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SAMMANFATTNING 
På barnintensivvårdsavdelningar (BIVA) vårdas kritiskt sjuka barn, ibland under långa 
vårdtider. Det är väl studerat inom vuxenintensivvården att vistelsen på 
intensivvårdsavdelning kan orsaka delirium. Delirium kan ta sig uttryck genom generell 
oro, ångest och hallucinationer. Forskningen är dock begränsad inom barn och delirium 
och således även forskning om specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 
med tecken på delirium. Det har beskrivits i litteraturen att delirium förlänger vårdtider, 
ökar vårdkostnader och är förknippat med högre mortalitet, även hos barn. Syftet med 
examensarbetet är att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 
med delirium. Data består av öppna kvalitativa forskningsintervjuer med sex 
specialistsjuksköterskor som arbetar på en barnintensivvårdsavdelning. Den insamlade 
datan analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultatet redovisas i två 
huvudkategorier och åtta subkategorier. I resultatet framkom det att 
specialistsjuksköterskorna upplevde svårigheter med att tolka tecken på delirium men 
att de samtidigt utförde ett flertal omvårdnadsåtgärder i syfte att förebygga uppkomsten 
av delirium. De använde omvårdnadsåtgärder i preventivt syfte och när barnen uttryckte 
ångest och oro. Detta var dock ibland svårt på grund av miljöfaktorer som 
specialistsjuksköterskan inte alltid kunde påverka. Det framkom även att 
kommunikation med läkare och samarbetet med familjen var centralt men även ibland 
bristfälligt och avsaknad av rutiner försvårade det dagliga arbetet. 
Specialistsjuksköterskorna upplevde det som frustrerande att vårda dessa barn, vilket 
innebar en känslomässig påverkan. I diskussionen lyfts specialistsjuksköterskans 
känslomässiga arbete i relation till patientperspektivet, där negativa känslor kan påverka 
vården som bedrivs. De omvårdnadsåtgärder som specialistsjuksköterskorna utförde var 
i både preventivt och behandlande syfte. Familjecentrerad vård diskuteras utefter 
svårigheterna att arbeta i en högteknologisk miljö och samtidigt skapa delaktighet hos 
föräldrarna.  
 
Nyckeord: delirium hos barn, barnintensivvård, intensivvårdsdelirium, familjecentrerad 
vård   
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BAKGRUND 

Inledning 

Specialistsjuksköterskor som arbetar på en barnintensivvårdavdelning (BIVA) vårdar 
kritiskt sjuka barn samt möter även utmaningen av att vårda ångest och oro hos familjen 
i samband med vårdandet av det kritiskt sjuka barnet. Att vårdas på en 
intensivvårdsavdelning innebär att befinna sig på en ny och otrygg plats för barnet, att 
erhålla sedering med narkotikaklassade läkemedel och separeras från sin familj. 
Sammantaget bidrar flera faktorer i relation till intensivvården till att barnet riskerar att 
drabbas av delirium. Delirium är en allvarlig neuropsykiatrisk komplikation som kan 
leda till ett onödigt vårdlidande. Specialistsjuksköterskorna bör kunna bedöma risken 
för delirium, utföra adekvata och vetenskapligt understödda omvårdnadsåtgärder för att 
minska risken för att barnet ska utveckla delirium. Delirium är ett välstuderat fenomen 
inom vuxenintensivvården men något som inte har diskuteras eller problematiserats i 
samma utsträckning inom barnintensivvården. Det är först på senare tid som delirium 
hos barn har börjat diskuteras då den forskning som börjat publiceras visar att tillståndet 
ökar respiratortider, mortalitet samt vårdkostnader. Som omvårdnadsansvarig har 
specialistsjuksköterskan en viktig roll för att förebygga uppkomsten av, samt vårda barn 
med tecken på delirium. Forskningsläget gällande sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda barn med tecken på delirium är begränsat.  
Inspiration till studien uppstod då författarna mött utmaningarna av att vårda barn med 
tecken på delirium på en barnintermediäravdelning (BIMA). Mer forskning om 
fenomenet kan leda till att förbättra omhändertagandet av barn som drabbas av delirium 
och deras familjer, kunskapen kan också bidra till att förebygga uppkomsten av 
delirium.  
 

Delirium på en intensivvårdsavdelning  

Patofysiologin bakom delirium är inte helt klarlagd, men det diskuteras att rubbningar i 
dopamin och acetylkolin kan bidra till utvecklingen av delirium (Boot 2011). 
World Health Organization (2015) definierar delirium i diagnossystemet ICD- 10, som 
ett cerebralt syndrom där patienten har störningar i medvetenhet, perception, tänkande, 
minne, psykomotoriskt beteende, känsloliv och sömnmönster där orsaken är inte går att 
härleda till hjärnskador eller andra orsaker. Varaktigheten varierar och 
allvarlighetsgraden sträcker sig från mild till mycket allvarlig. American Psychiatric 
Association (2013) beskriver i diagnossystemet DSM-5 kriterier som skall vara 
uppfyllda för diagnosen delirium; störningar i kognitionen som inte kan förklaras av 
andra orsaker samt som utvecklas under kort tid och som fluktuerar i allvarlighetsgrad. 
Det finns två huvudformer av delirium; hyperaktivt och hypoaktivt. Det förekommer 
även att patienter har en blandning av dessa två tillstånd, ”mixed-delirium” (Boettger & 
Breitbart 2011).  
 
Genom många icke-farmakologiska åtgärder kan specialistsjuksköterskor hjälpa 
patienten och minska risken för delirium. Att tilltala patienterna med namn, prata 
långsamt och i korta meningar underlättar för patienten att orientera sig till tid och rum. 
Mobilisering till den grad som är möjligt är viktigt. Ur en miljösynpunkt är det viktigt 
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att minimera ljudnivåerna på patientrummet och anpassa ljusnivåerna för att 
upprätthålla en dygnsrytm. Genom att upprätthålla en adekvat sömncykel, detta genom 
att undvika att störa patienten med åtgärder och behandlingar nattetid, kan risken för 
delirium minska (Öztürk Birge & Tel Aydin 2016).  
 

Barn inom intensivvården  

Barn som vårdas på BIVA har specifika fysiologiska/medicinska, tekniska och 
omvårdnadsmässiga behov. Vården av kritiskt sjuka barn som kräver intensivvård är 
komplicerad och kräver stor vana och kompetens hos vårdgivaren.  
Barnintensivvårdsavdelningar finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala (Svensk 
förening för Barnintensivvård och Barnanestesi 2014). Det är framförallt barn i behov 
av intensivvård i upptagningsområdet som vårdas på barnintensivvårdsavdelningarna 
men de fungerar även som remissinstans för barn i behov av mer avancerad diagnostik 
och behandling som inte kan ges på hemortssjukhusen.  (Svenskt intensivvårdsregister, 
SIR 2017). Vetenskapliga rapporter tyder på att barnintensivvård gör störst nytta för de 
minsta barnen, därmed bör barn yngre än 3 år vårdas på en barnintensivvårdsavdelning. 
Från 12 års ålder är barnets fysiologi och den utrustning som krävs för vården liknande 
den som krävs för vuxna intensivvårdspatienter (Svensk förening för Barnintensivvård 
och Barnanestesi 2014).  
 
Vården är inriktad på övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. På 
barnintensivvårdsavdelningar arbetar specialistutbildade sjuksköterskor, 
undersköterskor, barnsköterskor och barnanestesiläkare. Nära samarbete sker med andra 
specialistläkare.  Barnintensivvårdsavdelningar är kompetenscentra och på 
avdelningarna utbildas olika personalkategorier. Vårdpersonalen bedriver vården kring 
barnen inne på patientsalar. Föräldrar uppmuntras att delta i vården av barnen (SIR 
2017).  
 
Den kritiska sjukdom som gör att barn måste vårdas på en intensivvårdsavdelning 
utsätter barn för en mängd stressorer; invasiva utredningar och behandlingar. De 
separeras från sin familj, skiftar i medvetande relaterat till sövning och sedering, träffar 
många nya människor och utsätts för en mängd nya ljud och ljus i nivåer de inte är vana 
vid. Upp till 63% av patienterna som vårdas på BIVA minns delar av sin vistelse, oftast 
minns de undersökningar, intubation och smärta. Barn som vårdas inom intensivvården 
lider av en ökad risk att drabbas av psykologiska och beteendemässiga skador efter 
vårdtiden. Föräldrar har beskrivit att barnen har ökade nivåer av ångest, sömnstörningar 
och sociala problem efter utskrivning men även post-traumatisk stress och depressioner 
har beskrivits (Rennick, et al. 2014). 
 

Barn och delirium 

Prevalensen av delirium varierar i olika studier samt varierar mellan åldrarna. Smith et 
al. (2017) påvisade en total prevalens av delirium på 44 % av totalt 300 patienter men 
av barn under två år hade 53 % delirium och av barn mellan 2-5 år hade 33 % delirium. 
Medan Traube et al. (2017a) visade i sin studie en prevalens på 17,3 % och Schieveld et 
al. (2008) påvisade en prevalens på 4,5 %. Delirium ökar mortalitet och morbiditet hos 
barn som vårdas på BIVA (Bettencourt & Mullen 2017; Kudchadkar, Yaster & Punjabi 
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2014; Smeets et al. 2009; Smith et al. 2017; Traube et al. 2017a). Barn som har 
diagnostiserats med delirium har längre vistelse på barnintensivvårdsavdelningen, högre 
vårdkostnader (Bettencourt & Mullen 2017; Smith et al. 2017; Traube et al. 2017a) samt 
sämre vårdresultat (Smith, et al. 2017). Traube et al. (2016) menar att barn som 
diagnostiserats med delirium på en barnintensivvårdavdelning har en ökad vårdkostnad 
på 85 %, i jämförelse med patienter utan diagnosen delirium. Enligt Bettencourt och 
Mullen (2017) gör endast 2% av tillfrågade barnintensivvårdsavdelningar screening för 
delirium två gånger om dagen och 71% utför ingen screening för delirium. 
 
Symtom av delirium hos barn ses till exempel som sömnstörningar, motorisk oro, 
koncentrationssvårigheter (Grover, Kate, Malhotra, Chakrabarti, Mattoo & Avasthi 
2012; Ista 2017) samt visade Grover et al. (2012) att desorientering och svårigheter med 
korttidsminnet var tecken på delirium samt att allvarligheten av symtomen var 
fluktuerande över dygnet. Larsson och Lundberg (2015) beskriver att det kan vara en 
utmaning att skilja på delirium och abstinens då symtom på abstinens kan likna de vid 
delirium, bland annat sömnstörningar och oro. Abstinens kan även yttra sig i fysiska 
symtom som takykardi (Larsson & Lundberg 2015), vilket även kan ses vid delirium 
(Reade, Phil & Finfer 2014) och smärta (Larsson & Frostell 2012), vilket kan bidra till 
svårigheter att skilja fenomenen åt. Grover et al. (2012) har jämfört symtom på delirium 
hos vuxna och symtom hos barn. I denna jämförelse fann de väldigt få signifikanta 
skillnader.  En studie av Flaigle, Ascenzi och Kudchadkar (2015) undersökte 
kunskapsnivån hos intensivvårdssjuksköterskor på en barnintensivavdelning, denna 
studie visar att det finns kunskapsluckor hos sjuksköterskorna angående riskfaktorer och 
behandling av delirium hos barn.  
 

Riskfaktorer 

Ljudnivå, ljusnivå, störningsmoment som omvårdnadsåtgärder är stressorer som ett barn 
på BIVA upplever. Tillsammans med den kritiska sjukdomen skapar dessa faktorer 
hinder för att upprätthålla sömnmönster och barnets känsla av trygghet (Kudchadkar, 
Yaster & Punjabi 2014). Riskfaktorer för att utveckla delirium innefattar sömnbrist 
(Smith et al. 2017; Kudchadkar, Yaster & Punjabi 2014) och immobilisering (Smith et 
al. 2017). Obehandlad smärta är en stor riskfaktor, det är därför viktigt att personal på 
intensivvårdsavdelningar är utbildade i smärtskattningsskalor och använder dem 
rutinmässigt (Öztürk Birge & Tel Aydin 2016). 
 
Vanliga läkemedel som används inom intensivvården, som opioider och 
benzodiazepiner är kända att störa sömncykeln (Kudchadkar, Yaster & Punjabi 2014).  
Flera studier menar att särskilt benzodiazepiner ökar risken för utvecklandet av delirium 
hos barn (Kudchadkar, Yaster & Punjabi 2014; Smith, et al 2017; Traube, et al. 2017a). 
Även Traube et al. (2017b) fann en tydlig koppling mellan användning av sederande 
läkemedel och narkotikaklassade läkemedel och delirium.  
Även behovet av respiratorstöd är en tydlig riskfaktor (Schieveld et al. 2008; Smeets et 
al. 2009; Traube et al. 2014; Traube et al. 2017a; Traube et al. 2017b).  
 
Traube et al. (2017b) menar att barn under två år har en ökad risk för att drabbas av 
delirium. En annan stor riskfaktor för att barn ska drabbas av delirium fann författarna 
framförallt vara barn med infektion eller inflammation. De menar också att risken för att 
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utveckla delirium ökar dramatiskt efter dygn fem på intensivvårdsavdelningen. Patienter 
som spenderar sex dygn eller färre på intensivvårdsavdelningen hade en 20 % risk att 
utveckla delirium, medan de patienter som är på intensivvårdsavdelningen i sex dygn 
eller fler har 38 % risk att drabbas av delirium.  

 

Tidigare forskning om specialistsjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda patienter med delirium 

 
Studier har visat att specialistsjuksköterskor upplevde det känslomässigt påfrestande 
och frustrerande att vårda patienter med delirium (LeBlanc, Bourbonnais, Harrison & 
Tousignant 2017; Zamoscik, Godbold & Freeman 2017). Det skapade ett missnöje hos 
sjuksköterskorna om inte alla i teamet är enade i hur de ska behandla patientens 
delirium. När sjuksköterskorna upplevde att de kunde vårda patienterna effektivt, till 
exempel genom att lugna och avleda patienten genom att samtala så fick 
specialistsjuksköterskorna en mer positiv upplevelse (LeBlanc, et al. 2017).  
 
Specialistsjuksköterskorna i en studie lyfte även vikten av att tidigt tala med patientens 
familj om delirium och att familjen skall ha kunskap om tillståndet redan från att 
patienten läggs in på intensivvårdsavdelningen.  Sjuksköterskorna upplevde att 
behandlingsalternativen för delirium är få och den tillgängliga medicineringen för 
delirium var ineffektiv. Det ansågs fördelaktigt att använda icke- farmakologiska 
behandlingsmetoder vid delirium, till exempel tidig mobilisering, att undvika att störa 
patienterna nattetid samt kontinuitet bland personalen. Sjuksköterskorna ansåg sig 
behöva mer kunskap och även riktlinjer kring behandling av delirium. De upplevde att 
läkarna inte alltid förstår patientens deliriumproblematik vilket kunde resultera i att 
situationen blev värre (Zamoscik, Godbold & Freeman 2017).   
 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som uppstår i direkt relation till vårdandet eller orsakas av 
vårdandet. Denna sorts lidande är onödigt och det bör vara vårdpersonalens mål att 
begränsa vårdlidandet (Dahlberg & Segersten 2010, s. 211).  Enligt Wiklund (2003, ss. 
104–108) är vårdlidande en följd av den vård och behandling patienten erhåller samt de 
brister vårdandet har och lidandet kan upplevas på olika nivåer. Wiklund (ibid) menar 
att vårdlidandet kan grundas i organisationens brister eller i vårdpersonalens handlingar. 
Det är ett bristfälligt genomförande av vården som skapar vårdlidande, så som felaktig 
eller utebliven vård kan orsaka ett lidande som hade kunnat undvikas. För att 
vårdpersonal ska kunna hjälpa patienten att uppleva helhet måste de ge en vård som ger 
patienten en känsla av värdighet. När vården inte är vårdande i relation till patientens 
behov, lider hon och detta lidande bör elimineras då det kan övergå till ett livslidande.  
 
Den vårdande relationen bör stärka och stödja patientens process genom vården. Detta 
för att lindra lidande och främja möjligheterna för välbefinnande hos patienten. 
Vårdrelationen mellan patient och vårdare utmärks av ett professionellt engagemang 
och fokus på patientens vårdbehov. All vårdpersonal behöver finnas tillgängliga för 
patienten och anhöriga för att kunna lindra känslor av oro och osäkerhet inför 
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vårdprocesser och utgången av till exempel en operation. Detta för att kunna skapa 
delaktighet i vården (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 190–197).  
 
Patienter som vårdas inom intensivvården utsätts för risken att drabbas av delirium på 
grund av den miljö och de förutsättningar som intensivvården kräver (Svenningsen et al. 
2015). Studier utförda på vuxna som drabbats av delirium i samband med sin 
intensivvårdsvistelse visar att patienterna upplever känslomässiga och psykologiska 
besvär ett år efter sin vårdtid (Brummel et al. 2014; Pandharipande et al. 2013).  
Omvårdnaden som sjuksköterskor ger ska befordra hälsa och dess återställande, hen ska 
svara för patientens säkerhet, kvaliteten av vården som patienten får samt värna om 
vårdmiljön (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 300–301). Vidare har 
intensivvårdssjuksköterskan ansvar för att identifiera och bedöma behovet av 
omvårdnadsåtgärder, minimera risker och förebygga ohälsa samt minimera risken för 
komplikationer av intensivvården, så som intensivvårdsdelirium (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012).  
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Barn som vårdas på barnintensivvårdsavdelningar riskerar att drabbas av delirium. 
Delirium är associerat med högre mortalitet, längre vårdtider, ökade kostnader samt 
ökat lidande för patienterna. Att skilja mellan delirium, abstinens och smärta kan ha 
betydelse, då behandling och omvårdnad kan skilja sig åt. Vid delirium är det viktigt att 
specialistsjuksköterskor har kunskap om förebyggande omvårdnadsåtgärder, såsom att 
optimera dygnsrytm genom ljud- och ljusnivåer samt har möjligheter att identifiera 
specifika omvårdnadsbehov hos patienter med tecken på delirium. Detta för att 
omvårdnaden av denna patientgrupp skall vara evidensbaserad och minska vårdlidandet. 
Forskning visar ett bristfälligt kunskapsläge hos specialistsjuksköterskor om barn som 
drabbas av delirium samt att delirium hos barn inte alltid uppmärksammas av 
specialistsjuksköterskorna.  
Det finns bristande forskning gällande specialistsjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av att vårda barn med delirium.  
 
 

SYFTE 

Att undersöka specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn med tecken på 
delirium på en barnintensivvårdsavdelning. 
 

METOD  

Ansats 

Examensarbetets syfte var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda barn med tecken på delirium, utifrån syftet valdes en kvalitativ metod, där data 
samlades in genom intervjuer.  Kvalitativ metod möjliggör beskrivningar av människans 
levda upplevelse av ett fenomen och syftar till att skapa en djupare förståelse för 
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fenomenet genom intervjupersonens beskrivningar (Polit & Beck 2012 s. 18). Den 
kvalitativa forskningsintervjun ämnar att erhålla nyanserade skildringar av 
intervjupersonens erfarenheter i relation till fenomenet (Kvale & Brinkman 2014, s. 47). 
 

Urval  

Informanterna i studien var specialistsjuksköterskor som arbetar på en 
barnintensivvårdsavdelning i Sverige. Godkännande av verksamhetschefen utfärdades 
för genomförande av studien (bilaga 1). Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval 
(Polit & Beck, 2012 s. 276) där specialistsjuksköterskorna på avdelningen fick ett email 
där de bjöds in att kontakta författarna ifall de ville medverka. Sex personer valde att 
delta i studien. Arbetslivserfarenheten inom barnintensivvård varierade mellan 6 
månader och 18 år. Det var enbart kvinnor som deltog i studien. Majoriteten av 
sjuksköterskorna hade en specialistutbildning inom intensivvård. En av de intervjuade 
var specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och en 
hade specialisering inom intensivvård och anestesisjukvård. 
Intervjuerna utfördes på en plats som informanten valde, samtliga intervjuer utfördes i 
enskildhet på informanternas arbetsplats. Innan intervjun påbörjades fick informanten 
läsa igenom samt skriva på en forskningspersonsinformation (bilaga 2). De fick muntlig 
och skriftlig information om möjligheten att avbryta om de önskade samt att deltagandet 
var frivilligt.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom öppna interjuver. Detta lämpar sig då vi är intresserade 
av intervjupersonernas erfarenheter och uppfattning om fenomenet, i detta fall deras 
erfarenheter av att vårda barn med tecken på delirium.  Intervjuerna inleddes med en 
öppen ingångsfråga, så kallad grand tour-fråga för att ge informanten möjlighet att 
berätta fritt om sin upplevelse. Fördjupningsfrågorna är en uppföljning av vad som 
framkommit under intervjun, baserat på informantens svar på öppningsfrågan. Detta för 
att intervjuerna skulle bli så uttömmande som möjligt (Polit & Beck 2012, s. 536). 
Under intervjuerna ställdes följdfrågor som syftade till att fördjupa informantens 
berättelse i relation till syftet. 
 
Intervjuerna varade mellan 21-35 minuter. Vid intervjuerna var båda författarna 
delaktiga. 
 
Öppningsfrågan var: 
”Vad har du för erfarenhet av att vårda barn med tecken på delirium?” 
Sedan ställdes frågor som 
”Kan du utveckla?” 
”Kan du beskriva en situation du kommer att tänka på?”.  
Eftersom följdfrågorna var beroende på informantens svar kunde dessa variera mellan 
intervjuerna. Detta för att informanterna skulle uppmuntras till att beskriva sina 
upplevelser fritt och öppet. 
 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och diktafon.  Båda författarna lyssnade 
igenom intervjuerna och intervjuerna delades upp mellan författarna för transkribering.  
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Transkriberingen skedde ordagrant och inkluderade skratt, pauser och betoningar (Kvale 
& Brinkman, 2014 s. 217). 

Dataanalys 

Vid en innehållsanalys identifieras mönster genom att bryta ned text i mindre enheter 
som kodas och grupperas till grupper med liknande innehåll (Polit & Beck 2012, s. 
564). Studien utfördes som en induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2007). De 
transkriberade intervjuerna lästes individuellt flera gånger av författarna, detta för att bli 
bekanta med materialet (Elo & Kyngäs 2007; Polit & Beck 2012, s. 558). Sedan 
inleddes den första analysfasen med öppen kodning i marginalerna. Sedan jämförde 
författarna respektive öppna kodning. I denna fas identifierades meningsbärande enheter 
som ansågs svara mot studiens syfte (Elo & Kyngäs 2007). De meningsbärande 
enheterna lades in i ett dokument, kondenserades ned till en kondenserad 
meningsbärande enhet. Koder skapades av det kondenserade innehållet, detta för att den 
underliggande innebörden ska lyftas (Polit & Beck 2012, s. 559). Efter Elo och Kyngäs 
(2007) induktiva analysmetod sorterades de olika koderna i subkategorier och 
analysprocessen ledde till kategorier och subkategorier. Tabell 1 visar exempel på 
analysprocessen.  
 
 
Meningsbärande enhet 
 

Kod Subkategori 
 

Kategori 
 

I2) Dom barnen behöver 
få lugn och ro tror jag. 
[…] dom behöver få en 
bra dygnsrytm, behöver 
få trygghet, närhet 
kanske. Någon som 
sitter hos dem mycket 
och håller om jaa 
 

Barnen behöver 
lugn och ro. Bra 
dygnsrytm, 
trygghet, närhet, bli 
omhållna. 

Omvårdnadsåtgärder Faktorer som påverkar 
vårdandet 

I5) ofta försöker man 
ändå försöka att 
föräldrar och syskon 
skall vara nära och det är 
ju jättebra.  
 
 

Få familjen att vara 
nära 

Familjens delaktighet Att vårda tillsammans 

Tabell 1 Analysprocessen 
 

Etiska överväganden 

Lag om etikprövning av forskning (2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning 
om forskning på människor. Forskning definieras nu som vetenskapligt experimentellt 
eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
grundnivå eller på avancerad nivå. Även om empiriska studier på avancerad nivå inte 
behöver etikprövas gäller etikprövningslagens regler för information och samtycke. Vi 
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har tänkt igenom de forskningsetiska principerna inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning. Fyra övergripande etikregler har formulerats av 
vetenskapsrådet (2002), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet, här gäller tystnadsplikt. Alla uppgifter 
skall antecknas och lagras på ett sådant sätt att dessa ej kan identifieras av utomstående. 
Ingen förutom författaren och handledaren får tillgång till intervjupersonernas uppgifter 
eller deltagande i studien. Nyttjandekravet – handlar om att de insamlade uppgifterna 
får enbart användas för forskningsändamål. Intervjupersonerna kan ta del av resultatet 
om denne önskar göra detta.   
Intervjupersonerna har fått information genom att en forskningspersonsinformation 
(FPI) gavs till alla deltagare och de fick muntlig information om studien. 
Intervjupersonernas informerade samtycke inhämtas via skriftligt godkännande efter att 
muntlig och skriftlig information givits.  Att delta i en studie är frivilligt och deltagandet 
kan när som helst avbrytas utan att intervjupersonerna behöver förklara varför (Trost 
2010).   
 

RESULTAT 

Under analysen framkom två huvudkategorier och åtta subkategorier, vilka presenteras i 
Tabell 2. 
Huvudkategori Subkategori 
Faktorer som påverkar vårdandet  Kunskap  

 
Omvårdnad av barn med tecken på 
delirium  
 
Utmanande att tolka tecken på delirium 
 
Vårdmiljön 

Att vårda tillsammans Kommunikationens betydelse 

Behov av riktlinjer 

Familjens delaktighet 

Känslomässig påverkan 

Tabell 2 Huvudkategorier och subkategorier 
 

Faktorer som påverkar vårdandet 

Specialistsjuksköterskorna beskrev en svårighet att vårda barn med tecken på delirium 
eftersom de upplevde att det fanns kunskapsluckor och att delirium inte var ett begrepp 
som användes på avdelningen. De eftersökte utbildning och diskussion angående vården 
av dessa patienter. 

Kunskap  

Det fanns en osäkerhet kring hur barn med tecken på delirium skall vårdas då 
specialistsjuksköterskorna kände sig osäkra på sin kunskap om delirium. De beskrev att 
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barnen kunde uppvisa symtom på att något var fel till exempel genom att de inte sover 
eller inte går att avleda, men att det var svårt att veta vad det rör sig om. När de inte har 
haft tid för eller kunskap om hur de ska vårda barnen har sedering varit ett sätt att 
hantera en ohållbar situation.  
 

”Antingen tycker man det är så krångligt att man söver bort det och låter 
någon annan ta det på nästa pass. // och gör vi det lätt för oss så ger vi 
dem lite lugnande under tiden //” (Informant X1) 

 
Några av specialistsjuksköterskorna hade inte reflekterat över om det var delirium som 
kunde vara en tänkbar orsak till barnets oro eller illabefinnande. 
 

”Jag tror inte alltid vi vet om de är deliriska eller abstinenta utan bara ser 
att något är fel och tar hand om det” (Informant X5) 

 
Specialistsjuksköterskorna upplevde att delirium är inget som det talas om på 
avdelningen där de arbetar. Istället används ordet abstinens för att beskriva patienternas 
illabefinnande. Många av specialistsjuksköterskorna likställde benämningarna abstinens 
och delirium. Det beskrevs även en motvilja att använda ordet delirium. Under tiden 
som specialistsjuksköterskorna har arbetat har de inte använt begreppet delirium om 
barnen utan har kallat det abstinens även då det kan ha rört sig om delirium.  De 
upplevde även att läkarna använder benämningen abstinens. Begreppet delirium 
användes inte för det kunde upplevas som obehagligt för föräldrarna. Detta eftersom 
kunskapen om vad delirium innebär var bristfällig hos specialistsjuksköterskorna och att 
begreppet abstinens upplevdes som lättare att förstå.  
 

”Det kändes lite så att man ville säga att det var abstinens liksom inte typ 
att det var delirium” (Informant X5) 

 
”Kanske jag inte använder det ordet så delirium… för …så…för jag tror 
rätt många föräldrar skulle bli väldigt oroliga, eller rädda om man 
använde det… så de ser väl någon knarkare på stan som håller på... man 
jag pratar nog mycket om abstinens” (Informant X3) 

 
De flesta av informanterna eftersökte mer kunskap kring hur de skall kunna bedöma de 
mindre barnen avseende på delirium. Delirium är något de läst om på 
intensivvårdsutbildningen men har liten erfarenhet utav och än mindre erfarenhet om 
barn och delirium. Det beskrevs att det fanns kunskapsluckor angående barn med tecken 
på delirium eftersom specialistsjuksköterskorna inte har behövt lära sig att hantera barn 
med tecken på delirium detta eftersom delirium kan uppstå senare i vårdförloppet då 
patienterna inte längre behöver intensivvård och har skickats vidare till annan vårdnivå.  
 

”Så fort de inte behöver en respirator eller klarar av andningsvården, då 
skickar vi ju iväg dem, så det är ju aldrig vi som behöver ta tag i 
problemet” (Informant X1) 

 
Informanterna önskar sig mer utbildning i form av internutbildning kring ämnet både 
bland intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor. Men för att detta skall kunna 
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ske behöver hela personalgruppen arbeta på samma sätt och alla behöver ha kunskap om 
hur barn skall vårdas som barn. De menade att det inte nödvändigtvis behövdes mer 
personal men ett annat sätt att arbeta på och för att kunna göra det behövdes kunskap. 
 
 

”Jo och generellt så här kanske att utbilda både barnsjuksköterskor och 
IVA sjuksköterskor som jobbar här om just delirium hos barn.” (Informant 
X5) 
 

Omvårdnad av barn med tecken på delirium 

Specialistsjuksköterskorna lyfte omvårdnadsåtgärder som en viktig del i vårdandet av 
barn med tecken på delirium. De kunde se betydelsen av att identifiera icke-
farmakologiska åtgärder så som att skapa lugn och ro på rummet för att främja sömn, att 
skapa närhet, trösta med napp eller gosedjur, beröring och att orientera patienter till tid 
och rum för att skapa trygghet. Att bibehålla en adekvat dygnsrytm belystes av flera 
specialistsjuksköterskor som central del i att vårda barn med tecken till delirium. 
 

”Äh... och vända på dygnsrytmen. Han var uppe hela nätterna och sov lite 
stötvis på dagarna och få honom att börja sova helt enkelt för att få bukt 
med det” (Informant X2) 

 
Flera beskriver ett systematiskt sätt att arbeta för att utesluta faktorer som hunger, 
magknip eller smärta för att kunna identifiera orsaken till ett barns illabefinnande. När 
övriga eventuella orsaker har uteslutits så menar specialistsjuksköterskorna att delirium 
bör ses som en möjlig orsak till barnets oro. Gick det inte att hjälpa barnet med 
omvårdnadshandlingar kunde de se det som sista utvägen att ge patienten sederande 
läkemedel för att minska oron som barnet uppvisade. 
 
 

”När man bedömer ett barn som är oroligt eller skriker eller inte kommer 
till ro, så får man ju se om det är smärta. Men verkar det inte som att 
barnet har tecken på smärta, är hungrig... man får utesluta alla andra //... 
alla andra orsaker... //och det är inte smärta och det är inte det... då får vi 
ju se abs... delirium som ett … en möjlig orsak till att barnet inte mår bra” 
(Informant X4) 

 
För att minska risken att barn på en barnintensivvårdsavdelning utvecklar delirium lyfte 
specialistsjuksköterskorna flera preventiva omvårdnadsåtgärder. De beskriver vikten av 
att planera sina omvårdnadsåtgärder, detta för att minska användandet av läkemedel 
som ökar risken för att utveckla delirium. Av samma anledning lyfts behovet av att 
tilltala patienterna och att till exempel hålla om ett nyfött barn, för att förbereda det 
innan en omvårdnadsåtgärd utförs. Vikten av att värna om patientens vilande tid genom 
att samla sina vårdåtgärder för att skapa längre perioder av sammanhängande sömn 
beskrevs som ett sätta att förebygga uppkomsten delirium.   
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”Jag tror att man skulle kunna samla sina vårdåtgärder mer ...// jag tror 
att vi.. att man försöker verkligen... värna vilan, och samordna sina åt… 
att tänka måste jag ta den här blodgasen just nu? Eller kan jag göra det 
sen när jag ska ge medicinerna?” (Informant X3) 

 

Vårdmiljön 

Specialistsjuksköterskorna ser behovet att vid vårdandet av barn med tecken på delirium 
skapa en vårdmiljö där patienten kan få lugn och ro. Detta genom att ha det tyst, lugnt 
och mörkt på rummen för att minska intrycken för de deliriösa patienterna. De menar att 
det kan vara svårt att ge patienterna de optimala förhållandena som de skulle behöva, till 
exempel eftersom de inte kan ha det helt nedsläckt på natten. 
 

”Sedan kan jag tycka att det är lite svårt här äh jag tycker det är jättebra 
med vilan jag tycker att de skall få vara ifred och sådana saker men sedan 
på nätterna är det ibland ganska upptänt det kan ju också vara väldigt 
svårt att få en normal nattsömn på IVA över lag och det vet man ju med 
ljud och ljus och de sover ju väldigt ytligt.” (Informant X5) 

 
Miljöfaktorer som specialistsjuksköterskan inte kan påverka lyfts som ett problem i 
vårdandet av barn med tecken till delirium. Att inte kunna skapa lugn på salen på grund 
av att patienten bredvid är akut sjuk eller för att patienterna genomgår röntgen- och 
ultraljudsundersökningar som stör deras vila beskrivs som faktorer utanför 
specialistsjuksköterskans makt att kunna påverka. Det gör det logistiskt svårt att 
optimera patientens vårdmiljö. 
 

”Nä men det är ju svårt, jag menar du kanske har någon som är jättedålig 
i sängen bredvid och det låter och det är ljust och man måste ha ljuset på 
fast det är natt och sen så måste man ju ha en dräglig arbetsmiljö och se 
vad man håller på med och det är ju svårt sjuka patienter så det går ju 
inte att släcka ned helt och hållet för man måste ju ändå se dem. Göra bra 
dygnsrytm och när de äntligen kommit till ro så kanske de måste göra 
någon undersökning” (Informant X3) 
 

 

Utmanande att tolka tecken på delirium 

Specialistsjuksköterskorna uttryckte att det var särskilt svårt att bedöma de mindre 
barnen, eftersom de inte kunde uttrycka sig i tal om de till exempel hallucinerade, blev 
desorienterade eller uttryckte ångest. Vid bedömning av de yngre barnen kunde 
föräldrarna vara till hjälp. Specialistsjuksköterskorna beskrev att de upplevde att när 
föräldrarna uttrycker att de inte känner igen sitt barns beteende så kunde det vara ett 
tecken på delirium. Detta kunde ses genom att barnet låg och plockade i luften, var 
otröstliga eller inte gick att avleda. Specialistsjuksköterskorna kunde även se 
fysiologiska manifestationer av delirium; takykardi, takypné och kallsvettningar. 
 
De beskrev svårigheter med att veta när det rör sig om smärta, delirium eller abstinens, 
att tecknen på dessa företeelser kunde vara ganska lika och således upplevde de det 
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svårt att skilja dem åt. Specialistsjuksköterskorna beskrev även att de fann det svårt att 
bedöma tecken på delirium och att det är en subjektiv bedömning som troligtvis baseras 
mycket på erfarenheten hos den specialistsjuksköterska som utför bedömningen. Det 
beskrevs att det ligger i den tysta kunskapen att kunna bedöma delirium, att det var svårt 
att sätta ord och beskriva hur bedömningen gick till och vilka tecken på delirium som 
noterades. 
 

”Framför allt, de kan inte koppla av. Det är ju som om någon jagar 
dem…// Ja... abstinens är ju ändå... mer, mer liksom att, ah men delirium 
tycker jag mer är när de ser konstiga saker och inte sover och verkligen 
blir helt personlighetsförändrade. För mig är ju det... ehh… ett riktigt 
intensivvårdsdelirium, så att säga... //” (Informant X3) 
 

 

Att vårda tillsammans 

Specialistsjuksköterskorna upplevde att kommunikation inom vårdteamet var viktig för 
att vården av barn med tecken på delirium skulle bli så bra som möjligt. Det beskrevs att 
kommunikationen ofta brast. De lyfte även att vårda tillsammans med föräldrarna samt 
hur det även blev ett känslomässigt arbete att vårda dessa patienter eftersom de blev 
berörda av patientens och familjens lidande.  
 

Kommunikationens betydelse 

Specialistsjuksköterskorna lyfte en bristande kontinuitet i teamet i vårdandet av barn 
med tecken på delirium. Att det var olika läkare som rondade varje dag gjorde att 
specialistsjuksköterskorna blev olika hörda när de lyfte frågan om delirium, vilket 
skapade en sämre utvärdering och uppföljning av problematiken. De menar även att de 
inte alltid blev lyssnade på när de lyfte tecken på delirium eller problematik som ökar 
risken att delirium utvecklas. Detta kunde leda till en fördröjning av eventuella 
preventiva åtgärder för att minska risken av att patienten drabbas av delirium. 
Genom att kommunicera med både sjuksköterskekollegor och läkare kunde 
bedömningen av barn med tecken på delirium underlättas, detta genom att en annan 
person fick se och göra sin värdering av patienten.  
 

”Och sen också att man kanske inte får gehör för vad man talar om vid 
ronden och så. Att… att... det... att det tar ett tag innan läkarna tar tag i 
det, känns det som.” (Informant X6) 

 
Specialistsjuksköterskorna menade att kommunikationen mellan dem och läkarna var 
särskilt av vikt för att optimera vården av barn med tecken på delirium. De upplevde att 
läkarna inte alltid förmedlar vad specialistsjuksköterskorna ska göra eller hur de ska 
tänka kring dessa patienter. De lyfte även subjektiviteten i läkarnas bedömning som ett 
problem, för det kunde leda till olika ordinationer och missförstånd. Till exempel när en 
plan har upprättats bör den vara tydlig och kommuniceras kollegor emellan för att 
minska risken för att planen frångås.  
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”Så det är nog det som handlar om kommunikation, framförallt att 
läkarna kommunicerar sinsemellan, vad de har för planer. Så att det inte 
kommer någon på helgen och bestämmer sig för att omkullkasta allt som 
veckan har byggt upp. Så det är nog framförallt på läkarsidan.” 
(Informant X4) 
 

Behov av riktlinjer 

Problematiken med att vårda barn med tecken på delirium upplevde några av 
specialistsjuksköterskorna var att det inte fanns några fasta riktlinjer för hur de skulle 
arbeta med patienterna med risk för att utveckla delirium. De saknade och eftersökte 
rutiner för hur de tidigt upptäcker delirium och eftersökte en gemensam definition samt 
en behandlingsplan. De upplevde det som svårt att vårda dessa patienter när de inte fick 
några hjälpmedel eller när det saknades planer för till exempel sedering och 
smärtlindring. Avsaknaden av riktlinjer och rutiner gjorde att vården av dessa patienter 
brast i kontinuitet, beroende på vem som jobbar och gör bedömningen. 
 

”Jag hade tänkt att det skulle vara bra ifall vi hade rutiner kring hur man 
skulle bedöma och hur man upptäcker det tidigt och hur dom beter sig äh 
för är man överens om hur man skall bedöma ett protokoll eller kriterier 
eller vad man nu vill ha.” (Informant X5). 

 

Familjens delaktighet 

Vikten av att familjen var delaktig i vården lyftes av specialistsjuksköterskorna. För att 
skapa en lugn miljö runt barnen behövde föräldrarna vara välinformerade menade några 
av specialistsjuksköterskorna. Om föräldrarna var oroliga kunde deras oro överföras till 
barnet och leda till onödig ångest. 
 
Det framkom att specialistsjuksköterskorna hade erfarenheten att det var viktigt att 
föräldrarna tidigt blev informerade och förbereda på vad delirium-problematiken kunde 
innebära, detta för att skapa delaktighet och minska stressen hos föräldrarna om tecken 
på delirium skulle uppstå. De menade att det kan vara svårt för föräldrar och syskon att 
se sin anhörig som till exempel hallucinerar, men att deras erfarenhet var att genom att 
förklara orsaken och prata om det tidigt samt i situationen som uppstår kunde underlätta 
vården. De menar även att det är viktigt att låta föräldrarna vara delaktiga genom att få 
vara nära sitt barn, då detta kan förebygga uppkomsten av delirium. 
 

”Men som sagt det är bra att sitta ner och prata igenom det och förklara 
så gott man kan varför någon beter sig på ett eller annat sätt. Som 
anhörig är det inte alltid så lätt att förstå tror jag.” (Informant X2) 

 
 
När specialistsjuksköterskorna vårdande familjer till barn med tecken på delirium 
upplevde några att det var centralt att få en lugn förälder genom att själv förmedla 
trygghet. Genom att arbeta för att föräldrarna inte skulle vara stressade kunde barnets 
oro tyglas något. Om föräldrarna kunde koppla av kunde de förmedla trygghet till sina 
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barn. På så vis kunde omvårdnad av hela familjen vara en tillgång för barnets 
välbefinnande.  
 

”Ah, få med dem på tåget tidigt. Det underlättar, jättemycket…ahh... mh… 
och få dem att förstå tidigt, för det gör den lugna, om de är lugna så blir 
barnet lugnare.” (Informant X4) 

 
Det framkom dock även situationer där föräldrarna kunde späda på barnets stress genom 
att de själva var mycket oroliga, vilket kunde leda till att specialistsjuksköterskorna fick 
spendera mycket tid åt föräldrarna, istället för att fokusera på att vårda det kritiskt sjuka 
barnet. Det kunde upplevas som svårjobbat när föräldrarna och sjukvårdspersonalen inte 
kunde samarbeta för att skapa lugn runt patienten. I de situationerna var det viktigt att 
specialistsjuksköterskan kunde handleda föräldrarna på ett adekvat sätt för att hjälpa 
dem att förmedla trygghet till sitt barn.  
 

”Ehh… men om man har en anhörig som liksom är jättespänd och 
jättestressad så förmedlar ju den flykt till sitt barn... liksom... [..] hur litet 
barnet är... att det är liksom... ”här är inge bra och vara!” mhh och det är 
ju bara vi som kan försöka förmedla, ingjuta lugn och ro och ingjuta... 
trygghet, att vi vet vad vi gör och vi finns här för barnen.” (Informant 
X3). 

 

Känslomässig påverkan 

Den känslomässiga delen av att vårda barn med tecken på delirium togs upp av flera av 
specialistsjuksköterskorna. De menade att det var svårt att vårda patienter med den 
ångest och desorientering som delirium kunde innebära men även känslomässiga 
svårigheter kring att vårda deras anhöriga. 
 
Att vårda barn med tecken på delirium på en barnintensivvårdsavdelning upplevdes som 
tungt, då det var jobbigt att se patienterna må dåligt. Det beskrevs även som obehagligt 
att vårda desorienterade barn när de behandlades med mekanisk hjärtassistans (Excor®) 
för det fanns en rädsla hos specialistsjuksköterskorna att barnen skulle skada sig själva 
genom att dra i slangarna. Det lyftes även frustration över att det är intensivvården i sig 
som kan orsaka delirium-problematiken, men att vården var nödvändig för patientens 
överlevnad. De lyfte även viss frustration över att patienterna kunde bli inneliggande på 
barnintensiven längre än vad som var medicinskt försvarbart, på grund av sin 
deliriumproblematik. När de upplevde att det inte blev bra för patienterna oavsett vilka 
åtgärder de tog till blev de själva känslomässigt påverkade samt när de vårdade 
familjen, eftersom de kunde sätta sig in i deras situation. 
 

”Frustration. Det är så tråkigt att våran vård ger det. Det är ju vi som 
åsam... orsakat alltihopa, men samtidigt så behövs ju det för att barnet 
skulle överleva.” (Informant X4) 

 
”Nej men det är ju skrämmande när folk inte beter sig adekvat och man 
vet inte riktigt vad det står för. Man vet inte riktigt vad som kan hända. 
Det är jobbigt att se när de mår så dåligt liksom plus ni vet hur det är här 
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de ligger med infarter. Ett barn låg med Excor man blir också väldigt 
rädd för vad dom barnen kan göra, dra i saker och bli aggressiva. Det är 
mycket som är läskigt.” (Informant X2) 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Då syftet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med 
tecken på delirium valdes kvalitativ metod för att kunna svara på studiens syfte eftersom 
kvalitativ forskning ämnar att beskriva upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2012 
s. 18). Kodning utfördes i första steget separat och sedan diskuterade författarna sina 
fynd samt jämförde innebörder och synade varandras förförståelse om ämnet. Detta 
uppleves som en styrka då författarna inte färgades av varandra under den öppna 
kodningen. Under analysfasen gick författarna från helhet till delar och tillbaka till 
helheten för att säkerställa att innebörder inte gick förlorade. Analysen utfördes med 
textnära tolkning, med en låg tolkningsgrad och abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, ss. 222–225). En högre tolkningsgrad hade möjligtvis gett en djupare 
förståelse för specialistsjuksköterskans upplevelse. På grund av tidsaspekt och 
erfarenhet hos författarna valdes innehållsanalys som analysmetod. 
 
En svaghet med bekvämlighetsurval är att de som deltar är atypiska för populationen 
och inte alltid ger de informanter som har flest upplevelser av fenomenet (Polit & Beck 
2012, s. 276). Detta kan ha påverkat resultatet genom att informanterna kan ha ett extra 
intresse för ämnet och inte är representativa för den generella kunskapen på 
avdelningen. 
 
Öppna intervjuer genomfördes då detta ansågs skapa största möjlighet för informanterna 
att berätta sin historia och beskriva sina upplevelser så fritt som möjligt vilket ses som 
en styrka i studien. Öppna intervjuer är dock kontroversiella eftersom det kan tolkas 
som att forskarna inte vet vad de vill veta (Polit & Beck 2012, s. 536) men valet 
motiveras med att de skapar en stor möjlighet för informanten att berätta sina 
erfarenheter. Under intervjuerna uppmuntrades informanterna att utveckla och fördjupa 
sina berättelser samt berätta om situationer de upplevt.  Syftet har varit vägledande 
genom hela processen för att fokusera informanterna mot fenomenet. 
 
En av författarna hade aldrig genomfört intervjuer på avancerad nivå tidigare och en av 
författarna har genomfört det vid ett tillfälle tidigare. Detta kan ha påverkat intervjuerna 
eftersom det fanns en bristande kunskap om intervjuteknik. Författarna läste på om 
intervjuteknik (Kvale & Brinkmann 2014, s. 165–182) i ett försök att kompensera den 
bristande kunskapen. Båda författarna var närvarande och aktiva vid intervjuerna, detta 
upplevdes som en styrka eftersom det gav en möjlighet kunde fylla i, fråga och stötta 
varandra under intervjuernas gång.  Att båda författarna var aktiva kan ha påverkat 
informanternas känsla av utsatthet och skapat en maktförskjutning som kan ha påverkat 
deras svar (Trost, 2010 s. 66–67). 
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Tillförlitligheten i en studie styrks genom att analysprocessen beskrivs i sådan detalj att 
länken mellan resultaten och datan är tydlig. Genom att visa exempel ur analysen samt 
citat stärks tillförlitligheten (Elo & Kyngäs 2007). Överförbarheten beskriver i vilken 
utsträckning resultatet kan appliceras i andra miljöer eller på andra grupper (Polit & 
Beck 2012, s. 585). För att kunna reflektera över studiens överförbarhet bör kontext, 
urval och karaktäristika av informanterna beskrivas (Elo & Kyngäs 2007).  
 
Examensarbetet utfördes på en av Sveriges fyra barnintensivvårdsavdelningar, hade 
andra barnintensivvårdsavdelningar inkluderats hade resultatet eventuellt blivit 
annorlunda då barn med tecken på delirium möjligtvis vårdas olika beroende på 
avdelningskultur och personalsituation.  Samtliga av informanterna var kvinnor, om ett 
aktivt inkluderande av män hade påverkat examensarbetets resultat går inte att veta. 
Holly, Porter, Echevarria, Dreker & Ruzehaji (2018) beskriver att tecken på delirium 
inte skiljer sig markant åt mellan vuxna och barn. Att examensarbetet utfördes på en 
barnintensivvårdsavdelning bör således inte vara ett hinder för att applicera delar av 
resultatet på vuxenintensivvård. 
 
Deltagandet baserades på att de tillfrågade upplevde att de hade erfarenhet av att vårda 
barn med delirium. Om de tillfrågade inte upplevde sig ha erfarenheter av att vårda barn 
med tecken på delirium kan detta ha orsakat det relativt låga deltagandet. Dock ligger 
den kvalitativa metodens fokus inte i antalet deltagare utan i vad informanterna berättar 
för att nå mättnad i intervjuerna (Polit & Beck 2012, ss. 521–522).  
Vi valde att inkludera specialistsjuksköterskor inom intensivvård, barn- och ungdom 
samt inom anestesisjukvård, då dessa är specialistsjuksköterskor som arbetar på den 
barnintensivvårdsavdelning där intervjuerna utfördes och har haft möjlighet att möta 
samt vårda barn med tecken på delirium. En styrka i detta kan vara att resultatet ger 
nyanserad syn på omvårdnaden av patienten samt att det visar hur det ser ut på 
barnintensivvårdsavdelningen. Hade enbart intensivvårdssjuksköterskor inkluderats 
hade resultatet eventuellt inte speglat den korrekta kontexten 
 
Reflexivitet är processen av att kritiskt reflektera kring sig själv, analysen och att 
uppmärksamma personliga värderingar som kan påverka datainsamlingen och analysen. 
Författarna måste uppmärksamma sin del av miljön, kontexten eller den sociala 
aspekten under studiens gång. Det måste även ske en reflektion av den egna 
förförståelsen, inställningen och rädslor inför forskningen. Vid kvalitativ forskning bör 
författarna utforska dessa aspekter och vara reflekterade över de beslut som fattas under 
forskningens process (Polit & Beck 2012, ss. 179–180). Det är en forskares ansvar att 
eliminera risken för att färga materialet med sin förförståelse samt medvetandegöra den 
förförståelse som används vid analys av resultatet (Polit & Beck 2012, s. 176). 
Författarna till denna studie arbetar på den barnintensivvårdsavdelning där 
informanterna hämtades ifrån. Detta kan vara en svaghet i studien då detta kan ha 
resulterat i att informanterna kände sig obekväma med att uttrycka okunskap och 
osäkerhet om ämnet. Det kan dock även ses som en styrka, det kan ha skapat en tillit till 
författarna och således gett ärliga svar. Detta kan även ha påverkat intervjuerna och 
analysen då författarna har mött den patientgrupp som examensarbetet undersöker, 
deras anhöriga och arbetat i team med läkare och barn- och undersköterskor kring dessa 
patienter. Författarna har försökt att reducera risken för att spegla sina egna 
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förväntningar på informanterna genom sin egen förförståelse, detta genom att innan 
intervjuernas start diskutera och reflektera kring öppenhet och förförståelse.   
Förförståelse kan dock sällan elimineras totalt (Polit & Beck 2012, s. 176).  Författarnas 
tolkningar av materialet är ofta oreflekterat, svåra att förbise och sätter sin prägel på 
resultatet (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s. 196).  
 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 
med tecken på delirium. Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier; faktorer som 
påverkar vårdandet samt att vårda tillsammans. I resultatet framkom det hur 
specialistsjuksköterskorna arbetar med omvårdnadsåtgärder när de vårdar barn med 
tecken på delirium, hur vårdandet tillsammans med familj och kollegor hjälper men 
även försvårar vårdandet samt specialistsjuksköterskornas känslomässiga arbete kring 
dessa patienter.  
 

Omvårdnad av barn med tecken till delirium 

Specialistsjuksköterskorna poängterar vikten av att identifiera och utföra 
omvårdnadsåtgärder för att främja välbefinnande hos patienter med tecken på delirium. 
De lyfte även omvårdnadsåtgärder som var viktiga för att minska risken att patienterna 
utvecklar delirium. I en studie av Zamoscik, Godbold och Freeman (2017) upplevde 
specialistsjuksköterskorna att nattsömnen, till exempel genom att släcka ljuset och att 
samla sina vårdåtgärder var viktigt för att barn med delirium ska öka sitt välbefinnande. 
Kawai et al. (2017) menar att möjligheten till god sömnkvalitet på en 
barnintensivvårdavdelning är bristfällig och lyfter vikten av att ljudreducera miljön för 
att kunna skapa goda förutsättningar för sömn. I flera studier är det beskrivet att 
störningar i sömncykeln är ett tecken på delirium hos pediatriska patienter (Harris et al. 
2016; Holly et al. 2018; Kawai et al. 2017). Likt informanterna i detta examensarbete 
menar Porter, Holly och Echevarria (2016) att ljudsanering på rummet kan vara svårt på 
grund av miljöfaktorer, så som maskiner eller en akut sjuk patient på platsen bredvid.  
De lyfter även att specialistsjuksköterskor bör samla sina vårdåtgärder, för att minska 
störande moment för patienterna, även detta för att optimera sömnkvaliteten.  
Det har påvisats att barn med delirium har liknande symtom som vuxna samt att 
behandling och omvårdad av de två patientgrupperna är likartade (Holly et al. 2018). 
Inom vuxenintensivvården beskrivs även vikten av sömn, orientering samt även 
miljöfaktorer som gjorde det svårt att optimera till exempel vila (Öztürk Birge & Tel 
Aydin 2016). 
 
Informanterna beskrev att när patienten upplevdes som delirisk var det viktigt att till 
exempel möjliggöra närhet till mamma och pappa minska rädsla och ångest i samband 
med tillståndet. Detta lyfts även av Van Tuijl, Cauteren, Pikhard, Engel och Schieveld 
(2015), att verbalt orientera patienten samt verbal bekräftelse från anhöriga kan lindra 
det illabefinnande som orsakas av delirium. Även Zamoscik, Godbold och Freeman, 
(2017) menar att ha en bekant person, så som en anhörig nära kan lindra lidandet. En 
informant poängterade vikten av att hålla om det lilla barnet inför en omvårdnadsåtgärd, 
detta styrks av Van Tuilj et al. (2015) som beskriver vikten av beröring. 
Specialistsjuksköterskorna i examensarbetet utförde en mängd omvårdnadsåtgärder för 
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att förebygga, bekräfta förekomsten av samt lindra delirium. Att förebygga och 
behandla delirium med hjälp av omvårdnadsåtgärder har visats sig vara ett effektivt sätt 
att arbeta med denna patientgrupp. Specialistsjuksköterskan har därmed en viktig roll i 
identifieringen och behandlingen av delirium. Omvårdnadsåtgärder kan diskuteras vara 
den viktigaste delen i den preventiva fasen av deliriumbehandling.  
 
I examensarbetet framkom det att specialistsjuksköterskorna jobbar systematiskt kring 
en patient som uppvisar stark oro för att finna bakomliggande orsak. De uteslöt till 
exempel smärta, som enligt Hudek (2009) är en riskfaktor för att utveckla delirium. 
Voepel-Lewis, Burke, Hadden, Tait & Melviya (2005) diskuterar svårigheterna med att 
bedöma barns agitation i en post-operativ miljö. De menar att agitation hos dessa barn 
är ett tecken på delirium och lyfter vikten av att skilja på delirium, smärta och oro samt 
svårigheterna med detta. Genom att finna den bakomliggande orsaken till barnets 
agitation kan adekvata åtgärder genomföras. Likt informanterna i examenarbetet menar 
Voepel-Lewis et al. (2005) att sjuksköterskorna systematisk arbetar med att utesluta till 
exempel hunger när oidentifierad oro ses hos ett barn. Att skilja mellan delirium och 
abstinens upplevde specialistsjuksköterskorna i examensarbetet som en stor utmaning. 
De lyfte vikten av att utesluta smärta men även att utesluta orsaker som kunde avhjälpas 
med hjälp av omvårdnadsåtgärder, till exempel magknip eller blöt blöja. Svårigheterna i 
att skilja på abstinens och delirium kan förstås då symtomen är mycket lika. Larsson 
och Lundeberg (2015) beskriver att symtom på abstinens är till exempel sömnstörningar 
och oro. Detta är även symtom på delirium (Grover et al. 2012; Ista 2017). Det är viktigt 
att specialistsjuksköterskor kan skilja på dessa fenomen då den farmakologiska 
behandlingen skiljer sig och felbehandling kan eventuellt leda till fler vårddygn.  
 
Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening 
(2012) ska intensivvårdssjuksköterskor kunna förebygga komplikationer som kan 
uppstå i samband med intensivvården, så som intensivvårdsdelirium. 
Intensivvårdsdelirium kan således ses som ett lidande orsakat av vården. Om 
specialistsjuksköterskorna saknar kunskap eller tid riskerar de att göra en felbedömning 
om vad patientens oro kan beror på. Felbehandlas oron kan detta skapa ett vårdlidande 
då till exempel vissa läkemedel som ges kan öka risken för delirium. Genom att öka 
kunskapen om delirium hos barn kan det vårdlidande som skapas minskas. Detta kräver 
att specialistsjuksköterskor, barn- och undersköterskor samt läkare uppmärksammar 
problemet, både hos individen men även organisatoriskt. Forskning har visat att 
delirium är nedprioriterat inom intensivvården (Zamoscik, Godbold och Freeman 2017), 
samtidigt som forskning visar att delirium hos barn ökar mortalitet (Bettencourt & 
Mullen 2017; Kudchadkar, Yaster & Punjabi 2014; Smith, et al. 2017; Smeets, et al. 
2009, Traube et al. 2017b). Delirium kan eventuellt aldrig förhindras helt, men kan 
lindras med hjälp av specialistsjuksköterskans kunskap och omvårdnadsåtgärder.  
.   

Känslomässigt arbete 

Specialistsjuksköterskorna berättade om sina upplevelser av att vårda barn med tecken 
på delirium och den känslomässiga stress som detta medför. De lyfte dels att de ansåg 
det jobbigt att se patienten lida av den ångest som de menar att tillståndet medför. De 
upplevde det otäckt att patienterna kan råka skada sig själva. De upplevde det även 
frustrerande att det är ett vårdlidande som har uppstått.  
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Bélanger och Ducharme (2011) menar att sjuksköterskor som vårdar vuxna patienter 
med delirium upplever stress när de ser patienternas illabefinnande. De upplever det 
som en svår och komplex situation där deras agerande inte alltid räcker till, något som 
resulterar i skuldkänslor (Bélanger & Ducharme 2011; Leblanc et al. 2017). Likt 
informanterna i examensarbete beskrivs en oro för att patienten ska skada sig själv 
under deliriumets gång. I en intervjustudie gjord av LeBlanc et al. (2017) framkommer 
det att sjuksköterskorna finner det mentalt och känslomässigt utmattande av att vårda 
patienter med delirium. De känner sig ofta otillräckliga. Men sjuksköterskorna upplevde 
att det viktigaste var att skydda patienten från att skada sig själva och såg det som deras 
ansvar.  
 
Frustrationen över att det är vården som orsakar den oro som delirium medför kan 
tolkas som frustration över det vårdlidande som uppstår. Dahlberg och Segersten (2010, 
s. 122) menar att patientperspektiv även innefattar vårdarens upplevelse av situationen. 
Likt vad informanterna i examenarbetet lyfter angående en känsla av frustration 
relaterat till deras eventuellt skapade av vårdlidande samt suboptimala möjligheter att 
vårda beskriver Dahlberg och Segersten (2010, s. 122) vikten av en god arbetssituation 
för att kunna bedriva vård av kvalitet.  
 
Upplevselen av att skapa vårdlidande kan påverka specialistsjuksköterskans omdöme, 
till exempel genom att välja att sedera patienten som en snabb lösning istället för att 
arbeta med god omvårdnad. Detta kan resultera i känslor av otillräcklighet, om 
agerandet baseras på stress, okunskap eller för att gynna sitt eget välbefinnande.   
En informant beskrev att hon blev känslomässigt berörd av att möta familjen till ett barn 
med tecken på delirium, för hon kunde sätta sig in i deras situation av att se sitt barn 
lida. Dahlberg och Segersten (2010, ss. 122–126) menar att det etiskt svåra vårdandet, 
där negativa känslor väcks måste bearbetas på ett sådant vis att de inte påverkar vården 
som ges. De menar att vårdare som själva blir allt för påverkade av känslomässigt 
slitsamma situationer troligtvis inte alltid klarar av att möta patientens lidande samt att 
detta måste hanteras genom till exempel handledning.   I etiskt svåra situationer är det 
nödvändigt av en vårdare att reflektera kring sitt agerande; påverkar deras känsloliv 
vården de bedriver? Undviker de svåra situationer eller sätter sitt eget välbefinnande 
före patientens? Vårdarens perspektiv får inte överskugga patientens behov eller 
välbefinnande, dock bör vårdarperspektivet framhävas i syfte att förbättra omvårdnaden. 
 

Att vårda tillsammans – familjen och teamet 

Specialistsjuksköterskorna upplevde svårigheter i kommunikationen med kollegor, de 
lyfte särskilt problematiken med att olika läkare gav olika ordinationer. De menade att 
detta kunde leda till en bristande kontinuitet i vården av denna patientgrupp som de 
ansåg var i stort behov av kontinuitet. Detta stödjs av LeBlanc et al. (2017) där de 
menar att utmaningen i att vårda patienter med tecken på delirium blev enklare då 
sjuksköterskorna fick stöd i omvårdanden och när en plan upprättades kring vården av 
patienten.  
 
De beskrev att en stor del av vården var beroende av läkarna. Utifrån detta kan det 
diskuteras att specialistsjuksköterskorna inte alltid såg sin egen roll i omvårdnaden trots 
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att de besatt mycket kunskap kring omvårdanden av dessa patienter. 
Specialistsjuksköterskan har ett stort ansvar som omvårdnadsansvarig samt har en roll i 
teamet som arbetsledare som de själva eventuellt inte alltid uppmärksammar. Detta kan 
leda till att specialistsjuksköterskorna förminskar sin roll och sitt ansvar genom att lägga 
över ansvaret på läkare eller menar att organisationen inte tillåter dem att bedriva den 
omvårdnad de önskar. Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) ska intensivvårdssjuksköterskor kunna identifiera, 
bedöma och utvärdera resultatet av omvårdnadsåtgärder, detta utifrån patientens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov. 
 
Familjecentrerad vård lyfter vikten av dialog och kommunikation mellan familj och 
vårdpersonal, detta med syftet att skapa en mer effektiv och empatisk pediatrisk 
omvårdnad (Richards, Starks, O’Connor & Doorenbos 2017). Svensk 
sjuksköterskeförening (2015) beskriver att familjen bör bara delaktig i beslut och 
lösningar rörande deras närståendes vård, detta för att skapa en vårdande miljö där hela 
familjen tas till vara och finner mening. När barn vårdas på en 
barnintensivvårdsavdelning är föräldrarna oftast den närmsta familjen. 
Specialistsjuksköterskorna uppgav att de framförallt vårdade barnen men för att kunna 
göra detta på bästa sätt behövde de vårda hela familjen då det påverkade barnen hur 
föräldrarna mår. Föräldrarna känner sina barn bäst och kunde se förändringar i sina 
barns beteenden som de förmedlade till specialistsjuksköterskorna, detta var särskilt 
viktigt när det gällde de yngsta barnen. Specialistsjuksköterskorna kunde använda den 
information de fick av föräldrarna i sina bedömningar av tecken på delirium. I en studie 
av Craske, Carter, Jarman och Tume (2017) där sjuksköterskorna skulle bedöma 
abstinensbesvär hos barn framkom det att föräldrar kan vara en tillgång i bedömningen 
då de känner sina barn bäst. Synnerligt då barnen har neurologiska funktionshinder kan 
föräldrarna vara en tillgång i bedömningen av barnen.  
 
Specialistsjuksköterskorna belyste vikten av att föräldrarna var lugna för att kunna 
ingjuta lugn hos sina barn. Var föräldrarna lugna var de en tillgång men var inte 
föräldrarna lugna så kunde det stressa barnen och i dessa situationer fick 
specialistsjuksköterskorna lägga tid på att få föräldrarna lugna. De beskrev även hur 
föräldrarna inte alltid är en tillgång utan ibland ett hinder för att vårdandet skulle kunna 
flyta på. Wigert (2008) menar att personalen kan uppleva denna ambivalens i relation 
till föräldrarna; vikten av deras närvaro men även upplevelsen av det som påfrestande. 
Hon menar att den medicinskt-tekniska miljö är en otillåtande miljö som kan förhindra 
verklig delaktighet av föräldrarna. Det kan vara svårt att skapa trygghet och delaktighet 
för föräldrar i en intensivvårdsmiljö och i en situation där patienterna är akut sjuka. En 
specialistsjuksköterska beskrev hur hen ibland kunde uppleva det svårt att komma åt 
patienten och menade att det var ibland svårt att arbeta om föräldrarna inte lämnade 
rummet. Samtidigt har barn på sjukhus rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos 
sig under hela sjukhusvistelsen (Nordiskt nätverk för barn- och ungas rätt och behov 
inom hälso- och sjukvård 2017). Att som specialistsjuksköterska förhålla sig till 
föräldrarnas närvaro och arbeta familjecentrerat kan således ses som både utmanande 
och svårt samt till hjälp och nödvändigt. Det framkom i examensarbetet att skapa 
delaktighet kunde vara ansträngande men utmaningarna blev större då föräldrarna inte 
var delaktiga. 
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Det som har visat sig stressa föräldrar på en barnintensivvårdsavdelning är den 
förändrade rollen som de upplever som föräldrar och även miljön i sig med olika larm 
men detta förändras då de blir mer bekväma i miljön.  Forskning visar på att 
föräldrarnas stress minskas då de tillåts vara involverade i vården av sina barn, att det 
förekommer fria besökstider och öppen kommunikation med personalen (Frazier, 
Frazier & Warren, 2010). Under vårdtiden önskar föräldrarna ärlig, tydlig och 
fullständig information för att kunna vara så delaktiga som möjligt i vårdandet av 
barnet. Detta får dem att känna sig mindre hjälplösa, mer förbereda och ger dem en 
känsla av kontroll (Richards et al. 2017).  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) har sjuksköterskan ett etiskt ansvar att 
värna om hela patienten, tillsammans med patienten och dessa anhöriga. Det 
informanterna beskriver ovan och det som litteraturen belyser visar hur viktig relationen 
mellan vårdare och anhöriga är och hur person- och familjecentrerad vård har en stor 
roll i omvårdanden av barn med tecken på delirium.  
 

Hållbar utveckling  

Anåker, Nilsson, Holmner och Elf (2015) beskriver den ekonomiska aspekten i relation 
till hållbar utveckling. Vårdens ansträngda ekonomi kan hindra arbetet med att driva 
miljöfrågor framåt. I resultatet beskrivs det att patienterna inte alltid kan skickas vidare i 
vårdkedjan, trots att de är färdigvårdade på barnintensiven, på grund av deras 
deliriumproblematik. Det har även visats att barn med diagnosen delirium ökar 
kostnaderna med 85 % i jämförelse med barn som aldrig får diagnosen (Traube et al. 
2016). Om specialistsjuksköterskors kunskaper om delirium och prevention, 
evidensbaserade omvårdnadsåtgärder ökade skulle patienter i riskzonen kunna 
identifieras och eventuellt förhindra eller förmildra symtomen. Således skulle 
patienterna kunna överföras till rätt vårdnivå tidigare och minska vårddygnen på 
intensivvårdsavdelningen.  
 
 
SLUTSATS 

I examensarbetet framkom svårigheter att vårda barn med tecken på delirium på ett sätt 
som upplevdes tillfredsställande för specialistsjuksköterskorna. Svårigheterna med att 
bedöma barnen och utföra adekvata omvårdnadsåtgärder lyftes. Vikten av att ha 
riktlinjer och en plan för barnen beskrevs i samband med att det poängterades att 
kommunikationen med läkarna ibland brast. Föräldrarnas roll i vården av barn med 
delirium betonades samt hur mötet med dessa patienter påverkar 
specialistsjuksköterskorna känslomässigt. Resultatet belyser hur vårdandet av barn med 
tecken på delirium är komplext. Tidigare forskning visar att det saknas kunskap om hur 
delirium hos barn uttrycks, hur det skiljer sig ifrån absintens och smärta samt hur barn 
med tecken på delirium bör vårdas på ett evidensbaserat sätt. Vi menar att det behövs 
mer forskning om specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med tecken på 
delirium för att kunna belysa kunskapsluckor och organisatoriska brister. Mer forskning 
om barn med tecken på delirium kan underlätta för specialistsjuksköterskor i 
omvårdnaden av denna patientgrupp. Det kan även skapa möjligheter att arbeta mer 
preventivt för att minska incidensen av delirium. Detta skulle vara till nytta ur ett 
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samhällsekonomiskt perspektiv då barn med delirium har längre vårdtid, högre 
vårdkostnader och högre mortalitet.  
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                   Bilaga 1 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi  

ett examensarbete på avancerad nivå. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng. Detta arbetet 

ligger till grund för en generell magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad. Syftet 

med examensarbetet är att undersöka specialistsjuksköterskans erfarenhet av att vårda 

barn med delirium. Delirium är relativt ouppmärksammat inom barnintensivvården. 

Även barn drabbas av delirium då de vårdas inom intensivvården. Barn har enligt 

barnkonventionen rätt till bästa möjliga vård. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna 

uppmärksamma risken för barnet att utveckla delirium för att kunna förebygga detta. 

Metoden i examensarbetet har en kvalitativ ansats och datainsamling kommer att ske 

genom intervjuer. Vi önskar att intervjua cirka tio specialistsjuksköterskor med minst ett 

års erfarenhet av barnintensivvård, under februari månad 2018. Intervjuerna beräknas ta 

30-60 minuter och utförs dagtid på en plats som forskningspersonerna önskar. 

Interjuverna kommer att skrivas ut i text och förvaras tillsammans med inspelningen. 

Ingen obehörig har tillgång till materialet.  

 

Lag om etikprövning av forskning (2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning 

om forskning på människor. Forskning definieras nu som vetenskapligt experimentellt 

eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 

grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå. Även om empiriska studier på avancerad nivå inte 

behöver etikprövas gäller etikprövningslgens regler för information och samtycke. En 

forskningspersonsinformation (FPI) kommer att skrivas och lämnas till tilltänkta 

deltagare och de kommer få muntlig information om studien. Deltagarnas informerade 
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samtycke inhämtas via skriftligt godkännande efter att muntlig och skriftlig information 

givits.  Att delta i en studie är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas utan 

att forskningspersonen behöver förklara varför. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet att vara avidentifierat. Vi handleds i examensarbetet av 

nedanstående handledare.  

 

 

 

__________________________         __________________________ 

Jessica Herding                                         Sofia Olovsson 

E-post: s101599@student.hb.se      E-post: s160222@student.hb.se 

Tfn 073-423 11 66       Tfn 073- 575 43 55 

Handledare 

Elisabeth Lindberg, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: elisabeth.lindberg@hb.se 

Tfn: 033-435 47 64 
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Godkännande Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jessica Herding 

och Sofia Olovsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Borås / 2018  

_______________________________  

Namn Titel/Verksamhet/Ort 
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                     Bilaga 2 

 
Forskningspersonsinformation – till dig som 
specialistsjuksköterska på en barnintensivvårdsavdelning som har 
erfarenhet av att ha vårdat barn med delirium 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Borås till specialistsjuksköterskor 
med inriktning mot intensivvård utför nu vårt examensarbete på avancerad nivå. Syftet 
med vårt examensarbete är att undersöka specialistsjuksköterskans erfarenheter av att 
vårda barn med delirium på en barnintensivvårdsavdelning. Detta kommer undersökas 
med hjälp av intervjuer, vilka spelas in på band. Intervjuerna kommer ske på Din 
arbetsplats eller annan plats som Du väljer i februari/mars och beräknas ta ungefär tjugo 
minuter till en timma.   
Vid transkribering kommer all information som kan identifiera deltagare tas bort och 
ingen obehörig kommer ha tillgång till materialet.  
 
Förfrågande om deltagande 
Du har blivit tillfrågad att delta då du är specialistsjuksköterska som arbetar på en 
barnintensivvårdsavdelning där du kan ha mött barn med delirium. Vid intresse av att 
medverka kontakta Din enhetschef alternativt uppsatsansvariga. Vi kommer kontakta 
dig via telefon eller mejl, om du väljer att delta.  
 
Fördelar 
Resultatet av studien kan på sikt leda till att omhändertagandet av barn med delirium 
förbättras.  
 
Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst under studien avbryta 
Ditt deltagande.  
 
Ansvariga 
Jessica Herding, leg. Barnsjuksköterska, jessica.herding@vgregion.se 
Sofia Olovsson, leg. Sjuksköterska. sofia.olovsson@vgregion.se 
Elisabeth Lindberg, Univseristetslektor vid Högskolan i Borås, 
elisabeth.lindberg@hb.se 
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Samtyckesformulär 
Du har fått muntlig och skriftig information om studien samt samtyckt till deltagande. 
 
Informerat samtycke 

‐ Jag bekräftar att jag tagit del av skriftig och muntlig information om 
forskningsstudien 

‐ Jag ger mitt samtycke att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 
frivilligt 

‐ Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 
‐ Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information som 

delgivits och att insamlad data om mig hanteras elektroniskt av de som utför 
studien 

 
 
 
 
-------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------
--- 
Datum   Namnteckning   Namnförtydligande 
 
----------------------------------------- 
Forskningspersonens födelsedatum (ÅÅMMDD)  
 
 
 
 
Undertecknad har givit information och förklarat studiens syfte för ovanstående 

forskningsperson samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har 

även fått en kopia av forskningspersonsinformationen. 

 

 

------------------------ ------------------------------------- ---------------------------- 

Datum              Namnteckning        Namnförtydligande 

 


