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Abstrakt   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

omhändertagandet av akut sjuka barn på en akutmottagning.  

Bakgrund: Att ta emot akut sjuka barn är en faktor som orsakar stress för 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. Det råder brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning barn- och ungdom i Sverige. Enligt 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 

(NOBAB) ska alla barn tas om hand av sjuksköterskor som har erfarenhet av och 

utbildning i barnomhändertagande. Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i 

samband med omhändertagandet av akut sjuka barn kan ha betydelse i framtiden då 

rutiner/riktlinjer, utbildningar, arbetssätt, kompetensstegar utformas och även för 

att tillgodose sjuksköterskans välbefinnande.                                                                                                        

Design: En kvalitativ design valdes för att besvara syftet.                                

Metod: Tolv sjuksköterskor från en akutmottagning intervjuades under 2016. 

Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda akut sjuka barn på en 

akutmottagning beskrevs i fyra kategorier: vård av barn är annorlunda mot vård av 

vuxna, förberett teamarbete med god struktur underlättar, oförberedd och ovan 

personal försvårar och intresserad och kunnig för att arbeta med barn är fördelaktigt. 

Slutsats: För att arbeta med akut sjuka barn på en akutmottagning anser 

sjuksköterskorna att de behöver ta hand om barn regelbundet och få mer utbildning 

(praktisk och teoretisk) om barn. När sjuksköterskorna arbetar på ett strukturerat 

sätt underlättar det omhändertagandet av det akut sjuka barnet.  

Nyckelord: akut, akutmottagning, barn, erfarenheter, kvalitativ, omvårdnad, 

sjuksköterskor, utbildning



 

 

Abstract 

Aims: To describe nurses’ experiences in taking care of acutely ill children in the 

emergency department. 

Background: Caring for acutely ill children is a factor causing stress among nurses 

in the emergency department. There is a shortage of nurses in Sweden with 

specialized training to care for children and young adults. According to Nordic 

network for children’s rights and needs in health care (NOBAB) all children should be 

cared for by nurses with specialist training and experience to do so. To describe 

nurses’ experiences of caring for acutely ill children could have an impact in the 

future on guidelines/practices, education, way of working, that skills development are 

being developed and also to promote the nurses wellbeing. 

Design: A qualitative study design was chosen. 

Methods:  Twelve nurses participated in the study and were interviewed during 

2016. The interviews were analyzed by qualitative content analysis.  

Results/Findings: The nurse’s experiences taking care of acutely ill children in the 

emergency department was described by four categories: caring for children is 

different from caring for adults, a prepared team working according to a structure 

helps, unprepared and inexperienced staff makes it harder and the nurses working 

with children should be interested in children and have the right knowledge. 

Conclusion: To take care of children in the emergency department the nurses felt 

that they needed to care for children regularly and more education 

(theoretical/practical) about children. When nurses work in a structured way it 

makes the care given for children easier. 

Keywords:  acute, care, child, education, emergency department, experiences, 

nurses, nursing, qualitative  



 

 

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING 

Varför behövs denna studie? 

 Sjuksköterskor på akutmottagningar upplever det stressigt att ta hand om akut 

sjuka barn och behöver därför få adekvat utbildning/introduktion.  

 Det finns få studier som undersökt sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

akut sjuka barn på en akutmottagning. 

Vad visar resultatet? 

 Att det är viktigt med rutiner/riktlinjer, utbildning som gör att 

sjuksköterskorna kan arbeta på ett strukturerat sätt.  

 Att vårda barn skiljer sig mycket från att vårda vuxna. 

Hur ska resultatet användas för att påverka 

politiken/praktiken/forskning och utbildning? 

 Genom scenarioträning kan sjuksköterskorna känna sig mer rustade för att ta 

hand om akut sjuka barn på en akutmottagning. 

 Grundutbildningen för sjuksköterskor bör innehålla mer omvårdnad för barn 

och ungdom. 
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INTRODUKTION 

Att ta hand om akut sjuka barn och ungdomar är en av de största orsakerna till 

upplevd stress för sjuksköterskor på en akutmottagning (Ross-Adjie et al. 2007, 

Healy & Tyrrell 2011, Adriaenssens et al. 2012, Nielsen et al. 2013). Författarna till 

denna magisteruppsats arbetar på en akutmottagning och upplever att 

sjuksköterskorna på arbetsplatsen anser att de inte har tillräckligt med 

kunskap/erfarenhet för att ta hand om barn och deras anhöriga. Flertalet av 

sjuksköterskorna på akutmottagningen har ingen eller endast liten erfarenhet av att 

vårda barn. Det råder en brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom 

barnsjukvård i Sverige, vilket medför att grundutbildade sjuksköterskor i stor 

utsträckning arbetar inom barnsjukvården (Andersson et al. 2007, Socialstyrelsen 

2014).  

BAKGRUND 

Omvårdnad på akutmottagning 

Akuta patienter tas i huvudsak emot på traditionella (sjukhusanknutna) 

akutmottagningar. Under senare år har den svenska akutsjukvården upplevt problem 

med väntetider, ökad belastning och dåligt omhändertagande som kan riskera 

patientsäkerheten och tillfredsställelsen med vården (Socialstyrelsen 2013). 

På en akutmottagning är det viktigt att det finns resurser för att kunna ta hand om de 

barn som kommer dit och att personalen har den kunskap som behövs för att kunna 

ta hand om skadade och sjuka barn på ett säkert sätt (Oakley et al. 2004, American 

Academy of Pediatrics 2008). Detta kan bland annat leda till en ökad patientsäkerhet 

och bättre vård av barn och föräldrar samt till ett stärkt självförtroende hos 

sjuksköterskan. Arbetsgivaren bör därför se till att sjuksköterskorna har adekvat 

kunskap för att ta hand om sjuka barn (American Academy of Pediatrics 2008).  

Studier har visat att scenarioträning är till stor nytta för sjuksköterskor då de ska ta 

hand om akut sjuka barn. Träningen medförde att sjuksköterskorna kände sig 

säkrare i sin roll vid akuta situationer (Eppich et al. 2006, Hultin et al. 2011, Dowson 

et al. 2013, Patterson 2013, Bultas et al. 2014, Katznelson et al. 2014, Bloch & Bloch 

2015). I konceptutbildningar (American Academy of Pediatrics 2015, Bergström 
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2015, Svensson 2015a, Svensson 2015b) som används för att fördjupa sig i 

omhändertagandet av akut sjuka patienter ingår det en stor del scenarioträning. 

Olika konceptutbildningar som används i Sverige för sjuksköterskor idag där 

omhändertagande av barn ingår är ATSS (Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor), 

TNCC (Trauma Nursing Core Course), ENPC (Emergency Nursing Pediatric Course) 

och PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals). I dessa 

konceptutbildningar får sjukvårdspersonalen lära sig ett strukturerat sätt att 

identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter. Med ett systematiskt och 

strukturerat tillvägagångssätt, tränas en standardiserad metod för att säkert ta hand 

om den akuta patienten.  

Det akut sjuka barnet 

Det är en snabb omställning för familjen när ett barn blir akut sjuk och kommer till 

sjukhus. För föräldrarna är det mycket svårt att se sitt barn sjukt och påverkat. Detta 

är speciellt svårt då det inte finns diagnos eller sjukdomsorsak. Personal har därför 

ett stort ansvar att barn och föräldrar får information som är förståelig för dem. För 

barn på sjukhus är det viktigt med föräldrarnas närvaro, speciellt om barnet upplever 

obehag eller är rädd. Forskning visar på att barnet blir tryggare och lugnare om en 

förälder närvarar och följer med på undersökningar och är där för att kunna trösta 

barnet när det är sjukt. När en akut situation uppstår är det viktigt att personalen 

arbetar metodiskt, behåller sitt lugn och att arbetsuppgifterna är klara och tydliga för 

alla. Detta för att skapa förtroende hos föräldrarna (Hallström & Lindberg 2015). Det 

finns flertalet vetenskapliga artiklar som tar upp föräldrars närvaro vid vård och olika 

akuta situationer som till exempel återupplivning. Från ett föräldraperspektiv verkar 

det övervägande som positivt med föräldranärvaro vid olika situationer (Mangurten 

et al. 2006, Maxton 2008, Meeks 2009). Sjuksköterskors åsikter om föräldranärvaro 

varierar lite mer. Familjens närvaro i den allmänna vården av barn förespråkas i en 

studie (Fisher et al. 2008). En annan studie visade att sjuksköterskor var positiva till 

att föräldrarna medverkade i barnets omvårdnad (Angelo et al. 2014). I två andra 

studier upplevde sjuksköterskorna att föräldrarnas närvaro var bra, men inte vid 

livshotande tillstånd, då de upplevde det som svårare att arbeta (Perry 2009, 

Aparecida Barbosa Merighi et al. 2011). Detta stämmer med andra studier där 
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sjuksköterskor var tveksamma/negativa till att föräldrar var med i akuta situationer 

(Tripon et al. 2014, Crowley et al. 2015). 

Omhändertagande enligt ABCDE-principen krävs vid det initiala omhändertagandet 

av svårt sjuka barn. ABCDE-principen innebär att bedömningen av barnet följer ett 

strukturerat arbetssätt för att säkra fri luftväg, andning, cirkulation och neurologiskt 

tillstånd inom några minuter. Detta systematiska omhändertagande har för avsikt att 

snabbt stabilisera patienten. Det är viktigt för sjuksköterskor som tar hand om barn 

att ha kunskap om barns normala vitalparametrar och att dessa skiljer sig ganska 

markant från vuxnas. Retts-P (rapid emergency triage and treatment system- 

pediatrics) används som stöd vid triagering av barn på akutmottagningar (även den 

aktuella) och ambulans i stora delar av Sverige. Det är ett validerat instrument för att 

bedöma vitala parametrar hos barn och ta en strukturerad anamnes (Hallström & 

Lindberg 2015). Allvarlighetsgraden i kombination med sviktande vitalparameterar 

avgör vilken prioritet barnet får (Widgren 2012). 

Med akut sjuka barn menas, i det här arbetet, barn som fått triagering orange 

(potentiellt livshot) eller röd (livshot) enligt Retts-p. Exempel på tillstånd som ger 

detta kan vara trauman av olika slag (till exempel fall, drunkning, bilolyckor), svåra 

andningsbesvär (astma, främmande kropp, andningsstopp), allvarlig allergisk 

reaktion, hjärtstillestånd (oftast orsakat av andningssvikt hos barn)(Widgren 2012).  

Specialistsjuksköterskor på akutmottagningen 

De flesta sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar har ingen 

specialistsjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskorna har oftast endast gått kurser 

inom akutmedicin och traumavård (Wikström 2006). Högskoleförordningen (SFS 

1993:100) ställer inga krav på att sjuksköterskeutbildningen ska ha specifika delar 

inom barnsjukvård. På akutmottagningar finns det inget krav på att det ska finnas 

sjuksköterskor med speciell barnkompetens (såsom specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning barn och ungdomar) eller andra specialistutbildningar. De flesta 

akutmottagningar har ett system där barn och vuxna tas om hand av samma 

personal. Detta innebär att alla, oavsett kompetens eller erfarenhet, kommer att 

handha barn (Wikström 2006).  
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En sjuksköterska som är specialiserad mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar ska möjliggöra optimal delaktighet för barn och närstående i 

omvårdnadsarbetet samt i första hand kommunicera med barnet. 

Barnsjuksköterskan ska stödja, ge utvecklingsanpassad information och vid behov 

utbilda barnet och dess närstående. Barnsjuksköterskan vårdar barn med olika 

ohälso- och sjukdomstillstånd i samverkan med annan vårdpersonal. (Karlsson et al. 

2008). FN:s barnkonvention (Sverige 2009) har genom Nordisk Standard för barn 

och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB 2010) anpassats så att den kan 

användas inom vården av barn. Där står att den personal som vårdar och behandlar 

barn skall ha sådan kompetens och utbildning att de kan bemöta barnet och dess 

familjs fysiska och psykiska behov. För att kunna ta hand om barnet på bästa sätt 

krävs det att vårdpersonalen har förmågan att förstå hur det sjuka barnet upplever 

situationen.  

Problemformulering 

Vi har valt att vidare se vad sjuksköterskor på en akutmottagning erfar fungerar bra 

och mindre bra vid mottagandet av akut sjuka barn. Då det har visat sig att en av de 

största orsakerna till stress på en akutmottagning är att ta hand om svårt sjuka barn, 

upplever vi det vara ett område som behöver kartläggas bättre. Vi tycker det är 

orimligt att nyutexaminerade sjuksköterskor och sjuksköterskor utan barn 

kompetens ska behöva utsätta sig för denna extra stress. Många akutmottagningar 

följer inte barnkonventionens riktlinjer (Unicef 2009) där vikten av att personalen 

har utbildning och kompetens avseende omhändertagandet av barn beskrivs.  Ett till 

problem som belysts i bakgrunden är att föräldrar är positiva till att närvara vid akuta 

situationer, medan sjuksköterskorna anser att det är svårare att arbeta när 

föräldrarna är närvarande. Att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter vid 

omhändertagandet av akut sjuka barn kan ha betydelse för ansvariga för 

sjuksköterskeutbildningen vad gäller utformningen av sjuksköterskeprogrammet och 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom. För arbetsgivaren kan det ha betydelse vid planering av framtida 

utbildningar, kompetensutveckling, arbetssätt, sjuksköterskornas allmänna 

välbefinnande och riktlinjer/rutiner. 
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STUDIEN 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

omhändertagandet av akut sjuka barn på en akutmottagning. 

Design 

För att svara på studiens syfte valde författarna att genomföra en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2012). Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera materialet (Graneheim & Lundman 2004). Tidskriften 

Journal of Advanced Nursings skrivanvisningar användes vid utformandet av 

uppsatsen (Watson et al. 2015). 

Deltagare 

Genom att använda ett strategiskt urval (Polit & Beck 2012) inkluderades 12 stycken 

sjuksköterskor till studien. Deltagarna arbetade på en akutmottagning på ett sjukhus 

i Sverige. Vid tidpunkten för intervjuerna var 48 stycken sjuksköterskor anställda på 

akutmottagningen (varav 38 i tjänst). På den aktuella akutmottagningen tas patienter 

från alla specialiteter och åldrar emot. Sjuksköterskorna roterar runt på de olika 

klinikerna efter en tid då de fått introduktion inom alla specialiteter. Den aktuella 

akutmottagningen har inget krav på specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att ta hand om denna 

patientgrupp. Kriterierna för urvalet var följande: arbeta som sjuksköterska med eller 

utan specialistutbildning på den aktuella akutmottagningen och varit med om att 

omhänderta akut sjuka barn. Den demografiska beskrivningen av sjuksköterskorna 

som deltog i studien redovisas i tabell 1. 
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 Tabell 1. Demografisk beskrivning över sjuksköterskorna (n=12) som deltog i studien 

Kön (n)   

Man  2 (16,7%) 

Kvinna 10 (83,3%) 

Ålder   

Medelålder (variationsvidd) 38,8 (26-52) 

Yrkesverksamma år som sjuksköterska   

Medelvärde yrkesverksamma år (variationsvidd) 10,3 (4-20) 

Antal år på akutmottagning   

Medelvärde antal år (variationsvidd) 6,1 (1,5-13) 

Utbildningar   

Specialistsjuksköterskeutbildning, barn och ungdom (n) 2 

Specialistsjuksköterskeutbildning, ambulans (n) 1 

Specialistsjuksköterskeutbildning, IVA (n) 1 

Specialistsjuksköterskeutbildning, geriatrik (n) 1 

Barn-HLR (n) 10 

Barn-A-HLR (n) 8 

ATSS (Akut traumasjukvård för sjuksköterskor) (n) 10 

ENPC  (Emergency nursing pediatric course) (n) 8 

PEPP (Pediatric education for prehospital professionals) (n) 2 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes på en akutmottagning i mellan Sverige där författarna till detta 

examensarbete var anställda. Inledningsvis skickades en förfrågan till 

verksamhetschefen (bilaga 1) för den aktuella akutmottagningen för att tillåtelse 

skulle medges att rekrytera sjuksköterskor som kunde medverka i studien. Efter 

medgivande kontaktade författarna de deltagande sjuksköterskorna för att bestämma 

tid och plats för intervjun. Deltagarna fick själv välja plats för intervjun. Några 

intervjuer genomfördes utanför arbetsplatsen, men majoriteten genomfördes i avskilt 

rum på arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes under två veckor i februari 2016. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 8-25 minuter (medelvärde 17 min). 

Innan intervjun fick deltagarna skriva under sitt godkännande att medverka i studien 

och då fick de även fylla i demografiska data (bilaga 2). De blev även informerade att 

citat kunde presenteras i arbetet men att ingen information kunde kopplas till en 

enskild deltagare. En frågeguide (bilaga 3) sammanställdes och en pilotintervju 

genomfördes. Denna ansågs vara av så god kvalitet att den inkluderades i studien. 
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Etiska övervägande 

Om en studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad 

nivå behövs ingen etisk prövning enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS: 2003:460). Forskningsetiska övervägningar behöver dock ändå 

göras.  

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll är enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) fyra etiska frågor som ska beaktas innan intervjustudien 

utförs. Tillstånd att genomföra intervjustudien på akutmottagningen erhölls av 

verksamhetschefen. De deltagande sjuksköterskorna fick ett informationsbrev 

(bilaga 4) innan intervjun där syfte och bakgrund till studien förklarades kortfattat. 

Information angående deras medverkan och hur intervjuerna skulle utföras var också 

beskrivet. Sjuksköterskorna informerades muntligt och skriftligt hur materialet skulle 

behandlas utan att deras identitet röjdes och hur materialet skulle presenteras. Att 

delta i studien var frivilligt och sjuksköterskorna kunde själva när som helst välja att 

avbryta sin medverkan utan vidare motivering. Alla sjuksköterskor fick skriva under 

ett samtyckesformulär (bilaga 2) innan intervjun utfördes.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, texten lästes därefter igenom 

flera gånger av båda författarna för att få en övergripande bild av materialet. 

Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 

2004). Meningsbärande enheter togs ut från den transkriberade texten av författarna 

som motsvarade studiens syfte. Meningsbärande enheter är ett stycke ur texten som 

kan innehålla nyckelord, idéer och tankar som hör ihop. De meningsbärande 

enheterna kortades sedan ner, kondenserades. Kondensering innebär att texten 

kortas ner men att den centrala kärnan bevaras. De kondenserade meningsbärande 

enheterna med samma centrala betydelse tilldelades en kod. En kod kan liknas vid en 

etikett på en meningsbärande enhet. Utifrån dessa bildades olika kategorier och 

subkategorier som ansågs svara på studiens syfte.  
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Trovärdighet  

Innan deltagarna intervjuades utfördes en pilotintervju. Då pilotintervjun utföll väl 

och inga förändringar i frågeguiden behövdes, inkluderades även denna. Vi var hela 

tiden reflexiva för att våra egna erfarenheter som sjuksköterskor inte skulle influera 

resultatet (Polit & Beck 2012). Innehållsanalysen av samtliga intervjuer genomfördes 

av oss båda, vilket styrkte studiens tillförlitlighet då båda författarna hade samma 

inflytande och kännedom om materialet. Grupphandledning under hela arbetet 

styrkte ytterligare trovärdigheten då de andra deltagarna hela tiden gav feedback på 

arbetets innehåll och struktur. Citat presenterades för att styrka resultatet. 

Resultatets överförbarhet säkerställdes genom grundlig beskrivning av deltagare, 

urval, datainsamling och analys. 

RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna återges i löpande text med de kategorier och subkategorier 

som framkommit under analysprocessen. De 4 kategorierna och 12 subkategorierna 

som framkom redovisas i tabell 2.  

Tabell.2 kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Vård av barn är annorlunda mot vård av vuxna Föräldranärvaro på gott och ont 
Känslomässigt tyngre 
Högre krav på kunskap och 
förberedelse 

 Förberett teamarbete med god struktur 
underlättar 

Förberedelse innan barnet anländer 
Strukturerat arbetssätt 
Vikten av ett gott teamarbete 

Oförberedd och ovan personal försvårar Dåliga förberedelser 
Stressig arbetsmiljö 
Ovan personal 
Okunskap om utrustning och lokaler 

Intresserad och kunnig för att arbeta med barn är 
fördelaktigt 

Bra introduktion och barnerfarenhet 
Lugn och barnintresserad 

 

Vård av barn är annorlunda mot vård av vuxna 

I den här kategorin sammanfattades de erfarna skillnaderna av att vårda akut sjuka 

barn och vuxna. Sjuksköterskorna tog upp föräldranärvaro på gott och ont, 
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känslomässiga aspekter och att mer kunskap och tid behövdes för att förbereda 

barnet.  

Föräldranärvaro på gott och ont 

När ett akut sjukt barn kom till akutmottagningen hade de oftast med sig en förälder 

eller anhörig, till skillnad från vuxna som ofta kom ensam. Det upplevdes av 

sjuksköterskorna som en självklarhet att föräldrar/anhöriga fick vara med på 

akutrummet. Barnet blev tryggare och samarbetet fungerade bättre än om barnet inte 

hade någon närstående närvarande. Föräldrarna kunde svara på frågor när det gällde 

barnet och dess tidigare sjukdomar. Föräldrarnas uppgift var att föra sitt barns talan 

och det upplevdes som positivt av sjuksköterskorna.  

"Ja men det är värdefullt att de är närvarande och kan svara på frågor 

kring barnet, kan trösta och lugna om det skulle behövas." 

(sjuksköterska 2) 

 Sjuksköterskorna beskrev vikten av att föräldrarna fick vara med på akutrummet för 

att se allt som gjordes för deras barn, även de gånger då det inte gick så bra (barnet 

avled).  

"Det positiva överväger..eh...det positiva är att föräldrarna får se vad 

som händer med barnet. Om man har negativ utgång så ser....så vet de 

vad som har hänt. De behöver inte fantisera fram någon produkt som 

de mår dåligt av, utan det är vad det är." (sjuksköterska 8) 

Ibland kunde föräldrars närvaro anses som mindre bra av sjuksköterskorna. Det 

kunde vara att de var i vägen för vårdpersonalen och ibland var stressade och 

överförde det på barnet. Föräldrarnas oro kunde ta bort fokus från det sjuka barnet 

och det upplevdes av en sjuksköterska som negativt. Sjuksköterskorna kunde känna 

sig iakttagna vid vissa procedurer och blev då stressade. Vid vård av akut sjuka barn 

vårdades inte bara ett barn, utan en hel familj, enligt sjuksköterskorna. Vid vård av 

barn behövde sjuksköterskorna kunna bemöta både barnet och föräldrarna. Det var 

viktigt för sjuksköterskorna att inte visa sig stressade då detta gav stressade föräldrar.  
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Känslomässigt tyngre 

Sjuksköterskorna uppgav att det var svårare att vårda barn då de väckte mer empati 

hos dem och känslor och det väckte deras egna moderskänslor.  Att vårda akut sjuka 

barn upplevdes som annorlunda då de ofta var mindre och upplevdes som mer sköra 

än vuxna. Hjärtstoppssituationer på barn var ofta mer ansträngande än när det gällde 

vuxna, då sjuksköterskorna upplevde att barn inte får dö, inget fick gå fel när de 

vårdades.  

"Jag tycker att det är stor skillnad för ofta när man har en akut sjuk 

vuxen så har man inte liksom hjärtat i halsgropen på samma sätt som 

när det är barn. För barn får inte dö!!! Alltså, det är verkligen så!!" 

(sjuksköterska 10) 

Högre krav på kunskap och förberedelse 

Det var stora skillnader inom gruppen barn vad gäller mognad och utveckling vilket 

medförde svårigheter att förbereda sig innan barnet kom. Sjuksköterskorna upplevde 

att viss utrustning och vissa procedurer var svårare att genomföra med barn. 

Exempel som gavs var att använda rätt saturationsmätare och fästa proben, 

blodprovstagning och att ta vitalparametrar. Sjuksköterskorna erfor att vissa i 

personalgruppen inte förstod varför vikt på barn måste tas. Skillnader i vad som var 

normala vitalparametrar för olika åldrar försvårade mottagandet för 

sjuksköterskorna.  

"….har man inte jobbat med barn har man inte det tänket, det är därför 

man tjatar så mycket om att man måste ta en vikt. -Ja men vadå en vikt 

liksom, varför är det viktigt? Ja, varför är det viktigt??!!"(sjuksköterska 

7) 

Att ha erfarenhet av att arbeta med barn ansågs av sjuksköterskorna underlätta 

läkemedelsberäkningar, dock ansåg de att just detta var den största 

skillnaden/svårigheten med att vårda barn och vuxna. Sjuksköterskorna upplevde att 

läkemedelshantering för vuxna inte var ett problem då doserna ofta var lika, men då 
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det gällde barn hade sjuksköterskorna inte samma känsla för vad som var en adekvat 

dos.  

Att ta emot akut sjuka barn som t ex hjärtstopp upplevde många krävde bättre 

förberedelse än när det kom en vuxen patient. De ville ta reda på läkemedelsdoser 

och hinna förbereda sig på ett bättre sätt.  

Med barn behövdes förberedelse inför procedurer på ett annat sätt, både av barnet, 

men också av föräldrarna, vilket tog mer tid. Vakna barn behövde mer tid och lugn 

och ro. Sjuksköterskan skulle vara lugn. Om sjuksköterskan var stressad, blev 

föräldrarna stressade.  

Att vårda akut sjuka vuxna satt i ryggraden, sjuksköterskorna hade upplevelsen att de 

kunde läkemedelsdoser och annat utantill. Sjuksköterskorna hade mer erfarenhet av 

att arbeta med vuxna och kände sig tryggare med det. 

Sjuksköterskor upplevde att omhändertagandet av okontaktbara barn och vuxna var 

samma sak. I dessa fall var det bara A-E bedömning som gällde.  

Förberett teamarbete med god struktur underlättar 

När sjuksköterskorna var väl förberedda innan barnet anlände och hade ett 

strukturerat arbetssätt underlättade det omhändertagandet av det akut sjuka barnet. 

Sjuksköterskorna fick träna på att arbeta på ett strukturerat arbetssätt genom 

scenarioträning och kände sig därmed mer förberedda när de tog hand om akut sjuka 

barn.  

Förberedelse innan barnet anländer 

Vikten av att känna sig förberedd och att hinna förbereda sig innan det akut sjuka 

barnet kom till akutmottagningen var viktigt för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

tyckte det var skönt de gånger de hann förbereda rummet och färdigställa all 

utrustning som behövdes. Om det var små barn var det bra om återupplivningsbordet 

för barn fanns på plats och var iordningställt. Innan barnet kom var det en stor fördel 
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om alla hunnit presentera sig för varandra och rummet var förberett och anpassat för 

barnets ålder. 

"Ja, det jag kommer på som jag tyckte ändå var bra, det var ingen bra 

utgång, men det som var bra var att vi fick larmet väldigt tidigt. Så 

narkosen, barnläkarna, vi hann förbereda oss väldigt, väldigt väl 

innan. Kunna prata igenom sina roller, vad som skulle göras, dra upp 

läkemedel, så allt sånt flöt på." (sjuksköterska 3)  

Omhändertagandet av barn underlättades när all personal hittade i lokalerna och 

visste var all barnanpassad utrustning fanns. Då material fanns där det skulle och 

personalen visste hur den skulle användas var även det en faktor som bidrog till att 

arbetet flöt på. Sjuksköterskorna tyckte det var bra med en barnanpassad akutvagn i 

akuta situationer. 

"…ja som man har en barnakutvagn med viktskala så man vet att de 

grejorna man kommer behöva finns, att man slipper 

leta...."(sjuksköterska 6) 

Strukturerat arbetssätt 

Sjuksköterskorna upplevde att om alla på rummet arbetade strukturerat enligt ett 

koncept underlättade det omhändertagandet av barnet. Det var viktigt att alla kände 

till bedömning enligt A-E för att arbetet skulle flyta på. 

"...och det liksom flöt på, vi körde verkligen A till E..." (sjuksköterska 4) 

Olika konceptutbildningar underlättade ett strukturerat arbetssätt enligt 

sjuksköterskorna. All personal måste känna till HLR algoritmen och gått A-HLR eller 

B-HLR ansåg sjuksköterskorna.  De flesta ansåg att ENPC var en bra utbildning och 

att de sjuksköterskor som skulle ta hand om barn borde gå den. Det var även bra att 

gå ATSS, AMLS och PEPP. Vikten av att känna till rutiner utfärdade av sjukhuset 

gällande omhändertagandet av barn nämndes av sjuksköterskorna som obligatorisk 

kunskap.  
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"...och allt var jätteorganiserat och det gick jättebra liksom, vi körde 

HLR, och vi gav läkemedel och föräldrar, eller mamman var med, ja 

men alltså, det gick så här, det flöt på jättebra, men som utgången gick 

ju inget bra, men det var otroligt bra liksom man kände att 

arbetssättet, hur man tog hand om barnet och anhöriga gick jättebra..." 

(sjuksköterska 9) 

Sjuksköterskorna var mycket positiva till scenarioträning som ett led i att blir bättre 

på att ta hand om och känna sig väl förberedd vid omhändertagandet av akut sjuka 

barn. De beskrev vikten av att öva i ett team på ett strukturerat sätt som om det var 

på riktigt. Det var ett bra tillfälle att ta lärdom och att sedan applicera den kunskapen 

i verkligheten. Att öva akuta scenarion med barn var något som sjuksköterskorna 

ansåg som positivt, då det var så få tillfällen med akuta situationer där barn var 

involverade i verkligheten.  

"Det är väl det bästa utbildningstillfället man har på en arbetsplats, för 

man kan ju läsa en massa böcker, man kan gå på föreläsningar men det 

är ju det där handhavandet, hur man gör i verkligheten, fast det inte är 

verkligt, så utför man det ju på ett verkligt sätt!!" (sjuksköterska 7) 

Vikten av ett gott teamarbete 

Ett väl fungerande teamarbete innebar att personalen hade kompetens att ta hand 

om barn. Att rätt personalkategorier fanns på plats för att ta hand om det akut sjuka 

barnet och att alla visste vad de skulle göra upplevdes vara ett bra teamarbete. Ibland 

behövdes personal från barnavdelningen ringas ner för att hjälpa till med små barn. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var skönt att få hjälp med framförallt 

perifervenkatetersättning, men även andra praktiska göromål. De upplevde det som 

skönt att ha erfaren barnpersonal med i teamet.  

"att man har rätt kompetens på personerna som är med, att man 

tänker till exempel, att som med det här barnet då som var väldigt litet, 

prematurt, att det kom sköterskor från neo också och hjälpte till. Som 

är jättevana att hantera de här pytte, pytte, så det kändes 
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jättetryggt......att liksom de personer som är väldigt vana att hantera 

barn, att de också är med" (sjuksköterska 4) 

Oförberedd och ovan personal försvårar 

Sjuksköterskorna upplevde att det som försvårade omhändertagandet av akut sjuka 

barn var när de var dåligt förberedda, hade stressig arbetsmiljö, personalen var ovan 

och när de hade dålig lokalkännedom. 

Dåliga förberedelser 

Bristande information i larmrapporter uppgavs av sjuksköterskorna som en orsak till 

att omhändertagandet försvårades. Detta gjorde att personalen inte kunde förbereda 

sig på bästa sätt. Som exempel gavs att man inte fick veta ålder, storlek på barn, 

allvarlighetsgrad.  

"...det är inte ok att ambulansen bara larmar och skriker att de har ett 

påkört barn som har ofri luftväg och sen så slänger på. Man måste 

kunna behålla kontrollen och ha lugnet." (sjuksköterska 12) 

Bristen på en uppstyrd larmrutin där de som var bäst på att ta hand om barn fanns 

tillgängliga vid en akut situation sågs som ett problem av sjuksköterskorna.  

Att inte ha möjlighet att förbereda barn för procedurer och ingrepp fick en 

sjuksköterska att känna sig otillräcklig. Hen ansåg att det blev som ett övergrepp på 

barnet. 

"Att man inte hinner förbereda, det tycker jag är svårt, för det blir ett 

övergrepp, tyvärr, utan att det är menat så." (sjuksköterska 5) 

 Om personalen inte hann förbereda rummet innan patienten kom in, fylla på och se 

till att allt fanns på plats upplevdes det som en orsak till försvårat mottagande av 

barn.  
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Stressig arbetsmiljö 

Chockade och ledsna föräldrar på rummet försvårade arbetet, speciellt där 

personalen redan från början visste att det inte skulle gå bra. Som exempel nämndes 

hjärtstoppssituationer. 

Stress hos personal kunde försvåra mottagandet och även yttre faktorer såsom att det 

var rörigt på rummet, för mycket folk, högljutt och att personal pratade över 

varandras huvuden.  

"...det är ju om det är ett stökigt gäng om man säger, om det är någon 

som är väldigt stressad, osäker...det kan vara någon som har jobbat 

väldigt många år som kan stressa upp ett helt team och någon kanske 

är högljudd. Vi pratar över varandras huvuden, det kan oftast bli en 

liten maktkamp mellan narkosläkare och barnläkare och det tar tid 

innan beslut fattas....vad vi ska göra med barnet, om vi ska gå vidare, 

om vi ska fortsätta behandla hos oss eller sådana saker." (sjuksköterska 

11) 

En sjuksköterska nämnde att arbetet ibland blev stört av osämja och irritation mellan 

olika kliniker. Sjuksköterskorna nämnde också att de upplevde att barn ofta blev kvar 

för länge på akutmottagningen, vilket ökade stressen för alla inblandade.  

Ovan personal 

Avsaknad av ledarskap, att någon tog befälet ansågs av flera sjuksköterskor som 

orsak till att arbetet blev svårt. Vissa läkare hade svårt att ta beslut i akuta 

situationer, de hade svårt att prioritera vad som var viktigt här och nu. Läkare som 

var osäkra och inte riktigt visste vad som skulle göras uppgavs också försvåra 

omhändertagandet av akut sjuka barn. Osäkra läkare tog oftare längre tid till beslut 

och ordinerade fler prover. Några sjuksköterskor nämnde att de ibland fick föreslå 

vad som skulle göras. 
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"..som jag berättade om det här med andningen som jag hade igår. Så 

tyckte ju läkaren att prio ett var att ta prover, ja fast nej, vi inhalerar 

nog först. Ja och då gjorde vi ju det då!" (sjuksköterska 3) 

Även att arbeta med en undersköterska, som inte var van med barn, upplevdes 

försvåra arbetet. Detta då arbetet inte kunde delas upp då den som var mer ovan inte 

kunde arbeta självständigt. Att arbeta med andra sjuksköterskor som inte var vana 

med barn ansågs även det som svårt.  

Mer utbildning i omhändertagandet av barn för ovan personal önskades så att 

personalen fick in en rutin för att arbetet skulle gå smidigt. Detta ansåg de skulle göra 

personalen tryggare och lugnare. En sjuksköterska ansåg att man för tidigt tvingades 

ta hand om svårt sjuka barn då erfaren barn personal kanske inte fanns på alla skift.  

Problem med nålsättning på barn då sjuksköterskorna kände sig ovana nämnde flera 

som orsak till fördröjning av behandling. Flera hade varit med om misslyckade 

nålsättningar på framförallt små barn, där man i ett fall hållit på i en och en halv 

timme innan bennål sattes.  

"Ja det var katastrofalt alltså och hade det varit idag så hade jag sagt 

att vi skulle sätta en bennål efter tre försök max alltså på den här lilla 

för hon var ju dålig och bara tre veckor!!" (sjuksköterska 11) 

Sjuksköterskorna ansåg också att personalen på akutmottagningen måste blir bättre 

på att be om hjälp från framförallt barnkliniken. Dock framkom också att när 

sjuksköterskor från barnkliniken kom ner för att hjälpa till, då kunde en del av 

akutmottagningens personal känna sig kränkta och bortknuffade.  

Okunskap om utrustning och lokaler 

Upplevelse av att inte själv hitta saker på rummet eller att de som var med på rummet 

inte hittade nämndes av sjuksköterskorna som orsak till att omhändertagandet av 

akut sjuka barn inte fungerade så bra. En annan sak som försvårade hela 

handläggningen var när skåp och lådor inte var påfyllda som de skulle vara så att de 



 

17 

 

inte kunde räkna med att saker fanns där de skulle vara. En sjuksköterska nämnde 

också att saker till och med hade fattats i en plomberad låda. Akutväskan som tas 

med vid transporter inom sjukhuset var inte heller barnanpassad ansåg de då det inte 

fanns infarter i barnstorlekar i den. 

"...och sedan när det går dåligt ibland annars kan ju vara när grejorna, 

när man behöver ha saker och så finns det inte där det ska finnas. Jag 

skulle inhalera något barn en natt här och så skulle jag ha själva den 

där utrustningen man behöver ha. Den ska ligga i lådor utanför 

akutrummen och så fanns det inte där, då man inte hade fyllt på och 

när man ska börja springa och leta efter grejor det är inte bra!" 

(sjuksköterska 1) 

Okunskap om hur utrustning fungerade ansågs av sjuksköterskorna vara en stor 

bidragande faktor till onödig stress på rummet. Ofta användes viss utrustning så 

sällan att de glömde bort hur den fungerade, det var för få övningstillfällen. 

Sjuksköterskorna ansåg också att det som också försvårade omhändertagandet var att 

sjukhuset hade olika utrustning för samma sak, vilket gjorde att ena halvan ville 

använda en apparat och den andra halvan en annan.  

Intresserad och kunnig för att arbeta med barn är fördelaktigt 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde en bra introduktion med teoretiska och 

praktiska kunskaper för att kunna ta hand om barn på ett bra sätt. Lugn och att vara 

intresserad av barn var egenskaper sjuksköterskorna upplevde behövdes för att vårda 

barn.  

Bra introduktion och barnerfarenhet 

Den praktiska kunskapen fick sjuksköterskorna när de träffade mycket barn, helst 

skulle de som tog hand om barn ha arbetat på en barnavdelning eller liknande innan 

de började på akutmottagningen. Sjuksköterskorna påpekade vikten av att träffa och 

ta på barn ofta för att de skulle kunna bli bra på det. Ett förslag från sjuksköterskorna 
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var att fler skulle rotera med barnavdelningen regelbundet för att öka sina kunskaper 

teoretiskt och praktiskt. 

Teoretiska kunskaper kunde erhållas genom att vidareutbilda sig som 

barnsjuksköterska tyckte sjuksköterskorna, men det fanns även de som ansåg att det 

inte var nödvändigt. Sjuksköterskorna tyckte att någon konceptutbildning, helst 

ENPC, inriktad mot det akuta omhändertagandet av barn var nödvändig för att 

arbeta på akutmottagningen. En självklarhet var att alla skulle ha genomfört A-HLR 

utbildning för barn när de arbetade på akutmottagningen. En sjuksköterska föreslog 

att det skulle finnas mer internutbildningar på sjukhuset där alla kunde få delta. 

En ordentlig introduktion efterlystes av sjuksköterskorna. Det var viktigt att 

introduceras av en sjuksköterska som var van att arbeta med barn. Under 

introduktionen skulle all utrustning, särskilda rutiner och praktiska moment gås 

igenom. De föreslog en checklista för att inget skulle missas. Det skulle även vara 

obligatoriskt att en del av introduktionen förlades uppe på barnavdelningen för att få 

träffa så mycket barn som möjlig och öva praktiska moment. Även att de nya 

sjuksköterskorna fick vara med i akuta situationer som åskådare var ett bra tillfälle 

att skaffa sig mer kunskaper. 

" Men ända sättet att bli duktig på att jobba med barn, är ju att jobba 

med barn och kanske gå med någon som är mer erfaren och kan 

introducera." (sjuksköterska 2) 

Lugn och barnintresserad 

Sjuksköterskorna upplevde att det räckte med att ha ett intresse för barn för att 

kunna arbeta med barn. De ansåg att om det inte fanns ett intresse av att ta hand om 

barn, så utförde de inte heller något bra arbete på barnakuten. Sjuksköterskorna 

nämnde även att ingen ska tvingas att vara på barnmedicin, men att då skulle de 

varken ta emot vuxna eller barn som larmats in. De ansåg att för att vara på larm 

skulle de också kunna ta hand om mindre sjuka barn och arbetade de på en 

akutmottagning som tar emot både vuxna och barn skulle alla kunna ta emot alla 

patienter oavsett ålder.  
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"Jag tror att man ska kunna välja själv för jag tror inte att man 

kommer att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt om man blir tvingad 

på någonting som man inte vill!!" (sjuksköterska 7:s åsikt om alla ska 

arbeta med barn) 

Lugn och trygg i de svåraste lägen, psykologisk, ha tålamod, vara ödmjuk, kunna 

hantera sina känslor, kunna behärska sig, inte bryta ihop, ha stor empati, tycka det är 

roligt att arbeta med barn, ha en förståelse för hur barn fungerar i olika åldrar, vara 

pedagogisk och ha ett barntänk var de egenskaper sjuksköterskorna ansåg behövdes 

för att arbeta med barn.  

Sjuksköterskorna ansåg att det underlättade att ha egna barn då de lättare kunde 

sätta sig in i föräldrarollen.  

"...här nere hos oss kan jag ju ha , ja vad ska jag säga, kan man ju ha 

upplevt det här: gud det var så jobbiga föräldrar och så! Men har man 

barn själv så förstår man ju, så förstår man ju föräldrarnas situation." 

(sjuksköterska 5) 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

omhändertagandet av akut sjuka barn på en akutmottagning. Vid analysen framkom 

fyra kategorier och tolv subkategorier. Sjuksköterskorna upplevde att vård av barn 

var annorlunda än vård av vuxna. De tog upp föräldranärvaro på gott och ont, 

känslomässiga aspekter och att mer kunskap och tid behövdes för att förbereda 

barnet. När sjuksköterskorna var väl förberedda innan barnet anlände och hade ett 

strukturerat arbetssätt underlättade det omhändertagandet. Sjuksköterskorna fick 

träna på att arbeta på ett strukturerat arbetssätt genom scenarioträning och kände sig 

därmed mer förberedda när de tog hand om akut sjuka barn. Sjuksköterskorna 

upplevde att det som försvårade omhändertagandet av akut sjuka barn var när de var 

dåligt förberedda, hade stressig arbetsmiljö, personalen var ovan och när de hade 

dålig lokalkännedom. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde en bra introduktion 

med teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ta hand om barn på ett bra sätt. 



 

20 

 

Lugn och att vara intresserad av barn var egenskaper sjuksköterskorna upplevde 

behövdes för att vårda barn. 

Resultatdiskussion  

Vår studie visade att sjuksköterskorna till stor del var mycket positiva till 

föräldranärvaro, men att vid stressiga situationer kunde det hindra dem i deras 

arbete. Målsättningen inom barnsjukvården idag är en familjecentrerad vård där 

barnet och hela familjens behov sätts i centrum (Bischofberger 2004). Hela familjen 

ses som en helhet där medlemmarna i familjen och deras interaktioner påverkar 

varandra (Hallström & Lindberg 2015). När ett barn kommer till sjukhus är det inte 

bara barnet som vårdas utan hela familjen blir involverade (Carter 2014). Som 

beskrivits tidigare har studier visat (Perry et al. 2009, Aparecida Barbosa Merighi et 

al. 2011, Tripon et al. 2014, Crowley et al. 2015,) att sjuksköterskor inte är helt 

positiva till föräldrars närvaro vid akuta situationer då de ibland finner det svårare att 

arbeta. I barnkonventionen artikel 3 (UNICEF, 2009) står det att barnets bästa alltid 

ska komma i främsta rummet. Genom familjecentrerad vård sätts hela familjen i 

centrum och fokus på barnet styrs bort (Coyne et al. 2016). Det kanske inte alltid är 

bäst för barnet då vi arbetar med familjecentrerad vård. Det finns alltså olika syn på 

föräldranärvaro. Om föräldrarna alltid är närvarande, som vården förespråkar, 

riskeras att barnet inte får optimal vård. I dagens sjukvård är föräldrarnas närvaro 

ofta en nödvändighet då sjukvårdpersonalen har fått mer administrationsarbete och 

inte har möjlighet att t ex mata barn eller sköta toalettbestyr (Bischofberger 2004). 

Föräldrarnas kunskaper om sitt barns sjukdomar skall tas tillvara och användas vid 

vården av barnet. Detta styrks av sjuksköterskorna i vår studie då de tyckte det var 

värdefullt och nödvändigt med den information föräldrarna kunde ge angående sitt 

barn.  

I vår studie upplevde sjuksköterskorna en känsla av stress då de tog hand om akut 

sjuka barn. De upplevde mer stress då de ansåg att barn inte skulle dö, inget fick gå 

fel i omhändertagandet av dem. En studie med ambulanspersonal (Karlsson et al. 

2011) visade att deras puls höjdes 21% mer då de åkte ut på barnlarm. De hade även 

känslan av extra stresspåslag, av att inget fick gå fel när det var barn involverade. På 

en akutmottagning arbetade personalen ofta under upplevd tidspress (Elmqvist et al. 
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2012). Personalen på akutmottagningen kände sig som om de var med i en löptävling. 

Enligt arbetsmiljöverket (2015) är det arbetsgivarens skyldighet att se till att 

arbetstagarnas arbetsmiljö befrias från onödig stress. Det är också arbetsgivarens 

skyldighet att se till att personalen har den erfarenhet och kunskap som krävs för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna. En del av resultatet i den här studien visar att 

sjuksköterskorna inte upplever att de har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Enligt modellen "från en novis till expert" (Benner et al. 1993) genomgår 

sjuksköterskor fem stadier i sin yrkeskarriär. I det första stadiet heter sjuksköterskan 

novis och hon styrs av regler i sitt yrkesutförande. Som novis saknas erfarenheter 

kring omvårdnaden om de patienter hon förväntas ta hand om. I den här kategorin 

återfinns inte bara nyutexaminerade sjuksköterskor utan även de sjuksköterskor som 

kommer till ett nytt kliniskt område där hon saknar erfarenhet. Det andra stadiet 

heter avancerad nybörjare och i det stadiet har sjuksköterskan varit med om fler 

händelser men är fortfarande styrd av regler och behöver hjälp av en handledare. I 

det tredje stadiet beskrivs sjuksköterskan som kompetent och har arbetat 2-3 år och 

känner nu att de oväntade situationerna som kan uppstå är hanterbara. Hon kan 

planera omvårdnaden och är mer systematisk och produktiv i sitt arbete. Det fjärde 

stadiet, skicklig, uppnås när sjuksköterskan arbetat i 3-5 år och nu kan hon se en 

helhet i olika situationer. Hon har genom erfarenhet lärt sig att förutse vad som kan 

hända i olika situationer. På det högsta kompetensstadiet, expert, förlitar sig inte 

sjuksköterskan på regler och riktlinjer längre. Hon kan med sin erfarenhet intuitivt 

uppfatta problem och hantera oförutsedda situationer. Sjuksköterskorna i vår studie 

hade varit yrkesverksamma 4-20 år och arbetat på akutmottagningen 1,5-13 år. De 

kan därför anses som minst skickliga (Benner et al. 1993), men eftersom vissa aldrig 

arbetat med barn eller varit på en akutmottagning förut går de tillbaka i sin yrkesroll 

och blir noviser igen. Detta gäller även de erfarna sjuksköterskorna. Enligt Benner 

blir sjuksköterskan kompetent efter 2-3 år på en och samma arbetsplats. Då 

sjuksköterskorna på akutmottagningen ibland bara är placerad på barnsidan en gång 

i veckan eller mindre tar det många år innan hon kan räknas som minst kompetent i 

att ta hand om barn.  Ett exempel på hur det skulle kunna fungera i verkligheten är 
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rotationstjänstgöring, som blir allt vanligare på många sjukhus, där sjuksköterskan är 

växelvis på en barnavdelning och på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna i vår studie uppgav att för att bli bra på att ta hand om barn måste 

de träffa barn och ta på barn ofta för att bli duktig på det. Forskning belyser vikten av 

rätt kompetens (Shebesta et al. 2006) och att sjuksköterskor med utbildning inom 

barnsjukvård var mer nöjd med sina insatser vid akuta situationer än sjuksköterskor 

med endast grundutbildning. Specialistutbildade barnsjuksköterskor upplevdes ha 

bättre egenskaper och mer kunskap vid olika medicinska behandlingar som barn 

genomgår. Enligt NOBAB (2010) skall hälso- och sjukvårdspersonal som tar hand om 

barn ha rätt kompetens och utbildning. Barn i en studie (Randall et al. 2008) gav 

som förslag att ovana sjuksköterskor skulle lära sig av en mer erfaren sjuksköterska. 

Det föreslogs även att det kunde vara bra att arbeta på olika avdelningar för att få lite 

mer erfarenhet och kunskap.   

Det framkom i vår studie att sjuksköterskors erfarenhet av scenarioträning styrkte 

dem i deras dagliga arbete då det var en del i att känna sig väl förberedda och att 

arbeta strukturerat. Sjuksköterskor på akutmottagningar tar hand om fler vuxna 

akutfall jämfört med barnfall och får därmed inte samma mängdträning på 

barnomhändertagandet. Sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård kan under 

hela sin yrkeskarriär uppleva få tillfällen till klinisk erfarenhet (Dowson et al. 2013). 

Det finns ett etiskt dilemma i detta då sjuksköterskorna inte önskar fler akut sjuka 

barn. Det blir därför ännu viktigare att träna regelbundet på att ta emot akut sjuka 

barn i simulerad träning. Detta stämmer väl överens med resultatet av ett flertal 

studier (Bultas et al. 2014, Eppich et al. 2006, Katznelson et al. 2014, Dowson et al. 

2013, Patterson et al. 2013, Hultin et al. 2011, Bloch et al. 2015). Benner (2010) 

rekommenderar att sjuksköterskestudenter integrerar praktiska och teoretiska 

kunskaper och att utbildningen ska rikta in sig mer på kritisk resonemang än på 

kritiskt tänkande. Detta kan studenterna öva genom att ha scenarioträning med 

barnfall. En studie (Darcy Mahoney et al. 2013) visade att studenterna tyckte att det 

skulle vara obligatoriskt med scenarioträning innan de började arbeta på en 

avdelning. För att ett strukturerat arbetssätt skulle fungera var det viktigt med en 

fungerande kommunikation inom teamet. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att 
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kommunikationen fungerade mindre bra ibland vid det akuta omhändertagandet av 

barn. Kommunikation var något som måste övas liksom praktiska moment för att bli 

bra på det (Härgestam et al. 2016a). När kommunikationen sker via closed loop av 

teamledaren vid ett traumaomhändertagande ökade det chanserna till ett snabbt 

beslut t ex att gå till operation med en traumapatient (Härgestam et al. 2016b). 

Scenarioträning för traumateam ökar deltagarnas självförtroende när de senare är 

med på trauman i verkligheten (Hultin et al. 2011). Scenarioträning regelbundet 

borde vara obligatoriskt i det dagliga arbetet för alla som arbetar med att ta hand om 

akut sjuka barn. Konceptutbildningar som är speciellt inriktade på 

omhändertagandet av barn (ENPC och PEPP) kan vara användbara för 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna i vår studie ansåg att det fanns vissa egenskaper sjuksköterskor 

som arbetar med barn behöver ha. När barn fick beskriva hur de ansåg 

sjuksköterskorna som vårdade dem skulle vara framkom det bland annat att 

sjuksköterskan skulle vara snäll, vänlig, rolig, omtänksam, ärlig, kunna leka med barn 

(Pelander & Leino-Kilpi 2004, Randall et al. 2008, Fletcher et al. 2011), Att le, kunna 

prata och lyssna, förklara vad som händer, vara en expert, uppmuntrande, veta vad 

barn behöver, uppmuntra egenvård, vara cool var egenskaper barnen efterlyste hos 

sjuksköterskorna som tog hand om dem. Praktiska kunskaper som de ansågs behöva 

var att kunna sysselsätta barnet, utföra praktiska procedurer som att ge medicin, 

blodprovstagning, se till att barnet var smärtfritt, att det kände sig trygga, se till att 

maten var god och bra (Fletcher et al. 2011). Vidare skulle sjuksköterskorna vara 

modiga, närvarande,  respektfulla, tålmodiga, smarta, vana att arbeta med barn, van 

sjuksköterska, ha goda kunskaper om hur barn fungerar, kunna teknisk apparatur 

(Randall et al. 2008). Resultatet av den här studien visade att sjuksköterskorna ansåg 

att många av dessa egenskaper, kunskaper var viktiga vid omhändertagandet av barn. 

Enligt NOBAB (2010) har barn på sjukhus rätt till sjuksköterskor med rätt 

kompetens, lekfull miljö, och att bemötas med respekt. Det är intressant att barn 

beskriver just det när de blir tillfrågade om hur de anser att en sjuksköterska ska 

vara. Enligt en studie skulle sjuksköterskorna ha färgglada kläder (Pelander & Leino-

Kilpi 2004), vilket stämmer med resultatet i en annan studie där det visade sig att 

barn visade mindre oro, änglsan då sjuksköterskorna hade färgglada kläder kontra 
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vita sjukhuskläder (Roohafza et al. 2009). Att bära en busarong med färg är således 

ett mycket enkelt och  effektivt sätt i det dagliga arbetet att reducera oro och ängslan 

hos barn på sjukhus. De flesta sjukhus har tillgång till kläder i starkare färger.  

Metoddiskussion   

För att öka en studies trovärdighet är det viktigt att välja en lämplig metod för 

datainsamlingen (Graneheim & Lundman 2004). En lämplig metod för att svara på 

syftet ansågs vara kvalitativa semi-strukturerade intervjuer för att lyfta fram och 

belysa känslor och upplevelser (Polit & Beck 2012). En annan metod som hade 

kunnat användas var enkätstudie, men då kan det vara svårt att få samma nyanserade 

innehåll. Därför valdes en intervjustudie. Det hade även varit intressant att intervjua 

sjuksköterskor på en annan akutmottagning någonstans i Sverige för att på så sätt se 

på skillnader i erfarenheter. De flesta akutmottagningar i Sverige har olika struktur 

och arbetssätt vad gäller mottagandet av barn. Därför är resultatet av den här studien 

i första hand överförbart på akutmottagningar där både vuxna och barn tas emot av 

samma personal. 

Efter ett strategiskt urval intervjuades tolv sjuksköterskor på en akutmottagning i 

mellan Sverige. Ett strategiskt urval lämpar sig bra som urvalsmetod för kvalitativ 

forskning då det är av vikt att deltagarna har erfarenhet av det fenomen som skall 

studeras (Kvale & Brinkmann 2014). Det finns ingen konsensus i litteraturen 

angående hur många som bör ingå i en intervjustudie. Viktigare är att materialet blir 

innehållsrikt och svarar på syftet (Cleary et al. 2014). Det anses viktigare, att hitta 

personer med olika erfarenhet som kan ge rika beskrivningar av fenomenet, än själva 

antalet (Henricson & Billhult 2012). Det kriteriet ansåg författarna att de uppfyllde 

med de tolv personer som ingår i studien. Fördelningen av arbetet delades 

jämbördigt mellan författarna och båda deltog i nästan alla intervjuer. En 

pilotintervju utfördes och den ansågs så innehållsrik att den fick ingå i studien. 

Längden på intervjuerna varierade något, men då även den kortaste ansågs kärnfull 

och innehållsrikt beskrivande var det inte något som påverkade resultatet. Då båda 

författarna var nya inför att hålla i en intervju kan det ha påverkat resultatet, men en 

styrka kan ha varit att majoriteten av intervjuerna utfördes av båda författarna. Mer 

information kanske hade erhållits med en mer van intervjuteknik.  
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Nackdelen med att utföra en studie på sin egen arbetsplats är att risken finns att 

studiens resultat vrids i en riktning av eget intresse (Polit & Beck 2012). Författarna 

har dock under arbetets gång försökt vara så objektiva som möjligt. Sjuksköterskorna 

i studien är arbetskamrater till författarna och det kan anses som både en nackdel och 

fördel. Då författarna känner dem väl upplevde de att sjuksköterskorna snabbt fick 

förtroende och var öppna och ärliga i sina intervjuer. Det kan däremot vara så att 

deltagarna inte är helt ärliga då de inte vill lämna ut sig inför en kollega. Resultatet 

har redovisats så att ingen av deltagarnas identiteter ska röjas, citat har hämtats från 

alla intervjuer. Citaten har använts för att förstärka redovisningen av resultatet och 

det ökar pålitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

SLUTSATS 

Resultatet av den här studien visade att sjuksköterskorna på akutmottagningen 

efterlyser mer utbildning/introduktion för att ta hand om akut sjuka barn. Det 

behövs klara riktlinjer och rutiner om hur detta omhändertagande ska gå till för att 

alla ska arbeta på ett strukturerat sätt. Detta för att i slutändan underlätta 

omhändertagandet av akut sjuka barn på akutmottagningen. Det har även påvisats 

att barn delen i grundutbildningen inte är tillräcklig för att sjuksköterskor ska känna 

sig tillräckligt kompetenta att arbeta med barn efter erlagd sjuksköterskeexamen. 

Kanske en av lösningarna för att sjuksköterskorna ska bli erfarna i att ta hand om 

barn är en rotationstjänstgöring.
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Bilaga 1. Brev till verksamhetschef 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Umeå universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. Vi 

har valt att studera sjuksköterskors erfarenheter av att ta emot akut sjuka barn på en 

akutmottagning.  

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med individuella semistrukturerade 

intervjuer av cirka 8-10 stycken sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen. Vi 

kommer att göra ett strategiskt urval. Intervjuerna beräknas äga rum under februari 

månad år 2016. Materialet kommer att analyseras enligt innehållsanalys. 

Magisteruppsatsen kommer att vara färdig i juni år 2016 och då kommer vi mer än 

gärna och överlämnar den till dig om det finns intresse. 

All medverkan i denna studie är frivillig och deltagarna kan lämna studien utan 

vidare förklaring närsomhelst. All data kommer att behandlas konfidentiellt och allt 

material kommer att vara avidentifierat. 

Vi vill med detta informationsbrev be om din formella tillåtelse att genomföra studien 

på akutmottagningen, X sjukhus. Var snäll och svara med mail till någon av 

nedanstående. 

Med vänliga hälsningar 

Student: Anna Haglöf 

Mail: anna.haglof@regiongavleborg.se 

Student: Ulrica Haglöf 

Mail: ulrika.haglof@regiongavleborg.se 

Handledare: Anders Ringnér 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: anders.ringner@nurs.umu.se

mailto:anders.ringner@nurs.umu.se


 

Bilaga 2. Samtyckesformulär 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om 

sjuksköterskors upplevelser i samband med omhändertagandet av akut sjuka barn. 

Jag ger även författarna min tillåtelse att kontakta mig för planering av intervju samt 

vid eventuella frågor därefter. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att 

jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan vidare förklaring. 

Datum…………………………………………………………….. 

 

Deltagarens underskrift:………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………………………………… 

 

Demografiska data 

Ålder?.................. 

Kön?..................... 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?................................. 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska på akutmottagningen?....................... 

Har du någon specialistutbildning? Om ja, vilken?.............................................. 

Har ni någon/några utbildningar på er arbetsplats som riktar sig mot barn? Om ja, 

vilka har du gått?.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................



 

Bilaga 3. Frågeguide 

Inledning 

Syftet med denna intervju är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
omhändertagandet av akut sjuka barn på en akutmottagning. 

 

Frågor 
1. Beskriv en situation där du vårdat ett akut sjukt barn på akutmottagningen?  

 
2. Vad anser du om föräldrars/anhörigas närvaro i akuta situationer? 

 
3. Vad upplever du underlättar att vårda ett akut sjukt barn på akutmottagningen? 

Beskriv gärna en situation du upplevde som bra. 
 
 

4. Vad upplever du är svårt med att vårda ett akut sjukt barn på 
akutmottagningen? Beskriv gärna en situation du upplevde som svår. 
 

5. Kan du beskriva skillnaderna mellan att vårda ett akut sjukt barn mot att vårda 
en akut sjuk vuxen person. 
 
 

6. Vilka kunskaper anser du behövs för att vårda akut sjuka barn på en 
akutmottagning? Hur skaffar du dig den kunskapen?  
 

7. Vad har du för erfarenhet av scenarioträning med barnfall? Hur upplevde du 
det? 
 

8. Anser du att det behövs någon/några speciella egenskaper för att vårda akut 
sjuka barn på en akutmottagning? 
 

9. Har du något du vill tillägga? 
 

Följdfrågor 

Hur menar du? 

Hur tänkte du då? 

Hur kände du då? 

Kan du utveckla? 

Kan du berätta mer om…? 



 

Bilaga 4. Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omhändertagandet 
av akut sjuka barn på en akutmottagning. Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter 
och upplevelser för att öka förståelse inom detta område. 

Det är vår förhoppning att resultatet av studien kan vara din arbetsplats till gagn vad 
gäller framtida introduktioner, utbildningar, rutiner och arbetssätt. 

Intervjun som vi båda genomför tillsammans kommer att spelas in, ske individuellt 
och beräknas ta ca 30-60 min. Dina svar på intervjufrågorna kommer att behandlas 
konfidentiellt och din identitet kommer inte att presenteras. Att delta i intervjun är 
helt frivilligt och du kan själv när som helst välja att avbryta din medverkan utan 
vidare motivering.  

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Allt material 
kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Efter studien är 
genomförd och godkänd kommer allt material att förstöras efter 3 år. Den färdiga 
studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid Umeå Universitet, 
Institutionen för omvårdnad i maj år 2016. Du får därefter gärna ta del av den. 

 Om du vill medverka i studien kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för 
intervjun. För mer information är du välkommen att kontakta någon av 
nedanstående personer. 

Anna Haglöf  Ulrica Haglöf Anders Ringnér 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor 

Studerande spec. barn Studerande spec. barn Handledare 

Institutionen för omvårdnad Institutionen för omvårdnad Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet Umeå Universitet Umeå Universitet 

Tfn  x Tfn  x x 

 


