade 
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över dem. Därmed kanske inte män hade uppfattat vården av barn som lika 
påfrestande och detta kan därmed ha påverkat resultatet i studien. Genom att i 
studien ha intervjuat lika många manliga som kvinnliga sjuksköterskor hade inte 
heller ett rättvist resultat kunnat uppnås. Detta på grund av att det på den aktuella 
akutmottagningen övervägande arbetar kvinnliga sjuksköterskor, och det hade 
därmed inte speglat arbetsplatsens fördelning.   

Inklusionskriterierna som användes var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat 
inom akutsjukvården minst två och under denna tid ha kommit i kontakt med prio 
1-barn minst tre gånger. Inklusionskriterierna var relevanta eftersom det 
eftersöktes sjuksköterskor med rutin inom området. Det var nödvändigt för att 
sjuksköterskorna skulle ha landat i sin yrkesroll som sjuksköterska vid en 
akutmottagning. Då akutmottagningen de senaste åren endast vårdat prio 1-barn 
ansågs det som tillräckligt att ha kommit i kontakt med prio 1-barn i akuta 
situationer endast tre gånger. Sjuksköterskorna bör efter denna tid och med denna 
erfarenhet ha fått den uppfattning om ämnet som krävdes för att kunna besvara 
frågorna i intervjun. Benner (1993) menar att en sjuksköterska efter två till tre år 
inom en klinisk verksamhet har fått rutin nog att kallas en kompetent utövare. 
Därför kändes denna avgränsning relevant.  

Tre personer avböjde deltagande i studien. Detta kan ha påverkat resultatet på så 
vis att inkluderandet av fler personer skulle kunna medföra ett rikare material. Å 
andra sidan menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är viktigt att 
intervjupersonen är motiverad att svara på frågor och att hålla sig till 
intervjuämnet. Därtill tyckte sig personerna som deltog ha tillräcklig erfarenhet 
och data från intervjuerna bedömdes som tillfredsställande.  

Urvalet av intervjupersoner kunde gjorts på ett mer randomiserat sätt för att med 
större säkerhet spegla sjuksköterskornas genomgående upplevelser som de ser ut 
vid akutmottagningen. Detta kunde till exempel gjorts med hjälp av ett 
slumpmässigt urval genom lottdragning bland alla tillsvidareanställda vid 
akutmottagningen, eller med hjälp av ett systematiskt urval. Då denna typ av urval 
används tilldelas alla tänkbara intervjupersoner ett nummer, där sedan exempelvis 
var tionde person väljs ut (Bryman, 2011).  Urvalet gjordes nu med det så kallade 
bekvämlighetsurvalet, även kallat convenience sample (Bryman, 2011, Polit & 
Hungler, 1995). Problemet med convenience sample är enligt Polit och Hungler 
(1995) att personerna som väljs ut kan göra att inte den typiska bilden fås av 
populationen. Det ansågs dock att det låga antalet intervjupersoner som 
eftersöktes gjorde att en lottdragning eller ett systematiskt urval av sjuksköterskor 
under inklusionskriterierna hade kunnat bli lika atypisk som det nuvarande urvalet 
eventuellt var.  

Under studien utfördes sex stycken intervjuer. Vid detta relativt låga antal 
intervjuer kunde mycket data från respektive intervju användas.  Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är det normala antalet intervjuer under en intervjustudie 5-25 
stycken och antalet är beroende av tid och resurser som studien har att tillgå. För 
en bra kvalitativ intervjustudie kan det vara av större värde att ha ett noga utfört 
bakgrundsarbete, förberedelse och analys av intervjuerna än att ha många 
intervjuer (a.a.). Förarbetet till studien, innefattande bakgrundssökningar, 
intervjufrågor, etisk ansökan, sökande av godkännande hos verksamhetschefen 
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vid akutmottagningen, rekrytering av intervjupersoner samt genomförandet av 
intervjuerna gjordes därför under vinter, vår och höst 2010-2011.  

Intervjuerna genomfördes i ett anhörigrum på sjuksköterskornas arbetsplats. Det 
är enligt Bryman (2011) viktigt att vid en intervju säkerställa att miljön är lugn, 
trygg och ostörd, och att den utförs på en plats där det inte finns risk att obehöriga 
kan höra vad som sägs. Anhörigrummet på arbetsplatsen valdes eftersom det var 
en bekant plats för sjuksköterskorna, och även en avskärmad plats utan störande 
moment. Detta är viktigt vid valet av intervjuplats enligt Trost (2010).  

Intervjuerna som genomfördes tog i genomsnitt cirka femton minuter. Detta 
uppfattades som kort intervjutid, men då det upplevdes att intervjupersonernas 
svar ändå var av god kvalitet och svarade väl mot studiens syfte lämnades detta 
utan åtgärd. En djupare förståelse för sjuksköterskornas upplevelse hade 
eventuellt kunnat uppnås med en längre och mer djupgående intervju. Den korta 
intervjutiden kan ha berott på intervjuarnas brist på erfarenhet i att utföra 
intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan brist på erfarenhet hos 
intervjuarna leda till svårighet att följa upp intervjuarnas svar och utveckla 
intervjun. En god intervjuare ska vara kunnig, tydlig och känslig, det vill säga 
lyssna aktivt och söka svar hos intervjupersonen genom att vara lyhörd för det 
som inte sägs, utan känns. Andra viktiga egenskaper hos intervjuaren är öppenhet 
och auktoritet för att styra intervjun mot rätt håll (a.a.). Eventuellt kunde även 
intervjufrågorna från början utformats så att de inbjöd till längre och djupare svar, 
även detta kan bero på intervjuarnas brist på erfarenhet.  

Under intervjuerna valdes att ej registrera intervjupersonernas icke-verbala 
kommunikation, det vill säga gester och allmänt kroppsspråk. Enligt Trost (2010) 
kan den icke-verbala kommunikationen ge kompletterande information under en 
intervju, så som förstärkning av vissa sagda ord och meningar. Trost (2010) menar 
dock även att man inte ska överdriva kroppsspråkets betydelse och tolka in för 
mycket i det. Valet att ej registrera den icke-verbala kommunikationen tros ej ha 
påverkat resultatet i denna studie.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det ofta finns en maktasymmetri under 
en kvalitativ intervju. Detta på grund av att intervjuaren/intervjuarna har 
bakgrundskunskap vilket intervjupersonen ofta inte har i lika stor utsträckning, 
samt att intervjuaren/intervjuarna har kontrollen över samtalet genom sina frågor 
och utvecklingen av valda frågor (a.a.). Intervjuarna var vid denna studie 
dessutom två stycken som ställde frågor till en intervjuperson, detta kan möjligen 
också ha påverkat intervjupersonens känsla av maktfördelningen. 
Maktfördelningen under intervjun kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) ha lett 
till att intervjupersonerna kände sig i underläge och därmed undanhåller viss 
information eller undviker ämnet.  Ur intervjuarnas perspektiv kan det enligt Trost 
(2010) ha haft en positiv inverkan, då stöttning kan ges mellan intervjuarna och en 
bredare förståelse av intervjumaterialet är lättare att få.  

Analysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av en innehållsanalys, inspirerad 
av den som beskrivs av Burnard (1996). Under analysen användes inte Burnards 
tredje steg, då meningsenheter som framkommit ska färgmarkeras och därefter 
sorteras efter respektive färg. Då kategorier framkommit tydligt redan under de 
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första två stegen, ansågs detta steg överflödigt och det bedömdes att ytterligare 
resultat inte hade framkommit om även det tredje steget använts.  

Anledningen till att en innehållsanalys valdes var att det fanns en vilja att lyfta 
fram de meningsbärande enheter som fanns i intervjuerna. Detta för att få mer 
tyngd till resultatet och en mer deskriptiv data (Holme & Solvang, 1991). Även 
till exempel en intervjuanalys med fokus på meningen (Kvale & Brinkmann, 
2009) kunde använts, då intervjuns övergripande mening eftersöks. Denna metod 
används dock främst vid stora, omfattande intervjuer för att få korta, 
strukturerade, övergripande kodningar (a.a.). Det ansågs att färre intervjuer och 
mer information från varje intervju var mer relevant för studiens syfte att beskriva 
upplevelser.   

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna studie var att sjuksköterskorna som intervjuades upplevde 
vården av prio 1-barn vid akutmottagningen som extra stressig, känslomässigt 
jobbig. De menade även att bemötandet av barn var annorlunda mot det av vuxna 
patienter, inte minst på grund av att barn ofta har föräldrar eller andra anhöriga 
med sig till akutmottagningen som även de ska bemötas. Mycket av 
sjuksköterskornas upplevelser bottnade i att de upplevde en brist på erfarenhet och 
kunskap inom denna vård. De områden som kommer diskuteras är stress, 
bemötande samt erfarenhet, kompetens och rutiner.  

Sjuksköterskorna uttryckte en viss rädsla och stresskänsla över att få larm om prio 
1-barn. De menade att känslan bottnade i en rädsla att göra fel och i att barn ses 
som mycket ömtåliga. En studie gjord av Hilliard och O’Neill (2010) beskriver att 
sjuksköterskor som behandlar barn med brännskador har uttryckt att det är viktigt 
att inte låta den känslomässiga reaktionen komma fram för mycket, då detta leder 
till en svårighet att utföra arbetet och att stå ut med känslorna. Sjuksköterskorna i 
studien uttryckte att de gömmer sina känslor i vårdarbetet för att undvika att 
uppröra barnet (a.a.). Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte även de att det var 
viktigt att inte visa känslan av stress för barnet som vårdades samt för dennes 
föräldrar.  

Sjuksköterskorna som deltog i denna studie uttryckte att det ofta var en 
stressfaktor i sig att bemöta föräldrar till ett skadat eller sjukt barn, då inte mycket 
erfarenhet och kunskap fanns inom detta område. Denna situation ledde till 
känslor av stress för sjuksköterskorna. Enligt O’Meara (2004) ger utbildning 
kunskap vilket leder till stärkt självförtroende och ett lugn hos sjuksköterskan, 
vilket i sin tur gör att föräldrarna blir lugnare.  

I denna studie uttrycktes av sjuksköterskorna att det var viktigt att skapa 
förtroende hos både barn och föräldrar för att kunna utföra vården på bästa sätt, 
och att föräldrarnas beteende påverkar barnets beteende.  Detta visades även i 
Hilliard och O’Neills (2010) studie. I den framkom att vid vårdandet av barn bör 
hela familjen inkluderas, bra kontakt med föräldrarna kan göra att även barnet blir 
lugnare. Då situationen för både sjuksköterskan, barnet och föräldrarna är 
stressfylld i sig då de befinner sig vid akutmottagningen anses att alla metoder för 
att minska stressen kan vara av värde.  
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Då sjuksköterskorna vid akutmottagningen där studien utförts de senaste åren har 
vårdat barn endast i liten utsträckning blir möjligheterna till erfarenhet mindre. Då 
kunskap och trygghet i arbetssituationen enligt Benner (1993) kommer av 
erfarenhet kan det antas att sjuksköterskorna i studien är mindre trygga och har 
mindre kunskap i situationer då prio 1-barn vårdas än då vuxna patienter vårdas.  

Benner (1993) har beskrivit fem kunskapsnivåer. Dessa fem baseras på 
sjuksköterskans kompetensutveckling som hon erhåller utifrån erfarenhet av 
arbetet. Det kan antas att sjuksköterskorna som deltagit i denna studie från början 
på grund av sin erfarenhet är kompetenta, skickliga eller experter inom sitt arbete 
vid akutmottagningen, men att de många gånger när de ska vårda prio 1-barn går 
tillbaka till något tidigare steg, till exempel den avancerade nybörjaren eller 
kompetenta utövaren. De kan enligt denna modell ha svårare att bedöma 
minderåriga patienters tillstånd och att hantera förändringar i tillstånd än de skulle 
ha haft i vårdandet av en vuxen patient. Orsaker till detta kan vara brist på 
erfarenhet som uppkommer då de inte träffar barn i sitt arbete kontinuerligt. En 
annan orsak kan vara att de har begränsad utbildning i området, trots att det ingår i 
arbetsuppgifterna för sjuksköterskorna vid den aktuella akutmottagningen att 
vårda prio 1-barn.  

Benner (1993) anser att erfarenhet ger kunskap och att kunskap ger trygghet. Det 
var i många fall bristen på erfarenhet och kunskap som gjorde att sjuksköterskorna 
i denna studie tyckte det var jobbigt och svårt att vårda prio 1-barn. Ett förslag för 
att utveckla trygghet för sjuksköterskorna är mer utbildning i bemötande och 
tydligare riktlinjer/vårdplaner eller PM angående prio 1-barn på 
akutmottagningen. Med hjälp av detta skulle även en sjuksköterska utan 
utbildning i pediatrik kunna känna att hon har en modell och rutiner att följa i sitt 
arbete när hon kommer i kontakt med minderåriga patienter. Detta kan ge en 
trygghet så som de nuvarande traumautbildningarna, med fokus mot vuxna 
patienter, ger. Då sjuksköterskorna vid akutmottagningen i fråga har månatliga 
traumaövningar kan frågan ställas om inte dessa någon gång ibland skulle kunna 
bytas ut mot trauma och skador inriktat mot barn. Uppdatering angående trauma 
är onekligen viktigt med tanke på att övningar ges varje månad, och därmed borde 
trauma vad gäller barn uppfattas vara av lika stor vikt, även om inte denna 
patientkategori är lika vanligt förekommande vid akutmottagningen. Enligt 
Benner (1993) är den kompetenta utövaren, vilket sjuksköterskor vid den aktuella 
akutmottagningen kan antas vara i vårdandet av barn, mottaglig för praktiska 
övningar för att utveckla sin erfarenhet och därmed kompetens.   

Utbildning inom området prio 1-barn vid akutmottagningen och även bemötandet 
av föräldrar till dessa barn eftersöktes av sjuksköterskorna. Vården av vuxna får 
sjuksköterskor vid den aktuella akutmottagningen rutin på, då detta är den 
huvudsakliga patientgruppen. Patienter som är barn kommer till akutmottagningen 
endast vid så kallade prio 1-larm. Därmed får inte sjuksköterskorna samma rutin 
för dessa patienter, utan träffar endast dem i den livshotande situationen. 
Lundqvist och Nilstun (2009) skriver att det är viktigt att sjuksköterskor som på 
något sätt arbetar med barn får möjlighet till utbildning inom barn och deras 
känslomässiga behov.  
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SLUTSATS 

Syftet med studien var att belysa upplevelser av att som sjuksköterska utan 
pediatrisk vidareutbildning vårda barn med livshotande tillstånd vid en 
akutmottagning. Under intervjuerna framkom att vården av barn med livshotande 
tillstånd är känslomässigt krävande och en ökad stressfaktor för sjuksköterskor 
utan pediatrisk utbildning som arbetar vid akutmottagningen. Vid 
akutmottagningen där studien genomförts vårdas endast så kallade prio 1-barn, 
vilket gör att sjuksköterskor som arbetar där inte känner att de får samma rutin vid 
vård och bemötande av minderåriga patienter som vid vuxna patienter. På grund 
av att sjuksköterskorna endast vårdar prio 1-barn skapar detta en viss otrygghet, 
brist på kunskap och därmed stress i det vårdande mötet med dessa patienter samt 
deras närstående.  

Utbildning inom att bemöta och vårda barn med livshotande tillstånd efterfrågades 
av sjuksköterskorna som deltog i studien. Utbildning upplevdes kunna ge en större 
trygghet hos sjuksköterskorna. De upplevde en brist på kunskap inom området, 
framför allt vad gällde bemötandet av föräldrar, och därför eftersöktes mer 
utbildning inom detta. 

Det är tänkbart att sjuksköterskorna vid den aktuella akutmottagningen förutom 
mer utbildning skulle ha nytta av mer utvecklade rutiner vad gäller barnpatienter, 
så som PM och lathundar. Enligt American Academy of Pediatrics (2008) är 
riktlinjerna angående barn med livshotande tillstånd ofta bristfälliga, men de är 
viktiga att ha. Nyttjande av andra instanser inom landstinget, så som föreläsningar 
av barnläkare från barnkliniken, uppfattas som en god insats för att öka kunskapen 
och förståelsen för barn. Detta tros förbättra arbetssituationen och stärka 
sjuksköterskornas känsla för akutpediatrik. 

Då lite forskning finns inom området skulle fler studier behöva göras. 
Forskningen skulle även kunna utvecklas mot vad utbildningar har för effekt och 
varför det lättare relateras till den egna familjen när det gäller barnpatienter än 
vuxna patienter. Ett exempel på en studie som skulle kunna genomföras är om det 
verkligen är motiverat att ha utbildningar i akutpediatrik på mindre 
akutmottagningar likt den i studien, då barnpatienter där är en liten 
patientkategori. Dessutom skulle mer forskning inom samma område som denna 
studie behövas, för att få en klarare bild av hur sjuksköterskor upplever vården av 
barn överlag då denna studies omfattning är relativt liten.  
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Bilaga I 

TILL VERKSAMHETSCHEFEN PÅ AKUTKLKINIKEN: BEGÄRAN OM 
TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV INTERVJUSTUDIE 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Caroline Laine och Susanne Svensson, som ska 
genomföra en intervjustudie som kommer användas till vårt examensarbete, vilket även 
är vår kandidatuppsats. Vår förhoppning är att få genomföra studien på akutkliniken i 
Karlskrona och söker nu därför tillstånd om detta. Intervjuerna kommer genomföras 
under vårterminen 2011, och uppsatsen kommer sedan skrivas under höstterminen 
2011. 

Vårt syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att inom akutsjukvården vårda 
barn i akuta situationer.  

Vi vill undersöka om man som grundutbildad sjuksköterska känner att man har tillräcklig 
kunskap inom pediatrik för att känna sig bekväm i situationer där sjuksköterskan ska 
vårda svårt skadade barn.  

Sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvården är antingen grund- eller 
specialistutbildade. För att jobba med barn inom en pediatrisk avdelning krävs oftast en 
vidareutbildning inom barnsjukvård vilket sjuksköterskor inom akutsjukvården oftast 
inte har. Både psykiskt och fysiskt är det stora skillnader mellan barn och vuxna. Bland 
annat har barn mycket trängre luftvägar än vuxna, och de har tillväxtzoner i skelettet 
som börjar som brosk och gör skelettet mer poröst vilket gör barnen mer utsatta för 
frakturer än vuxna. Bland annat dessa anledningar gör detta ämne intressant att 
undersöka. 

Etiskt tillstånd kommer sökas hos Etikkommittén Sydost. Inga personuppgifter om de 
intervjuade kommer att användas i uppsatsen, förutom kön, utbildningsgrad, ålder och 
antal år inom akutsjukvården.  

Utvärdering av intervjuerna kommer sedan användas som resultat i vår 
kandidatuppsats.  

Vi hade varit väldigt tacksamma om vi hade fått genomföra studien hos Er. Än mer 
tacksamma hade vi blivit om Ni hade velat hjälpa oss med urvalet av sjuksköterskor att 
intervjua. Inklusionskriterier är att sjuksköterskorna ej har vidareutbildning inom 
pediatrik (de kan dock ha fått fortbildningar inom sitt arbete), de ska ha jobbat inom 
akutsjukvården i minst två år och under denna tid ha kommit i kontakt med prio 1-barn 
minst tre gånger. De intervjuade ska vara av varierande kön och ålder.  

Om Ni vill önskar läsa projektplanen om studien skickar vi mer än gärna detta till Er. Vid 
eventuella ytterligare frågor till oss är Ni välkomna att höra av Er.  
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Med vänlig hälsning  

 

    
Caroline Laine 
Telefonnummer: 0736 15 16 94 
e-mail: caroline.laine@hotmail.com 

 

    
Susanne Svensson 
Telefonnummer: 0733 74 27 60 
e-mail: susv08@student.bth.se 

 

       

MEDGIVANDE FRÅN VERKSAMHETSCHEFEN  

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information om studien, och att 
jag har haft möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor som jag i så fall har 
fått tillfredsställande svar på. Jag medger därför att studien får genomföras på 
akutkliniken i Karlskrona.  

 

     
Underskrift av verksamhetschef 

 

    
Namnförtydligande 

 

Medgivande återsändes i medföljande frankerat kuvert till: 

Caroline Laine  
… 
… 

Detta medgivande finns i 2 kopior. Ett för verksamhetschefen att behålla, och ett till 
studenterna. 
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Bilaga II 

INFORMATION TILL DIG SOM VILL DELTA I STUDIEN OM BARN I 
AKUTA SITUATIONER 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som ska genomföra en intervjustudie. Intervjuerna 
kommer genomföras under vårterminen 2011, och uppsatsen kommer sedan skrivas 
under höstterminen 2011. 

Studien kommer användas till ett examensarbete på sjuksköterskeprogrammet, vilket 
även är vår kandidatuppsats.  

Vårt syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att inom akutsjukvården 
behandla barn i akuta situationer.  

Vi vill undersöka om man som grundutbildad sjuksköterska känner att man har tillräcklig 
kunskap inom pediatrik för att känna sig bekväm i situationer där sjuksköterskan ska 
vårda prio 1-barn.  

Sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvården är antingen grund- eller 
specialistutbildade. För att jobba med barn inom en pediatrisk avdelning krävs oftast en 
vidareutbildning inom barnsjukvård vilket sjuksköterskor inom akutsjukvården oftast 
inte har. Både psykiskt och fysiskt är det stora skillnader mellan barn och vuxna. Bland 
annat har barn mycket trängre luftvägar än vuxna, och de har tillväxtzoner i skelettet 
som börjar som brosk och gör skelettet mer poröst vilket gör barnen mer utsatta för 
frakturer än vuxna. Bland annat dessa anledningar gör detta ämne intressant att 
undersöka. 

Vi kommer inte att använda några personuppgifter om Dig i uppsatsen, utom ålder och 
kön. Ditt deltagande kan när som helst avbrytas om Du av någon anledning skulle vilja 
det, utan att vi på något sätt ifrågasätter detta.  

Din medverkan och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 
att presenteras så att inga enskilda individer kan identifieras. 

Studien kommer genomföras genom enskilda intervjuer med Dig och fem andra 
sjuksköterskor från akutkliniken. Du får själv välja var intervjun ska genomföras så Du 
känner dig så bekväm som möjligt. Möjliga platser är till exempel grupprum på Blekinge 
Tekniska Högskola, i Ditt hem eller någon annanstans där Du känner dig trygg. Intervjun 
kommer att spelas in, men materialet kommer endast användas av oss som genomför 
studien.  Handledaren för denna uppsats heter Amanda Hellström och är sjuksköterska 
och doktorand i Vårdvetenskap. 

Om Du har några frågor eller funderingar som Du skulle vilja ha svar på gällande studien 
kan Du kontakta någon av oss (se kontaktuppgifter nedan). 
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Med vänlig hälsning  

 

    
Caroline Laine 
Telefonnummer: 0736 15 16 94 
e-mail: caroline.laine@hotmail.com 

 

    
Susanne Svensson 
Telefonnummer: 0733 74 27 60 
e-mail: susv08@student.bth.se 

 

       

MEDGIVANDE FRÅN INTERVJUPERSONEN 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information om studien, och att 
jag har haft möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor som jag i så fall har 
fått tillfredsställande svar på.  

 

    
Underskrift av intervjuperson 

 

    
Namnförtydligande 

Telefonnummer eller annan föredragen kontaktväg:    

 

Medgivande återsändes i medföljande frankerat kuvert till: 

Caroline Laine  
… 
… 

Detta medgivande finns i 2 kopior. Ett för Dig att behålla, och ett till studenterna. 
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Bilaga III 

INTERVJUGUIDE 

Deskriptiva uppgifter  

• Ålder, kön & tid inom vården/akutsjukvården 

 

• Skulle Du vilja berätta hur det är för dig att vårda prio 1-barn? 

• Upplever Du att bemötandet av patienter som är barn är annorlunda än 

bemötandet av vuxna patienter? Hur då? Utveckla gärna. 

• Hur upplever Du Din kompetens i att behandla prio 1-barn? Vilka delar tycker Du 

eventuellt att Du saknar? 

• Har Du fått någon fortbildning inom akutpediatrik sedan Du började arbeta inom 

akutsjukvården? Om nej, tycker Du att behovet finns? 

• Kan Du beskriva en situation då Du vårdat ett barn i en akut situation? Hur 

kände Du då? Utveckla gärna.  
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BILAGA IV 

Exempel på kategorisering av meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori Underkategori 

”min största skräck är 
fortfarande sjuka barn 
och skadade barn” (SSK 
4) 

Rädsla för 
sjuka/skadade 
barn 

 Rädsla att vårda 
barn 
 

Osäkerhet ledde 
till rädsla 
 

- 

”Man kanske får ett 
larm, de är här om fem 
minuter, då får man ett 
adrenalinpåslag” (SSK 
1) 

Ökad stress och 
adrenalinpåslag 

Stress och 
adrenalin 
 

Osäkerhet ledde 
till rädsla 
 

Stress och 
adrenalinpåslag 

”Men då var det 
jobbigast att man inte 
hade haft kontakten (när 
barnet anlände i luckan) 
och hunnit förbereda sig 
vad som skulle hända 
då” (SSK 6) 

Jobbigt att inte 
kunna förbereda 
sig 

Att inte hinna 
förbereda sig 
 

Osäkerhet ledde 
till rädsla 
 

Förberedelse för 
situationen 

”då var den pojken 
ungefär lika gammal 
som min son som … det 
var jättejobbigt” (SSK 
5) 

Jättejobbigt om 
barnet var ungefär 
jämnårigt med 
eget barn 

Identifiering med 
egna barn 
 

Annorlunda att 
möta barn 
 

Identifiering med 
föräldrarollen 

”man bemöter ju barn, 
kanske lite mer … man 
förklarar nog mer … för 
barn” (SSK 3) 

Förklarar mer vid 
möten med barn 

Barn får mer 
förklaringar 
 

Annorlunda att 
möta barn 
 

Barns behov 
 

”När det gäller barn så 
är det ju inte bara 
barnet man har, utan 
man har ju föräldrarna 
också.” (SSK 2) 

Inte bara barnet 
utan föräldrarna 
också 

Möte med hela 
familjen 
 

Annorlunda att 
möta barn 
 

Familjen i fokus 
 

”sen har man ju kommit 
ifrån lite det här 
bemötandet med barn 
efter vi blev av med 
barnpatienterna” (SSK 
6) 

Kommit ifrån 
bemötandet av 
barn då vi blev av 
med 
barnpatienterna 

Saknar kontinuitet 
vid vård av barn 
 

Känsla av att 
inte inneha 
tillräckligt med 
erfarenhet 
 

Behov av rutin 
 

”… att jag skulle behöva 
utbildning i allt vad 
gäller barn, bara vad 
gäller att deras 
vitalparametrar inte är 
likadana som en vuxen” 
(SSK 5) 

Skulle behöva 
utbildning vad det 
gäller barn 

Utbildning om 
barn 
 

Känsla av att 
inte inneha 
tillräckligt med 
erfarenhet 
 

Utbildningsbehov 

”och sen har vi ju 
varandra, kollegorna 
emellan. Vi diskuterar ju 
väldigt mycket hur man 
upplever saker och ting 
och hade det kunnat 
utföras på ett annat sätt 
och hur hade du gjort” 
(SSK 6) 

Kollegor 
diskuterar 
upplevelser och 
utförande av vård 

Diskussion med 
kollegor 
 

Möjlighet till 
stöd och hjälp 
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