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Abstrakt 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva andelen barn, ålder, mortalitet och vårdtid 
för respektive diagnos bland de som vårdats på intensivvårdsavdelningen på 
Norrlands Universitetssjukhus under perioden 150101–151231, dessutom jämföra 
vårdtid mellan pojkar och flickor samt könsfördelning och vårdtid mellan barn över 
och under 3 år.  
Metod: En retrospektiv registerstudie. 
Bakgrund: I dagsläget finns fyra intensivvårdsavdelningar specificerade på barn i 
Sverige, dessa avdelningar stod 2015 för 57% av alla vårdtillfällen av barn inom 
intensivvård. De övriga vårdtillfällena skedde på allmänna intensivvårdsavdelningar. 
Forskning har visat att barn som vårdas på barnintensivvårdsavdelning har 
signifikant lägre risk för mortalitet än de som vårdas på intensivvårdsavdelning.  
Resultat: Under år 2015 vårdades 94 barn på intensivvårdsavdelningen, vilket 
motsvarade 11,2% av det totala antalet patienter. Genomsnittsåldern var 6,9 år. Två 
barn avled under vårdtiden, motsvarande 1,9%. Vårdtiden varierade mellan 1 timme 
och 371 timmar. Den vanligaste diagnosen var neurologisk sjukdom, följt av 
respiratorisk svikt. Den diagnosen med längst medelvårdtid var tumörsjukdom, 
kortast medelvårdtid var postop full, dvs då patienter vårdades på 
intensivvårdsavdelningen på grund av att den postoperativa avdelningen var full. 
Ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor fanns vad gäller vårdtid. En något 
högre andel av barnen var pojkar (54,3%). Av totalt 94 barn var 42 yngre än 3 år, 5 av 
dessa vårdades i >48 timmar. En signifikant skillnad sågs i vårdtid mellan barn över 
och under 3 år, äldre barn hade längre vårdtid.  
Konklusion: Resultatet visade att vårdtiden var lång hos ett antal barn, samt att en 
del av dessa var yngre än 3 år. Ett flertal barn i denna studie kunde därmed med 
fördel ha vårdats på intensivvårdsavdelning för barn.  

Nyckelord 
Pediatrisk intensivvård, allmän intensivvård, familjefokuserad omvårdnad, 
sjuksköterska 



	  

A review of the quantity, age, mortality and length of stay among children 
cared for in the intensive care unit at Norrlands university hospital 
during 2015 

Sara Nilsson, Åsa Danielsson 
 
Abstract 

Aim: The aim of the study was to describe the number of children, age, mortality and 
length of stay for respective diagnosis among the admitted to the intensive care unit 
at Norrlands university hospital during 20150101-20151231, also to compare length 
of stay between boys and girls, as well as gender distribution and length of stay 
between children over and under 3 years of age. 
Method: A retrospective registry study. 
Background: There are four intensive care units specialized in children in Sweden. In 
2015 these four units accounted for 57% of the children admitted to intensive care. 
Remaining admissions were to intensive care units. Research has shown that children 
admitted to specialized units have a significantly lower risk of mortality. The Swedish 
Intensive Care Registry recommends that children under 3, with an expected length 
of stay of more than 48 hours should be treated in pediatric intensive care. 
Results: During 2015, 11.2% (n=94) of the total number of patients admitted to the 
intensive care unit were children. Average age was 6.9 years. Two children passed 
away in the intensive care unit, 1.9% mortality. Length of stay varied between one 
hour and 371 hours. The most common diagnosis were neurological disease and 
respiratory failure. The diagnosis with the longest mean length of stay was due to 
tumors, shortest was postop full, which meant patients cared for in the intensive care 
unit due to the postoperative unit being full. There was a slightly higher number of 
boys (54.3%), but no significant difference in length of stay between genders. Out of 
the 94 children, 42 were younger than 3 and 5 of those were treated more than 48 
hours. Children over 3 had a significantly longer length of stay.  
Conclusion: The results showed a long length of stay for a number of children, and 
some were also younger than 3 years of age. A number of children could therefore 
have been cared for in a pediatric intensive care unit.  

Keywords 
Pediatric intensive care, intensive care, family-centered care, nursing 
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1. Bakgrund 
 
      I början av 1900-talet var det ovanligt att barn vårdades på sjukhus, mortaliteten 
var hög och när barn kom till sjukhuset var det snarast en form av förvaring. Det 
ansågs inte nödvändigt att satsa på specifik barnsjukvård förrän 1948 då intresset för 
barnsjukvård och den barnmedicinska utvecklingen tog fart (Edwinson Månsson & 
Enskär, 2000). På 1950-talet startades den första multidisciplinära 
intensivvårdsavdelningen för barn på Barnsjukhuset i Göteborg. Det skulle sedan 
dröja ytterligare 10 år innan nästa avdelning i Stockholm öppnades (Downes, 2007). 
Sedan dess har utvecklingen av specialiserad pediatrisk intensivvård bidragit till att 
förbättra överlevnaden hos svårt sjuka barn (Taylor, Butt & Ciardulli, 2003).  
      I Sverige finns i dagsläget fyra intensivvårdsavdelningar som är specialiserade på 
vård av svårt sjuka barn (BIVA). Dessa är lokaliserade i Göteborg, Lund, Stockholm 
och Uppsala (Svenska intensivvårds registret, 2015). Kritiskt svårt sjuka barn vårdas 
även på allmänna intensivvårdsavdelningar (IVA), men det är viktigt att komma ihåg 
att barn inte är små vuxna (Urden, Stacy & Lough, 2006). Det kan vara svårare att 
övervaka barns vitalparametrar (Larsson & Frostell, 2012), eftersom barn har 
förmåga att upprätthålla fysiologisk stabilitet under en viss tid, för att sedan snabbt 
försämras (Urden et al., 2006). En del av förklaringen till detta är att barn har en 
mindre slagvolym. Det gör bradykardi till ett allvarligt tecken på cirkulatorisk svikt 
eftersom en sänkning av hjärtfrekvensen ger en betydligt större minskning av cardiac 
output, jämfört med hos vuxna. Luftvägarna är mindre, de saknar brosk och glatt 
muskulatur vilket gör att de lättare drabbas av bronkospasm eller ansamling av slem 
(Hazinski, 1997). Barns kroppsvikt består av en högre andel vatten än hos vuxna 
individer, detta för att kompensera för en högre metabol hastighet samt högre 
perspiratio. Det gör att ett litet barn snabbare blir uttorkat, men har även lättare för 
att bli övervätskad (Hazinski, 1997). När barn behandlas med läkemedel är det viktigt 
att ta i beaktning att de befinner sig i en snabb tillväxtfas med konstant celldelning 
och omogna organsystem vilket gör att läkemedel kan absorberas, distribueras, 
metaboliseras och utsöndras annorlunda jämfört med vuxna (Houghton, 2006). 
Barns brist på omdöme och kunskap om faror, tillsammans med en hög aktivitetsnivå 
och nyfikenhet gör att barn är mer benägna att drabbas av olyckor (Vanore, 2000). 
  



	   2	  

      Psykosocialt skiljer sig barns och deras familjers behov från vuxna, vilket ställer 
krav på en familjecentrerad omvårdnad (Offord, 2010). Att vårda barn innebär att 
vårda en hel familj och att ge emotionellt stöd till familjen är en viktig del av 
omvårdnaden (Larsson & Frostell, 2012). Idag är familjecentrerad omvårdnad en 
accepterad omvårdnadsmodell inom pediatrisk sjukvård (Aronsson, Yau, Helfaur & 
Morrison, 2009). Inom intensivvården vårdas patienter med akut sjukdom vilket 
ställer krav på personalen och deras tekniska kunnande. Det tillsammans med 
barnets och familjens behov av delaktighet gör att familjecentrerad omvårdnad inom 
pediatrisk intensivvård blir en utmaning för sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
(Butler, Copnell & Willetts, 2013). 
      År 2015 stod de fyra BIVA i Sverige för 57% av alla vårdtillfällen av barn inom 
intensivvård. Övriga vårdtillfällen skedde på IVA, trots att de specialiserade 
avdelningarna ökat i kapacitet (Svenska intensivvårds registret, 2015). Sett ur ett 
internationellt perspektiv är det i Sverige få barn som vårdas på BIVA, även om det 
har skett en ökning med 7% sedan 2008 (Gullberg et al., 2008). Forskning har visat 
att barn som vårdas på BIVA har en signifikant lägre risk för mortalitet jämfört med 
de som vårdas på IVA (Peltoniemi, Rautiainen, Kataja & Ala-Kokko, 2016). Även barn 
som vårdas efter trauma har bättre outcome om de vårdas på BIVA jämfört med om 
de vårdats på IVA (Potoka, Schall & Ford, 2001). I en studie från Italien framkom att 
barn som vårdades på BIVA erhöll bättre kvalitet på vården jämfört med barn som 
vårdades på IVA. Studiens resultat indikerade att den vård barnen fick på IVA var 
jämförbar med den vård som bedrevs på BIVA 10 år tidigare (Cogo et al., 2010). 
Namachivayam et al. visade i en studie från 2010 att mortaliteten bland barn som 
vårdats på BIVA hade sjunkit mellan åren 1982–2006 men att förekomsten av 
tillkommen funktionsnedsättning hade ökat. I en studie av Taylor et al. (2003) 
framkom att en klar majoritet av barnen som vårdades på BIVA hade en positiv 
outcome med stor chans till självständigt liv.  
      Enligt Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård (SFBABI) bör barn 
under 3 år i huvudsak vårdas på BIVA. Om dessa barn även har respiratorbehov där 
förväntad vårdtid överstiger 48 timmar anses det vara en absolut indikation för 
överflyttning till BIVA. I takt med att vården av kritiskt sjuka barn centraliseras kring 
de BIVA som finns i Sverige så ökar även behovet av interhospitala transporter 
(Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 2014).  
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      Bernard och Czaja (2013) fann i sin studie att de vanligaste diagnoserna vid 
inläggning på BIVA var respiratorisk svikt, neurologiska sjukdomar samt infektioner. 
Respiratorisk svikt och neurologiska sjukdomar var även de vanligaste diagnoserna 
för återinläggning på BIVA inom 48 timmar. Ett flertal studier har beskrivit 
fördelningen mellan pojkar och flickor som vårdats på BIVA. Resultaten visar en 
jämn fördelning mellan könen, med en något större andel pojkar. I dessa fyra studier 
framkom att det var en stor variation i ålder på barnen samt variation vad gällde 
vårdtid (Bernard & Czaja, 2013; Cogo et al., 2010; Lopez et al., 2006; Peltoniemi et 
al., 2016). I dagsläget finns ingen BIVA på Norrlands universitetssjukhus (NUS), 
trots att sjukhuset är stort och upptagningsområdet sträcker sig över en stor del av 
Sveriges geografiska yta. För att utröna behovet av BIVA på NUS behövs en 
beskrivning av antalet barn, ålder, mortalitet, vårdtid samt diagnoser på de barn som 
vårdas på IVA NUS under en tidsbestämd period. 
 
1.1 Syfte 
	  

      Syftet med studien var att beskriva andelen barn, ålder, mortalitet och vårdtid för 
respektive diagnos bland de som vårdats på intensivvårdsavdelningen på Norrlands 
Universitetssjukhus (NUS) under perioden 150101–151231, dessutom jämföra vårdtid 
mellan pojkar och flickor samt könsfördelning och vårdtid mellan barn över och 
under 3 år. 
 

2. Metod 
 
2.1 Design 
 
      Studien baseras på data från ett register över individer som vårdats på 
intensivvårdsavdelningen på NUS under perioden 150101–151231. 
 
2.2 Datainsamling 
 
      Data hämtades under perioden 160712–161205 från Patientdata Monitoring 
System (PDMS) vid Centrum för intensiv och postoperativvård (CIP) vid NUS efter 
godkännande av verksamhetschef.  
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2.3 Urval 
 
      Initialt inkluderades alla individer som vårdats på IVA under 20150101–20151231 
i syfte att få antal individer under den aktuella tidsperioden. Därefter exkluderades 
individer över 18 år. Gränsen 18 år baserades på åldersgränsen för vård inom 
barnkliniken på det aktuella sjukhuset. Variabler som efterfrågades var ålder, kön, 
diagnos, mortalitet och vårdtid på individer under 18 år. Inget bortfall har 
registrerats och inga personuppgifter har behandlats. 
 
2.4 Etiska aspekter 
 
      Enligt Helsingforsdeklarationen (§1:4–8) skall forskning kunna motiveras genom 
en fördelaktig risk/vinstbedömning, dvs den ska generera kunskap som är väl 
underbyggd och viktig. Risker och obehag för patienter eller försökspersoner ska 
noga vägas mot den förväntade vinsten av forskningen (World Medical Association, 
Inc., 1964). För forskning på data som hämtats via register gäller 
personuppgiftslagens anvisningar (Centrum för forskning- och bioetik, 2016). Enligt 
personuppgiftslagen ska etisk granskning av studier utföras för att skydda individer 
från kränkning av deras personliga integritet genom behandling av personuppgifter 
(SFS 1998:204).  Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) syftar till att skydda den enskilda människan och människovärdet vid 
forskning. Enligt 2§ behövs ingen etisk prövning göras om arbetet utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå. Denna studie har inte 
genomgått en etisk granskning då all data var avidentifierad när den blev tillgänglig 
för författarna. Verksamhetschef för CIP har skriftligen godkänt genomförandet.  
 
2.5 Dataanalys 
 
      SFBABI kom år 2013 ut med uppdaterade riktlinjer angående organisation av 
barnintensivvård i Sverige. I dessa riktlinjer rekommenderas att barn under 3 år i 
huvudsak ska vårdas på BIVA. Har dessa barn misstänkt behov av respiratorvård i 
mer än två dygn anses det vara en absolut indikation för överflyttning till BIVA 
(Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 2014). Baserat på denna rekommendation 
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sattes en cut-off på barnens ålder till 3 år, som hädanefter kommer benämnas 
åldersgrupper (under 3 år och över 3 år). 
      Datamaterialet sammanställdes i Excel fil som därefter importerades till IBM 
SPSS Statistics version 23 (IBM Corporation, 2015). Studiens data beskrivs i antal, 
procenttal samt medelvärde. Signifikanstest är utfört med Chi2 samt Independent T-
test. Gränsen för statistisk signifikans sattes till p= <0,05 (Wahlgren, 2008). 

 
3. Resultat 
 
3.1 Andel barn, ålder, vårdtid och mortalitet bland de som vårdades på IVA under 
perioden 150101–151231 
 
      Under perioden 150101–151231 vårdades totalt 840 patienter på 
intensivvårdsavdelningen på NUS. Av dessa var 11,2% (n=94) barn under 18 år. 
Genomsnittsåldern var 6,9 år (SD=6,2). Medelåldern var 7,6 år (SD=6,2) för flickor, 
och 6,3 år (SD=6,2) för pojkar. Vårdtiden varierade mellan 1 timme och 371 timmar. 
Medelvårdtiden var 37,4 timmar (SD=63,2). En majoritet av barnen, 78,7% (n=74), 
vårdades mindre än 48 timmar. Två barn avled under vårdtiden på IVA, motsvarande 
1,9% av det totala antalet barn. Övriga bakgrundsdata redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1    

Bakgrundsvariablar för alla barn under 18 år som vårdats 

på IVA perioden 150101–151231 (n=94) 

      n (%) 

Kön    

  Flicka   43 (45,7) 

  Pojke   51 (54,3) 

Ålder    

  <3år   42 (44,7) 

  >3 år   52 (55,3) 

Hemavdelning   

  Barnavdelning 2  66 (70,2) 

  Barnavdelning 3  28 (29,8) 

Vårdtid    

  <48 timmar  74 (78,7) 

  >48 timmar  20 (21,3) 

Diagnos    

  Respiratorisk svikt  21 (22,3) 

  Kramp   7 (7,4) 

  Neurologisk sjukdom  22 (23,4) 

  Intoxikation  2 (2,1) 

  Annan medicinsk sjukdom 6 (6,4) 

  Infektion   5 (5,3) 

  Tumörsjukdom  2 (2,1) 

  Hjärnblödning  5 (5,3) 

  Trauma   9 (9,6) 

  Metabol sjukdom  2 (2,1) 

  Postop full  1 (1,1) 

  Rygg/buk kirurgi  7 (7,4) 

  Drunkning  1 (1,1) 

  Hjärtstillestånd   4 (4,3) 

 
 
3.2 Vårdtid för respektive diagnos på barn som vårdats på IVA  
       
       Av de 14 diagnoser som fanns representerade i studiematerialet var neurologisk 
sjukdom överrepresenterad med 23,4% (n=22), därefter följde respiratorisk svikt 
22,3% (n=21). Fördelningen av antal barn vid varje diagnos finns beskriven i tabell 1. 
Tumörsjukdom var den diagnos med längst medelvårdtid (m=187,0 timmar, 
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SD=260,2). Kortast medelvårdtid hade de barn som var inlagda på IVA på grund av 
full postoperativ avdelning (m=2,0 timmar). Fördelningen av medelvårdtid mellan 
olika diagnoser framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2     

Medelvårdtid    

      M (SD)       n (antal) 

Alla barn   37,4 (63,2) 94 

Flickor   45,3 (66,4) 43 

Pojkar   30,7 (60,3) 51 

Diagnos     

Respiratorisk svikt  34,6 (34,2) 21 

Kramp   12,4 (8,6) 7 

Neurologisk sjukdom  16,7 (20,3) 22 

Intoxikation   6,5 (2,1) 2 

Annan medicinsk sjukdom 34 (26,2) 6 

Infektion   102 (136,8) 5 

Tumörsjukdom  187 (260,2) 2 

Hjärnblödning  110,8 (133,3) 5 

Trauma   37,1 (25,0) 9 

Metabol sjukdom  13,5 (2,1) 2 

Postop full   2 (0) 1 

Rygg/buk kirurgi  33,9 (24,4) 7 

Drunkning   11 (0) 1 

Hjärtstillestånd   16 (4,5) 4 

 
 
3.3 Skillnader i vårdtid mellan kön på barn som vårdats på IVA 
 
      Jämförelse av vårdtid mellan könen gjordes med hjälp av ett Independent T-test. 
Testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan flickor (M=45,3, 
SD=66,4) och pojkar (M=30,7, SD=60,3); t (92) =1,12, p=0,268 vad gällde vårdtid. 
 
 
3.4 Skillnader i vårdtid och kön mellan barn under och över 3 år 
 
      Av totalt 94 barn var 44,7% (n=42) under 3 års ålder. Ett Independent T-test 
utfördes för att jämföra vårdtid mellan åldersgrupperna. Testet visade att det fanns 
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en signifikant skillnad i vårdtid mellan barn under 3 år (M=16,3, SD=17,2) och barn 
över 3 år (M=54,4, SD=80,0); t (92) =-3,337, p=o,002. Resultatet visade att äldre 
barn hade längre vårdtid än de yngre. Av 94 barn som vårdades på IVA under 
perioden 20150101–20151231 vårdades fem barn under 3 år i över 48 timmar. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan kön i de båda åldersgrupperna (c2=0,85, 

df=1, p=0,36).  

 
4. Diskussion 
 
4.1 Resultatdiskussion 
 
      Resultatet av denna studie visade att det under 2015 vårdades 94 barn på 
intensivvårdsavdelningen på NUS, motsvarande 11,2% av det totala patientantalet 
(n=840). Medelvårdtiden var 37,4 timmar och en majoritet av barnen, 78,7%, 
vårdades i mindre än 48 timmar. Mortaliteten motsvarade 1,9% av det totala antalet 
barn. Även om det i sammanhanget är en liten andel barn som vårdas på IVA NUS så 
visar en studie från 2005 att avdelningar med små patientvolymer hade signifikant 
högre risk för mortalitet (Marcin, Song & Leigh, 2005). Avdelningar som vårdar en 
större mängd svårt sjuka barn har visat på bättre outcome. Erfarenhet av att vårda 
barn inom intensivvård bidrar till en högre kvalitet och effektivitet (Tilford, Simpson, 
Green, Lensing & Fiser, 2000). Det finns dock en gräns för när stora patientvolymer 
också associeras med högre mortalitet. Resultatet förklaras med att stora 
patientvolymer ger en överbelastning på sjukvården vilket kan leda till ett ineffektivt 
arbetssätt (Marcin et al., 2005). En studie av Edwards, Lucas, Stone, Boscarin & 
Dudley (2013) visade att en BIVA med 18–20 sängplatser hade lägre andel 
återinläggningar jämfört med små enheter. Det var ovanligt med återinläggningar på 
BIVA, men att i de fall det förekom var förknippat med längre vårdtider och sämre 
outcome för barnet (Edwards et al., 2013).  
      Ett flertal faktorer bidrar till att vården av barn på IVA blir komplex (Vanore, 
2000). Det är inte ovanligt att personal som vanligtvis vårdar vuxna patienter 
upplever stress och en känsla av bristande kunskaper och självförtroende när det 
gäller att vårda barn (Offord, 2010). Det är av vikt att personalen har erfarenhet av 
barnintensivvård då vården karaktäriseras av ett högteknologiskt fokus på att 
förbättra hälsan hos barn med livshotande tillstånd (Vasli, Dehghan- Nayeri, Borim-
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Nezhad & Vedadhir, 2015). Det är även viktigt att personal som vårdar barn lär sig 
känna igen de symtom som ett akut sjukt barn kan uppvisa, samt att all utrustning på 
avdelningen är anpassad vad gäller storlek och anatomi hos barn (Hazinski, 1997). 
      Att tillåta familjen att vara nära barnet kan vara en stor tillgång för 
vårdpersonalen. Familjen kan ofta lugna barnet och läsa av signaler som är svåra för 
vårdpersonalen att uppfatta (Vanore, 2000). I familjecentrerad omvårdnad ingår att 
se de resurser som finns inom familjen, där familjens erfarenheter är centrala. 
Sjuksköterskan ska istället för sitt traditionella expertkunnande, hjälpa familjen att 
skapa ny mening i en förändrad livssituation (Benzein, Hagberg & Syren, 2010). Att 
involvera familjen ger föräldrar en känsla av att sjuksköterskorna stödjer dem i att 
vara delaktiga i vården av sitt barn (Bruns & Klein, 2005). Forskning har visat att 
föräldrar som får kontinuerlig information om sitt barns vård i större utsträckning 
känner förtroende för personalen (Engström, Dicksson & Contreras, 2015). Hos 
vårdpersonal som har egna barn väcks ofta en känsla av igenkännande och 
medlidande för barnet och familjen vilket kan bidra till en känsla av stress (Vanore, 
2000). Föräldrars upplevelser av sjuksköterskor är ofta positiv, men ibland kan de 
känslor som sjuksköterskan utstrålar bidra till den oro som föräldrarna redan 
upplever (Hall, 2005). När barn är svårt sjuka tenderar personalens uppmärksamhet 
att vara riktad på barnets fysiska hälsa medan familjens emotionella kris kommer i 
andra hand (Roets, Rowe-Rowe & Nell, 2012). För föräldrar till barn som vårdas på 
BIVA upplevs ofta miljön som stressande med tanke på den plötsligt livshotande 
situation som barnet befinner sig i. Prognosen kan också vara osäker vilket ytterligare 
höjer oron (Berube, Fothergill-Bourbonnais, Thomas & Moreau, 2014). Enligt Baird, 
Rehme, Hinds, Baggott & Davis (2016) var ett inkonsekvent omhändertagande med 
olika sjuksköterskor en källa till frustration hos föräldrar som redan är under stor 
stress på grund av barnets sjukdomstillstånd. Att kontinuerligt vårda ett barn upplevs 
av sjuksköterskor som en fördel eftersom det blir lättare att känna till familjernas 
önskemål. Det innebär även svårigheter, som att det är lätt att bli känslomässigt 
involverad samt en förlust av variation i arbetet. Att barnet vårdas av en 
sjuksköterska som är bekant för föräldrarna skapar en känsla av lättnad och 
underlättar för föräldrarna att slappna av och lita på att barnet får god vård. Att inte 
erbjuda kontinuitet kan få föräldrarna att tappa förtroendet för personalen (Baird et 
al., 2016). Det finns således fördelar med att vårda barn på BIVA där fokus kan vara 
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både på barnets specifika behov av övervakning och behovet av familjefokuserad 
omvårdnad. 
      I denna studie var en knapp majoritet av andelen barn pojkar (54,3%). Liknande 
könsfördelning har framkommit i ett flertal andra studier (Gullberg et al., 2008; 
Cogo et al., 2010; Bernard et al., 2013; Peltoniemi et al., 2016; Lopez et al., 2006). 
Genomsnittsåldern för barn som vårdades på IVA under perioden 20150101–
20151231 var 6,9 år (SD=6,2). I en studie av Ericksson et al. (2007) där de undersökt 
barn med akut lungskada på intensivvårdsavdelning fanns ett signifikant samband 
mellan ålder och mortalitet, de yngre barnen hade mindre risk för mortalitet. 
Forskning har visat att barn som vårdas mer än ett dygn inom intensivvård har en 
ökad risk för mortalitet, oavsett om de vårdats på IVA eller BIVA (Gullberg et al., 
2008). Vårdtiden i denna studie varierade mellan 1 och 371 timmar. Medelvårdtiden 
för de 94 barnen var 37,4 timmar (SD=63,2). Resultatet visade att 21,3% (n=20) av 
barnen vårdades i över 48 timmar, av dessa var fem barn under 3 år. Enligt 
årsrapporten från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) 2015 fanns det i Sverige totalt 
774 vårdtillfällen av barn under 4 år som varade i över 48 timmar. Av dessa 
vårdtillfällen stod IVA avdelningarna i Sverige för 13% (n=99). En förflyttning av 
dessa 99 vårdtillfällen till någon av landets fyra BIVA skulle enligt SIR kunna vara 
svår att hantera då dessa avdelningar redan ligger nära sin maximala kapacitet. 
     När barn är svårt sjuka kan de ibland inte skötas på allmänna IVA avdelningar 
utan måste transporteras till BIVA avdelningar i andra delar av Sverige. 
Organiseringen av transporter av neonatala och pediatriska patienter i Sverige sker 
via tre transportteam. Flygläkarjouren vid NUS är ett av dessa och står för 200 
transporter per år (Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 2014). NUS är det största 
sjukhuset i den norra sjukvårdsregionen (Västerbottens Läns Landsting, 2016) och i 
de fyra nordligaste länen fanns 2015 totalt 188 269 personer under 19 år (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). Avståndet från NUS till närmaste BIVA i Uppsala är 570km 
bilväg (Beräkna avstånd, 2016). Alla tre tidigare nämnda transportteam använder sig 
av såväl luftburen som markburen transport (Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 
2014). Efter att ha jämfört transporter av specialiserade transportteam med de utan 
specialistkompetens fann Ramnarayan, Thiru, Parslow, Harrison, Draper & Rowan 
(2010) att barn som transporterats utan specialistkompetens hade högre risk för 
mortalitet. Enligt en studie av Quinn, Pierce & Adler från 2015 är valet mellan mark 
eller lufttransport komplext och baseras på ett flertal faktorer, bland annat längd på 
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transport, sjukhusets resurser och sjukdomens allvarlighetsgrad. Det är vanligare 
med helikoptertransport än marktransport hos barn med neurologiska eller 
respiratoriska besvär där transporten förväntas bli lång. Svårt sjuka barn kan 
transporteras med markburen transport men transporttiden kan få konsekvenser hos 
de barn som löper risk att snabbt försämras. Användandet av helikopter har visat sig 
minska risken för mortalitet (Quinn et al., 2015). Det måste tas i beaktning att 
transportteamen har begränsade resurser vad gäller fordon och utrustning, samt att 
väder och öppettider på flygplatser kan begränsa användandet av luftburna 
transporter (Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 2014). Mortaliteten i denna studie 
var låg, men någon slutsats rörande outcome både vad gäller överlevnad och 
eventuell förekomst av funktionsnedsättning för barnen efter avslutad intensivvård 
kan ej dras då sådan information inte har efterfrågats. En BIVA vid NUS skulle 
innebära mindre transporter av svårt sjuka barn, vilket kan minska risken för 
komplikationer som kan uppstå vid transport, samt minska kostnaderna för dessa 
transporter.    
 
4.2 Metoddiskussion       
 
       Denna retrospektiva registerstudie har en kvantitativ design. I en retrospektiv 
studie finns redan datamaterialet insamlat och det är vanligt att studien genomförs 
genom att granska journaler på vissa grupper av patienter (Billhult & Gunnarsson, 
2012). Fördelen med att genomföra en registerstudie är att det inte finns möjlighet 
att påverka data. I denna studie är all data insamlad objektivt via PDMS, ett befintligt 
datasystem som används vid det aktuella sjukhuset vilket bidrar till att studien har en 
hög reliabilitet.  
      I kvantitativ forskning är forskare intresserade av att mäta företeelser i 
verkligheten och sedan koppla denna information till teori och begrepp. För att 
mätningen ska kunna genomföras måste begreppen översättas, ofta med hjälp av 
numeriska data och därefter presenteras statistiskt. Studien ska kunna utföras flera 
gånger och det erhållna resultatet ska då vara detsamma, dvs resultatet ska inte vara 
unikt för ett tillfälle eller situation och inte heller beroende av forskarens uppfattning 
(Polit & Beck, 2012). 
      Utgångspunkten var att undersöka om det fanns samband mellan olika variabler i 
materialet. Materialet är begränsat i storlek vilket är en svaghet i studien. Inga 
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uppgifter på antalet barn som transporterades från det aktuella sjukhuset och dess 
upptagningsområde till BIVA finns tillgängliga. Hur många barn som flyttas till BIVA 
direkt från vårdavdelningar utan att passera IVA finns inte heller med i studien. 

 
5. Konklusion 
 

      Denna studie visade att 11,2% (n=94) av det totala patientantalet på IVA NUS 
under perioden 150101–151231 var barn. Mortaliteten bland barnen var låg, 1.9% 
(n=2). Vårdtiden varierade mellan en och 371 timmar med en medelvårdtid på 37,4 
timmar. Den visade även att barn över 3 år hade en längre vårdtid än de under 3 år. 
Majoriteten av barnen (78,75%) vårdades mindre än 48 timmar. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad gällde vårdtid. De två vanligaste 
diagnoserna var neurologisk sjukdom och respiratorisk svikt. Studieresultatet 
indikerar att det under tidsperioden vårdades ett flertal barn som med fördel kunde 
ha vårdats på intensivvårdsavdelning för barn. 
 

6. Kliniska implikationer 
 

      Som tidigare nämnts i denna studie har forskning visat att barn som vårdas på 
BIVA har en signifikant lägre risk för mortalitet (Peltoniemi et al., 2016). Resultatet 
visade att av det totala antalet patienter på IVA NUS var 11,2% barn, av vilka ett 
flertal med fördel kunde ha vårdats på BIVA. Enligt riktlinjer från SFBABI bör 
tillgången till barnintensivvård vara jämlik för alla barn i landet och behovet ska 
baseras på lika villkor (Uppdragsgrupp för Barnintensivvård, 2014). Trots detta är 
landets fyra centra belägna i södra delen av landet. Detta medför långa transporttider 
för de barn som bor i norra Sverige och som är i behov av specialiserad intensivvård. 
Dessa transporter sker delvis via luftburen transport, men begränsas av ett klimat där 
det inte är ovanligt med snöstorm och dimma. Det innebär att vissa transporter 
måste ske via markburen ambulans, vilket ger de långa transporttider som Quinn et 
al. (2015) identifierade som en risk för barn som snabbt kan försämras. Denna studie 
har diskuterat vikten av en familjecentrerad omvårdnad, vilket också försvåras av att 
barn flyttas långt från familj och anhöriga. Familjer splittras då syskon måste stanna 
på hemort och det blir en ekonomisk påfrestning med resor mellan hem och sjukhus.  
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      Framtida forskning vad gäller barn inom intensivvård behövs för att optimera 
omhändertagandet för denna viktiga patientgrupp. För att utröna det faktiska antalet 
barn som varit i behov av specialiserad barnintensivvård på det aktuella sjukhuset 
och behovet av en sådan avdelning i norra Sverige, behövs vidare studier med 
inkludering av förflyttade barn som inte passerat IVA.  
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lnformationsbrev till verksamhetschef Johan Thunberg centrum fiir intensiwdrd och
postoperatiwird

Hej, vi iir tvi sjukskoterskor som liiser specialistsjukskoterskeprogrammet med inriktning
mot intensiwird vid Umei Universitet. Vi planerar att genomfora en studie dir vi kommer
att titta pi statistik 6ver barn som virdats pA intensiwirdsavdelningen, NUS under flr 2015.
Virt resultat kommer sammanstdllas och presenteras i en uppsats p5 magisternivS.
Datamaterialet kommer foras in och analyseras i programmet SPSS. Vi kommer inte att
efterfr6ga personnummer eller journalhandlingar. Vdr handledare f6r studien 6r Lenita
Lindgren.
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