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SAMMANFATTNING    

Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningar inom Västra Götalandsregion vårdar i 

viss utsträckning barn, dock finns inget krav på vidareutbildning inom barnsjukvård. 

Den forskning vi tagit del av belyser vikten av att ha rätt kompetens vid vård av barn. 

Syftet med studien är att belysa allmänsjuksköterskors upplevelser vid vård av barn på 

en akutmottagning. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ intervjumetod 

enligt Kvale och Brinkmann (2009). Deltagarna bestod av sex sjuksköterskor utan 

vidareutbildning inom barnsjukvård. Analysen av intervjuerna utfördes enligt Lundman 

och Hällgren Granheims (2012 ss. 187 - 201) modell för innehållsanalys. Kategorierna i 

resultatet är: yttre faktorer som påverkar sjuksköterskor vid vård av barn, inre faktorer 

som påverkar sjuksköterskor vid vård av barn och utförandet av specifika moment vid 

vård av barn. Resultatet belyser faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelser vid 

vård av barn. Föräldrars delaktighet, sjuksköterskors utbildning samt kompetens är 

bland annat aspekter som tas upp. Även olika moment som kan påverka sjuksköterskors 

upplevelser vid vård av barn nämns. I resultatdiskussionen förs en diskussion kring 

studiens kategoriområden, samt forskning kopplat till deltagarnas upplevelser.  
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FÖRORD  

Vi vill tacka akutmottagningen som ställde upp på vår intervjustudie och som gjorde vår 

kandidatuppsats möjlig att genomföra. Ett extra tack till de sjuksköterskor som vi fått 

intervjua och för upplevelserna ni delgivit oss.  

 

Ett stort tack till bemanningskoordinatorn på akutmottagningen, som har underlättat vårt 

arbete mycket.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Katarina Karlsson för kritik och råd under uppsatsens 

process.  

 

Slutligen ett stort tack till våra respektive samt familjer som har hjälpt och stöttat oss 

under hela uppsatsen på olika sätt.  
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INLEDNING 

Vi vill undersöka området kring allmänsjuksköterskors upplevelser vid vård av barn samt 

om faktorer kan påverka deras upplevesler. Vi har stött på svårigheter angående att vårda 

barn och utifrån våra erfarenheter och upplevelser kan det utan specifik kompetens vara 

svårt att vårda barn med ett bra och anpassat handlag. Vanore (2000 ss. 38-48) menar att 

sjuksköterskor i allmänhet har mindre kunskap om vård av barn än vård av vuxna och det 

kan leda till osäkerhet och rädsla hos sjuksköterskor utan vidareutbildning inom 

barnsjukvård.  

 

Enligt Edwinson Månsson och Enskär (2008 s. 29) är det viktigt med specifik kunskap om 

barn för sjuksköterskor eftersom de alltid kommer möta barn inom vården, som anhöriga, 

patienter eller besökande. Vi upplever att det finns för lite utbildning kring barnsjukvård i 

grundutbildningen för att sjuksköterskor ska kunna tillgodose barns behov på ett kompetent 

vis och samtidigt uppleva en känsla av trygghet i sitt vårdande.  

 

På akutmottagningar vårdas såväl vuxna som barn. Lägsta kompetensnivån för 

sjuksköterskor att arbeta på akutmottagningar är grundutbildning utan någon 

vidareutbildning. Enligt socialstyrelsens rapport (2011A s. 8) vårdades över 206 000 barn 

på landets akutmottagningar under året 2009.  Baserat på detta vill vi veta hur 

allmänsjuksköterskor upplever att vårda barn på en akutmottagning.   

 

 

BAKGRUND 

Tidigare forskning  

Partridge (2001 ss. 49, 51-53) nämner i sin studie att forskningsområdet kring hur det 

upplevs att vårda barn inom akutsjukvården är begränsad. Partridge belyser också vikten av 

utbildad personal inom barnsjukvård vid vård av barn i akuta miljöer och menar att ökad 

kunskap leder till en förbättrad vård. Betydelsen av att barn vårdas i rätt miljö och av 

personal med specifik kompetens är viktigt för att uppnå en god vård. Då barn mer sällan 

vårdas på akutmottagningar förlorar personalen kontinuitet i sin kunskapsutveckling 

gällande vård av barn. Sjuksköterskor med vidareutbildning inom barnsjukvård utryckte att 

kontinuitet och kunskap leder till en tryggare och säkrare vårdsituation.  

 

Vanore (2000 ss. 38-48) redogör för några av de utmaningar som vidareutbildade 

sjuksköterskor kan ställas inför då de vårdar barn i intensivvårdsmiljöer. Oftast är det vuxna 

som vårdas i de miljöerna och sjuksköterskor ställs inför extra utmaningar när de vårdar 

barn. Kunskapen och förståelsen vid vård av barn är oftast mindre hos 

allmänsjuksköterskor och det kan leda till rädsla och osäkerhet.  

 

Rajasagarams (2009 s. 202) studie beskriver att akutsjuksköterskor bedömer barns smärta 

lägre än hur barnen och deras föräldrar själva skattar smärtan. Sjuksköterskor bör därför 

efterfråga smärtbedömning utifrån barn eller föräldrar för en korrekt bedömning. Med 

felaktig smärtskattning kan vården påverkas negativt. Bertilsson och Sjöström (2005 ss. 14, 

16) menar att det kan vara svårt att bedöma och mäta barns smärta på grund av många 

anledningar. Barn som är yngre än 18 månaders ålder kan inte uttrycka smärta i ord, och då 
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är det viktigt att bedöma barns beteende istället. Däremot har barn i skolåldern en ökad 

förmåga till att verbalt kunna beskriva sin smärtupplevelse i ord. Eftersom 

smärtupplevelsen är subjektiv kan feltolkningar kring barnens upplevelser och utryck lätt 

feltolkas. Bertilsson och Sjöström jämför olika smärtskattningsinstrument för barn och de 

instrument som är bäst lämpade är ansiktsskalor. Även sjuksköterskors personliga 

erfarenheter samt utbildningsnivå påverkar smärtbedömningen av barn.    
 

Barn inom vården  

Vikten av anpassad information  

Enligt Edwinson Månsson och Enskär (2008 ss. 28-29, 52-53, 56) kommer sjuksköterskor 

någon gång möta barn i sin karriär oberoende om barn är patienter eller anhöriga.  

Sjukvården innebär många gånger nya och skrämmande situationer för barn. Det betyder att 

sjuksköterskor behöver ha kunskap om hur information ges till barn på ett bra och anpassat 

vis. Information kring undersökningar och behandlingar ska beskrivas positivt, så barn inte 

blir skrämda eller rädda inför situationerna. Det är likaså viktigt att informationen är 

anpassad efter varje enskilt barn, att den är fullständig samt ärlig med vad som ska hända 

och ske kring barnen.   
 

Edwinson Månsson och Enskär (2008 ss. 52, 57-59) beskriver barns utvecklingsnivåer samt 

kunskapsbehov. Barn mellan 1-3 år benämns som småbarn och i den ådern är barn inte 

kapabla till att själva ta emot information, utan sjuksköterskor behöver vända sig direkt till 

föräldrarna. Förskolebarn är barn mellan 4-6 år. De har utvecklat en större förmåga till 

förståelse och de har en ökad nyfikenhet kring händelser. Det innebär att sjuksköterskor 

behöver vända sig direkt till barn för att inte negligera barnens behov av kontroll över 

situationen. Barn kan i denna ålder själva testa och prova olika behandlings material. Barn 

mellan 7-12 år är de barn som kallas skolbarn. Information till skolbarn ska vara individuell 

och förklaras noggrant så barnen får en ökad delaktighet i situationerna. Sjuksköterskor bör 

även utgå ifrån att barn i denna ålder vill veta mer om de specifika situationerna.   

 

NOBAB 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB 2012) är 

utarbetad utifrån FN:s barnkonvention och tar upp barn rättigheter inom nordisk hälso- och 

sjukvård. NOBAB prestenterar tio kategorier som förklarar barns rättigheter, de 

kategorierna benämns som: vårdform, relationer närhet och trygghet, föräldramedverkan, 

information, medbestämmande, miljö, stöd i utvecklingen, kvalificerad personal, 

kontinuitet samt respekt och integritet. Kategorierna förklarar även föräldrars rättigheter, så 

de ska ha möjlighet till att kunna ge stöd och trygghet till sina barn under hela 

vårdvistelsen. Barn och föräldrar har rätt att vara tillsammans under hela vårdvistelsen och 

om föräldrarna inte har möjlighet till det bör annan anhörig träda in i deras ställe. Då barn 

vårdas en längre tid har de rätt till vård på avdelningar avsedda för barn, där ges större 

möjlighet till tillfredställelse av barns alla behov. Både föräldrar och barn har rätt till 

anpassad information utifrån deras kunskapsnivå samt rätt till delaktighet och medverkan 

kring de situationer barn befinner sig i. Personal som vårdar barn ska ha sådan utbildning 

och kompetens så de hade möjlighet till att möta barn och föräldrars behov på ett 

professionellt plan. All personal inom sjukvård ska bemöta barn med respekt och förståelse 

inför barns behov.  



 

 

 3 

Sjuksköterskors roll vid vård av barn  

Relationers påverkan av trygghet 

Travelbees (2001 ss. 135-138, 187, 215) omvårdnadsteori förklarar vikten av en 

mellanmänsklig relation där ett icke kategoriserat synsätt är viktigt. Kategoriseringar 

innebär benämningar samt synsätt av roller, till exempel sjuksköterska och patient. En 

sjuksköterska-patientrelation skapas då båda parter ser varandra som individer och inte som 

kategoriserade roller. En sjuksköterska-patientrelation innebär känsla av tillit vilket bygger 

på upplevelsen av trygghet. Den mellanmänskliga relationen påverkas av kommunikation. 

Kommunikation är enligt Travelbee en kontinuerlig process där tankar och känslor överförs 

verbalt eller icke verbalt.  

 

Upprätthållandet av trygghet är viktigt då Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, 

Fagerberg (2003 s. 101-102) menar att det kan förekomma förlust av trygghet i den akuta 

vården. Trygghet förklaras i Erikssons vårdvetenskapsteori och citeras av Dahlberg et. al. 

När sjuksköterskor har ett lugnt förhållningssätt med en öppenhet samt följsamhet till 

patienters integritet och värdighet skapas trygghet mellan dem.  

 

Socialstyrelsen (2012 s. 54) beskriver begreppet trygghet. Trygghet är ett stort begrepp som 

innehåller olika faktorer som till exempel relationer, ekonomi, tillit och miljö och det 

innefattar både psykiska, fysiska, och existentiella delar av välbefinnandet. Upplevelsen av 

trygghet skiljer sig åt mellan individer. Individuella och generella faktorer har betydelse för 

den grad av trygghet människor upplever, det är till exempel viktigt att känna hanterbarhet 

över situationen och ha förståelse av omgivningen. Begreppet hanterbarhet förklarar 

Antonovsky (2005 ss. 45) som de resurser människor har för att klara av utmaningar, en 

hög hanterbarhetskänsla kan leda till en ökad självkänsla. Vid otrygghet tas mycket energi 

ifrån individen för att hantera olika känslor som uppkommer, till exempel rädsla, ångest 

eller oro (Socialstyrelsen 2012 s. 54).  

 

Familjens betydelse  

Rotegård (2007 ss. 34-35) förklarar i sin studie att föräldrar har ett högt informationsbehov 

angående barnens situation, där den väsentligaste delen består av det medicinska området. 

Rotegård menar att det är sjuksköterskor som har ansvar för att föräldrar får den 

information som är nödvändig kring vården av barnet.  

 

Hallström, Runeson och Elander (2002 ss. 209-212) skriver hur sjuksköterskor på olika 

nivåer ger föräldrar delaktighet kring vården av deras barn. De tar upp fem olika nivåer där 

den lägsta innebär ingen delaktighet för föräldrar och den högsta nivån innebär total 

delaktighet genom kommunikation, förståelse samt respekt för föräldrar. Det är viktig och 

väsentligt för sjuksköterskor att upprätthålla en delaktighet hos föräldrar, dock kan det vara 

svårt för dem. Sjuksköterskor bör ha en förståelse för att föräldrarna har mindre medicinsk 

kunskap kring vården av barn än sjuksköterskor. Därav behöver föräldrar få information av 

sjuksköterskor för möjlighet till delaktighet i situationer. Sjuksköterskor bör använda sig av 

tvåvägskommunikation med öppenhet för diskussion mot föräldrar, då det kan leda till en 

ökad tydlighet.  
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Travelbee (2001 ss. 259-260) beskriver att familjen har ett väsentligt behov av stöd och 

hjälp i situationer som den sjuke individen befinner sig i, likaså påverkar de varandra 

känslomässigt.  Enligt Travelbee betyder det mycket för parterna att sjuksköterskor visar 

förståelse och intresse för situationer de befinner sig i. När sjuksköterskor värnar om 

individens familj bistås även patienten den omtanke och omsorg som ges.  

 

Akutmottagningars organisation 

Västra Götalandsregionens rapport (2009 ss. 10, 24) redogör att många sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagningar har vidareutbildning, vanligen inom ambulans-, anestesi-, 

intensiv- och öppen- hälsosjukvård. Det är även vanligt med kurser inom akutmedicin och 

traumavård. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ställer inga krav på att sjuksköterske-

utbildningen ska ha specifika delar inom barnsjukvård. Lägsta kompetensnivån för att 

arbeta på akutmottagningar är grundutbildning för sjuksköterskor, med en grundlig 

introduktion kring akutmottagningen samt utbildning inom triagesystemet och hjärt-

lungräddning.  

 

Enligt socialstyrelsen (2011B s. 14) finns det 74 sjukhusbundna akutmottagningar i 

Sverige, varav 33 har akutverksamhet för barn. Enligt Västra Götalandsregionens rapport 

(2012 ss. 5-6) använder akutmottagningar inom Västra Götalandsregionen METTS 

triagesystemet. Systemet består utav fem prioriteringsfärger som utgår ifrån patientens 

tillstånd samt behov.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allmänsjuksköterskor vårdar barn inom kirurgi och ortopedi samt barn med medicinska 

åkommor i undantagsfall på akutmottagningar och det finns inget krav kring utbildning 

inom barnsjukvård. Kunskapsområdet angående allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn är bristande men den forskning som finns betonar att sjuksköterskor med en 

vidareutbildning inom barnsjukvård har mer kunskap kring att vårda barn än 

allmänsjuksköterskor. Därav vill studien undersöka hur allmänsjuksköterskor upplever att 

vårda barn på en akutmottagning. Ambitionen med studien är att resultera i en bättre vård 

av barn då området uppmärksammas och förhoppningsvis öppnar upp för vidare forskning.  

 

 

SYFTE 

Belysa allmänsjuksköterskors upplevelser vid vård av barn på en akutmottagning.  
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METOD 

Ansats 

Studien baserades på en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer användes för 

insamling av datamaterial. Analysen utfördes enligt Lundman och Hällgren Granheims 

(2012 ss. 187 - 201) metod för kvalitativ innehållsanalys.  

 

Urval 

Urvalet av deltagarna skedde genom en intresseanmälan som skickades ut till enhetschefen 

samt bemanningskoordinatorn. Under urvalsprocessen hölls kontinuerlig kontakt med 

akutmottagningens bemanningskoordinator, som hjälpte till med det praktiska runt 

intervjuerna, till exempel schemaläggning för intervjuerna samt kontakt med deltagarna. 

Antal intervjuer planerades till sex - åtta deltagare sjuksköterskor. Dock intervjuades enbart 

sex deltagare och de intervjuer som gemförts var innehållsrika. Inklusionskriterier för de 

sjuksköterskor som efterfrågades var att de skulle arbeta på den valda akutmottagningen 

som studien utgick ifrån och inte ha utbildning inom barnsjukvård. Akutmottagningen som 

studien utgår ifrån tar emot barn mellan 1-18 år, inom kirurgi och ortopedi samt i 

undantagsfall barn med medicinska åkommor.  

 

De utvalda deltagrana bestod av tre kvinnor samt tre män, varav tre utav dessa hade egna 

barn. Endast en deltagare hade erfarenhet av att vårda barn utanför akutvårdsverksamheten. 

Arbetslängden som utbildad sjuksköterska varierade mellan 1,5 år och 22 år, medellängden 

var 9 år. Sjuksköterskornas anställningstid på akutmottagningen var mellan 1 och 15 år och 

medellängden var 6 år.  

 

Datainsamling 

Tidsperioden för intervjuerna var under våren 2013. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen 

under deltagarnas arbetstid och varade mellan 20-40 minuter. Det var en öppen intervju där 

deltagarna hade möjlighet att tala fritt om sina upplevelser som uppkom vid vård av barn på 

akutmottagningen. Vid varje intervju medverkade båda författarna för att få en bättre 

kontroll över intervjuerna. Den ena författaren höll i intervjun medan den andra 

stödantecknade och eventuellt ställde följdfrågor. Ansvaret fördelades jämt sinsemellan.  

Det användes en intervjuguide om stöd under intervjuerna (bilaga 7) utifrån Kvale och 

Brinkmanns (2009) metod. Inledningsvis lästes information och rättigheter upp för 

deltagarna och författarna kontrollerade så deltagarna samtyckte till intervjun samt 

deltagandet i studien. Frågor kring bakgrundsinformation ställdes och det utgör arbetets 

ramdata. Efteråt frågades en inledande samt öppen fråga om deras upplevelser vid vård av 

barn. Sedan ställdes det mer avgränsade frågor. Intervjuerna bandades med hjälp av 

diktafon samt Iphone.  
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Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant tätt inpå intervjutillfället. Efter transkriptionerna 

skrevs alla intervjuer ut i pappersformat för att lättare kunna analyseras. Genom att markera 

delar i materialet som svarade på arbetets syfte, togs kärnan ut. Via Lundman och Hällgren 

Granheims (2012 ss. 187 - 201) modell för innehållsanalys kodades meningssenheter och 

utformning av underkategorier samt kategorier togs fram. Resultatet i arbetet baseras på 

jämförda textdelar ur datamaterialet.  

 

Då arbetet benämner begreppet sjuksköterskor avser det sjuksköterskor generellt och när 

arbetet syftar till deltagande sjuksköterskor benämns de som deltagare. Citat används i 

resultatet för att styrka innebörden i texten. De är markerade med färger för att minimera 

risken för identifiering av deltagarna.  

 

Nedan följer ett exempel på hur kategorierna togs ut ifrån Lundman och Hällgren 

Granheims modell.   

 

 

Meningsenhet         Kondensering          Kodning           Underkategori             Kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Se bilaga 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att man är 

tydlig mot 

barnet med 

vad vi ska 

göra och 

så. Det tror 

jag under-

lättar 

________ 

Alltså lugn 

ska man ju 

vara, det 

tycker jag 

 

Tydlig 

med vad 

som ska 

göras. Det 

underlättar 

________ 

 

Lugn ska 

man vara 

Tyd-

lighet 

Lugn 

Viktiga 

egen-

skaper 

Faktorer hos 

sjuksköterskor 

som påverkar 

upplevelser av 

att vårda barn 
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Begreppsförklaringar 

I arbetet används vid olika tillfällen sjukvårdsbegrepp, både i citat men även i text. Nedan 

kommer en kort förklaring av de begreppen.  

 Barn i detta arbete avser åldrarna 1-12 år.  

 Smärskattning används för bedömning av graden smärta hos patienter, för att sedan 

kunna ge lämplig smärtlindring (Vårdhandboken 2012A). 

 Face-pain-scale, även kallad ansiktskala, är ett verktyg som använd vid 

smärtskattning med barn. Barn pekar på det ansiktet de tycker överensstämmer med 

deras smärta och därefter poängsätts ansiktet mellan noll till tio poäng. Tio poäng 

innebär mest smärta (Vårdhandboken 2012B). 

 Smärtsamma procedurer.  I arbetet används begreppet smärtsamma procedurer som 

synonym för procedursmärta. Procedursmärta innebär smärta som kan uppkomma i 

samband med olika moment, till exempel blodprovstagning, injektioner och sårvård 

(Werner & Strang 2003 s. 78). 

 Läkemedelsadministration, läkemedel kan administreras på många olika sätt, 

tillexempel oralt (via mun) eller kutant (genom hud) (FASS 2013A). 

 Supp är en förkortning av suppositorier, som är en form av läkemedel som 

administreras i ändtarmen (FASS 2013B). 

 PVK är en förkortning av perifervenkateter. Perifervenkateter är en kvarliggande 

infart i en ven där bland annat läkemedel ges. (Vårdhandboken 2011). 

 Prover i detta arbete avser venprover. Blodprover som tagits ifrån en ven.  

 

Etik 

Etiska aspekter har begrundats och tagits hänsyn till utifrån etikprövningslagen (2003:460) 

samt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dokument som använts i studien 

har utformats och behandlats med hänsyn utifrån etiska aspekter, etikprövningslagen samt 

riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå ifrån Högskolan i Borås.  

 

Totalt sex dokument har utformats för studien, dokumenten bestod av tre informationsbrev, 

två samtyckesformulär samt en intresseanmälan. Informationsbreven skrevs till 

verksamhetschefen för akutmottagningen (bilaga 1) samt enhetschefen (bilaga 3) och de 

deltagande sjuksköterskorna (bilaga 4). De innehöll fakta om studiens syfte, metod, 

tillvägagångssätt samt tog upp information kring att deltagandet var frivilligt. Beslut om 

avhopp från studien kunde när som helst göras utan att författarna ifrågasatte valet. 

Informationsbreven uttrycktes olika beroende på mottagaren, dock var det samma innehåll i 

dokumentet som togs upp. Samtyckesformulären formulerades för verksamhetschefen 

(bilaga 2) samt till de deltagande sjuksköterskorna (bilaga 6). Verksamhetschefen samt 

deltagarna fick med hjälp av samtyckesformuläret möjlighet att ge sitt samtycke till att de 
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förstått studiens syfte. Genom att skriva under dokumentet godkände de medverkandet i 

studien. Även författarna skrev under dokumentet och alla parter fick behålla varsitt 

exemplar. En intresseanmälan (bilaga 5) formulerades till deltagarna, så de kunde anmäla 

sig frivilligt till intervjun. På intresseanmälan hade författarna tagit upp studiens syfte samt 

varför studien skulle genomföras och hur länge intervjun skulle pågå. Fanns även 

information om hur många deltagare studien avsåg att ha med.  

 

Material till arbetet förvarades under pågående arbete så att obehöriga ej hade tillgång till 

det och efter avslutat och godkänt examensarbete kommer materialet som använts förstöras 

och raderas. Material som insamlats under studien kommer enbart nyttjas för arbetet och 

inget annat ändamål. I arbetets resultat kommer citat användas och författarna har då valt att 

använda sig av färger för att minimera risken för identifiering av deltagarnas yttranden.  

 

Vid intervjuernas start gav författarna muntlig information till deltagarna angående studiens 

syfte samt en kort beskrivning av arbetet. Även deras rättigheter beskrevs för att försäkra att 

deltagarna förstått samt godkänt sitt medverkande.  

 

 

RESULTAT 

Deltagarna på akutmottagningen förklarade upplevelser utifrån två perspektiv, ett 

sjuksköterskeperspektiv samt ett barnperspektiv. Det var naturligt för deltagarna att svara 

utifrån dessa perspektiv, då de påverkades av barns upplevelser och beteenden i vården.   

 

 

 

 

Kategori Underkategori 

 

 Sjuksköterskors upplevelser av 

yttre faktorers påverkan vid vård 

av barn  

 Barn kan underlätta sjuksköterskors 

arbete 

 Föräldrar är väsentliga 

 Anpassad miljö 

 Bristande tid 

 Sjuksköterskors upplevelser av 

inre faktorers påverkan vid vård 

av barn 

 Behov av utbildning och kunskap 

kring barnsjukvård 

 Erfarenhet av barnsjukvård 

 Viktiga egenskaper 

 Upplevelser av specifika moment 

vid vård av barn   

 Svåra situationer 

 Anpassning utifrån barns åldrar 
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Yttre faktorer: Olika faktorer i vården som finns runtomkring sjuksköterskor som påverkar 

deras upplevelser vid vård av barn, omgivningens påverkan.  

 

Inre faktorer: Faktorer inom sjuksköterskor som påverkar deras upplevelser vid vård av 

barn, faktorer som finns hos sjuksköterskor.  

 

Specifika moment: Olika moment eller situationer som sjuksköterskor kan stöta på vid vård 

av barn.  

 

Sjuksköterskors upplevelser av yttre faktorers påverkan vid vård av barn 

Sjuksköterskor påverkas av olika faktorer vid vård av barn. Barnen i sig kan påverka 

sjuksköterskors upplevelser mer eller mindre beroende på förutsättningar samt beteenden 

hos barn. Föräldrar är en viktig del och de är oftast med i alla situationer. Deras delaktighet 

kan påverka vården både positivt och negativt. Även miljön kan påverka barn och deras 

beteenden i varierande grad, därför ansåg deltagarna att anpassning av miljön var viktig 

eftersom det påverkade situationen. När sjuksköterskor vårdar barn på en akutmottagning 

upplevs tiden inte räcka till. Deltagarana upplevde att barn krävde mycket tid och den tiden 

fanns inte alltid att avsätta för dem.   

 

Barn kan underlätta sjuksköterskors arbete  

Bara att barn är barn kunde påverka vården och deltagarnas upplevelser. Det upplevdes 

ibland enklare att vårda barn eftersom de emellanåt upplevde situationer som stimulerande 

och de gav mycket glädje tillbaka till sjuksköterskorna. Deltagarna upplevde då möten med 

barn roligare. Goda förutsättningar hos barn påverkade också upplevelsen och kunde leda 

till en känsla av att det var roligt att vårda barn. Utgången i situationer påverkades beroende 

på omständigheter kring barn och vården. Barn som var med på händelser och förloppet i 

situationer upplevdes underlätta vården, då det ledde till en ökad säkerhet samt kontroll för 

sjuksköterskor. ”… har man ett barn som är med på det blir det jättelätt … det är alltid lätt 

om barnet är med på det och så…” 

 

Eftersom det vanligtvis vårdas vuxna på akutmottagningar, upplevde deltagarna variationen 

med att få vårda barn som positivt. Det blev en omväxling i arbetet och de fick tänka till 

kring rutiner och tillvägaggångsätt, vilket upplevdes utmanande och roligt.  

 

… jag tycker det är kul å ta hand om lite barn faktiskt … dom är lite 

spontana och lite roligt å ha hand om så tycker jag … man får 

fundera lite själv och greja lite, ah, så det tycker jag är kul. 

 

Föräldrar är väsentliga  

Alla deltagarna uttryckte vikten av föräldrars delaktighet vid vård av barn. Föräldrar 

behövde ibland själva ta ansvar för sina barn i vissa situationer och då var delaktighet 

ofrånkomligt. Delaktighet hos föräldrar var viktigt då sjuksköterskor behövde vara säkra på 

att alla inblandande parter kring barn var med i vårdprocessens tillvägagångssätt. Några av 

deltagarna upplevde en ökad trygghet hos barn då föräldrar utförde specifika moment där 

barn var utsatta och sköra. Situationer utspelades ofta bättre och ledde till en tryggare 
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relation med ökad tillit. Situationerna handlande oftast om praktiska moment som till 

exempel: temperaturmätning eller administrering av läkemedel.  

 

… det som är bra … att använda sig utav föräldrar i det läget. Att 

om man ska till exempel ge en supp i rumpan eller sådär så känns 

det tryggast om föräldrarna kan göra sådant. Att föräldrarna får 

vara så delaktiga som möjligt. Det är tryggast för barnet, tror jag. 

 

Något som påverkade barn gynnsamt var när de kände en säkerhet hos sina föräldrar. 

Föräldrar projicerade över sina känslor och beteende på barn, vilket påverkade och speglade 

barns agerande och uttryck inför situationer. Därför påverkade lugna och trygga föräldrar 

sjuksköterskors upplevelser av situationen positiv. Om föräldrar inte gav utryck för att vara 

rädda eller oroade inför sjukvården upplevdes barn känna en ökad trygghet och säkerhet 

inför moment och situationer, men då föräldrar utstrålade rädsla eller oro, reagerade även 

barn negativt.  

 

… bra föräldrar som är lugna, som förstår att, äh.. vissa saker 

måste göras även om de inte är så kul och att de inte projicerar sin 

egen rädsla på sina barn... De underlättar jättemycket… 

 

Anpassad miljö 

Det kan ibland innebära långa väntetider för barn på akutmottagningen, vilket leder till att 

barn upplever situationer som långtråkiga, de kan då bli rastlösa och frustrerade. Deltagarna 

upplevde att det kunde underlätta ifall det fanns leksaker som barn kunde använda i vänt- 

eller behandlingsrummet. När miljön var anpassad efter barns behov förmedlade det en 

trygghet till barn, men det underlättade även för sjuksköterskor i den vårdande situationen.  

 

… bra lokaler, att ha ett rum som är mer anpassad för ett barn så 

blir det lättare att kunna vårda ett barn, för det kan vara långa 

väntetider och sånna saker …, tillexempel ha en video att titta på … 

 

Genom lek och anpassad miljö upplevde deltagarna att det blev en tryggare atmosfär samt 

en bättre relation mellan barn och sjuksköterskor, eftersom barn blev mer delaktiga i sin 

vård samt fick en ökad förståelse inför situationer. Genom leken kunde sjuksköterskor nå 

fram till yngre barn, så de förstod vad som behövde samt skulle göras. ”… de kan ju 

behövas lite ibland, lite lek å lite så… tycker jag ofta att de går bra liksom många gånger 

att förklara för barn på ett bra sätt, att dom ändå förstår vad man ska göra …”  

 

Deltagarna upplevde att det kunde vara en stressande miljö för barn på akutmottagningen, 

högljudda apparater, mycket människor och saker som ständigt skedde runt omkring dem. 

Det upplevdes som en stressfaktor för deltagarna.  
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Bristande tid 

Många deltagare upplevde att tiden inte räckte till vid vård av barn på akutmottagningen, då 

de hade mycket annat att göra samtidigt. Det uttrycktes även att barn krävde samt tog mer 

tid av sjuksköterskor än vad andra patienter krävde. Dock upplevde deltagarna sällan att de 

kunde avsätta tillräckligt med tid för barn, det ledde till en upplevelse av stress och 

frustration hos deltagarna. Vilket påverkade upplevelser negativt.  

 

… Om jag har det stressigt på jobbet i övrigt här … då man vet att 

man måste tillåta det här ta tid … Själva det kan vara stressande, 

att veta att man måste lägga tid som man inte har… 

 

Sjuksköterskors upplevelser av inre faktorers påverkan vid vård av barn  

Deltagarna nämnde viktiga faktorer hos sjuksköterskor som påverkar vården av barn. Det 

uttrycktes ett behov av ökad kunskap kring barnsjukvård hos deltagarna, då besittning av 

rätt kompetens skapade bättre förutsättningar vid vård av barn. Erfarenhet är en viktig 

faktor eftersom det resulterar i en tryggare roll hos sjuksköterskor, olika egenskaper var 

essentiella för en god vård av barn. 

 

Behov av utbildning och kunskap kring barnsjukvård  

Deltagarna uttryckte att när sjuksköterskor utbildade inom barnsjukvård hjälpte till på 

akutmottagningen underlättades vården och deltagarna upplevde en ökad känsla av 

säkerhet. Sjuksköterskor med vidareutbildning inom barnsjukvård hade mycket erfarenhet 

och kunskap kring olika situationer samt moment som dök upp vid vård av barn. Om de 

inte var bra personal med rätt kompetens vid vård av barn upplevdes situationer jobbigt och 

det blev en dålig situation för alla inblandade parter.  

 

Ah, de är ju när de kommer med en sjuksköterska från barn … de 

underlättar nått KOPIÖST ... de är fantastiskt när vi får den 

hjälpen. 

 

Upplevelsen av att en utbildning inom barnsjukvård skulle innebära en positiv skillnad 

inom vården av barn, var samtliga deltagare överens om. Deltagarna antog att bemötandet 

av barn skulle påverkas positivt samt att de skulle få mer kunskap kring hur anpassning 

skulle ske efter barns nivå och utveckling.   

 

[Skillnad med utbildning inom barnsjukvård] Bättre just med 

åldrar, vad som funkar just i hur man pratar med dom informations 

mässigt å avledningsmässigt så. För de är ju stor skillnad på vad en 

3 åring tar in å en 8 åring… men ja, de tror jag spelar jättestor roll. 

 

Några deltagare nämnde att grundutbildningen för sjuksköterskor innehåller för lite 

kunskap kring barnsjukvård. De upplevde bristande kunskaper inom specifika områden vid 

vård av barn och de uttryckte en önskan om ökad kunskap inom det medicinska området. 

Området handlade bland annat om barnsjukdomar och läkemedel.  
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[Tillräckligt med kunskap vid vård av barn] … specifikt hur barnet 

sjukdomar eller anatomi och sånna saker känner jag… från grund 

utbildningen som sjuksköterska tycker jag att man har fått en liten 

del och man har inte läst så mycket mer … Där skulle man vilja ha 

mer, teoretisk utbildning för att bli tryggare med sig själv… 

 

Erfarenhet av barnsjukvård  

Deltagarna uttryckte att deras egna erfarenheter och vana av att vårda barn påverkade och 

spelade en stor roll i hur de upplevde vården av barn. ”… det beror nog mycket på hur 

mycket erfarenhet man har med barn … och tycker inte, nej det tycker jag inte är så svårt”. 

Det blev lättare att ge vård på ett bra sätt till barn då de kände sig trygga i situationer.  

 

Osäkerheten togs upp av de flesta deltagarna och berodde bland annat på för lite 

erfarenheter och rutiner gällande vård av barn. ”… skillnaden blir ju att man inte har rutin 

på det. Å har man inte rutin så blir det en osäkerhetskänsla”. Deltagarna visste vad som 

var viktigast att undersöka vid vård av vuxna men när de gällde barn var de inte lika säkra i 

vad som var rätt eller fel, vilket ledde till en osäkerhet i handhavandet av barn.   

 

På akutmottagningen vårdas sällan barn med medicinska åkommor. Därmed ledde det till 

en minskad kontinuitet för deltagarna att vårda dessa barn, det påverkade till minskad 

kunskap och trygghet inom medicinska områden kring barn. Några deltagare nämnde dock 

att barn med kirurgiska- samt ortopediska åkommor vårdades vanligare på 

akutmottagningen, därav kunde sjuksköterskor känna en ökad trygghet i de situationerna.   

 

Viktiga egenskaper  

Tålamod var viktigt för att på ett bra och lugnt sätt lösa olika situationer. Barn är inte alltid 

medgörliga och vid somliga tillfällen behövdes flera försök utföras innan deltagarna 

lyckades genomföra, till exempel en undersökning.  

 

Tålamod … eftersom det kan just vara så tidskrävande.  Att man 

inte kan rusa in och slänga sig över dem liksom … kanske inte 

barnet vill just då göra det, utan då får man acceptera det och 

försöka efter en stund igen… 

 

Att kunna behålla lugnet samt vara flexibel upplevdes som positiva egenskaper, för att klara 

av olika situationer på ett bra och anpassat tillvägagångssätt. Lugnet påverkade till en bättre 

hanterbarhet för sjuksköterskor i situationer. ”… Om man kommer in med lugn och så, blir 

det lättare att få kontakt med barnet”. Alla barn reagerar olika och behöver ett flexibelt 

förhållningsätt anpassat utifrån deras egna förutsättningar och behov.  

 

Tydlighet var viktigt för många deltagare. Det var viktigt att förklara hur procedurer gick 

till och vad det var som skulle göras. Några deltagare upplevde det jobbigt när föräldrar 

förklarade på ett felaktigt vis för barn och till och med ljög ibland om hur saker skulle gå 

till eller kännas för barnen. 
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… tydligheten för mig är att man säger vad som ska hända … de 

kommer att göra ont helt enkelt. Sen ska man ju inte skrämma 

barnet men de kommer å kännas … att man inte ska linda in de i 

någonting som de inte är… 

 

Enligt deltagarna var trygghet och hanterbarhet viktiga egenskaper vid vård av barn.  Det 

var även viktigt att uppleva en känslan av trygghet och hanterbarhet. Dock var det långt 

ifrån alla som upplevde trygghet och hanterbarhet i situationer med barn. Vid närmare 

analys av deltagarnas förklaringar av egenskaperna förelåg det en viss meningsskiljaktighet 

av hur de upplevdes. Det var svårt för deltagarna att sätta ett specifikt ord eller en specifik 

känsla för vad egenskaperna stod för.  
 

Trygghet, eh, att man känner sig, väl omhändertagen, att bli 

informerad om vad som händer, eh, (paus) att bli sedd … svårt att 

sätta ord precis. Att vara trygg, det betyder ju begreppet i sig... 
 

Det var viktigt för många deltagare att barn kände en trygghet i situationer för att vården 

skulle bli optimal. Att deltagarna upplevde trygghet och hanterbarhet samt kunde utstråla 

det till barn, upplevdes positivt. Barn blev lugnare och mer samarbetsvilliga. När 

situationer hanterades inför barns villkor gynnades situationer och sjuksköterskor upplevde 

att de fick bättre kontakt och relation med barn.  

 

… Trygghet är något man förmedlar till barnet också. Att man, jag 

kommer in jättehispig såklart att jag får ett oroligt barn framför 

mig. Det är jag helt övertygad om. Så absolut, trygghet både från 

mig som sjuksköterska och från och att föräldrarna är lugna så 

hjälper det barnet att bli tryggt. Och hanterbarhet absolut, att man 

kanske tänkt göra på ett visst sätt men det går inte alls med det här 

barnet så får man försöka hantera det på något annat vis som 

kanske inte står i någon bok men som fungerar ändå. 
 

Upplevelser av specifika moment vid vård av barn  

Olika moment vid vård av barn upplevdes varierande hos deltagarna, både positiva och 

negativa upplevelser speglade deltagarnas uttryck och upplevelser. Vissa praktiska moment, 

till exempel utförandet av smärtsamma procedurer, upplevdes svåra och jobbiga. 

Anpassning efter barns behov och utvecklingsnivåer upplevdes viktigt, då det kunde leda 

till bättre och tryggare relationer mellan sjuksköterskor och barn och det bidrog till en 

gynnsammare vårdsituation.  
 

Svåra situationer  

Smärtskattning samt läkemedelshantering var moment som upplevdes svårast enligt 

deltagarna. Svårigheten var att urskilja om smärta berodde på oro och rädsla eller om det 

var på grund av åkomman barnen verkligen utryckte sitt lidande. Några deltagare visade 

upp face-pain-scale verktyget som används vid smärtskattning på barn. Dock upplevde 

deltagarna att resultatet på skattningen var osäkert och otillförlitlig med hjälp av face-pain-

scale, då de flesta barnen relaterade sig själva till det ansikte som visade utryck för värst 

smärta. 
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Jag tycker det är svårt att uppskatta hur ont ett barn har. Barn kan 

ju skrika utav olika anledningar och speciellt om de är yngre … 

men det är ändå svårt att veta hur mycket som är smärta och 

gråten. Det kan jag tycka är lite svårt…  

 

Utförandet av smärtsamma procedurer var moment som upplevdes jobbiga och svåra att 

utföra, eftersom det skapade lidande hos barn. ” [svåra moment vid vård av barn] Det är väl 

mycket som innefattar de undersökningar som kan innebära smärta, provtagning, 

suturering och liknanden…”. Dock kunde moment som inte innebar smärta hos barn 

upplevas lättare.  
 

Läkemedelshantering upplevdes, som tidigare nämnt svårt. Det kunde leda till en känsla av 

osäkerhet. Deltagarna upplevde allt från iordningställandet av läkemedel till de annorlunda 

och minskade doserna som svårt. ”… Där känner jag min stora osäkerhet. För att doserna 

är så annorlunda mot en vuxen…”. 
 

Tvång upplevdes jobbigt, framförallt hos de kvinnliga deltagarna. När deltagarna höll fast 

barn eller tvingade dem genom olika procedurer mot deras viljor upplevdes känslor av 

obehag. Det var svårt för deltagarna att veta var gränserna gick samt bestämma hur mycket 

tvång som var nödvändigt. ”… kännas som ett övergrepp om man måste hålla lite och så, 

det kan kännas jobbigt”.  
 

Deltagarna uttryckte att avledning var moment som var bra att använda vid vård av barn 

och det kunde underlätta vården, dock uttryckte de det kunde vara svårt. De visste inte hur 

de skulle göra och vilka metoder som var bäst att använda för bästa resultat.  
 

Anpassning utifrån barns åldrar 

Deltagarna uttryckte betydelsen av att information anpassades efter barn nivå och 

utvecklingsfas, de behövde förklara på ett sätt som barn förstod. Vid information till barn 

behövde deltagarna reflektera över att inget är självklart för barn. Hur information gavs 

påverkades av barnens ålder och vad för slags information det var som skulle delges. Då 

informationen skulle ges till yngre barn vände sig sjuksköterskor direkt till föräldrar, 

eftersom barnen inte kunde förstå och ta emot information själva. ”… de beror ju på åldern 

där då … man vänder sig ju samtidigt till föräldrarna lika mycket för att det, väldigt små 

barn kan ju inte ta till sig det, och förstå vad man menar liksom!”. Ge information till äldre 

barn var lättare då de kunde ta till sig mer information kring situationer och de hade större 

förståelse för vården ”… Man kan börja förklara och dom hänger med i resonemang på ett 

annat sätt när dom blir lite större, kanske över 5 eller så...”. 
 

Många deltagare utryckte att de anpassade situationer och tillvägagångssätt efter barns 

behov och önskemål. Det upplevdes viktigt och ansågs vara en utmaning att få barn att 

ställa upp på villkor och moment. Vid dialog med barn använde deltagarna ett milt tonläge, 

då det upplevdes underlätta vården samt skapa en trygghet i situationer. Genom att lära 

känna barn, upplevdes situationer tryggare då det påverkade skapandet av en bra relation.  

 

… man får gå in å bara va liksom, skratta lite med barnet om de går 

och skoja lite med de å, å, nä men ge de lite tid å, se mig å lära 

känna mig... 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Arbetets tillvägagångssätt samt struktur har reflekterats över och vi har kommit fram till 

både styrkor och svagheter med arbetet. Vi har även begrundat och ökat vår medvetenhet 

kring olika delar i processens tillvägagångssätt och resultat.   

 

Styrkor i arbetet vi vill lyfta fram handlar bland annat om vårt val av metod för studien. Vi 

anser att en intervjumetod har varit lämplig då vi fått fram subjektiva upplevelser ifrån 

sjuksköterskor av att vårda barn på akutmottagningen. Eftersom det finns lite forskning 

inom området ansåg vi att en litteraturstudie inte skulle tillgodosett oss med material för att 

svara på syftet. Vi ansåg även att vår avgränsning för studien var gjord på ett bra vis, då vi 

lyckats specificerat oss med ett tydligt och specifikt syfte, men även kunnat få ut mycket 

information ifrån den avgränsningen. Våra deltagare utgick ifrån ett stort spann eftersom vi 

inte använde oss av många exklusionskriterier för deltagarna. Det enda villkoret vi ställde 

på deltagarna var att de var sjuksköterskor utan någon utbildning inom barnsjukvård. 

Därmed fick vi ett stort utbud av deltagare som kunde ställa upp.  

 

För en mer omfattande studie med ett större resultat hade fler deltagare vart nödvändigt 

dock upplevde vi att vårt resultat svarat på syftet. Vi använde en intervjuguide under 

intervjuerna då vi upplevde den som en trygghet eftersom vi är oerfarna av att intervjua. 

Utan en intervjuguide tror vi att innehållet i intervjuerna hade vart mindre och det hade 

påverkat till mindre material till resultatet. Funderingar kring formuleringar av vissa frågor 

i intervjuguiden och om eller hur de har påverkat och riktat deltagarnas svar har gjorts och 

om de i sin tur kan ha påverkat resultatets utfall. Frågorna vi reflekterat över var de frågor 

som berörde trygghet, hanterbarhet som svåra moment. Reflektionen kring frågorna 

handlade om att vi specifikt uttryckte oss som tillexempel: ”finns det några specifika 

moment som är svåra vid vård av barn?” Det kan ha påverkat att deltagarna uttryckte att 

många moment var svåra. Det är även viktigt och veta att vi ställde en öppen fråga kring 

upplevelsen av att vårda barn där deltagarna, utan påverkan av utformningen av frågan, 

hade möjlighet att fritt beskriva upplevelser vid vård av barn. Denna öppna fråga ställdes 

innan frågan kring svåra moment. Vi har i efterhand även funderat över om en fråga kring 

enkla moment vid vård av barn borde ställts för att få ett större perspektiv. Funderingar 

över transkriptionens process har även gjorts och vi har reflekterat över att 

transkriptionerna skedde tätt inpå intervjuerna samt att de påbörjades innan alla intervjuer 

var avklarade. Då vi valde att utforma processen i denna ordning funderade vi över om det 

kan ha påverkat oss inför de intervjuer som skedde efter de första transkriptionerna, 

eftersom vår analysprocess redan startat innan alla intervjuer var avklarade.  

 

Inom det valda forskningsområdet var det svårt att få fram artiklar som stämde överens med 

arbetets syfte. På grund av det har vi valt att ta med äldre artiklar i bakgrund samt 

diskussion som är ifrån år 2000, då det inte förekom nyare forskning kring vårt syfte. 
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Resultatdiskussion 

Vård av barn på akutmottagningen påverkar sjuksköterskor på många vis, det kan upplevas 

jobbigt, svårt och stressigt, vilket i sin tur kan leda till ökad osäkerhet. Dock upplevs det 

även roligt, utmanande och stimulerande att vårda barn på akutmottagningen. Upplevelser 

påverkas av flera förhållanden och faktorer kring vård av barn. Då barn vårdas på 

akutmottagningar är föräldrar oftast med i vården. Delaktighet hos föräldrar är ett viktigt 

förhållande som antingen kan upplevas som ett stöd och hjälp i vården eller som ett hinder. 

Andra förhållanden som påverkar sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på 

akutmottagningen är anpassad miljö samt tillräckligt med tid. Viktiga faktorer hos 

sjuksköterskor som tas upp i resultatet är utbildning och rätt kunskap kring barnsjukvård då 

det upplevs påverka säkerheten samt tryggheten i situationer vid vård av barn. Deltagarna 

nämner att de upplever en otillräcklighet kring kunskapen om barnsjukvård och att ha 

erfarenhet och viktiga egenskaper upplevs betydelsefullt då det påverkar till bättre 

relationer och en ökad tillit mellan sjuksköterskor och barn. De situationer som upplevs 

påverka upplevelser av att vårda barn mest är de situationer som upplevs svåra.  

 

Föräldrars delatighet är väsentlig vid vård av barn  

Eftersom deltagarna ansåg att föräldrar projicerar känslor och beteenden på barn är det 

viktigt med deras stöd i vården, så barn kan uppleva en ökad trygghet ifrån dem. 

Delaktigheten hos föräldrar var något som deltagarna själva tog upp eftersom det ansågs 

vara viktig och en stor del i vården av barn. En studie av Stelter och Halberstadt (2010 ss. 

274-275) förklarar hur föräldrar påverkar barns upplevelser av trygghet. Då föräldrar 

öppnar upp för en förståelse samt ett accepterande av barns känslor och upplevelser kan de 

främja för en kommunikation som kan leda till en ökad känsla av trygghet. Stressade 

föräldrar har mindre lyhördhet inför sina barn och därmed blir barnens upplevda trygghet 

lidande. Hallström, Runeson och Elander (2002 ss. 209-212), beskriver hur sjuksköterskor 

bör delge föräldrar delaktighet i vården då det resulterar i en bättre relation och tydligare 

situation mellan barn och sjuksköterskor. I och med detta upplever vi att sjuksköterskor bör 

ge föräldrar möjlighet till delaktighet då det i stor utsträckning kan påverka sjuksköterskors 

arbete och upplevelser av att vårda barn positivt. Föräldrars delaktighet upplevs dock inte 

alltid som ett stöd vid vård av barn. När föräldrar påverkar barn negativt upplevs situationer 

frustrerande och jobbiga för sjuksköterskor eftersom barn blir mindre medgörliga och 

svårare att hantera. Även Bergmans (2009 s. 16) studie påvisar att sjuksköterskor kan 

uppleva anhöriga som påfrestande och som ett hinder för sjuksköterskorna i arbetet. Baserat 

på det vi upplyst kring föräldrars delaktighet anser vi att det är viktigt för sjuksköterskor att 

ha en medvetenhet kring föräldrars påverkan i vården av barn och vad det kan leda till. 

Sjuksköterskor bör lägga en del av vården kring barn hos föräldrar, då det kan leda till ett 

bättre resultat av vården.  

 

Genom att sjuksköterskor blir medvetna och reflekterar över föräldrars delaktighet och hur 

det påverkar upplevelser av att vårda barn kan arbetet underlättas. Vi anser att en ökad 

medvetenhet leder till ökad förståelse kring problematik och det kan i sin tur leda till en 

bättre hantering av situationer. Att lägga mer fokus på det kommer innebära mer tid ifrån 

sjuksköterskor i ett redan tidspressat arbete, dock tror vi att det kan innebära en vinst i 

vården och hela vårdprocessen kan påverkas positivt samt underlättas.  
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Vikten av kunskap kring barnsjukvård vid vård av barn  

Att vårda barn på akutmottagningen upplevdes skapa mycket känslor hos sjuksköterskor 

utan någon vidareutbildning inom barnsjukvård. De flesta kände en stor osäkerhet inom 

olika delar. Dock förmodades det att en stor del utav oron skulle minska med ökad kunskap 

inom barnsjukvård. Vi anser att det är anmärkningsvärt att samtliga deltagare uttryckte en 

brist kring kunskaper om barnsjukvård. De upplevde även att grundutbildningen för 

sjuksköterskor innehåller för lite kring barnsjukvård och de önskade mer kunskap kring 

detta område. Vi anser att mer kunskap kring barnsjukvård vore bra i grundutbildning då 

vissa svårigheter vid vård av barn skulle kunna minska med ökad kunskap. Socialstyrelsen 

(2005 s. 8) nämner vikten av att grundutbildningen för sjuksköterskor ständigt utvecklas i 

takt med av hälso- och sjukvården så sjuksköterskor har kompetens som krävs för dagens 

samt framtidens krav i vården. 

 

Deltagarna upplevde att de vårdade barn på ett annorlunda vis än vuxna. Eftersom 

sjuksköterskor alltid kommer möta barn inom vården är kunskap kring barnsjukvård viktigt 

då det kan leda till ökad säkerhet hos sjuksköterskor. Utbildningens betydelse påvisas i 

resultatet då deltagrana upplevde att personal med utbildning kring barnsjukvård utstrålade 

samt åstadkom en säkrare och tryggare miljö. Även forskning belyser vikten av rätt 

kompetens, Fantas (2006 ss. 68-69) studie visar att sjuksköterskor med utbildning inom 

barnsjukvård gav en mer tillfredställande vård till barn. De upplevdes ha bättre egenskaper 

samt större kunskap vid de olika medicinska behandlingar som barn genomgår. NOBAB 

(2012) kräver rätt kompetens och utbildning hos vårdpersonal. Whelan (2006 s. 198) 

beskriver också vikten av rätt kunskap men menar att det kan vara svårt att ha uppdaterad 

vårdpersonal inom specifika områden, då de ständigt behöver utbildas och uppdateras. Med 

tillräcklig kompetens och erfarenhet får sjuksköterskor större förmåga till hantering av 

vården. Med mer utbildning om barns utvecklingsnivåer upplevs kunskapen kring 

anpassning öka och leda till att vården underlättas. Miall, Rudolf och Levene (2004 ss. 14-

16) nämner att anpassning av information efter barns nivå är viktigt samt att sjuksköterskor 

bör använda ett språk som barn förstår. Baserat på den forskning vi tagit del av samt vårt 

eget resultat anser vi att sjuksköterskor ständigt bör uppdatera kompetensen. Inom vården 

erbjuds ofta utbildningar, bland annat inom hjärt-lungräddning. Vi anser att liknande 

utbildningar borde erbjudas inom barnsjukvård för sjuksköterskor på akutmottagningen då 

det skulle vara värdefullt och troligtvis öka tryggheten hos sjuksköterskor. Tryggare 

relationer tror vi innebär ett bättre samspel i vården och därmed kan handhavandet av barn 

bli lättare. Vi förmodar att utbildning är en viktig faktor vid vård av barn, speciellt hos 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar eftersom det innebär ett snabbt tempo samt 

svåra situationer med barn.  Vi tror att det underlättar att ha rätt kunskap då det leder till 

ökad säkerhet och bättre hantering av situationer.  

 

Medvetenhet hos sjuksköterskor kring föräldrars delaktighet och rätt kunskap om 

barnsjukvård är två väsentliga faktorer som påverkar upplevelser av att vårda barn. Vi tror 

att det kan leda till en ökad trygghet och hanterbarhet för sjuksköterskor vid vård av barn på 

en akutmottagning.  
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SLUTSATSER 

Vårt arbete har kommit fram till hur sjuksköterskor upplever att vårda barn samt hur 

faktorer påverkar deras upplevelser. Upplevelserna av att vårda barn varier beroende på de 

faktorer som beskrivs i resultatet. Genom medvetenhet kring dessa faktorer kan 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn påverkas positivt och leda till bättre 

hanterbarhet i vården av barn.   

 

Implikationer för vården  

 Skapa medvetenhet kring betydelsen av föräldrars delaktighet vid vård av barn. 
 

 Utarbeta och ta fram riktlinjer kring svåra moment vid vård av barn, då det kan 

främja vården.  
 

 Erbjuda utbildningsdagar där sjuksköterskor uppdateras och utbildas inom 

barnsjukvård.  

 

Förslag till vidare forskning  

 Större studier kring hur allmänsjuksköterskor upplever vården av barn bör 

genomföras då forskningsområdet hittills är otillräckligt. 
  

 Vår studie har fokuserat på vården av barn ur ett sjuksköterskeperspektiv och vi 

anser att det vore intressant och viktigt med liknande forskning ur ett 

barnperspektiv. När sjuksköterskor blir medvetna om barns upplevelser i vården kan 

det leda till en ökad vårdkvalité.  
 

 Studier kring betydelsen av kunskaper om barnsjukvård i grundutbildningen kan 

bidra till en förbättring av grundutbildningen för sjuksköterskor.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev för genomförande av C-uppsats  
Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en akutmottagning 

 

Till verksamhetschef för akutmottagning 

 

Det finns forskning kring vård av barn då man har en vidareutbildning inom barnsjukvård, 

dock är forskningen kring upplevelsen av att vårda barn utan den vidareutbildningen 

otillräcklig. Därför vill vi uppmärksamma detta område för att öka förförståelsen kring de 

upplevelser som kan uppkomma i samband med vård av barn på akutmottagningar. Syftet 

med studien är att belysa hur sjuksköterskor utan vidareutbildning inom barnsjukvård 

upplever att vårda barn på akutmottagning. 

  

Vi har valt att göra en intervjustudie där frågorna kommer rikta sig mot sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda barn på akutmottagningen.  De sjuksköterskor som kommer att 

ingå i studien arbetar på akutmottagningen xxx och det blir sammanlagt 6-8 deltagare till 

intervjun.  

 

Vi kommer vid varje intervju båda två medverka för att få en bättre kontroll över intervjun. 

Det kommer vara en öppen intervju där sjuksköterskorna har möjlighet att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor. Intervjuerna kommer att bandas med hjälp av diktafon samt vår 

egen Iphone och sedan transkriberas. Texterna kommer enbart användas i vår 

kandidatuppsats och citat kommer att användas i men på ett sådant sätt så att det inte finns 

risk för identifiering.  Intervjun och datamaterial kommer att behandlas så att ingen 

obehörig kommer kunna ta del av det. Materialet till studien kommer under pågående 

arbete att förvaras på ett säkert sätt. Efter godkänd examination av uppsatsen kommer 

material så som ljudfiler och transkriptioner raderas och studien kommer att publiceras i 

Borås akademiska digitala arkiv, BADA, Högskolan i Borås.  Ditt deltagande i studien kan 

när som helst avslutas utan att vi kommer ifrågasätta avhoppandet.  

 

Om du som verksamhetschef ger oss tillåtelse att kontakta enhetschefen, för 

akutmottagningen, så att vi kan diskutera hur vi praktiskt ska lösa intervjuerna på 

mottagningen. Vårt önskemål vore att få genomföra intervjuerna under arbetstid.  
 
 

Om frågor kring studien kan ni kontakta oss via: 
Christina Nordhagen  – xxxx- xx  xx xx eller christina.nordhagen@hotmail.com 

Emma Vårhall  – xxxx- xx xx xx eller emma.varhall@gmail.com 
 
Handledare:  

Katarina Karlsson,  - 033-435 476 1 eller Katarina.Karlsson@hb.se  

Universitetsadjunkt 

och doktorand  

mailto:Katarina.Karlsson@hb.se
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BILAGA 2 

 

Samtyckesblankett för verksamhetschef: 

Jag har tagit del av informationen angående studien sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

barn på en akutmottagning.  

 

Informationen jag har tagit del av har varit skriftlig i form av ett informationsbrev samt en 

projektplan för studien och jag har förstått innebörden av att godkänna att studien 

genomförs.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att godkänna studien om att genomföra intervjuer på 

akutmottagningen.  

 

 

 

 

 

 

Namnteckning: ____________________ Namnförtydligande:______________________ 
(verksamhetschef)   (verksamhetschef)  

 

 

Klinik:____________________________________ 
 

 

 

Datum:___________________            Ort:________________________ 
 

Preliminär titel: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en akutmottagning  

Studiens design: Se bifogad projektplan samt informationsbrev          

Tidpunkt för datainsamling : V.12-14, 2013  

Namn: Emma Vårhall (adressat) och Christina Nordhagen  

Program: Sjuksköterskeutbildning 180hp          Kurs: Examensarbete 15hp 

Gatuadress: xxx 

Postnummer: xxx                                               Ort: Borås        Telefonnummer: xxx 

 

Handledare: Katarina Karlsson 

Gatuadress: Institutionen för Vårdvetenskap, Allégatan 1 

Postnummer: 501 90                                          Ort: Borås        Telefonnummer: 033-435 476 1 
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BILAGA 3 

Informationsbrev för genomförande av C-uppsats 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en akutmottagning 
 

Till enhetschef  
 

Det finns forskning kring vård av barn då man har en vidareutbildning inom barnsjukvård, 

dock är forskningen kring upplevelsen av att vårda barn utan den vidareutbildningen 

otillräcklig. Därför vill vi uppmärksamma detta område för att öka förförståelsen kring de 

upplevelser som kan uppkomma i samband med vård av barn på akutmottagningar. Syftet 

med studien är att belysa hur sjuksköterskor utan vidareutbildning inom barnsjukvård 

upplever att vårda barn på akutmottagning. 
 

Vi har valt att göra en intervjustudie där frågorna kommer rikta sig mot sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda barn på akutmottagningen.  De sjuksköterskor som kommer att 

ingå i studien arbetar på akutmottagningen xxx och det blir sammanlagt 6-8 deltagare till 

intervjun. Vi kommer vid varje intervju båda två medverka för att få en bättre kontroll över 

intervjun.  
 

Vi har varit i kontakt med verksamhetschef Marie Gardtman och fått ett godkännande av 

studien. Marie har fått en bifogad projektplan kring studien samt ett mer detaljerat 

informationsbrev. Vi diskuterar gärna med dig hur vi praktiskt ska lösa intervjuerna på 

mottagningen. Vi har också ett önskemål om du skulle kunna skicka ut en intresseanmälan 

till sjuksköterskorna på mottagningen? Vi önskar att påbörja intervjuerna redan v.12 om det 

är genomförbart.  

 

Om frågor kring studien kan ni kontakta oss via: 

Christina Nordhagen  – xxxx- xx xx xx eller christina.nordhagen@hotmail.com 

Emma Vårhall  – xxxx- xx xx xx eller emma.varhall@gmail.com 

 

Handledare: 

Katarina Karlsson,  - 033-435 476 1 eller Katarina.Karlsson@hb.se 

Universitetsadjunkt 

och doktorand 

mailto:christina.nordhagen@hotmail.com
mailto:emma.varhall@gmail.com
mailto:Katarina.Karlsson@hb.se
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BILAGA 4 

Informationsbrev för genomförande av C-uppsats 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en akutmottagning 

 

Till sjuksköterskor som kommer att medverka i intervju  
 

Det finns forskning kring vård av barn då man har en vidareutbildning inom barnsjukvård, 

dock är forskningen kring upplevelsen av att vårda barn utan den vidareutbildningen 

otillräcklig. Därför vill vi uppmärksamma detta område för att öka förförståelsen kring de 

upplevelser som kan uppkomma i samband med vård av barn på akutmottagningar. Syftet 

med studien är att belysa hur sjuksköterskor utan vidareutbildning inom barnsjukvård 

upplever att vårda barn på akutmottagning. 
 

De sjuksköterskor som kommer att ingå i studien arbetar på akutmottagningen xxx och det 

blir sammanlagt 6-8 deltagare till intervjuerna.  
 

Vi har valt att göra en intervjustudie där frågorna kommer rikta sig mot dina upplevelser 

vid vård av barn på akutmottagning. Vi kommer vid varje intervju båda två medverka för 

att få en bättre kontroll över intervjun. Det kommer vara en öppen intervju där du har 

möjlighet att tala fritt om dina upplevelser och känslor. Dock kommer vi utgå ifrån en mall 

med frågor som vi vill ha svar på och därför ställs det under intervjun frågor eller 

följdfrågor till dig. Intervjuerna kommer att bandas med en diktafon och vår Iphone och 

kommer sedan transkriberas. Texterna kommer enbart användas i vår kandidatuppsats och 

citat kommer att användas i men på ett sådant sätt så att det inte finns risk för identifiering.  

Intervjun och datamaterial kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer kunna ta 

del av det. Materialet till studien kommer under pågående arbete att förvaras på ett säkert 

sätt. Efter godkänd examination av uppsatsen kommer material så som ljudfiler och 

transkriptioner raderas och studien kommer att publiceras i Borås akademiska digitala 

arkiv, BADA, Högskolan i Borås.  Ditt deltagande i studien kan när som helst avslutas utan 

att vi kommer ifrågasätta avhoppandet.  
 

 

Om frågor kring studien kan ni kontakta oss via: 

Christina Nordhagen  – xxxx- xx xx xx eller christina.nordhagen@hotmail.com 

Emma Vårhall  – xxxx- xx xx xx eller emma.varhall@gmail.com 

 

Handledare: 

Katarina Karlsson,  - 033-435 476 1 eller Katarina.Karlsson@hb.se 

Universitetsadjunkt 

och doktorand 

mailto:christina.nordhagen@hotmail.com
mailto:emma.varhall@gmail.com
mailto:Katarina.Karlsson@hb.se
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BILAGA 5 

Intresseanmälan  
inför intervju  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som just nu håller på med vår C-uppsats. Vår önskan är att 

kunna intervjua sjuksköterskor utan en vidareutbildning inom barnsjukvård om upplevelsen 

av att vårda barn på en akutmottagning. Vi hoppas kunna komma igång med intervjuerna 

redan nästa vecka (v.12).  

 

Intervjuerna kommer pågå i ca: 30 min och de kommer ske på din arbetsplats under 

arbetstid. Stefan Holmgren kommer ordna med tider som passar in i ert schema. 

 

Vi är intresserade av minst 6 personer som kan ställa upp men gärna fler om det är någon 

mer som är intresserad.  

 

 

Vill du läsa mer om studien och dina villkor, läs bifogat dokument.  

 

 

Namn för intresserade: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vid funderingar kan ni höra av er till: 

Stefan Holmgren eller oss studenter på: xxxx- xx xx xx / xxxx- xx xx xx 
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BILAGA 6 

 

Samtyckesblankett för sjuksköterska: 

Jag har tagit del av informationen angående studien sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

barn på en akutmottagning.  

 

Informationen jag har tagit del av har varit muntlig och skriftlig. Den skriftliga 

informationen i form av ett informationsbrev angående studien. Jag har förstått innebörden 

av att delta i studien. 

 

Datamaterial kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. 

Materialet till studien kommer under pågående arbete att förvaras på ett säkert sätt. Efter 

godkänd examination av studien kommer datamaterial, så som ljudfiler och transkriptioner 

raderas. Mitt deltagande i studien kan när som helst avslutas utan att det kommer 

ifrågasättas.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju för studien. Jag har förstått mina 

rättigheter kring studien och godkänner användandet av min intervju.  
 

 

Namnteckning: _________________ Namnförtydligande:______________ 
(Sjuksköterska)        (Sjuksköterska) 
 

 

Klinik:____________________________________ 
 

 

 

Datum:___________________                   Ort:________________________ 
 

 

 

Namnteckning: _________________ Namnförtydligande:______________ 
(Intervjuare)          (Intervjuare)  
 

 

Namnteckning: ________________   Namnförtydligande:______________ 
(Intervjuare)          (Intervjuare) 
 
 

Datum:___________________                   Ort:________________________ 
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BILAGA 7 

Intervjuguide 

 
Inledning: 

Syftet med denna intervju är att belysa hur sjuksköterskor utan vidareutbildning inom 

barnsjukvård upplever att vårda barn på akutmottagning. Vill veta om dessa sjuksköterskor 

upplever att de har tillräckligt med kunskap kring barnsjukvård.  

 

Frågor: 

– Bakgrundinformation; Kön? Egna barn? Vidareutbildning? Erfarenhet av att vårda barn? 

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? Hur länge har du jobbat inom vården? Hur 

länge har du jobbat på akuten? 

 

- (Öppen fråga) Beskriv upplevelser av att vårda barn (1-12 år) på en akutmottagning  

 vad är de första du tänker/känner?  

 varför tror du att du känner som du gör? 

 

– De olika känslorna som kan uppkomma i vårdandet av barn (1-12) vid: 

 

·         Undersökning (provtagning)  ·         Behandling/assisterade 

·         Läkemedel  ·         Smärtuppskattning 

·         Information 

 

– I vilken frekvens vårdar du barn? Vårdar du barn mer sällan än vuxna? 

·         Om ja, vad leder den minskade kontinuiteten till tror du? 

 

– Upplever du att det är skillnader mellan att vårda vuxna och barn? 

·         Om ja eller nej, vilka skillnader, hur? Och varför ingen skillnad? 

 

– Upplever du att du har tillräcklig kunskap vid vård av barn? 

·         Om ja eller nej, hur, vilka kunskaper? inom vilket område brister det? 

Vilken kunskap brister? 

 

– Finns det några specifika moment som är svåra vid vård av barn? Varför? 

 

– Finns det något som underlättar vid vård av barn? På vilket sätt? 

 

– Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha vid vård av barn?  

         egenskap - varför?/ hur?  

 

– Tror du att det innebär en skillnad att ha en vidareutbildning inom barnsjukvård för att 

jobba med barn på akutmottagning än att inte ha det? - vilken skillnad?   

·         Om ja eller nej, på vilket sätt? Varför? 

 

– Anser du att det är viktigt att uppleva trygghet och hanterbarhet vid vård av barn? Vad 

kan det leda till? Och vad betyder trygghet och hanterbarhet enligt dig? 
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BILAGA 8 

Meningsenhet  Kondenserat  Kodning Underkategori Kategori  

Bara egentligen att 

det är barn kan 

samtidigt lätta upp 

det jättemycket. 

Bara det att de är 

barn underlättar 

mycket. 

 

Att det är barn 

underlättar. 

Barn kan 

underlätta 

sjuksköterskors 

arbete 

 

 

 

 

Föräldrar som har en 

säkerhet i sig själva 

är en fördel. Är 

föräldrarna oroliga 

blir barnet stressat. 

 

Föräldrar som är 

säkra är en fördel. 

Smittar av sig 

känsla på barnet. 

 

Föräldrar är 

en fördel. 

Dom smittar 

av sig. 

 

 

 

 

 

Föräldrar är 

väsentliga 

 

 

För i situationen när 

man ska jobba med 

barnet måste även 

föräldern, föräldrarna 

va med, och ska va 

med naturligtvis 

 

I situationer med 

barn måste 

föräldrarna vara 

med, de ska vara 

med. 

 

Vid vård av 

barn är och 

ska föräldrar 

vara med. 

 Sjuksköterskors 

upplevelser av 

yttre faktorers 

påverkan vid 

vård av barn   

 

Det första jag tänker 

på är att det är väldigt 

stressande miljö för 

barnet. 

 

Tänker på att det 

är en stressande 

miljö för barnet. 

 

Stressande 

miljö för barn. 

  

En ny miljö, de 

tänker många saker 

hela tiden, flera 

personer som 

kommer in och 

vårdar patient eller 

barnet och håller på. 

 

En ny miljö för 

barnet, flera 

personer som 

vårdar barnet. 

 

 

Miljön är ny 

för barnet. 

Anpassad 

 miljö 

 

Sen kan jag ofta 

känna att man är 

ganska stressad i de, 

för man har alltid 

nånting annat, oftast 

här i alla fall, som 

väntar. 

 

Känna att man är 

stressad för man 

har alltid nånting 

annat som väntar. 

 

Kan känna 

stress då alltid 

något annat 

väntar. 

 

 

 

 

 

 

Bristande tid 

 

 

Hos ett barn tar det 

ofta längre tid… Och 

den tiden finns inte 

alltid och de är 

väldigt synd. 

 

 

Barn tar ofta 

längre tid, den 

tiden finns inte 

alltid. 

 

Barn kräver 

mer tid. 
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Utbildning, gör väl 

kanske, många 

gånger att man fått 

lite tankar å 

funderingar i hur man 

vårdar barn. Det hade 

varit en stor fördel. 

 

Utbildning gör att 

man fått mer 

tankar och 

funderingar. En 

stor fördel. 

 

Utbildning 

leder till 

tankar och 

funderingar. 

 

 

Behov av 

utbildning och 

kunskap kring  
barnsjukvård 

 

Å har man inte rutin 

så blir det en 

osäkerhetskänsla. 

Har man inte rutin 

blir man osäker. 

 

För lite rutin. 

 

Erfarenhet av 

barnsjukvård 

 

Att man är tydlig mot 

barnet med vad vi ska 

göra och så. Det tror 

jag underlättar. 

 

Tydlig med vad 

som ska göras. Det 

underlättar. 

 

Tydlighet 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskors 

upplevelser av   

Om man kommer in 

med lugn och så blir 

det lättare att få 

kontakt med barnet. 

 

Om man är lugn 

blir det lättare att 

få kontakt. 

 

Lugn 

Viktiga 

egenskaper 

yttre faktorers 

påverkan vid  

vård av barn 

Man måste ha 

tålamod och låta det 

ta tid. Även om man 

känner att man inte 

har den tiden. 

 

Ha tålamod och 

låta det ta tid. 

 

Tålamod. 

  

Trygghet absolut! För 

barnets skull. Då vill 

man ju ha en viss 

hanterbarhet. 

 

Trygghet absolut! 

Vill ha en 

hanterbarhet. 

 

Trygghet och 

hanterbarhet 

är viktigt. 

 

 

 

Jag tycker det är svårt 

att uppskatta hur ont 

ett barn har. Barn kan 

ju skrika av olika 

anledningar.  

 

Det är svårt att 

uppskatta hur ont 

barn har. 

 

Smärt-

uppskattning. 

  

[svårt vid vård av 

barn?]Undersök-

ningar som kan 

innebära smärta, 

provtagning, 

suturering och 

liknande. 

 

 

Undersökningar 

som kan innebära 

smärta. 

 

 

Smärtsamma-

procedurer 

 

Svåra 

situationer 

 

Upplevelser av 

specifika 

moment vid 

vård av barn   

Läkemedel till barn 

är väldigt svårt för 

doserna skiljer sig så 

väldigt mycket. 

 

Läkemedel till 

barn är svårt. 

 

Läkemedels-

hantering 

  

Får förklarar för barn 

på ett bra sätt, så att 

dom ändå förstår vad 

man ska göra. 

 

Förklara på ett bra 

sätt så dom förstår. 

 

Anpassa efter 

barnet. 

Anpassning 

utifrån barns 

åldrar 

 


