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Sammanfattning 
På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och 

barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. 

Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas 

av abstinenssymtom vid nedtrappning. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att bedöma och 

behandla barns symtom och tidigare forskning visar vikten av att sjuksköterskan kan 

upptäcka och särskilja symtom. Vårda ett sjukt barn innefattar även barnets familj som i 

familjecentrerad vård. Syftet med examensarbetet var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. Data består av 

kvalitativa forskningsintervjuer där åtta specialistsjuksköterskor intervjuats med hjälp av 

en semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med induktiv 

innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre kategorier och tio subkategorier. I resultatet 

framkom svårigheter att tolka tecken på abstinens då symtomen kunde bero på andra 

tillstånd såsom sepsis eller sjukdom. Vikten av att trappa ut sederande och 

opioidläkemedel långsamt, samt värdet av att ha en individuell plan för vården framkom. 

Sjuksköterskorna använde sig av både farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling. Delaktiga föräldrar ansågs av betydelse och om de fått förståelse för 

situationen kunde det innebära en tryggare vård för alla. En svårighet som beskrevs var 

föräldrars oro som kunde skapa frustration hos personalen. I resultatet framkom även att 

en lugn och trygg miljö var viktigt men kunde vara svårt att uppnå då medicinsk apparatur 

störde och akuta åtgärder prioriterades samt att tid att vara hos barnet saknades. I 

diskussionen beskrivs svårigheter att tolka och bedöma abstinenssymtom och forskningen 

tar upp över 50 olika symtom för abstinens. Tolkning av barns symtom tycks vara en 

mycket subjektiv bedömning som medför en subjektiv behandling. Icke-farmakologiska 

åtgärder diskuteras som en del av abstinensbehandling vilket ger kontraster till 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. 

 

Nyckelord: barnintensivvård, läkemedelsabstinens, abstinenssymtom hos barn, 

familjefokuserad omvårdnad.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Intensivvård ______________________________________________________________ 1 
Intensivvårdssjuksköterskans ansvar _________________________________________________ 2 

Abstinensutveckling hos barn inom intensivvård ________________________________ 2 
Abstinenstecken och bedömning av abstinens __________________________________________ 2 

Familjefokuserad omvårdnad________________________________________________ 3 

Tidigare forskning _________________________________________________________ 4 

Vårdteoretiskt perspektiv ___________________________________________________ 5 
Livsvärldsteorin och delaktighet i vårdrelationer ________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 5 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Ansats ___________________________________________________________________ 6 

Urval ____________________________________________________________________ 6 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 8 

Förförståelse ______________________________________________________________ 9 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Det komplexa vårdandet ___________________________________________________ 10 
Att upptäcka och tolka tecken _____________________________________________________ 10 
Att se skillnad - att urskilja tecken __________________________________________________ 11 
Att samarbeta mellan personalgrupper_______________________________________________ 11 
Att lyckas eller misslyckas - tillfredsställelse eller frustration _____________________________ 12 

Farmakologisk behandling - en del av vårdandet _______________________________ 12 
Att trappa ned genom följsamhet ___________________________________________________ 12 
En fas att gå igenom _____________________________________________________________ 13 
Förändring över tid – en ökad medvetenhet ___________________________________________ 14 

Att vårda tillsammans _____________________________________________________ 14 
Kommunikation med föräldrar_____________________________________________________ 14 
Närvarande föräldrar ____________________________________________________________ 15 
Att hjälpa barnet ________________________________________________________________ 16 

DISKUSSION _______________________________________________________ 17 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 17 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 19 
Upplevelser av att bedöma och behandla abstinenstecken ________________________________ 19 
Svårigheter att se skillnad på symtom _______________________________________________ 20 
Föräldramedverkan positivt men kan vara frustrerande __________________________________ 21 
Omvårdnad av barnet ____________________________________________________________ 22 



SLUTSATSER _______________________________________________________ 22 

REFERENSER ______________________________________________________ 23 
 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 



  1 

INLEDNING 

Intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) tar 

hand om svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Många barn 

intuberas för att respiratorbehandlas vilket innebär att de även medicineras med opioider 

och sedativa läkemedel som riskerar att ge abstinens. Vid vårdandet av barn ingår även 

omvårdnad av barnets familj. Detta kan bli ett känslosamt åtagande då 

intensivvårdssjuksköterskan engagerar familjen i vården i pressade situationer i en 

stressig vårdmiljö. Det svårt sjuka barnet behöver kunnig vårdpersonal som har kunskap 

om hur barn med läkemedelsabstinens skall vårdas men även kunskap om 

familjefokuserad omvårdnad. Vi har vårdat denna patientkategori och upplevt ett skede i 

vården där barnet förbättrats och läkemedel minskats men där barnet uppvisat olika 

abstinenssymtom. Vi är intresserade av att utifrån specialistsjuksköterskans syn, 

undersöka hur de bedömer och behandlar dessa barn, samt hur deras egen roll i vårdandet 

ter sig. Vilka svårigheter de ser och hur det påverkar barnet och familjen.  

 

 

BAKGRUND 

Intensivvård 

På en intensivvårdsavdelning skall manifest svikt i flera organ kunna behandlas. För att 

uppnå målet krävs det lokaler, specialistutbildad personal och patienter i begränsad 

mängd som gör det möjligt att bevara expertkompetens (Svensk Förening för Anestesi 

och Intensivvård SFAI & Intensivvårdssällskapet 2015). På intensivvårdsavdelningen 

(IVA) är meningen med vården att optimera förutsättningarna som finns för att patienten 

skall bli frisk och återgå till ett normalt liv där livskvalitet har den största betydelsen. När 

patienten vårdas på IVA är målet överlevnad och att sviktande vitala funktioner skall vara 

behandlingsbara (Larsson & Rubertsson 2012 s. 19). Blinkande ljus och störande ljud 

från apparatur, vårdpersonal som talar vid sidan om sängen samt stark belysning och högt 

tempo är några av faktorerna som skapar en stressig miljö på IVA både för patienter och 

vårdpersonal (Bizek & Fontaine 2013, s. 16). Johansson, Bergbom, Waye, Ryherd och 

Lindahl (2012) menar att ljud från apparatur och medpatienter i samma sal kan skapa 

rädsla, oro och hjälplöshet.  

 

 

På en barn/pediatrisk intensivvårdsavdelning (BIVA) vårdas barn med kirurgiska och 

medicinska diagnoser med manifest svikt i ett eller flera organsystem. Här vårdas de barn 

som är i behov av intensivvård innefattande diagnostik, övervakning och behandling. 

BIVA är bemannade av personalgrupper bestående av undersköterskor, 

intensivvårdssjuksköterskor barnsjuksköterskor och barnanestesiologer. Förutom de 

vårdande uppgifterna är det viktigt att personalen ger det känslomässiga stödet som hela 

familjen behöver, då det inte bara är barnet som behöver stöd (Svenska 

intensivvårdsregistret – SIR 2017). 
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Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Enligt Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård samt Svensk sjuksköterskeförening 

är det intensivvårdssjuksköterskans ansvar att främja patientens hälsa och undvika ohälsa 

genom säkerhet och god kvalitet i vårdarbetet. Arbetsuppgifterna innebär även att hantera 

och arbeta i en högteknologisk miljö med ansvar för att medicinteknisk utrustning som 

används utifrån riktlinjer, lagar och författningar. Intensivvårdssjuksköterskan arbetar 

utifrån vetenskap och kunskap för att utifrån sin erfarenhet utvärdera och granska 

omvårdnadsinterventioner, behandlingsformer och ordinationer. 

Intensivvårdssjuksköterskans ledarskap innefattar att planera, leda och samarbeta med 

olika professioner. För att uppehålla en god patientsäkerhet används aktivt riskanalyser 

och avvikelserapporteringar. Trygghet skapas för patienten genom att arbetet sker enligt 

standardiserade riktlinjer och utarbetade vårdplaner (Riksföreningen för Anestesi och 

Intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2012).  Evidensbaserad praktik är 

nödvändigt för att kunna ge patienten så optimal vård som möjligt. Genom att använda 

patientens erfarenheter och situation, den professionella expertisen samt tillgänglig 

kunskap tillsammans (Kaplow, Turner & Relf 2013, s. 2; Socialstyrelsen 2017). På IVA 

behöver sjuksköterskor hjälpa patienter med såväl fysiska som psykiska stressfaktorer 

vilket är en komplex process. Avancerad kunskap i bedömning och behandling men även 

medkänsla krävs (Bizek & Fontaine 2013, s. 19). För intensivvårdssjuksköterskor som 

vårdar sjuka barn handlar en stor del av arbetet om att minska rädsla och lugna barnet 

(Harris et al. 2016).  

 

 

Abstinensutveckling hos barn inom intensivvård 

Barn som genomgått omfattande smärtsamma ingrepp och behöver vårdas på en 

barnintensivvårdsavdelning kan behöva intravenösa infusioner av sedativa och 

analgetiska läkemedel. Dock kan långa tider med farmakologisk behandling med 

infusioner av opioder och/eller sedativa läkemedel kan ge abstinenssymtom (Harris et al. 

2016). SFAI beskriver att abstinenssymtom kan utvecklas efter några dagars intensivvård 

och att upptäcka abstinens hos små barn kan vara en stor utmaning. Många gånger har 

barnet överförts till vårdavdelning då symtom utvecklas, vilket ökar problematiken 

(Larsson & Lundeberg 2015). Enligt forskning ökar risken för abstinenssymtom hos ett 

nyfött barn efter fyra till fem dagars kontinuerlig tillförsel av sederande och 

opioidläkemedel. Symtomen kan utvecklas efter att sedering och opioidinfusioner 

minskats hastigt eller stängts av plötsligt (Harris et al. 2016; Lundeberg & Olsson 2016, 

ss. 223-224). Abstinensutveckling vid användande av kortverkande opioider ökar 

snabbare än mer långverkande, därför rekommenderas användning av morfininfusion 

som förstahandsval. 

 

 

Abstinenstecken och bedömning av abstinens 

Abstinens efter läkemedelsinfusioner kan hos barn ge många olika symtom såsom 

gastrointestinala besvär med illamående, kräkningar och matningssvårigheter, nedgång i 

vikt, uttorkning, men även neurologiska besvär såsom kramper, irritabilitet samt symtom 

från autonoma nervsystemet. Det finns individuella skillnader när det gäller utveckling 

av abstinens vilket behöver tas i beaktande i behandlingen av barnet. Tecken som liknar 
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abstinenssymtom kan bero på sjukdom och det är betydelsefullt att andra orsaker än 

abstinens utesluts. Detta görs lämpligen genom att mätinstrument som avser att mäta 

abstinens används. Behandlingen kan vara både farmakologisk och icke-farmakologisk 

omvårdnad (Lundeberg & Olsson 2016 s. 223-224). Larsson och Lundeberg (2015) 

beskriver symtom såsom excitation, takykardi, svettningar och oro som tecken på 

abstinens. Abstinenssymtom kan hos ett litet barn likna sepsis eller en svår sjukdom 

(Forsell & Larsson 2005 s. 652). 

 

 

Eftersom små barn inte kan beskriva hur de mår behöver sjuksköterskan observera och 

bedöma detta på ett korrekt sätt genom att undersöka barnets beteende och även 

fysiologiska parametrar. Betydelsen av att även kunna utvärdera effekt av insatt 

farmakologisk samt icke-farmakologisk behandling är stor (Harris et al. 2016). Icke-

farmakologisk behandling kan handla om att lugna och trösta genom närhet såsom 

beröring eller musikterapi samt avgränsning av ljud och ljus (Renn & Leslie 2013, s. 62). 

Harris et al. (2016) påpekar vikten av att särskilja abstinens från smärta och obehag är 

betydelsefull. Då abstinens ska bedömas behöver andra faktorer och sjukdomar uteslutas. 

Bedömning av sjuksköterskor med olika erfarenhet av abstinens kan medföra 

inkonsekvent behandling. Användande av mätinstrument kan vara en hjälp vid 

bedömningen och kan öka chansen för att barnet ska få mer konsekvent behandling 

(Harris et al. 2016; Lundeberg & Olsson 2016). Ett av mätinstrumenten som är utvecklat 

är ”Sophia Observation withdrawal Symptoms Scale” (SOS) framtagen och validerad 

både för användning på IVA samt vårdavdelning (Ista, Van Dijk, Gamel, Tibboel & De 

Hoog 2008; Harris et al. 2016). Instrumentet inkluderar 24 abstinenssymtom och vilka 

abstinenssymtom barnet uppvisar dokumenteras. Skalan används för att tidigt upptäcka 

symtom på abstinens Larsson och Lundeberg (2015) tar även upp Comfort-B-skalan som 

ett hjälpmedel och är en framtagen beteendeskala där åtta symtom studeras såsom 

ansiktsuttryck, aktivitet, gråt och tröstbarhetsgradsgrad för att hitta indikationer på 

framförallt smärta och sederingsgrad. De symtom som bedöms har numrerats och ju 

högre siffra desto allvarligare symtom. Till skalan finns föreslagna åtgärder. WAT-1, 

Withdrawal Assessment Tool version 1, är ett validerat bedömningsverktyg som avser att 

mäta abstinenssymtom (Harris et al. 2016). 

 

 

Familjefokuserad omvårdnad  

Vid all omvårdnad gällande barn är det av vikt att arbeta efter barnkonventionen. 

Barnkonventionen är ett internationellt rättsligt bindande avtal som står för att barn inte 

är vuxnas eller föräldrars tillhörighet utan barn är egna individer med rättigheter. Alla 

barn har samma värde och lika rättigheter, vid de beslut som berör barnet skall alltid 

barnets bästa tillgodoses. Barnet har rätt till ett liv där de blir respekterade och få uttrycka 

sin mening (UNICEF 1989). Familjefokuserad vård handlar om ömsesidighet mellan 

vårdare och familj. Sjuksköterskan har sin professionella kompetens och familjen en 

annan sorts kompetens men båda är viktiga för att upprätthålla hälsa hos barnet (Svensk 

sjuksköterskeförening SSF 2015). Svensk sjuksköterskeförenings definition på 

familjefokuserad omvårdnad: 
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“En familj utgörs av en självdefinierad grupp och familjefokuserad 

omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg fokuserar på 

familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom”  

(SSF 2015) 

 

Mastro, Flynn och Preuster (2014) menar att patient-familjefokuserad omvårdnad handlar 

om patientens och familjens unika relation med vårdaren. Ömsesidig respekt, tillit och 

delaktighet i beslut och vårdande är några av de huvuddrag som definierar omvårdnaden. 

Butler, Copnell och Willetts (2014) påpekar betydelsen av familjen i vårdandet av barn 

men att familjecentrerad omvårdnad kan vara en utmaning. Vidare skriver Mortensen et 

al. (2015) att genom arbete enligt familjefokuserat vårdande kan traumatiska stressymtom 

minskas hos föräldrar. Enligt Harris et al. (2016) behöver intensivvårdssjuksköterskan 

kunskap och medvetenhet om vikten av att ge föräldrar information och stöd och 

möjlighet till delaktighet i vården av sitt barn. 

 

 

Tidigare forskning  

Nedan följer en kort redogörelse för närliggande forskningsområden för examensarbetet. 

 

Franck, Naughton och Winter (2004) beskriver abstinensutveckling hos barn efter 

läkemedelsbehandling i en prospektiv studie. Observation gjordes av sjuksköterskor 

genom användandet av Opioid and Benzodizepine Withdrawal Score, OBWS, en 

checklista med 21 frågor samt en ja- eller nejfråga om sjuksköterskan bedömde om barnet 

led av abstinens eller inte. Studien visade att de tre vanligaste symtom som visade sig 

efter utsättning av opioider och sedativa läkemedel var sömnlöshet, diarré, tremor och  

mydriasis. Det framkom att bedömningsverktyg behöver utvecklas ytterligare inom 

området. Inom familjefokuserad omvårdnad inom barnintensivvård fanns vetenskapliga 

studier. Butler, Copnell och Willetts (2014) har publicerat en litteraturöversikt som 

beskriver utmaningen av att arbeta med familjecentrerad vård. Arton studier granskades 

och resultatet visade på att familjecentrerad vård innebär flera utmaningar som 

sjuksköterskors och föräldrars olika uppfattningar om sina roller.  Baird, Davies, Hinds, 

Baggott och Rehm (2015) beskriver hur regler på barnintensivvårdsavdelning påverkar 

patient- och familjefokuserad vård. Studien är genomförd med grundad teori metod 

(grounded theory). Inom föräldraperspektivet respektive sjuksköterskors upplevelser av 

barnintensivvård finns det en stor mängd studier gjorda, såsom Hakio, Rantanen, Åstedt-

Kurki och Suominen (2015) och Mattsson, Forsner, Castrén och Arman (2013). I Hakios 

studie framkom att familjer som tidigare varit med när deras barn vårdats på sjukhus 

mådde bättre än de familjer som var på sjukhus för första gången. Föräldrars utbildning 

var förknippad med familjefunktion. I Mattssons artikel framgick att det finns behov av 

ytterligare kunskap kring hur omvårdnaden kan stödja föräldrar resurserna, även vad som 

engagerar familjen är viktigt och att barnet är första prioritet i vården. Andra närliggande 

områden som beforskats är neonatal abstinens efter missbrukande mödrar och studier 

angående barn med cancer som vårdats på barnintensivvårdsavdelningar samt palliativ 

pediatrisk vård. 
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Vårdteoretiskt perspektiv 

Livsvärldsteorin och delaktighet i vårdrelationer 

Dahlberg (2014, ss. 53, 54, 70) beskriver livsvärldsteorin som en vetenskaplig modell 

som beskriver den existentiella värld som människan befinner sig i. Upplevelse av denna 

värld är unik för varje enskild människa. Livsvärldsperspektivet kan användas som grund 

för att skapa kunskap om hälsa och vårdande och ge stöd för förståelse av patienter och 

deras känslor kring hälsa och vård. Genom att fokusera på patientens livsvärld kan 

vårdare få en förståelse för patientens situation. Modellen beskriver hur människan lever 

och samverkar med andra människor. Ett livsvärldsperspektiv innebär att ha ambitionen 

att vara följsam och öppen för det som studeras. Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, 

ss. 123, 143-144) och Dahlberg och Segesten (2010, ss. 128, 184-186) betonar att för att 

patienter ska kunna känna sig delaktiga behöver vårdaren gå in med en öppen och följsam 

inställning gentemot patienten. Att ha förmågan att kunna möta patienten med följsamhet 

innebär att varje möte med patienten görs så fördomsfritt som möjligt. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 128, 184-186) nämner även att närstående och vårdare utgör en del 

av patientens livsvärld vilket innebär att deras perspektiv påverkar patienten. Vid en 

holistisk syn på vårdandet inkluderas barnets unika livsvärld genom att se till att leksaker 

och gosedjur finns tillgängliga men även stöttning till föräldrar (Mattson et al. 2013). 

Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 123, 143-144) menar att en vårdare behöver 

vara närvarande vid mötet med patienten. Relationen vårdare-patient bör vara 

professionell, där patienten skall vara i centrum och vårdandet centralt. I den 

professionella relationen betonas reflektion över vad som sker i relationen och vårdandet. 

Till skillnad mot den naturligt vårdande relationen som finns mellan närstående och 

patient får inte den tysta kunskapen samma utrymme. 

 

 

Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 123, 143-144) menar att sjuksköterskans 

tidigare erfarenheter bör användas på ett sådant sätt att de inte skapar ett övertag gentemot 

patienten. Professionella erfarenheter kan förenkla i vårdandet, att inte behöva reflektera 

vid varje tillfälle, men då vara medveten om att inte veta allt utan ha en inställning att 

reflektera vid nya situationer. Genom att vidga förförståelsen skapas ny erfarenhet. 

Dahlberg (2014, ss. 53, 54, 70) anser att erfarenheter ökar kunskap som kan vara till nytta 

i olika livssituationer. Tidigare erfarenheter kan dock vara ett hinder för att förstå. 

Människor har alltid med någon sorts förförståelse vilket vårdare behöver vara medvetna 

om. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barnintensivvården i Sverige har blivit mer avancerad och fler barn överlever denna vård 

och behandling idag. Barn som varit nedsövda med respiratorbehandling på BIVA och 

genomgått omfattande kirurgiska ingrepp har ofta behov av både smärtlindrande och 

sederande läkemedel. Då dessa barns tillstånd förbättras och kan extuberas är planen att 

minska på sederande och/eller opioidinfusioner så att de kan överföras till vårdavdelning 

för att ge plats åt nästa intensivvårdspatient. Problem som då kan uppstå är att infusioner 

minskas eller tas bort för hastigt vilket ökar risken för läkemedelsabstinens. Symtom och 

tecken på läkemedelsabstinens hos barn kan uttryckas på olika sätt, såsom takykardi, 
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kräkningar, oro, gråt och magproblem. Forskning tar upp vikten av att kunna särskilja, 

bedöma och behandla abstinens hos barn och att detta kan vara komplicerat för 

sjukvårdspersonal. Vid all vård av barn ingår alltid familjen, det är vårdnadshavarna som 

är ansvariga för sitt barn även på sjukhus.  I en krissituation då ett barn är svårt sjukt kan 

det vara lätt att sjuksköterskor tar över och vårdar på sitt sätt utan att involvera föräldrar 

som känner sitt barn bäst. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskor också har 

kunskap om familjefokuserad omvårdnad. Ökad kunskap om hur sjuksköterskor erfar och 

upplever vården av dessa barn kan öka medvetenheten och förbättra vårdandet av barn 

och familj. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. 

 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats användes för examensarbetet. Metoden kräver att forskaren är 

involverad och förlitar sig på den data som samlats in för att bedöma när insamlandet av 

data är slutfört (Polit & Beck 2016, s. 463). En kvalitativ studie med induktiv ansats 

handlar om tolkning (Kristensson 2014 s. 116). Syftet med examensarbetet var att 

beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. Vi använde oss 

därför av kvalitativa forskningsintervjuer vid insamling av data, vilka därefter 

analyserades med induktiv innehållsanalys. Induktiv innehållsanalys utgår inte från någon 

särskild teori utan handlar om att hitta mönster i texterna, från det konkreta till det 

abstrakta (Lundman & Hällgren Granheim 2017, s. 221). 

 

 

Urval 

Förfrågan för datainsamling gjordes till en barnintensivvårdsavdelning. Efter 

godkännande från verksamhetschef tillfrågades specialistsjuksköterskor personligen och 

informationsbrev delades ut till de som var intresserade att delta. Kriterierna för 

deltagande var intensivvårdssjuksköterskor som arbetat inom intensivvård minst ett år. 

Eftersom barnsjuksköterskor också arbetar på avdelningen tillfrågades även dessa om 

deltagande. Fyra intensivvårdssjuksköterskor, två barnsjuksköterskor, en sjuksköterska 

med specialistutbildning inom både intensivvård och barnsjukvård samt en sjuksköterska 

med specialistutbildning inom intensivvård och anestesi deltog. Urvalet gjordes med 

bekvämlighetsprincipen, det vill säga att intresserade som deltog var tillgängliga vid 

tillfället för intervjuerna (Polit & Beck 2016, s. 492; Kristensson 2014, s. 129). Av totalt 

nio intresserade hade åtta av dessa slutligen möjlighet att delta. Efter att informanterna 

tackat ja bokades intervjuerna in. Samtliga intervjuer genomfördes under två 

veckor. Informanterna var mellan 33 år och 62 år och var endast kvinnor. Deras erfarenhet 



  7 

inom intensivvård bestod av 4.5-19 år och inom barnsjukvård 3-39 år samt 5-17 år inom 

barnintensivvård.  

 

 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på avdelningen där ringsignal på 

telefoner stängdes av för att inte störa. Under den första intervjun var båda författarna 

med och den blev en så kallad provintervju men som också inkluderades i resultatet. 

Deltagaren informerades före intervjun om provintervjuns syfte och godkände detta. 

Provintervjun utfördes för att pröva om de semistrukturerade frågorna som formulerats 

var tillräckligt tydliga och att inspelningsutrustningen fungerade. Där konstaterades att 

intervjupersonen uppfattat att frågorna var tydliga och att inspelningsutrustning 

fungerade bra. Intervjuernas längd varade mellan 9 till 20 minuter och intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas ordagrant därefter. Av totalt åtta utförda intervjuer 

kunde samtliga användas till underlag för uppsatsen. 

 

 

I samband med intervjutillfällena fick informanterna signera informerat samtycke (Bilaga 

1). Intervjuerna inleddes med insamling av ramdata såsom kön och ålder samt 

arbetslivserfarenhet. Därefter genomfördes en semistrukturerad intervju med hjälp av en 

intervjuguide (Bilaga 2). Vid en semistrukturerad intervju (Polit & Beck 2016, s. 510) har 

forskaren förberett en intervjuguide med frågeområden där uppgiften är att uppmuntra 

deltagaren att prata fritt om ämnet. Frågorna bör bjuda in till mer detaljerad information 

och frågor som kunde leda till enkla ja/nej svar undveks. Kvale och Brinkmann (2014, s. 

176) menar att öppna frågor av kort och lättförståelig karaktär bör användas och att en 

inledningsfråga gällande en konkret situation kan vara till hjälp. Författarna inledde med 

intervjufrågan: Kan du berätta om ett specifikt tillfälle då du vårdade ett vaket barn som 

visade tecken på abstinens? En uppföljande fråga kunde sedan vara: Berätta mer? Kan 

du utveckla? Kan du ge ett exempel? Hur upplever du det? (Bilaga 2). Inledningsvis i 

intervjun hade flera informanter svårt att beskriva ett specifikt tillfälle, vilket medförde 

att frågan fick upprepas i slutet av intervjun istället vilket medförde att fler informanter 

kunde besvara frågan. 

 

 

Dataanalys 

Innehållsanalys är en systematisk analysmetod. Resultatet redovisas i kategorier med 

underkategorier. Det grundläggande i innehållsanalys är att kunna gruppera och reducera 

stora mängder text till ett koncentrerat innehåll bestående av ett antal kategorier (Hsieh 

& Shannon 2005). Den analysmodell som används är Lundman och Hällgren Graneheims 

(2017, ss. 223-226). En textnära, manifest analys gjordes. 

 

 

De transkriberade intervjutexterna lästes som helhet flera gånger för att få en bild av vad 

texten handlar om och ställa frågor till texten. Därefter söktes meningsbärande enheter, 

passande för syftet vilka kondenserades för att underlätta arbetet, samtidigt som det 

centrala i texten fortfarande bevarades. Därefter kodades den kondenserade texten genom 
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abstraktion. Koder som passade ihop lades i en grupp, syfte och textens kontext fanns 

hela tiden med under analysarbetet. Utifrån detta växte underkategorier och kategorier 

fram (Lundman & Hällgren Granheim 2017, ss. 223-226). Genom hela processen var 

syftet i centrum. Därefter lästes de transkriberade texterna åter för att undvika 

misstolkningar samt för att inte missat viktig information. Exempel på analysprocessen, 

se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Det kan ju vara väldigt 

påfrestande. Eh att ha 

ett abstinent barn för 

man, man, de blir inte 

nöjda. Vad man än gör 

många gånger.” 

Det kan vara 

påfrestande att ha ett 

abstinent barn för de 

blir inte nöjda. Vad 

man än gör många 

gånger. 

Påfrestande 

att ha ett 

abstinent 

barn som 

inte blir nöjt 

vad man än 

gör. 

Att lyckas eller 

misslyckas - 

tillfredsställelse 

eller frustration 

Det 

komplexa 

vårdandet 

“Det känns ju skönt i 

hjärtat när man kan 

hjälpa framförallt 

patienten för man ser ju 

hur illa de mår. “ 

Skönt i hjärtat när man 

kan hjälpa patienten, 

ser ju hur illa de mår.  

Skönt att 

kunna hjälpa. 
Att lyckas eller 

misslyckas - 

tillfredsställelse 

eller frustration 

Det 

komplexa 

vårdandet 

“Föräldrar måste vara 

involverade i den mån 

de orkar och kan vara 

här, dom är ju den 

största tryggheten för 

barnen.” 

Föräldrar måste vara 

involverade i den mån 

de orkar och kan, den 

största tryggheten för 

barnen 

Föräldrar 

behöver vara 

involverade, 

den största 

tryggheten 

och  

Närvarande 

föräldrar 
Att vårda 

tillsammans 

“Har haft sedering 

länge också då brukar 

jag tolka att det är 

abstinens om det inte 

finns några andra 

parametrar 

infektionsparametrar 

eller och så någonting 

annat i 

sjukdomshistorien” 
 

Sedering länge, brukar 

tolka som abstinens 

om det inte finns 

några andra 

infektionsparametrar 

eller annat i 

sjukdomshistorien 

Tolkar som 

abstinens om 

det inte finns 

tecken på 

något annat. 
 

Att se skillnad - att 

urskilja tecken  
Det 

komplexa 

vårdandet 

 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen handlar om etiska regler för att skydda informanten i forskning 

vilket även kan användas i examensarbeten på avancerad nivå (World Medical 

Association 2013). Lag SFS (2003:460) behandlar etikprövning angående forskning om 

människor och högskoleutbildningar på avancerad nivå behöver inte genomgå en etisk 

prövning men fortfarande följa de etiska kraven. Examensarbetet följer 
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Helsingforsdeklarationen och Vetenskapsrådets grundläggande principer vilka har till 

uppgift att skydda informanterna genom kravet på konfidentialitet, information, samtycke 

och nyttjande (Vetenskapsrådet 2012). 

 

 

Verksamhetschefen på den aktuella avdelningen fick muntlig och skriftlig information 

gällande studien (Bilaga 3). Efter underskrift fick informanterna muntlig information om 

studien och efter visat intresse ett informationsbrev innehållande studiens syfte, 

frivillighet samt konfidentialitet (Bilaga 2). Samtliga deltagare i studien gav sitt skriftliga 

godkännande till studien. Deltagandet var frivilligt och deltagaren fick information om 

att de kunde avbryta intervjun utan anledning om de så önskade. Den data som samlats in 

till resultatet avidentifierades för att skydda informanterna. Endast författarna och 

handledare har tagit del av de transkriberade intervjuerna. Författarna värnar om 

konfidentialiteten för de sjuksköterskor och den avdelning där intervjuerna ägt rum. De 

inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att examensarbetet är examinerat och 

godkänt. Nyttjandekravet uppfylls genom att inget av insamlad data kommer att användas 

till något annat. 

 

 

Förförståelse 

Tidigare erfarenheter som upplevts i livet kan skapa hinder för att se klart på händelser 

eller situationer eftersom förförståelsen påverkar människors uppfattningar och tankar. 

Tidigare erfarenheter, kunskaper samt förväntningar som finns styr vårt agerande även i 

utövandet av yrket som sjuksköterska. Förförståelsen har betydelse för hur situationer 

uppfattas och möts (Wiklund Gustin 2003, s. 52). Författarna till examensarbetet har 

arbetat flera år som sjuksköterskor både inom barn- och vuxensjukvård samt i nära 

anknytning till barnintensivvård. Abstinens efter läkemedelsbehandling är något 

författarna upplevt inom barnsjukvården. 

 

 

RESULTAT 

I resultatet redovisas analysen av intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom 

barnintensivvård. Tre kategorier med tio underkategorier identifierades under analysen 

(Tabell 2). 
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Tabell 2. Presentation av kategorier med respektive underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Det komplexa vårdandet 
 

Att upptäcka och tolka tecken 
Att se skillnad - att urskilja tecken 
Att samarbeta mellan personalgrupper 
Att lyckas eller misslyckas - tillfredsställelse eller 

frustration 

Farmakologisk behandling - en del av 

vårdandet 
 

Att trappa ned genom följsamhet 
En fas att gå igenom 
Förändring över tid – en ökad medvetenhet 

Att vårda tillsammans 
 

Kommunikation med föräldrar 
Närvarande föräldrar  
Att hjälpa barnet  

 

 

Det komplexa vårdandet 

Erfarenheterna av att ta hand om barn som visar tecken på abstinens är många enligt 

sjuksköterskorna. De talade om att en stor del av patienterna uppvisar tecken på abstinens 

och att även svår abstinens förekommer.  

 

 

Att upptäcka och tolka tecken 

Sjuksköterskor beskrev barnens symtom av abstinens på liknande sätt. Barnen är oroliga 

och skakiga. De har svårt att komma till ro, är ledsna och missnöjda. Barnen upplevdes 

som stressade och kallsvettiga. Det kunde synas på barnets blick. Andra tecken som 

upptäcktes var plockighet, konstigt rörelsemönster, feber, takykardi, ökad 

andningsfrekvens och förhöjt blodtryck samt förändringar i olika 

övervakningsparametrar. 

 

 

Det påpekades att det framförallt var de barn som varit inneliggande på BIVA under en 

längre tid som riskerade få allvarlig abstinens. Barn som varit sederade under en längre 

tid där mediciner börjat trappas ut, visade tecken på abstinens. Symtom upptäcktes som 

kunde tyda på abstinens då vetskapen om att medicinering hade sänkts fanns. Att ge en 

liten dos läkemedel som lugnade ner barnet visade ännu tydligare på att barnet var 

abstinent. 

 

“Så kom hon upp, hon var takykard, hon var genomsvett, hon hade feber 

och hon tjostade, hon var andningspåverkad […] tänk nu kommer vi 

behöva intubera det här barnet. Så sprutade vi [...] en väldigt liten dos. Så 

hade vi en helt annan patient i sängen!”  

 

För att kunna tolka barnets tecken betonades vikten av att se över läkemedel, hur de hade 

justerats och att kontrollera barnets anamnes. Det beskrevs som en känsla att det kunde 

vara abstinens men var en svårighet då de inte kände barnet. 
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“Många gånger har man det på känn om det är abstinens eller inte, men 

det är inte självklart om man kommer på ett barn man inte träffat förut.” 

 

Att tolka barnets symtom upplevdes svårt. “Ha det på känn” handlar om sjuksköterskans 

egna professionella erfarenheter då de träffat på liknande situationer tidigare även om de 

inte har hunnit få kunskap om detta barns livsvärld. En sjuksköterska beskrev skillnader 

mellan vuxna och barn där barn inte visar upp de klassiska vuxensymtomen på samma 

sätt. Framförallt gällde detta små barn som inte går att prata med. Betydelsen av att inte 

handla utifrån slentrian, att alla barn är olika och att vissa inte blev abstinenta på samma 

sätt även om de varit inlagda en längre tid på BIVA. Det framkom att mätinstrument inte 

användes och förklarades genom att abstinensbedömning utifrån tillgängligt 

mätinstrument gav otydligt svar och ingen hjälp kring vidare behandling. 

 

 

Att se skillnad - att urskilja tecken 

Sjuksköterskorna beskrev att tecknen på abstinens kunde vara likartade eller samma som 

vid andra tillstånd som infektion eller sepsis eller sin grundsjukdom vilket kunde göra det 

svårt att se skillnad på vad som var vad. Det var lätt att misstolka det som en infektion. 

En sjuksköterska tolkade tecknen som abstinens efter att ha uteslutit infektioner och 

sjukdomstecken. Hon sa: 

 

“Har haft sedering länge också, då brukar jag tolka att det är abstinens 

om det inte finns några andra parametrar eller, och så något annat i 

sjukdomshistorien.” 

 

Upplevelsen var att barnen är mer kallsvettiga och motoriskt oroliga på ett annat sätt vid 

abstinens än då symtomen beror på något annat. 

 

“De är ju ofta mer kallsvettiga när de är abstinenta, mer liksom det här 

ormiga, det liksom kryper i dem.” 

 

Då de testat “allt annat” såsom icke-farmakologisk omvårdnad, mat, blöjbyte, mamma 

och pappa samt smärtlindring kunde de tolka och avgöra om symtomen visade på 

abstinens. Brist på tid kunde medföra att de endast hann göra det nödvändigaste, de hade 

inte tillräckligt med tid att bedöma barnet och möta barnets livsvärld ordentligt, då 

misstolkades lätt barnets symtom.  

 

 

Att samarbeta mellan personalgrupper 

Kommunikation mellan personalkategorier tas upp som av stor betydelse i vårdandet av 

barnet med abstinenssymtom. Vikten av att kunna samarbeta med både undersköterska 

och läkare för att summera hur barnet mår. Det beskrevs att vid diskussion angående 

barnets abstinenstecken med läkarna försöktes lösningar hittas tillsammans och plan 

gjordes upp för att få barnet ur abstinensen. Vikten av att ha en gemensam strategi 

beskrevs. Det upplevdes att då sjukvårdspersonal arbetar på samma sätt och alla följer 
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avdelningens rutiner och ger samma information till föräldrar minskade konflikter mellan 

personal. Då kommunikationen och samarbetet inte fungerade och åtgärder inte 

samordnats försvårade detta att lugna barnet. Svårigheter kunde vara då sjuksköterskor 

och läkare hade olika uppfattningar om barnets situation. Läkaren ville sänka 

medicineringen men sjuksköterskan upplevde att barnet var abstinent och riskerade att 

försämras då. Så här berättade en sjuksköterska: 

 

“En doktor kanske har en specifik plan med nedtrappning kanske sänker 

ytterst lite av ett läkemedel. Nästa dag kanske du rondar med en annan 

som tänker sänka flera samtidigt eller byter sederingsstrategi, en del 

väljer att backa tillbaka liksom, ingen gemensam linje som man håller.” 

 

 

Att lyckas eller misslyckas - tillfredsställelse eller frustration 

I samtalen framkom det att sjuksköterskorna upplevde det frustrerande att inte alltid 

kunna hjälpa barnet fullt ut. De beskrev att vårda ett barn med abstinens som påfrestande 

eftersom barnet inte blir nöjt vad de än gör och att svårigheterna att se på när barnet mår 

dåligt och inte kunna hjälpa uttryckets även. Vidare påpekades att det var frustrerande att 

se barnen må dåligt av något orsakat av läkemedelsbehandlingen som vårdpersonalen 

givit. Att helst vilja ge midazolam vid dessa tillfällen men inte få göra det för att hjälpa 

upplevdes som frustrerande.  

 

“Det är ganska jobbigt, eftersom man inte kan göra särskilt mycket åt dem. 

Man ser ju hur de vill krypa ur sin egen kropp” 

 

Känslan av att känna sig misslyckad framträdde i dessa situationer. Misslyckandet att vara 

patientens företrädare vilket är sjuksköterskans ansvar, eftersom barnet inte kan påverka 

sin egen situation, upplevdes påfrestande. De beskrev om att känna att de inte gav en god 

vård då målet för sjuksköterskorna var att få barnen om möjligt under rådande 

omständigheter att uppleva välbefinnande och trygghet. Det kändes bra då de kunnat 

hjälpa barnet ur abstinens. Det upplevdes också tillfredsställande att kunna avleda dem 

genom olika omvårdnadsåtgärder istället för att ge läkemedel som i längden skulle kunna 

stjälpa barnen och bidra till att abstinensen blev långvarig.  

 

 

Farmakologisk behandling - en del av vårdandet 

Abstinens beskrevs som något som kräver en längre vårdtid med sederande läkemedel 

och opioidläkemedel och utvecklas inte på ett par dagar. 

 

 

Att trappa ned genom följsamhet 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att trappa ut läkemedel långsamt för att undvika eller 

minska abstinenssymtom. Framförallt hos barn som varit sederade under en längre tid 

behövs lång tid för nedtrappning av läkemedel. 
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“Det går liksom inte bara att stänga av för då blir abstinensbesvären 

mycket besvärligare. Det måste vara långsam uttrappning och man måste 

vara aktsam på barnet och hur det beter sig.” 

 

Vikten av att ha en plan hur läkemedel ska minskas uttrycktes av sjuksköterskorna. Vid 

uttrappning av läkemedel i ett tidigt skede medför det att barnen inte behöver ha stora 

doser av läkemedel då de överförs till vårdavdelning och risken för abstinens minskar. 

Något som underlättade var även om läkemedel fasats ut i god tid och sätts över till 

perorala doser. En sjuksköterska upplevde att det är värre att vårda ett barn på 

vårdavdelning då all medicinering var utsatt istället för att barnet svar insatt på ovana 

läkemedel som minskar risken för abstinens hos barnet. Barnets bästa bör styra vårdandet 

och inte organisatoriska svårigheter. 

 

“Man fick sänka hur långsamt som helst. Hon fick några dagar extra på 

IVA innan hon gick till BIMA, bara för att hon inte skulle stjälpas. För hon 

var så skör och hade varit så sjuk innan.” 

 

Långsam nedtrappning av sedering och att inte ta för stora steg, gå fram med myrkryp för 

att inte riskera att få bakslag beskrev sjuksköterskorna som av betydelse.  

 

“Nu måste vi ha ner det här barnet och så sätter man ut allting. Och sen 

har man ett barn som står som en sprättbåge i sängen och är helt otröstlig 

och skriker och vrålar och kräver mer syrgas [...] kan det ju nästan stjälpa 

alltihop så att man nästan får reintubera bara för att barnet blir 

abstinent.” 

 

Vid för stor sänkning på läkemedelsinfusioner kunde de behöva backa och försöka ta det 

metodiskt. Barn som fått svår abstinens där vårdnivån behövts höjas och i vissa fall även 

behövt intuberas och respiratorbehandling påbörjats hade upplevts då nedtrappning av 

läkemedlen gjorts för hastigt.  Sjuksköterskorna behövde ha kunskap om detta och ha en 

följsamhet i barnets situation och följa barnet som högsta prioritet.  

 

 

En fas att gå igenom 

Sjuksköterskorna uttryckte att barnen behövde gå igenom en fas då läkemedlen ska ur 

kroppen. De upplevde att de inte kunde hjälpa barnen fullt ut, utan vissa barn förväntades 

bli abstinenta och få symtom. Vid dessa tillfällen hade de som uppgift att försöka lindra 

för att barnet ska bli fri från abstinensen på ett smidigt sätt. En enkel utväg, enligt en 

sjuksköterska, är att ge läkemedel vid abstinenssymtom men att det motverkar målet att 

komma ur beroendet. Ge lindring och gå varsamt framåt uttrycktes. 

 

“Det är ju lite svårt för de ska ju ur. Få ur sig allting. Så man kan inte 

hålla på att ge, samtidigt som man måste ha en plan för hur man ska ha 

dem ur det.”  

 

 



  14 

Förändring över tid – en ökad medvetenhet 

Sjuksköterskorna upplevde att synen på abstinens förändrats genom åren. Förr upplevdes 

barnen mer abstinenta. Idag finns en medvetenhet att abstinens förekommer vilket har 

medfört att sjuksköterskorna anser att det blivit mycket bättre vård för barn som har 

abstinens. Medvetenheten att som sjuksköterska kunna påverka vårdandet av barn med 

abstinens har ökat. Ha kunskap att se vad barnet behöver och kunna ge lindring genom 

farmakologisk behandling likväl som icke-farmakologisk behandling.   Tankesättet att 

vid insättande av läkemedel vara observant på att det kan ge abstinens. Opioidrotation, 

opioidläkemedel byts en gång i veckan, och att gamla läkemedel byts ut mot nyare 

upplevde några av sjuksköterskorna vara en del i förbättringen. En sjuksköterska med 

lång erfarenhet på barn-IVA beskrev förändringen: 

 

“...vi har blivit mycket bättre på detta än vad vi var förr när jag började 

på barn-IVA, då brydde man sig inte om det… så fick barnet må dåligt. Så 

det har gått mycket bättre framåt” 

 

Det beskrevs vikten av att fundera igenom två gånger vilket läkemedel som bör användas 

vid sedering då ett barn påvisat abstinenstecken. Det uttrycktes betydande att ha förståelse 

för att barn kan ha abstinens. 

 

“Man är mycket mer observant, man ser ju på ett annat sätt idag. [...] mer 

medveten om att det kan vara abstinens och att barnen kan vara 

abstinenta…” 

 

 

Att vårda tillsammans 

Användandet av familjefokuserad omvårdnad sågs som en självklarhet i vårdandet av 

barnet med abstinenstecken. Sjuksköterskorna betonade vikten av föräldrars delaktighet 

för barnets bästa.  

 

Kommunikation med föräldrar  

Kommunikation med föräldrar uttrycktes av sjuksköterskorna som av stor betydelse vid 

vårdandet av barn. Det framkom att en dialog med föräldrarna var viktigt och att dela 

information kontinuerligt om vad som sker med barnet. Sjuksköterskorna menade att 

kommunikation är A och O, att informera föräldrar att de får vara närvarande när de 

önskade dag som natt. Det påpekades även att information behöver förklaras på olika sätt 

och ibland kan föräldrar ha svårt att förstå på grund av språkförbistringar och tolk kan då 

behöva kontaktas för att inga missuppfattningar riskerar att ske. Sjuksköterskorna beskrev 

att de upplevde att ett hinder kan vara då inte föräldrarna kan få tillräcklig med 

information från sjuksköterskan och läkarsamtal behöver bokas in. De behövde “känna 

av” vad föräldrarna behövde och genom följsamhet försöka möta dem där de är i just det 

ögonblicket. Det beskrevs vikten att förstå vad föräldrarna går igenom. Det krävs att 

sjuksköterskan är lyhörd för kroppsspråk och hela situationen. Ett reflekterande 

förhållningssätt är avgörande för att nå fram till anhöriga och patient.  
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“Jag brukar försöka förklara för föräldrarna, att varför vi gör det och hur 

det kan utvecklas om vi samarbetar. Så är inte alla föräldrar mottagliga 

överhuvudtaget, då får man backa lite, så kanske man kan ta det lite 

senare. Så försöker man lite så får man ta små steg...” 

 

För att få delaktiga föräldrar i vården runt barnet framkom vikten att förklara varför det 

görs på ett särskilt sätt samt varför barnet får läkemedel eller inte. Det upplevdes viktigt 

att föräldrarna får information om att läkemedlen behöver komma ut ur kroppen och att 

det kan vara otrevligt att se sitt barn abstinent. Sjuksköterskorna beskrev betydelsen av 

information till föräldrarna för att de ska förstå att deras barn är abstinenta och att det är 

något som kommer att gå över. Det upplevdes att då föräldrar får förståelse för situationen 

blir de lugnare vilket medför att barnet blir lugnare. En win-win situation” som en 

sjuksköterska beskrev det som. 

 

“Att man förklarar och informerar, jag försöker alltid informera att nu är 

det information känner sig föräldrarna tryggare. Då blir barnet tryggare” 

 

Föräldrarna påverkar sitt barns livsvärld och är en del av den. Genom att ge information 

till föräldrarna skapas möjlighet för dem att möta sitt barns livsvärld. 

 

 

Närvarande föräldrar  

Att barnet ska ha en närvarande förälder uttrycktes tydligt och arbeta utifrån ett 

familjefokuserat omvårdnadsperspektiv. Det betonades hur viktigt det var att ha ett 

samarbete med barnets familj. Föräldrarna känner sitt barn, vet vad barnet tycker om och 

är den största tryggheten för barnet. De beskrevs som “guld värda” och vet vad som 

brukar fungera, vissa barn gillar att kramas andra tycker om att hålla hand. Speciellt 

viktiga är de vid barn med speciella behov då de reagerar på ett annat sätt upplevdes 

också. 

 

“Föräldrarna känner sina barn bäst och vet vad som funkar trösta och 

krama och vad dom gillar. Det är kanske inte alla barn som gillar vissa 

beröringar eller att bara hålla handen på ett visst sätt mamma och pappa 

är ju experterna.” 

 

Att involvera föräldrarna i den mån det går och att det skapas möjlighet för dem att vara 

närvarande hos barnet uttrycktes av sjuksköterskorna.  

 

“...helst skulle jag vilja vårda dem typ på föräldrarna...att man skulle 

kunna bädda ner föräldrarna...För barn behöver sina föräldrar, de 

behöver känna fysisk närhet för att läka och må bra.” 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det kändes bra för föräldrar att kunna vara delaktiga och 

hjälpa till men det uttrycktes även att den oro som föräldrarna känner kunde upplevas som 

jobbig och frustrerande för personalen. Om inte föräldrar knutit an med sitt nyfödda barn 

kan de upplevas som rädda vilket kan medföra ett sämre samspel mellan barn och 

förälder. Beroende på rädsla och oro hos föräldrarna ansåg flera sjuksköterskor att de 
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kunde bli ett hinder att vårda barnen. En del föräldrar upplevdes rädda och vågade inte 

röra sitt barn medan andra upplevdes vara i vägen och medförde svårigheter att komma 

åt att vårda barnet. Det ansågs att ibland fanns ett behov att ta bort föräldrarna från barnet 

för att kunna komma åt och vårda barnet. Irritation kunde uppkomma i dessa situationer. 

 

“De ska vara med i alla situationer men ibland kan de kanske inte vara 

precis vid barnet just då.”  

 

Att arbeta familjefokuserat kunde ibland upplevas som en utmaning då inte föräldrar 

upplevdes att ha förståelse för situationen och vad barnet behövde. 

 

 

Att hjälpa barnet 

Skapandet av en miljö runt barnet som är lugn och rofylld vid vårdandet av det abstinenta 

barnet uttrycktes som betydelsefullt. En atmosfär som är trygg. Sjuksköterskorna beskrev 

att det kan vara svårt att få en lugn plats runt barnet eftersom det plingar från maskiner 

och det hörs sorl i bakgrunden vilket kan medföra svårigheter för barnet att urskilja vad 

som händer.  

 

“Lugn och ro är ju svårt. Det kanske är lugnt på ena platsen men 

jättestökigt på den andra och man måste ju bedriva, liksom det är ju 

intensivvård så vi måste ju bedriva vård alla dygnets timmar.” 

 

Svårigheter som upplevdes var att det inte alltid fanns tid att hålla en hand på barnet och 

ge den närhet som behövs. Då andra åtgärder behövde prioriteras före det abstinenta 

barnet. Det uttrycktes tydligt att närhet och lugn och ro är av stor betydelse vid vårdandet 

av barn. Då barnet kände sig nöjt skulle det må bättre. Genom att ha tid att vara där, vara 

lugn, ha en hand på barnet upplevdes som åtgärder som skulle kunna få det abstinenta 

barnet att må bättre. Det uttrycktes även att hjälpa föräldrarna i vårdandet och att inte 

hålla på med barnet hela tiden. Vägleda hur föräldrarna kan stötta sitt barn genom att hålla 

en hand på det lilla barnet istället för att klappa och “dutta” på det halvsovande barnet 

vilket upplevdes skapa obehag. Av betydelse för det abstinenta barnet var att försöka få 

in dygnsvila vilket sjuksköterskan kan hjälpa till att styra. För att hjälpa det abstinenta 

barnet beskrevs betydelsen av avledning. Avledning och att lugna barnet kan göras genom 

att uppmärksamma barnets intressen.  

 

“Han gillade film så när han hade sina svåra abstinensproblem så började 

vi snacka film, då glömde han liksom lite bort det där jobbiga” 

 

Genom att ha lärt känna barnet och öppnat sig för barnets livsvärld var det lättare att tolka 

barnets signaler, vad det behöver, om det var hungrigt eller om blöjan behövde bytas 

innan barnet blir upprört. Då de fått kunskap genom att ha frågat föräldrar eller annan 

vårdpersonal vad barnet tycker om kunde underlätta vården. Det kunde handla om att sitta 

i famnen, hålla handen, leka, få massage, sätta på lugn musik, minska belysningen på 

salen, få vatten på nappen eller ge mat om barnet får lov att äta, då en mätt bebis ofta är 

nöjd. Omvårdnadsåtgärder försöktes samordnas så att inte barnet behövde bli störd i 
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onödan. Användandet av icke-farmakologiska åtgärder beskrevs som en naturlig del i 

vårdandet.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom, valdes en kvalitativ metod för att på 

bästa sätt kunna besvara studiens syfte. Kvalitativ metod kräver att forskaren förlitar sig 

på den data som samlats in under intervjuerna för att avgöra när det finns tillräckligt med 

material till uppsatsen (Polit & Beck 2016, s. 463). I den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker forskaren förstå världen från informantens synvinkel (Kvale & Brinkmann 2014, 

s 17). Dahlberg (2014, s. 20) menar att kvalitativ metod är passande då individens 

livsvärld är i centrum. 

 

 

De informanter som medverkade i studien valdes ut genom bekvämlighetsprincipen. 

Bekvämlighetsprincipen användes för att de som deltog var tillgängliga vid tillfället för 

intervjuerna (Polit & Beck 2016, s. 492). Tanken för urvalskriterier var att tillfråga endast 

intensivvårdssjuksköterskor på berörd avdelningen men eftersom flera 

barnsjuksköterskor arbetar på avdelningen och har samma arbetsuppgifter fick även de 

förfrågan att delta. Vid personlig förfrågan var flera specialistsjuksköterskor intresserade 

av att delta men då avdelningen var tungt belastad under studiens tidsperiod medförde 

tidsbrist att vissa intervjuer fick bokas om eller ställas in. Informanter som medverkade 

var av varierande ålder och hade olika erfarenheter av vården men samtliga hade arbetat 

minst ett år på barnintensivvårdsavdelning. De flesta informanter hade lång erfarenhet av 

att arbeta med barn men informanter med kortare erfarenhet saknades vilket kan vara en 

svaghet för studien då de intervjuade tillhör en relativt homogen grupp. Författarna anser 

att efter åtta intervjuer fanns tillräckligt med data till underlag för studien samlats in. 

 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom det ansågs vara det bästa sättet för 

mindre erfarna författare att samla in innehållsrik data, (Malterud 2014, s. 153). En 

intervjuguide användes som ett hjälpmedel för att inte vi inte skulle glömma ta upp någon 

punkt. Vissa punkter omformulerades för att förtydliga och underlätta för informanterna 

att svara på frågorna. Då en av författarna inte hade tidigare erfarenhet av intervjuer 

gjordes en gemensam provintervju för att se till att båda författarna skulle kunna utföra 

intervjuer på liknande sätt under det fortsatta arbetet. Eftersom intervjuerna skedde under 

arbetstid var flera informanter måna om att fortsätta sitt arbete vid avslutad intervju. Att 

genomföra intervjuer på arbetstid då informanterna kan bli avbrutna vid akuta händelser 

kan innebära en svaghet för datainsamlingen då deltagarna riskerar att inte riktigt vara 

närvarande i tanken. Intervjuerna var förhållandevis korta men ljudinspelningarna 

startade efter att rådata samlats in och presentation och småprat avklarats. Trots att alla 

intervjuer var korta, fanns det värdefullt innehåll i samtliga. Författarna lät informanten 

ta sin tid för att svara på frågorna utan stress från intervjuaren och fick tala fritt utan att 

bli påverkad eller avbruten av författarens åsikter eller tankar. Författarna nickade och 
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“hmmade” för att bekräfta vad informanterna beskrev. Genom kvalitativa 

forskningsintervjuer mellan två personer får varje informant enskild uppmärksamhet och 

blir lättare hörd till skillnad från diskussioner i en fokusgrupp där informanter lätt pratar 

i mun på varandra och det blir svårare att hålla fokus vid kärnämnet (Dahlberg 2014, s. 

92). Sjuksköterskorna tog gärna upp sin erfarenhet angående farmakologisk behandling 

och fick därför ibland styras in på andra områden. Författarna upplevde att informanterna 

hade svårt att svara på frågor kring icke-farmakologisk behandling/omvårdnad och 

delaktighet från föräldrar. Frågorna upprepades senare i intervjuerna för att informanterna 

skulle ha möjlighet att fundera på frågan och kunna ge ett svar. Kvaliteten på 

ljudinspelningen var inte alltid tillräcklig, ibland var det svårt att höra vad informanten sa 

men efter att ha lyssnat flera gånger på ljudinspelningen uppfattades innehållet och kunde 

transkriberas. En av informanterna hade inte haft tid att reflektera över ämnet, vilket kan 

vara en nackdel. Författarna är bekanta med informanterna då alla arbetar på samma 

arbetsplats vilket kan vara en fördel om det finns förtroende mellan parterna, men det kan 

även upplevas negativt om inte personkemin stämmer. 

 

 

Genom att använda kvalitativ innehållsanalys var det möjligt att ta fram det väsentligaste 

i texten och skapa ett fåtal kategorier, delar av text läggs i samma kategorier som kan ha 

samma mening. Kodningen utfördes tillsammans för att kunna diskutera betydelsen av 

innebörden. Under analysarbetet gick författarna mellan de transkriberade texterna som 

helhet och de meningsbärande enheterna för att kunna tolka innehållet på ett trovärdigt 

sätt. En manifest analys med textnära tolkning, på en låg tolkningsgrad och låg 

abstraktionsnivå gjordes. Nackdelen med detta kan vara att helheten riskerar att gå 

förlorad (Lundman & Hällgren Granheim 2017, s. 222), då en högre tolkningsgrad hade 

ökat möjligheterna att se kontexten. Enligt Hsieh och Shannon (2005) är kvalitativ 

innehållsanalys en flexibel metod för att analysera data och är en mycket passande metod 

vid analys av upplevelser av omvårdnad. En risk med metoden är att meningsfullt innehåll 

kan försvinna då data komprimeras och en utmaning kan vara att en meningsenhet kan ha 

flera betydelser. Lundman och Hällgren Granheim (2017, ss. 224 - 225) menar att tanken 

med analysen är att data endast ska passa in under en kategori och får inte heller uteslutas 

om den passar till syftet men inte passar in under någon kategori. Detta beskrivs som en 

svårighet då upplevelser studeras. En ytterligare svårighet kan vara att syftet är för stort 

och otydligt. Trots kritiken mot kvalitativ metod anser Elo och Kyngäs (2008) att den är 

väletablerad och har fördelar.  

 

Författarna har vårdat barn med abstinens tidigare i sitt yrke och har därav viss personlig 

kunskap om ämnet sedan tidigare. Under intervjuerna har författarna försökt tygla sin 

förståelse, att ej förstå för snabbt eller för långsamt, för vara öppen och vaken för det som 

visar sig (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 130) Egna erfarenheter inom studerat 

område kan spegla analysen men författarna har under analysprocessen varit medvetna 

om detta och försökt lägga förförståelsen åt sidan. Forskare behöver tygla sin förförståelse 

och låta sig bli överraskad mot det som visar sig i texterna (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, s. 242). Tidigare erfarenheter kan vara en svaghet då det är lätt att ha 

förutfattade meningar och förväntningar som kan påverka både innehåll i intervjuer och 

analys (Malterud 2014 s. 48). Resultatet redovisades med hjälp av citat för att öka 

trovärdigheten i examensarbetet (Lundman & Hällgren Granheim 2017, s. 231). 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att de inte alltid kan hjälpa barnet helt. 

Denna uppfattning, att de inte alltid kan göra särskilt mycket, förvånade författarna då 

professionen har som uppgift att hjälpa och att arbeta efter att skapa en vårdmiljö som 

stöder patienten samt att informera och ge stöd till patienten och anhöriga 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård 2012). Hur en sjuksköterska upplever 

vården och miljön påverkar vårdandet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 122, 123) 

påverkar sjuksköterskans upplevelse av vården och miljön deras egna vårdande. Det kan 

uppkomma situationer då sjuksköterskor kan känna att de inte räcker till, vilket i kan 

medföra att de försöker undvika dessa situationer och därmed inte möta barnet utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Ekebergh (2017, s. 81) skriver att tidigare erfarenheter och 

förförståelse påverkar hur sjuksköterskan upplever information om omvärlden. 

Livsvärlden är grunden för den kunskap vi tar till oss, genom personliga erfarenheter från 

möten med andra människor där samma värld eller sammanhang delas. 

 

 

Upplevelser av att bedöma och behandla abstinenstecken  

Samtliga informanter i examensarbetet beskrev att de har upplevt betydelsen av att trappa 

ut läkemedel långsamt. En informant ansåg det bättre att barnet har kvar sin 

läkemedelsordination till vårdavdelning istället för att behandlingen avslutas abrupt. 

Prioritera barnets bästa. O'Connell, Ziniel, Hartwell och Connor (2017) menar att 

läkemedelsbehandlingen kan avslutas efter att barnet lämnat sjukhuset vilket även är mer 

kostnadseffektivt, och ger en ökad ekonomisk hållbarhet. För att undvika abstinens 

behövs en gradvis sänkning av läkemedel (Harris et al. 2016). Vidare framhålls det att 

vid nedtrappning av läkemedel behöver eventuella symtom övervakas med hjälp av ett 

validerat mätinstrument. Flera studier såsom Ista, Van Dijk, Gamel, Tibboel och De Hoog 

(2008), Birchley (2009) samt Fisher, Grap, Younger, Ameringer och Elswick (2013) tar 

upp vikten av att använda validerade mätinstrument för att förbättra bedömningen av 

abstinens. O'Connell et al. (2017) beskriver en amerikansk studie där nio av de tolv 

deltagande hjärtcentrum för barn uppgav att de använde ett bedömningsverktyg på sin 

arbetsplats. Trots detta tog inte någon av informanterna i vårt examensarbete själva upp 

att de använder ett mätinstrument vid bedömning av läkemedelsabstinens hos barn. En 

informant menade att det verktyg som fanns att tillgå var inriktat mot smärta och inte 

bedömer abstinens. Ista et al. (2008), Birchley (2009) samt Harris et al. (2016) diskuterar 

bristen på tillförlitliga instrument som avser att mäta abstinens hos barn. Enligt Craske, 

Carter, Jarman och Tume (2017) förenklade inte användning av mätinstrument 

sjuksköterskornas bedömning av abstinens. 

 

 

Flera informanter upplevde att då det fanns en plan för barnets vård och nedtrappning av 

läkemedel var det lättare att vårda och hjälpa barnet. I O'Connell et al. (2017) studie, där 

deltagarna arbetade på intermediäravdelningar, framkom att en fördel var om ett 

standardprotokoll används vid sänkning av läkemedel för att undvika misstag såsom 

felaktiga dosberäkningar. Ett standardprotokoll kan även ge en ökad medvetenhet av 

risken för abstinens samt lägre exponering av läkemedel och kortare vårdtid. En risk med 

det kan vara ökade abstinenssymtom då planen är en standardlösning och inte 

individanpassad. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 127-128) menar att kunskap om 
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patientens unika livsvärld behöver finnas hos sjuksköterskan och att kunna vårda med 

fokus på patienten. För att få en så full förståelse som möjligt för barnet krävs ett 

perspektiv på barnets unika livsvärld (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 42)      

Några informanter beskrev betydelsen av att vara uppmärksam på att barnet kunde få 

abstinens och att det har förändrats genom åren till en ökad medvetenhet. Fisher et al. 

(2013) menar att när det gäller barn som exponerats av läkemedel under en längre tid 

behöver vårdpersonal ha en högre medvetenhet och en tydlig plan för minskning av 

läkemedel. En plan som är individanpassad kan ge kortare vårdtid vilket, förutom att 

förbättra barnets mående, ger en mer hållbar utveckling. Fisher et al. (2013) anser att 

olämplig hantering av abstinens efter opioider kan leda till ökade kostnader på grund av 

onödiga undersökningar och provtagningar. Anåker, Nilsson, Holmner och Elf (2015) 

anser att ekonomin kan vara ett hinder för att ta itu med miljömässiga hållbarhetsfrågor 

då kostnaderna styr vården. En informant beskrev ett tillfälle då ett barn var inneliggande 

några extra vårddygn på BIVA för att vara tillräckligt stabil innan överföring till 

vårdavdelning. På kort sikt leder detta till ökade kostnader men i ett långsiktigt perspektiv 

minskar dock kostnaderna för återinläggning vilket också blir mer ekonomiskt hållbar 

utveckling. 

 

 

Svårigheter att se skillnad på symtom  

Resultatet visade att informanterna upplevde det svårt att tolka tecken och bedöma vad 

tecknen berodde på. Det betonades att då de utslutit andra orsaker tolkade de symtomen 

som abstinens. Sjuksköterskornas erfarenheter påverkade bedömningen. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 155-156, 184-185) menar tidigare erfarenheter kan användas på olika 

sätt. Då de används för att skapa förståelse för något nytt kan det hjälpa patienten. De kan 

dessvärre bli ett hinder då inte förförståelsen tyglas vilket kan leda till att det öppna 

förhållningssättet förloras och leda till felaktigt vårdande. Harris et al. (2016) anser att 

det finns en svårighet att urskilja på om symtomet beror på smärta, abstinens, delirium 

eller obehag. Enligt Birchley (2009) är det i litteraturen beskrivet över 50 olika symtom 

för abstinens vilket medger det svåra att tolka barnet. I likhet med Craske et al. (2017) 

beskrev informanterna svårigheten med att bedöma och vårda ett barn som de inte har 

haft hand om tidigare. Något som överraskade var att tolkningen av barns symtom tycks 

vara en mycket subjektiv bedömning vilket även medför en subjektiv behandling av 

barnet. Detta subjektiva förhållningssätt beskriver Craske et al. (2017) där 

sjuksköterskorna i deras studie tolkade samma symtom på olika sätt och diagnostiserade 

barnet olika. Sjuksköterskorna använde sig av olika metoder såsom intuition, erfarenhet, 

förförståelse och olika slutledningar tillsammans eller var för sig för att tolka barnets 

symtom. Vidare menar Craske et al. (2017) att dessa individuella tolkningar som görs är 

en stor utmaning att komma till rätta med. Föräldrar kan var en hjälp vid bedömning av 

barnet då de har mycket kunskap om barnets naturliga beteende och känner sig barn bäst. 

Alla har någon sorts förförståelse som styr men vårdaren kan genom ett öppet och 

följsamt perspektiv möta varje unikt barn (Dahlberg & Segesten 2010, s. 184).  
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Föräldramedverkan positivt men kan vara frustrerande 

I examensarbetet framkom att sjuksköterskorna är positiva till föräldramedverkan, där de 

beskrev att föräldrarna är experten på sitt barn. Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) 

anser att då sjuksköterskor arbetar utifrån barnets livsvärld ingår alltid föräldrarnas 

perspektiv också. Craske et al. (2017) menar att involvera föräldrar vid bedömning av 

barnet kan vara en hjälp för att veta hur barnet brukar vara och vad som är nya tecken. 

Informanterna i examensarbetet upplevde att föräldramedverkan var viktigt men att det 

kunde vara frustrerande då de mötte oroliga föräldrar och de talade mer om att ge 

information än att kommunicera. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 205-206) påpekar att 

information bör ges genom vårdande samtal, där det skapas en dialog där även föräldrar 

och barn får komma till tals. Behovet av att få samtala i lugn och ro betonas och vikten 

att sjuksköterskan bjuder in familjen i samtalet. Bry et al. (2016) studie påvisade att 

utbildning i olika kommunikationstekniker förbättrade sjuksköterskans förmåga att svara 

empatisk på föräldrars känslor. Sjuksköterskornas stress minskade även. Det visades att 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och förälder även kunde förbättra 

föräldrars delaktighet i vårdandet av sitt barn och skapa en mer familjecentrerad vård. 

Familjefokuserad omvårdnad ökar och forskning visar att patient och sjuksköterskan är 

mer nöjda än tidigare samt kommunikationen har förbättrats (Mastro, Flynn & Preuster 

2014). Informanterna uttryckte även att språkförbistringar kan vara ett problem vid 

informationsgivning men som kan lösas genom tolkanvändning. Enligt Patriksson, Berg, 

Nilsson och Wigert (2017) används tolk vid samtal med läkare, sällan med sjuksköterskor 

angående omvårdnad.  

 

 

Att föräldrar skulle vara involverade i vården framkom tydligt i examensarbete men att 

det även gav svårigheter. Flera informanter uttryckte vikten av att föräldrar skulle vara 

närvarande men att de vid vissa tillfällen behövde lämna rummet för att vårdpersonal 

skulle kunna komma åt och behandla barnet. Enligt Butler, Copnell och Willetts (2014) 

önskar föräldrar vara närvarande och delta i vården av sitt barn och sjuksköterskor anser 

att det ska vara obegränsad besökstid. Men flera sjuksköterskor menar att föräldrar kan 

vara i vägen och bör lämna salen då det blir för trångt och barnet är instabilt och 

medicinska åtgärder behöver utföras. Vidare menar Butler, Copnell och Willetts (2014) 

att skillnader i sjuksköterskans tekniska expertis och föräldrars kunskaper skapar 

svårigheter och även deras olika syn på hur föräldrar ska vara på BIVA. Enligt Hakio et 

al. (2015, ss. 35, 36) upplever föräldrar att deras familj fungerar ganska bra trots att deras 

barn vårdas på en intensivvårdsavdelning. Föräldrar stödjer varandra i krissituationer men 

det upplevdes som att stödet från sjuksköterskor var bra men kunde vara bättre. Även 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 120) menar att föräldrar behöver stöd i sin situation. 

Genom att ha förståelse av föräldrarnas erfarenheter kan vårdpersonal bli bättre i 

vårdandet (Colville et.al. 2009). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 186. 190) menar att om 

barn och föräldrar ska kunna känna sig delaktiga i vården behöver en öppenhet och 

följsamhet från sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver ha ett professionellt 

förhållningssätt i vårdrelationen för att skapa fokus på barnet och föräldrar. 

Sjuksköterskan behöver se till att det naturliga och normala i barnets liv bibehålls för att 

öka delaktigheten från barn och föräldrar (Dahlberg & Segsten 2010, s. 197). Det kan 

vara att tillsammans med familjen, rita, leka, sitta i famnen, göra läxor och bestämma 

vilken bok som ska läsa. Föräldrar kan uppmuntras sköta sitt barn som hemma i den mån 

det går, byta blöja, vyssja till sömns och sköta matningar.  
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Omvårdnad av barnet 

Det framkom i studien att sjuksköterskor använder sig av icke-farmakologisk omvårdnad 

i stor utsträckning vilket var lite överraskande då de uttryckte att långsam minskning av 

läkemedlen som det viktigaste vid dessa situationer. Avledning kan lindra barnets 

abstinens och om en omvårdnadsåtgärd hjälper barnet istället för medicinering kan detta 

även medföra en ekonomisk hållbar effekt. Att använda sig av icke-farmakologiska 

åtgärder såsom hålla handen, ge närhet, byta blöja, ge mat och leka är några av sätten som 

används för att avleda även på en högteknologisk avdelning vilket ger stora kontraster 

till intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter att arbeta i en högteknologisk miljö och 

hantera och ansvara för medicinteknisk utrustning (Riksföreningen för Anestesi och 

Intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening SSF 2012). Flera sjuksköterskor uttryckte 

att tid för att använda icke-farmakologiska åtgärder inte alltid fanns såsom vid mer akuta 

medicinska tillstånd som prioriterades först. Mattsson et al. (2013) studie tar upp tre olika 

förhållningssätt som sjuksköterskan kan använda i vården med det sjuka barnet; det 

medicinska vårdandet, det föräldraorienterade förhållningssättet samt det holistiska 

synsättet. Vid akuta situationer tenderar sjuksköterskor att gå över till det medicinska 

förhållningssättet och detta prioriteras framför helheten. Barn som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning är i en utsatt situation och behöver sjuksköterskan för att deras 

behov skall upptäckas, behandlas och för att undvika lidande och smärta. Det behövs ett 

helhetstänkande (Mattsson et al. 2013). En helhetssyn handlar att se den levda kroppen 

som fysisk, psykisk, existentiell och andlig där alla delar påverkar människan (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 132). Det innebär att ha förståelse för det sammanhang människan 

lever i och tolkar det (Wiklund 2003, s. 71). I vårdandet av det sjuka barnet bör inte bara 

det fysiska vårdas utan helheten. Familjen behöver inkluderas och saker som finns i 

barnets vardag såsom leksaker och gosedjur ska finnas tillgängligt. Skapa en miljö som 

uppmuntrar barnets naturliga utveckling. 

 

SLUTSATSER 

Svårigheter att bedöma läkemedelsabstinens hos barn framkom i studien. 

Sjuksköterskorna är vana att ta hand om barn med tecken på abstinens men att tolka 

tecken kan vara svårt, framförallt då de inte träffat barnet tidigare. Det betonades vikten 

av att ha delaktiga föräldrar och en god kommunikation med dem för att kunna vårda 

barnet på bästa sätt. Ett samarbete mellan personalkategorier och att skapa en individuell 

plan för varje barn behövs. Användandet av både farmakologisk behandling och icke-

farmakologisk behandling ger lindring för barnet. Idag finns en större medvetenhet 

angående läkemedelsabstinens hos barn. Resultatet ger en ökad förståelse för 

komplexiteten vad gäller bedömning och vårdandet av barn. Vi anser att det behövs fler 

studier som beskriver sjuksköterskans erfarenhet av vårdandet av barn med risk för 

läkemedelsabstinens. Vidare forskning kan vägleda sjuksköterskor i omvårdnaden med 

barnet och dess familj vid tecken på abstinens. 
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Informationsbrev till intensivvårdssjuksköterskor 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska inom intensivvård vid 

Högskolan i Borås och ska genomföra vårt examensarbete på magisternivå. Vi planerar att 

skriva om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. Detta är en förfrågan 

till dig om du vill ställa upp som deltagare i studien genom en djupintervju. 
 

Barnintensivvården i Sverige har blivit mer avancerad och allt fler barn överlever idag. Barn 

som varit nedsövda i respirator på en barnintensivvårdsavdelning och genomgått omfattande 

kirurgiska ingrepp har ofta både opioidinfusioner och sederande infusioner vilket kan 

innebära ökad risk att utveckla läkemedelsabstinens. Att som intensivvårdssjuksköterska 

bedöma barns symtom är en utmaning och forskning tar upp vikten av att kunna särskilja, 

bedöma och behandla abstinens hos barn. Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. 
 

Vi planerar att genomföra djupintervjuer med sex till åtta intensivvårdssjuksköterskor som 

arbetat minst ett år inom barnintensivvård. Intervjuerna kommer att ske i oktober och varje 

enskild intervju beräknas att ta 30-60 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

som deltagare när som helst avbryta utan förklaring. Vid redovisning studiens resultat 

kommer materialet att vara avidentifierat och inga namn kommer att redovisas. Ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av intervjumaterialet och eventuella uppgifter som kan 

identifiera deltagare i studien kommer att tas bort.  Varken deltagare eller verksamhet 

kommer att få ta del av intervjumaterialet men kommer att få tillgång till godkänt 

examensarbete via databasen DIVA vid Högskolan i Borås. Om så önskas kan färdigt 

examensarbete överlämnas till dig. 

 

Vid frågor, hör av er. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Nina Köhler    Caroline Tolland 

ninaakooler@gmail.com   s117681@student.hb.se 

xxxx-xxxxxx    xxxx-xxxxxx 
 

Handledare: 

Berit Lindahl Professor Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås  

berit.lindahl@hb.se, 033-435 47 39  

mailto:berit.lindahl@hb.se
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Samtycke till deltagande i studie 
 

Jag ger idag mitt samtycke till att deltaga i studien med syfte att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskor upplevelser och erfarenheter av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. Deltagandet 

innebär en intervju och att intervjun kommer spelas in.   

  

Jag har fått muntlig och skriftlig information av att delta i studien och om att den 

information som samlas in är konfidentiell samt att materialet kommer att avidentifieras. 

Intervjuerna skrivs ut i text och kommer att analyseras och därefter sammanställas i en 

magisteruppsats. 

  

Jag är medveten om att vara deltagare i studien är frivilligt och jag kan när som helst 

avbryta deltagandet utan förklaring.  

  

Författarna får citera mig i avidentifierad form i uppsatsens resultatdel.  

 

❏ Ja     ❏ Nej  

 

 

NAMN:_______________________________________________________________ 

 

 

DATUM:______________________________________________________________ 
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Intervjuguide 

 
Ramdata 

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har du arbetat inom intensivvård? 

Hur länge inom barnintensivvård? 

Vad jobbade du med innan du började på Barnintensiven? 

 

 

Kan du berätta om ett specifikt tillfälle då du vårdade ett vaket barn med abstinens? 

Hur upptäckte du det? 

Vad gjorde du… farmakologiskt/icke farmakologiskt? 

Vad tänkte du? 

Hur upplevde du det? 

Utveckla... 

Berätta mer... 

Kunde du hjälpa barnet? 

 Hur kändes det då?  

 

Berätta om hur du upptäcker abstinens. 

 Utveckla... 

 

Vilka är dina erfarenheter av att ta hand om vakna barn med abstinens? 

Hur känns det att... 

Exempel... 

 

Finns det något som underlättar att möta barnets behov vid abstinens? 

 Utveckla... 

 På vilket sätt… 

 

Finns det hinder för att möta barnets behov? 

 Utveckla... 

 På vilket sätt... 

 

Hur kan föräldrar vara delaktiga? 

 Exempel... 

 Hur upplever du föräldramedverkan? 

 

Kan du berätta om hur föräldrar kan vara en hjälp eller ett hinder i situationen? 

 Berätta mer… 
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård vid Högskolan i Borås och som en del i denna utbildning ska vi genomföra vårt 

examensarbete på avancerad nivå. Vi planerar att skriva om intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter av att vårda barn med abstinenssymtom efter 

läkemedelsbehandling inom barnintensivvård. 
 

Barnintensivvården i Sverige har blivit mer avancerad och fler barn överlever idag. Barn som 

vårdats nedsövda med respiratorbehandling på en barnintensivvårdsavdelning och genomgått 

omfattande kirurgiska ingrepp har ofta både opioidinfusioner och sederande infusioner. Detta 

kan innebära ökad risk att utveckla läkemedelsabstinens. Att som intensivvårdssjuksköterska 

bedöma barns symtom är en utmaning och forskning tar upp vikten av att kunna särskilja, 

bedöma och behandla abstinens hos barn. Vårt syfte med studien är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskor erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med 

abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård.  
 

Vi önskar att få tillstånd att få göra vår datainsamling på er barnintensivvårdsavdelning och 

planerar att genomföra djupintervjuer med sex till åtta intensivvårdssjuksköterskor som arbetat 

minst ett år inom barnintensivvård. Om ni kan hjälpa oss att välja ut intervjupersonerna samt att 

tillfråga dessa om deltagande skulle detta underlätta för oss samt att lämna ut bifogat 

informationsbrev till intresserade. Skriftligt samtycke kommer även att inhämtas från samtliga 

deltagare i studien. Att var deltagare i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som 

helst utan att ge någon förklaring. Intervjuerna planeras att ske i oktober. Ingen obehörig 

kommer att kunna ta del av datamaterialet och eventuella uppgifter som kan identifiera 

deltagarna i studien kommer att tas bort. Vid redovisning studiens resultat kommer materialet 

att var avidentifierat. Godkänt arbete kommer att publiceras i databasen DIVA vid Högskolan i 

Borås. 
 

Vid frågor, hör av er. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Nina Köhler    Caroline Tolland 

ninaakooler@gmail.com   s117681@student.hb.se  

xxxx-xxxxxx    xxxx-xxxxxx 
 

Handledare: 

Berit Lindahl Professor Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 

berit.lindahl@hb.se, 033-435 47 39 
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Godkännande från verksamhetschef eller delegerad att datainsamling för ovanstående 

studie får göras av Nina Köhler och Caroline Tolland. 

 

 

Datum och ort:__________________________________________________________ 

 

Underskrift:____________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________________________________ 

 

Titel:__________________________________________________________________ 

 

Verksamhet:____________________________________________________________ 

 


