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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På slutenvårdsavdelningarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus arbetar få 

specialistutbildade sjuksköterskor vilket kan utgöra en risk för patientsäkerheten. Studier visar 

att det föreligger behov av fler preventiva åtgärder för att förbättra vårdkvaliteten för de 

inneliggande pediatriska patienterna. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors strategier i 

bedömningen och omvårdnaden av pediatriska patienter. Metod: En deskriptiv, kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer genomfördes på åtta sjuksköterskor från tre 

slutenvårdsavdelningar. Kvalitativ manifest innehållsanalys användes. Resultat: Resultatet 

redovisas i två huvudkategorier: interna strategier och externa strategier. Otillräckliga 

kunskaper av pediatrisk vård från sjuksköterskornas grundutbildning ledde till att informanterna 

utförde olika subjektiva interna strategier i bedömning och omvårdnad. När interna strategier 

inte räckte till använde informanterna externa strategier som innefattade stöd från kollegor, 

läkare och föräldrar. Samtliga informanter sökte sällan eller aldrig stöd av 

intensivvårdsavdelningen. Slutsats: Sjuksköterskor utan specialistutbildning har svårigheter att 

klara av sina åtaganden. Det finns således utrymme för förbättringar i både interna och externa 

strategier samt ett ökat stöd från intensivvården.  

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Pediatriska patienter, Bedömningsstrategier, Externt stöd. 

 



ABSTRACT 

Background: At Astrid Lindgren Children´s Hospital, there is a lack of specialized nurses in the 

inpatient wards. This could pose a risk to patient safety. Studies show that there is a need for 

more preventative measures, to improve the quality of care for hospitalized pediatric patients. 

Objective: To investigate the strategies, used by nurses in the assessment and care of pediatric 

patients. Method: A descriptive, qualitative study with semistructured interviews. Eight nurses 

from three inpatient wards were interviewed. Qualitative, manifest content analysis were used. 

Results: The results are presented in two main categories Internal Strategies and External 

Strategies. The informants felt that their basic education had given them insufficient knowledge 

and training in pediatric care. They used subjective, internal strategies when assessing and 

providing care. External strategies, such as turning to colleagues, doctors and the children´s 

parents for advice were used when the internal strategies were insufficient. Seeking help and 

support from the Intensive Care Unit was something the informants rarely or never considered. 

Conclusion: Non-specialized nurses frequently meet with difficulties in managing their 

commitments. Our conclusion is that there is room for improvement in internal and external 

strategies and the need for an increased support from the Intensive Care Unit. 

 

Key words: Patient safety, Pediatric patients, Assessment strategies, External support. 
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1 INLEDNING 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus [ALB] i Solna gjorde under våren 2010 en anmälan av 

sig själva enligt Lex Maria. Patientsäkerheten var påverkad efter en period med 

ovanligt hög arbetsbelastning, svårt sjuka barn var utplacerade på 

vuxenvårdsavdelningar samt intensivvårdskrävande barn på pediatriska 

vårdavdelningar (Socialstyrelsen [SOS], 2010). I samband med detta gjorde 

Socialstyrelsen tillsammans med Arbetsmiljöverket en oanmäld inspektion på ALB 

och fann bland annat att en minoritet av sjuksköterskorna på vårdavdelningarna hade 

vidareutbildning inom barnsjukvård. Det fanns även många nyutexaminerade 

sjuksköterskor utan erfarenhet av barnsjukvård, som redan efter 5-6 månader var 

ansvariga för inskolning av nya nyutexaminerade sjuksköterskor. I Socialstyrelsens 

rapport fastslog man att bristerna var så allvarliga att risken för att patienterna ska 

drabbas av vårdrelaterade skador ansågs vara betydande (ibid.). Den totala andelen 

vidareutbildade sjuksköterskor inom slutenvårdsavdelningarna vid Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus är (exkl. barnintensivvårdsavdelningen [BIVA]) endast 25 % (personlig 

kommunikation A. Chilla, HR-konsult, ALB, 20 november 2010). 

 

Socialstyrelsens rapport visar även att barnsjukvården på ALB inte har kunnat leva 

upp till detta på grund av många nyutexaminerade sjuksköterskor och få 

specialistutbildade sjuksköterskor vilket har utgjort en risk för patientsäkerheten 

(SOS, 2010, in press). Minskad kunskap på vårdavdelningarna kan vara en orsak till 

att barnintensivvården under år 2010 har vårdat en hög andel patienter i mindre än 24 

timmar. Fler preventiva åtgärder behövs således idag för att förbättra vårdkvaliteten 

och hälsoutfall av de inneliggande pediatriska patienterna. Innan studien påbörjades 

hade författarna hört via media och från kollegor att det fanns brister i nuvarande 

system. En av författarna har även varit anställd på en av ALB:s 

slutenvårdsavdelningar och hade under den tiden själv upplevt att det fanns ett behov 

av förbättringar. På ALB finns idag, enligt vår vetskap, inget bedömningsverktyg 

eller stödfunktion som stödjer sjuksköterskan i bedömningen och omvårdnaden av 

pediatriska patienter. En preventiv åtgärd som i flera randomiserade studier har visat 

sig gynna patientsäkerheten och minskat mortaliteten är en mobil intensivvårdsgrupp 

[MIG] (Kinney, Tibballs, Johnston & Duke, 2008; Buist et al., 2002; De Vita et al., 

2006). 
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2 BAKGRUND 

Svårt sjuka barn överlever idag i större utsträckning än tidigare tack vare att ny 

kunskap förvärvas och att ny teknik ständigt utvecklas. Andelen överlevande barn 

kommer troligen att fortsätta öka, vilket kan resultera i nya patientgrupper med hög 

vårdkonsumtion (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Detta kommer att i än 

högre grad öka trycket på de befintliga vårdavdelningarna och ökade krav kommer att 

ställas på vårdavdelningspersonalen (Haines, Perrott & Weir, 2006). 

Det mest fundamentala i vårdandet av pediatriska patienter är att kunna göra snabba 

och korrekta bedömningar och tillgodose adekvat behandling därefter (VandenBerg, 

Hutchison & Parshuram, 2007). Konsekvenserna av ett inadekvat omhändertagande 

kan leda till neurokognitiva skador och andningsstillestånd/hjärtstillestånd. Vitala 

funktioner mäts inte alltid och när de mäts, sker det inte tillräckligt ofta. De uppmätta 

avvikelserna tillerkänns inte tillräckligt stor betydelse. Ett led i att säkra 

patientsäkerheten är att upptäcka tecken på svikt i tid. I nuvarande system finns dock 

brister eftersom expertis endast erbjuds i samband med att patienten hunnit bli så 

kraftigt försämrad att patienten kan drabbas av bestående skador (ibid.). 

 

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f, 2010) utfördes en 

oberoende granskning av patientsäkerhetsarbetet vid ALB. I rapporten framkom flera 

faktorer som utgör risker för patientsäkerheten. Det påvisas bl.a. genom att ALB har 

haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta sjuksköterskor. Det förekommer 

även att vissa vårdavdelningar saknar specialistutbildade sjuksköterskorna upp till 90 

%. Personal på ALB upplevde en patientsäkerhetsrisk med att andelen sjuksköterskor 

med specialistutbildning inte var tillräckligt hög (ibid.). 

 

All sjukvård ska bedrivas i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

patienterna ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (hälso- och 

sjukvårdslagen, [HSL] SFS 2010:659, 6 kap, 1 §) samt uppfylla kraven på god vård av 

god kvalitet (HSL, SFS 1982:763 2 a §). 

2.1 Bedömning av pediatriska patienter 

Omvårdnad av pediatriska patienter innebär komplexa arbetsuppgifter där 

sjuksköterskan har flera åtaganden som t.ex. att vara vårdgivare, utbildare, rådgivare, 
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kurator, advokat och vårdsamordnare (Andersson, Cederfjäll, Jylli, Nilsson Kajermo & 

Klang, 2007). Det ingår även att ge säker, tydlig och förtroendefull omvårdnad till det 

många gånger svårt sjuka barnet och till barnets föräldrar som kan lida av sorg och vara 

i chock (Andersson et al., 2007; O´neill, 1998). Situationen blir mer komplicerad än om 

sjuksköterskan endast behövde förhålla sig till det sjuka barnet. Föräldrarna behöver 

information, undervisning, rådgivning och vägledning. Särskilt om föräldrarna inte 

förstår syftet med omvårdnad och medicinsk behandling (Tveiten, 2000). 

 

Kvaliteten på omvårdnad är beroende av sjuksköterskans kompetens, och hur den 

förmedlas (Fero, Witsberger, Wesmiller, Zullo & Hoffman, 2008). Sjuksköterskan 

använder sig av flera olika metoder för att inhämta information om patienten. Detta kan 

ske via samtal men även via kliniska undersökningar och observationer. Den 

sammanfattande bedömningen av patienten kommer att omfatta en kombination av 

symtom och tecken samt objektiv och subjektiv information om patientens 

hälsotillstånd. Sjuksköterskan behöver även ha förmågan att förstå vilken information 

som är viktig och väsentlig samt ha ett kritiskt tänkande för att kunna identifiera 

behoven eller problemen som påverkar patientens hälsa, ohälsa och välbefinnande 

(Ehrenberg, Wallin & Edberg, 2009).  

 

Varje utvecklingsstadium i barns uppväxt för med sig unika anatomiska och 

fysiologiska förändringar samt åldersspecifika symtom. Detta inverkar på bedömningen 

och behandlingen av barn vilket sjuksköterskan måste ha kunskap om (Tveiten, 2000). 

Hos pediatriska patienter är det viktigt att tidigt känna igen tecken på akut sjukdom då 

patienterna hastigt kan försämras. Pediatriska patienters överlevnad är beroende av en 

snabb diagnos och en tidig identifiering av tecken på chock eller andningssvikt för att 

förhindra mortalitet (Miall, Rudolf & Levene, 2004). På grund av att pediatriska 

patienter generellt sett har högre syrgasförbrukning, ämnesomsättning och 

vattenomsättning än vuxna, tenderar de till att reagera med hypertoni, chock, brady- 

eller takykardi fortare och mer oväntat (Larsson & Rubertsson, 2005). Eftersom barn, 

till skillnad från vuxna, sällan kan uttrycka sig med ord kommer sjuksköterskans 

chanser till korrekt subjektiv bedömning vara beroende av kunskapsbasen (Tveiten, 

2000; Larsson & Rubertsson, 2005). 
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2.2 Strukturerad bedömning med bedömningsverktyg 

För att sjuksköterskor på ett tidigt stadium ska kunna identifiera tecken på svikt av 

vitala funktioner kan ett bedömningsverktyg vara behjälpligt (Tucker, Brewer, Baker, 

Demeritt &Vossmeyer, 2008). Lewandowski (2003) och Farquhar, Collins Sharp och 

Clancy (2007) anser att patientsäkerheten kan stärkas genom att bland annat utforma 

riktlinjer och PM för stöd i bedömningen av pediatriska patienter. 

 

Det finns olika typer av bedömningsverktyg, det mest förekommande utav dem kallas 

Pediatric Early Warning Score [PEWS] (Egdell, Finlay & Pedley, 2007). Detta 

bedömningsverktyg kan vårdpersonal oberoende av sina respektive arbetslivserfarenhet 

använda sig av, för att få stöd i att snabbt bedöma riskfaktorer (ibid.). PEWS är en 

poängbaserad skala där onormala åldersrelaterade förändringar i den pediatriska 

patientens hjärtrytm, andningsfrekvens och andningsmönster, saturation, blodtryck, 

medvetenhetsgrad och patientens beteende poängsätts. Även sjuksköterskans och 

läkares oro för patienten ger poäng. Desto högre poäng patienter får desto större 

sannolikhet att patienten kan komma att behöva mer vårdkrävande resurser eller 

intensivvård (Winberg, Nilsson & Åneman, 2008; Tucker et al., 2008; Kinney et al., 

2008). PEWS kan ge en förvarning om att patientens tillstånd är försämrat om barnet 

uppfyller fem eller fler kriterier på bedömningsskalan (Duncan, Hutchison & 

Parshuram, 2006).  

 

PEWS- skalan har en stor sensibilitet, där många pediatriska patienter kan hamna under 

klara kriterier om inte barnets grundsjukdom och sinnesform finns med i beaktande 

(Edwards et al., 2009; Haines et al., 2006). Ändå uppfyller PEWS en hundra procentig 

känslighet för de patienterna som är i behov av intensivvårdsresurser och skalan är ett 

internationellt validerad och ett patientsäkert bedömningsverktyg (Haines et al., 2006). 

Med PEWS kan man enligt en studie ha en förvarnings tid på elva timmar och därmed 

förhindra ett larm. Vissa situationer kommer dock alltid att behöva ett 

akutomhändertagande (Akre et al., 2010).  

 

Sjuksköterskor har enligt Tucker et al. (2008) upplevt att PEWS var ett lätthanterligt 

och marginellt tidsödande bedömningsverktyg. Verktyget stärkte deras bedömning och 

underlättade kommunikationen med läkarna och det som tidigare orsakat missförstånd 
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kunde undvikas (ibid.). Akre et al. (2010) anser att bedömningsverktyget också kan 

hjälpa läkaren att prioritera sina åtaganden. 

 

2.3 Klinisk kunskap 

Benner (1993) menar att klinisk kunskap är något man uppnår med tiden och många är 

omedvetna om att de ständigt erhåller nya kunskaper. Hon lyfter fram fem olika stadier 

som sjuksköterskan genomgår från nybörjare till expert. Varje stadium berikar 

sjuksköterskan med kunskap genom erfarenheter. Till en början är sjuksköterskan 

beroende av regler och handledning för att kunna hantera svårigheter i 

omvårdnadsarbetet.  Utvecklingen leder till att sjuksköterskan självständigt kan 

bemästra situationer genom att förutse händelser och omprioritera omvårdnadsarbetet 

d.v.s. vidta korrekta åtgärder och lösningar utan att ödsla tid på felaktiga metodval. 

Expertis kommer inte med antal år i yrket utan är en process där många praktiska 

omvårdnadssituationer förädlas med den teoretiska kunskapen (ibid.). Hur väl en 

nyutexaminerad sjuksköterska klarar av sina arbetsåtaganden är också förenat med 

sjuksköterskans ålder, mognad och tidigare arbetserfarenheter (Cox, Teasley, Lacey, 

Carroll & Sexton, 2007). Även Cioffi (2001) menar att teorin endast kan bli verklig när 

den sätts i handling genom att sjuksköterskan jämför sina tidigare upplevda 

patientsituationer med andra liknande situationer och utifrån det gör ett antagande – ett 

så kallat heuristiskt antagande. Dessa heuristiska antaganden hjälper sjuksköterskor att 

påskynda bedömningar och behandlingar i både akuta och kliniska situationer. Endast 

när erfarenheten är kopplad till beprövad kunskap och ett individualiserat 

patienttänkande ökar det sjuksköterskans chanser till korrekta, snabba och därmed 

patientsäkra bedömningar (ibid.). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor har svårigheter att få ihop teori med praktik vilket 

visar sig i sjuksköterskors bristande förmåga att organisera, planera och prioritera sina 

arbetsuppgifter(Andersson et al., 2007). De upplever sin arbetsdag som stressande, 

samtidigt som de sällan eller aldrig är benägna till att be om hjälp, eftersom deras 

ambitioner är att klara av den komplexa verkligheten på egen hand. De lägger mycket 

energi på att bli accepterade som nya gruppmedlemmar och är beroende av 

uppmärksamhet i form av positiv feedback i sitt yrkesutförande (ibid.). 
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I barnsjuksköterskans ansvar ligger bl.a. att ha kunskap om barns fysiska och psykiska 

behov, omvårdnad i samband med fysisk, psykisk och existentiell ohälsa. 

Barnsjuksköterskan ska ha fördjupad kunskap och färdighet i omvårdnad i av akut och 

kronisk sjukdom samt omvårdnad vid intensivvård. Barnsjuksköterskan ska kunna 

organisera omvårdnadsarbete och vårdinsatser samt samverka med andra vårdinstanser. 

I ansvaret ingår även att trygga säkerheten och kvaliteten ska vara anpassat till det 

enskilda barnet(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

 

I Sverige kan sjuksköterskor utan specialistkompetens inom pediatrik bli anställda inom 

pediatriska verksamheter. I den tre år långa grundutbildningen utgör pediatrisk 

omvårdnad och sjukdom endast en liten del av utbildningen (Andersson et al., 2007). 

Eftersom det förekommer att även grundutbildade nyutexaminerade sjuksköterskor 

arbetar inom pediatrik är det viktigt att de sjuksköterskorna får det stöd de behöver för 

att klara sina åtaganden. Det är nödvändigt att finna vägar till hur man bäst kan stödja 

dem, eftersom arbetsgivaren ställer samma krav på den grundutbildade som på den 

specialistutbildade barnsjuksköterskan (ibid.). Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver 

mer träning i att utifrån bedömningen fatta svåra beslut och det ska inte ske på 

patientsäkerhetens bekostnad (Fero et al., 2008). 

 

Kritiskt tänkande är nödvändigt i vårdarbetet för att kunna göra säkra och verkningsfulla 

kliniska beslut (Aschcraft, 2010). Sjuksköterskan kan trots en tids erfarenhet ha fortsatta 

svårigheter i att integrera flera olika källor av kliniska data. Det begränsar förmågan att 

förutse och hantera förändringar i patienters tillstånd och därmed söka stöd. Kritiskt 

tänkande är ett viktigt redskap i arbetet för ökad patientsäkerhet men förutsätter övning 

och utveckling av det kritiska tänkandet. Förmågan att förutse en förändring i en 

patients tillstånd kan innebära skillnaden mellan att förebygga och hantera ett kritiskt 

sjukdomstillstånd. Kritiskt tänkande leder till förbättrade förhållanden för patientens 

tillfrisknande (ibid.). 

2.4 Patientsäkerhet 

Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 28 §) skall 

ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög 

patientsäkerhet och god kvalitet på vården (ibid.). Ledningssystemet ska säkerställa att 

det finns rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs för att 
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utföra arbetsuppgifterna. Det ska finnas rutiner som specificerar personalens ansvar och 

befogenheter samt planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens 

behov (SOSFS 2005:12, 4 kap 3§). Ledningssystemet ska även säkerställa att det finns 

samverkan i vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, 

nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare, (SOSFS 2005:12, 4 

kap, 4§). 

 

Patientsäkerhet är en ansträngning som uppnås genom både individuell och 

samverkande ansträngning mellan vårdpersonal (Farquhar et al., 2007). Det är många 

faktorer som i hög grad påverkar den individuella vårdpersonalens förmåga att ge säker 

och högkvalitativ vård. Brister i bl.a. riktlinjer, omvårdnadsmetoder, organisatorisk 

utformning och bemanningsproblem kan äventyra patientsäkerheten (Farquhar et al., 

2007). Pediatriska avdelningar med högre personaltäthet, alltså färre patienter per 

sjuksköterska, har visat sig ge bättre kvalitetsresultat av patientsäkerhet (Lacey & Cox, 

2009). 

 

Studier från Australien, USA och Europa har påvisat resultat som tyder på att 

pediatriska patienter har vårdats suboptimalt på sjukhus. Symtom har missats, 

missbedömts eller felbehandlats (Edwards, Powell, Mason & Oliver, 2009) och 

oerfarna jourläkare har inte konsulterat bakjourer för hjälp i bedömningen (Tibballs, 

Kinney, Duke, Oakley & Hennessy, 2005; Brilli et al., 2007). För att uppnå god 

patientsäkerhet, tillfredsställda patienter och kostnadseffektiv vård krävs det därför 

systematiskt kvalitetsarbete (Fero et al., 2008).  

 

I granskningen som HSN-f (2010) utförde på ALB identifierades storförbättrings- 

potential inom förekomst, tillgänglighet, samstämmighet och efterlevnad av rutiner och 

riktlinjer då dessa har en stor del i patientsäkerhetsarbetet. Det efterfrågades även en 

ökning av läkares medverkan i patientsäkerhetsarbetet, säkrare läkemedelshantering, 

säkrare överföring av patienter mellan olika enheter. Teamarbetet, kommunikationen 

och antalet sjuksköterskor med specialistutbildning behövde också utökas. Då grund- 

utbildningen för sjuksköterskor till stora delar är inriktad på teoretisk kunskap och 

endast innehåller en liten del pediatrik ställs det stora krav på en välstrukturerad och 

tillräckligt lång introduktion. ALB arbetar idag med att förbättra patientsäkerheten 

genom introduktion och kompetensutveckling samt utarbeta checklistor och 
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handböcker som stöd för personalen. De arbetar även med att förbättra teamarbete och 

kommunikation inom vårdteamet, ha säkrare läkemedelshantering och simulatorträning 

samt fortsatt rapportering av avvikelser (ibid.). 

2.5 Intensivvårdens stöd och externtstöd 

Enligt kompetensbeskrivning från Examensordning (SFS 2006:1053) ska en 

specialistsjuksköterska med examen i intensivvård kunna planera, leda, samordna och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder. Specialistsjuksköterskan ska även ha förmåga att 

observera och bedöma funktioner hos patienter avseende alla organsystem och kunna 

initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder (ibid.). Intensivvården ska 

förebygga och behandla svikt i organsystem. Den höga vårdnivån hos en 

intensivvårdsavdelning utgör en resurs för sjukhusets samtliga kliniska specialiteter 

(Svensk intensivvårdsregister, [SIR], 2009a). Sjuksköterskor med specialistkompetens 

inom intensivvård kan stödja vårdavdelningar med sin kompetens och erfarenhet av att 

vårda svårt sjuka patienter, samt höja kunskapen i omvårdnaden av dessa. De kan i 

synnerhet stödja vårdavdelningar vid övertagning av patienter från intensivvård till 

vårdavdelning. Intensivvårdssjuksköterskans stöd på vårdavdelningar har resulterat i 

färre återinläggningar till intensivvården (Chaboyer, Gillespie, Foster & Kendall, 

2005).  

 

Ett annat steg i att förbättra patientsäkerheten är genom externa stödverksamheter t.ex. 

MIG. Till MIG kan sjuksköterskor på vårdavdelningar vända sig och finna stöd i 

bedömning och vård av patienter. Denna stödverksamhet har inrättats på många 

sjukhus runt om i världen, mestadels inom vuxenvården men förekommer även inom 

den pediatriska vården (Winberg et al., 2008).  

 

MIG blev för första gången introducerat på Liverpool Hospital i Australien under 1990-

talet (Bellomo et al., 2004). Tanken bakom projektet var att minska 

vårdavdelningspatienternas hjärtstilleståndsfrekvens eftersom den inte hade minskat 

under de senaste 30 åren. Detta trots att det fanns väletablerade akutteam på sjukhusen 

(Bellomo et al., 2003; Bell, Konrad, Granath, Ekbom & Martling, 2005). Genom att 

intensivvårdens expertis även skulle finnas tillgänglig ute på vårdavdelningarna för att 

tidigt identifiera och behandla försämrade patienter, med eller utan svikt i de vitala 

funktionerna, skulle man därmed förhindra hjärtstopp eller skapa bättre förhållanden 
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för patienternas tillfrisknande (Jones et al., 2006; Hillman, 2004). Det ansågs även att 

gapet mellan intensivvården och vårdavdelningen var för stort och hoppades på att 

MIG skulle kunna överbrygga detta glapp (Hillman, 2004).  

 

Enligt SIR (2009b) är definitionen på MIG att identifiera kritiskt sjuka patienter på 

vårdavdelningarna. Grundtanken är att förutse, förebygga, behandla och kommunicera 

enligt ett befintligt poängsystem. Detta sker genom att man utbildar vårdavdelningens 

personal i att tidigt upptäcka tecken på begynnande organsvikt utifrån ett kriteriesystem 

som följer internationell standard (ibid.). MIG ger tillgång till personal som kan 

ordinera behandlingar, utföra avancerad luftvägsmonitorering, sätta centrala infarter 

och kompetens att starta intensivvårdbehandling på plats (Hanson et al., 2009). 

Intensivvårdssjuksköterskan och intensivvårdsläkaren har både teoretisk kunskap och 

klinisk erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter och är specialiserade på att behandla 

och bedöma svikt hos ett eller flera organsystem (Hillman, 2004). Därmed ska ansvaret 

för en mobil intensivvårdsgrupp vila på intensivvården (ibid.). 

 

Den vanligaste benämningen av MIG verksamheter internationellt inom pediatriken är 

Pediatric Rapid Response Team (PRRT).  Teamen består av både intensivvårdsläkare 

och intensivvårdsjuksköterska och i en del fall även en specialist inom andningsvård 

(Mistry, Turi, Hueckel, Mericle & Meliones, 2006). På Barn- och ungdomssjukhuset i 

Lund [BUS] finns en MIG verksamhet. Där har intensivvårdssjuksköterskan i uppgift 

att vara en rådgivande och stödjande funktion, genom att både uppmuntra och praktiskt 

visa hur man utför vissa omvårdnadsåtgärder. Som exempel kan nämnas att lära 

sjuksköterskorna hur långt man fick gå ner med sugkatetern i barnets svalg och näsa 

(personlig kommunikation, L. Hansson, BIVA-MIG intensivvårdssjuksköterska på 

BUS, 25 januari 2011). 

 

Internationellt har etablering av olika MIG skett i större utsträckning inomvuxenvården 

jämfört med inom pediatriken (De Vita et al., 2006). De mest förekommande teamen 

inom vuxenvården är Medical Emergency Team (MET) och Rapid Response Team 

(RRT) som består av intensivvårdsläkare och specialistsjuksköterskor (ibid.) samt 

Critical Care Outreach (CCO) som består av intensivvårdsjuksköterskor med 

huvudansvar för teamet där läkare kan tillkallas (Endacott & Chaboyer, 2006). Som 

exempel kan nämnas att CCO:s arbetsuppgifter består i att undervisa och stödja 
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vårdavdelningspersonal i att vårda nyutskrivna intensivvårdspatienter och andra svårt 

sjuka patienter. De ska även fungera som koordinatorer mellan vårdavdelningar och 

intensivvården, genom att förbereda plats och iordningsställa patienter inför transporter. 

De kan även påbörja monitorering utifrån status, ge emotionellt stöd till patienten och 

till deras anhöriga (ibid.). Enligt SIR(2009b) består MIG alltid av en 

intensivvårdsläkare och en intensivvårdssjuksköterska som ska verka konsultativt och i 

samråd med avdelningsläkaren och den patientansvariga sjuksköterskan och så länge 

patienten inte kräver intensivvårdsplats tar MIG inte över ansvaret. Varje vårdbegäran 

ska leda till en bedömning av patientens fortsatta vårdbehov (ibid.).  

2.6 Erfarenheter av externt stöd 

Pediatric Rapid Response Team har inom pediatriken givit tydliga signifikanta 

förbättringar t.ex. minskat allvarlighetsgraden av sjukdomsförloppet, minskad anestesi 

och sedering, färre akutintuberingar och andningsstillestånd samt färre allvarliga 

metaboliska åkommor (Kinney et al., 2008; Hunt et al., 2008; Tibballs et al., 2005; 

Brilli et al., 2007). Detta har förbättrat den pediatriska patientens tillfrisknad och 

överlevnad (ibid.). Ett annat tecken på att vårdkvaliteten förbättrades var att 

larmförekomsten minskade (Sharek et al., 2007). I flera studier har implementeringen 

av MIG ökat de oplanerade inläggen på intensivvårdsavdelningar eftersom fler 

patienter blivit identifierade (Kinney et al., 2008; Brilli et al., 2007; Hanson et al., 

2009). Patienterna var dock i bättre tillstånd eftersom behandlingsåtgärder hade 

påbörjats snabbare, och arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningar ansågs därför 

inte vara ökad (Kinney et al., 2008; Hanson et al., 2009). 

 

De mest förekommande samtalen till MIG har handlat om barn under ett år, 

respiratoriska problem så som desaturation och/eller apnéer samt nyopererade barn. De 

allra flesta barnen hade kroniska eller redan kända svårbehandlade sjukdomar (Kinney 

et al., 2008; Haines et al., 2006; Mistry et al., 2006). Det är oftast sjuksköterskorna som 

tar initiativet till ett MIG samtal, där förutom respiratoriska problem även oro för 

patienten är en av de mest förekommande anledningarna (Tibballs et al., 2005; Brilli et 

al., 2007). Av alla MIG kontakterna resulterade hälften av fallen till att patienten inom 

24timmar togs till intensivvården (Haines et al., 2006) Samtalen kom oftast på helger 

vilket förklarades med att jourhavande läkare hade mindre kunskap om patienten 

(Mistry et al., 2006). 
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MIG har inom pediatrik och vuxenvården visat sig stödja sjuksköterskans 

omhändertagande av patienter på vårdavdelning, förbättrat arbetsmiljön och varit ett 

utbildningstillfälle (Salamonson, Heere, Everett & Davidson, 2006;Galhotra et al., 

2005; Kinney et al., 2008). Det har också öppnat upp tidigare barriärer och ändrat 

kulturen mellan vårdavdelningarna och intensivvården (Jones et al., 2006). 

Sjuksköterskorna ser att MIG har gjort dem mer lyhörda och uppmärksamma på 

patienters vitala parametrar, vilket gjorde dem tryggare i bedömningen av patienten. De 

kände sig även lugnare i samband med att patienterna blev försämrade eftersom de 

visste att hjälp var på väg (Jones et al., 2006;Jones, King & Wilson, 2009).  

 

På BUS har man sett stora fördelar efter MIG implementeringen. Man upplever ett ökat 

samarbete mellan intensivvården och vårdavdelningarna. Både läkare och 

intensivvårdssjuksköterskor anser att bedömningarna på vårdavdelningarna har blivit 

bättre och att man redan innan kontakten med MIG har hunnit utföra adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Dock har ingen strukturerad utvärdering utförts ännu(personlig 

kommunikation, L. Hansson, BIVA-MIG sjuksköterska på BUS, 25 januari 2011). 

 

I en studie inom vuxenvården har man påvisat att endast 40 % av alla bedömda 

patienter som har tydliga MIG-kriterier kommer i kontakt med MIG (Salamonson et al., 

2006). Anledningarna var att sjuksköterskor hade liten arbetslivserfarenhet, låg 

kunskap om MIG och hade varit utsatt för kränkande bemötande från MIG personal. 

Det fanns även sjuksköterskor som vittnande om en rådande hierarki på avdelningen, i 

rädsla för att avdelningsläkaren skulle känna sig åsidosatt valde man att först ringa 

avdelningsläkaren trots att det försenande en MIG kontakt (Salamonson et al., 2006; 

Jones et al., 2009). Eftersom det finns lite erfarenhet av MIG inom pediatriken kan 

pediatriken ta lärdom av de befintliga verksamheterna inom vuxenvården (Brilli et al., 

2007).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Kompetens och erfarenhet är nödvändigt för att bedriva patientsäker pediatrisk 

sjukvård. I en granskning av patientsäkerhetsarbetet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

identifierades flera brister som påverkat patientsäkerheten. Två allvarliga brister är att 

det finns en hög andel nyutexaminerade sjuksköterskor och att 75 % av 

sjuksköterskorna på slutenvårdsavdelningarna saknar specialistutbildning inom barn- 

och ungdomssjukvård.  Inom pediatrisk omvårdnad är det viktigt att tidigt 

uppmärksamma tecken på akut sjukdom då pediatriska patienter hastigt kan försämras. 

En snabb diagnostik, identifiering och behandling av tecken på chock eller 

andningssvikt kan förhindra mortalitet. Hälsoutfallet är beroende av sjuksköterskors 

bedömning och omvårdnad och vilken kunskap och erfarenhet de besitter samt hur 

verksamheten skapar förutsättningar för trygga och patientsäkra bedömningar. 

 

Eftersom det finns få specialistutbildade sjuksköterskor inom barn- och 

ungdomssjukvården på ALB är vi intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor på 

vårdavdelningar utan specialistutbildning klarar av att utföra patientsäker bedömning 

och omvårdnad. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors strategier i bedömningen och omvårdnaden av 

pediatriska patienter. 
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5 DESIGN 

En deskriptiv, kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform ansågs lämplig då samma intervjufrågor ställs till alla informanterna 

samtidigt som informanterna erbjuds öppna svarsmöjligheter (Malterud, 2009). 

5.1 Urval 

Ett strategiskt urval gjordes bestående av åtta sjuksköterskor från tre 

slutenvårdsavdelningar på ALB. Två slutenvårdsavdelningar valdes eftersom de enligt 

statistik från datasystemet Clinisoft var de som hade flest inläggningar på BIVA under 

året 2010. Den tredje slutenvårdsavdelningen valdes utifrån den höga andelen 

vårdkrävande patienter. Sjuksköterskor utan specialistutbildning och med kortare än tre 

års erfarenhet inom yrket utgjorde det strategiska urvalets inklusionskriterier. 

Chefsjuksköterskorna för de slutenvårdsavdelningar där studien utfördes medverkade 

till att hitta informanter utifrån inklusionskriterierna.  

5.2 Analys 

En manifest innehållsanalys utfördes med inspiration av Malterud (2009) och 

Graneheim och Lundman (2004). Data från de ljudinspelade intervjuerna 

transkriberades. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger av båda 

författarna för att på så vis skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter identifierades 

teman som intuitivt väckte uppmärksamhet och som kunde representera olika aspekter 

av problemställningen. Var och ett av dessa teman fick en numrering. Meningsbärande 

enheter identifierades och numrerades utifrån föregående teman (Malterud, 2009). 

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna med bibehållen innebörd. Därefter 

utformades koder från den kondenserade texten som beskriver texten kort och koncist. 

Vidare systematiserades koderna utifrån den tidigare numreringen till sammanhörande 

subkategorier och vidare i sammanhörande huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Dessa huvudkategorier förmedlade materialet och beskrev specifika delar av 

studiens problemställning(se tabell 1). 
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Tabell 1. Analysmetod 

Meningsbärande  

enheter  

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod  Subkategori  Huvud- 

kategori 

”Först när patienten kommer 

så tittar jag på vad den har för 

apparater… och sen sorterar 

jag bort det som jag känner 

igen, och det jag inte känner 

igen måste kolla noggrant på, 

sen kollar jag allmäntillstånd, 

nutrition, elimination.” I 3 

 

 

Först tittar på apparater, 

sen tittar på 

patientstatus. 

 

 

Fokus på 

teknisk 

apparatur.  

 

 

Strategier vid 

bedömning 

 

 

Interna 

strategier 

”[...] många gånger får man 

trycka på och trycka på, nej 

men nu måste ni komma för att 

det här gå inte...och de 

prioriterar naturligtvis andra 

saker som är mer akuta för 

dem så medans vi står där och 

inte kan hantera 

situationen[...].” I 8 

 

 

Det här går inte, läkaren 

måste komma nu, vi kan 

inte hantera situationen 

 

 

Läkaren 

inte 

tillgänglig 

 

 

Att söka stöd 

hos läkare 

 

 

Externa 

strategier 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Verksamhetschefer på de utvalda avdelningarna tillfrågades och godkände studien 

innan den påbörjades. Chefsjuksköterskorna informerades och gav sitt stöd, och dessa i 

sin tur informerade sjuksköterskorna på vårdavdelningarna om att en studie skulle 

genomföras och om de inklusionskriterier som gällde. De sjuksköterskor som stämde in 

på inklutionskriterierna och fanns tillgängliga på avdelningarna under studietiden 

kontaktades och tillfrågades om deltagande i studien. Åtta informanter deltog i studien. 

Intervjufrågorna konstruerades med hjälp av litteratur i intervjumetodik och tidigare 

forskning på området (Malterud, 2009: Holloway & Wheeler, 2004; Cox et al., 2007). 

En pilotintervju utfördes och transkriberades för att testa intervjuguidens innehåll. En 

fråga i intervjuguiden reviderades och förtydligades. För resterande frågor fann 

författarna att de överensstämde med studiens syfte.  
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Intervjuerna genomfördes under arbetstid, vid en tidpunkt vald av informanterna själva. 

De ägde rum i olika lokaler efter tillgång, men alla lokaler var väl avskilda och ostörda. 

De flesta intervjuerna utfördes under överlappningstiden mellan dag- och kvällspass. 

Alla intervjuer genomfördes enskilt med var och en av informanterna och tog mellan 

15-27 minuter. Intervjuerna följde en intervjuguide och en och samma författare 

intervjuade samtliga informanter. Den andra författaren var alltid närvarande och förde 

stödanteckningar, där gester och kroppsspråk dokumenterades (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alla intervjuer ljudinspelades (Malterud, 2009: Polit & Beck, 2008: 

Holloway & Wheeler, 2004). 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

En etisk självgranskning utfördes innan studien startade. Samtliga verksamhetschefer 

och chefssjuksköterskor på de berörda avdelningarna kontaktades för godkännande av 

studien. Författarna informerade de sjuksköterskor/informanter som valde att delta i 

studien muntligt och skriftligt om studiens syfte och genomförande. Alla informanter 

informerades om att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan, både under intervjuns gång och efter avslutad intervju. 

Samtliga informanter gav muntligt samtycke till att delta i studien. All data har 

behandlats konfidentiellt och förvaras på en säker plats. Ljudfilerna kommer att raderas 

när studien är avslutad (Notter & Hott, 2008; Malterud, 2009). Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus aktuella situation har blivit uppmärksammad i media och det har därför 

varit svårt att inte kunna behålla dess anonymitet. Sjukhuset benämns därför vid sitt 

namn i denna studie men utan att uppge de avdelningar studien genomfördes på. Delar 

av citat har även tagits bort som direkt kunde härledas till vårdavdelningarna. 
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7 RESULTAT 

Urvalsramen för studien resulterade i att åtta informanter rekryterades under den 

utvalda studietiden. Informanterna hade arbetat som sjuksköterskor mellan tre månader 

och tre och ett halvt år, varav inom pediatrisk verksamhet mellan tre månader till två 

och ett halvt år. Informanten med tre och ett halvt års erfarenhet, hade varit borta från 

verksamheten under ett år och inkluderades därför i studien. Endast två av 

informanterna hade arbetat inom pediatrisk verksamhet mer än ett år. Sex av 

informanterna var nyexaminerade sjuksköterskor när de började arbeta på de 

pediatriska slutenvårdsavdelningarna. Samtliga informanterna var kvinnor mellan 25 

och 42 år.  

 

Innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier som relaterar till studiens syfte, interna 

strategier och externa strategier, samt fyra subkategorier per huvudkategori (se tabell 2). 

De interna strategierna innefattar de teoretiska och kliniska förutsättningar som 

informanterna anser att deras grundutbildning och inskolning gett dem i pediatrisk 

bedömning och omvårdnad, samt de strategier informanterna använde sig av och 

tillgången och nyttan av PM som hjälp i bedömningen och omvårdnaden. Externa 

strategier innefattar informanternas strategier när deras interna strategier är otillräckliga 

och inte ger dem det stöd de behöver för att klara av bedömningen och omvårdnaden av 

de pediatriska patienterna. De innefattar det kollegiala stödet och föräldrarnas 

medverkan i samband med bedömningarna och omvårdnadsarbetet, samt 

informanternas strategier vad gäller att söka stöd hos läkare och stöd utanför den egna 

avdelningen.  

 

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategorier        Subkategorier 

 

Interna strategier 

Att söka stöd i den teoretiska och kliniska kunskapen  

Att söka stöd i inskolningen 

Strategier vid bedömning 

Att söka stöd i PM och riktlinjer 

 

Externa strategier 

Att söka stöd hos kollegor 

Att vårda tillsammans med föräldrar 

Att söka stöd hos läkare 

Att söka stöd utanför avdelningen 
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7.1 Interna strategier 

Nedan följer en beskrivning av de interna strategier som informanterna beskrivit i 

samband med intervjuerna. 

7.1.1 Att söka stöd i den teoretiska och kliniska kunskapen 

Samtliga informanter utgick från sin teoretiska kunskap i bedömningen och 

omvårdnaden av pediatriska patienter, men ansåg att grundutbildningen gav dem 

bristfällig teori inom pediatrik för att klara av bedömningen och omvårdnaden av 

patienterna. Detta yttrade sig i att sjuksköterskorna upplevde att de inte hade någon 

fördjupad kännedom eller kunskap i de barnspecifika sjukdomarna och i de normala 

vitalparametrarna.  

 

”[…] sjukdomar som man verkligen lägger tyngden på under utbildningen, KOL, 

lunginflammation. Sådant som man kan men här är det diagnoser som man (paus) jag 

har inte i mina böcker hemma och jag har inte läst det, så det är svårighet, bristande 

kunskap.” Informant 1 

 

”Det är till exempel andningsfrekvens (paus) vissa har hundra det är för mig jätte hög, 

men då säger de – nej men nej så de är vanlig (paus) de säger så barn brukar ha 

hundra.”Informant3 

 

Inte heller i den kliniska kunskapen från den verksamhetsförlagda utbildningen kunde 

informanterna finna tillräcklig kunskap för att behärska pediatrisk bedömning och 

omvårdnad. Anledningarna var enligt informanterna att grundutbildningen inte erbjöd 

verksamhetsförlagd utbildning i tillräckligt stor omfattning.   

 

”Ja man har bara haft praktik på vuxen, jag har bara haft en vecka på BVC, det är allt 

jag har fått under min grundutbildning.” Informant 3 

 

7.1.2 Att söka stöd i inskolningen 

Samtliga informanter vände sig till kunskapen de fått under sin inskolning. Många 

informanter ansåg att deras inskolning var tillfredställande, men att den inte kunde 

tillgodose dem med allt de behövde kunna för att bemästra omvårdnaden av pediatriska 

patienter. Alla sjuksköterskor fann en grund i sin kliniska kunskap genom inskolningen 

och utförde sina bedömningar och omvårdnad utifrån vad de hade lärt sig genom den. 
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Kvalitén på inskolningen var också beroende av erfarenhet på den sjuksköterska som 

ledde inskolningen och hur många som inskolades samtidigt, samt vilka diagnoser de 

hann beröra.  

 

”Det är väldigt olika, vi har inte så många erfarna sjuksköterskor just nu så dem som får 

inskolningen nu får nog inte så erfarna sjuksköterskor(paus) men när jag gick då var det 

många som hade jobbat här länge, då fanns det många erfarna.” Informant 7 

 

” [...] barnen jag hade under inskolningen är inte alltid dem barnen man har sen efter 

inskolningen [...] då känns det som att man får börja om lite men det är svårt att täcka 

allt under inskolningen.” Informant 9 

 

7.1.3 Strategier vid bedömning 

Samtliga informanter saknade en klar systematik i bedömningen av de pediatriska 

patienterna. Det framkom flera variationer på hur de utförde bedömningarna. De flesta 

informanterna använde sig av olika vitalparametrar som stöd vid bedömningen. En 

strategi var att utgå från patientens diagnos som ram för vilka vitalparametrar de skulle 

kontrollera.  

 

”Det beror på vad barnen har för svårigheter, vad den har för grundsjukdom (paus) om 

det är något barn med andningssvårigheter så kollar man ju liksom indragningar, 

saturation och sådana saker. Men när ett barn med någon annan problematik, så kanske 

man kollar andra [...].” Informant 2 

 

Andra informanter fann att bedömningen till största del innefattar att titta kliniskt på 

patienten eftersom patienterna saknar verbal kommunikation. De tyckte även att det var 

svårt att utifrån patientens symtom bedöma allvarlighetsgraden i hälsotillståndet. 

Bedömningsstrategin av den kliniska datan blev att göra subjektiva antaganden genom 

att utesluta en rad faktorer som kunde vara tänkbara orsaker till ett barns skrik. 

 

”De kan ju inte säga hur de mår – jag är hungrig, jag har ont, eller jag har bajs i 

blöjan. Man får försöka, verkar den inte må riktigt bra får man anta den har ont fast 

man inte riktigt vet [...].”Informant 6 

 

”Dels de här riktigt små de kan inte kommunicera på samma sätt som de här äldre kan, 

man får liksom se men den här verkar ha ont nu, så då får man ge lite smärtlindring 
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ibland (paus ) så det kan vara svårt att veta vad som är vad, om de bara skriker för att 

de skriker eller om de skriker för att de har ont [...].” Informant 9 

 

Några informanter ansåg att den tekniska apparaturen var det första steget i 

bedömningen av de pediatriska patienterna. Informanterna upplevde ett behov av att 

först få kontroll över den tekniska delen, innan de hade möjlighet att ta sig an barnet. 

Orsaken till att bedömningen utfördes så, ansåg informanterna var på grund av de inte 

hade tillräcklig med kunskap om apparaterna. 

 

”Först när patienten kommer så tittar jag på vad den har för apparater (paus) och sen 

sorterar jag bort det som jag känner igen, och det jag inte känner igen måste kolla 

noggrant på, sen kollar jag allmäntillstånd, nutrition, elimination.” Informant 3 

 

Informanterna ansåg att de pediatriska patienterna var oberäkneliga. De upplevde att 

det inte fanns några större marginaler i att uppfatta hur allvarligt sjuka patienterna var. 

Detta ansågs vara en del i patienternas fysiologiska svar och att det inte kunde 

förhindras av bedömningsstrategier. Alltså fann informanterna inga strategier i hur de 

skulle bemästra situationerna. 

 

”[…] de är så sköra att de kan vända så himla snabbt (paus) från att må ganska bra till 

att plötsligt vara akut sjuka [...] hon mådde ganska bra och så där, men hon bara vände 

och blev askgrå i ansiktet[...] och det var liksom ingen annan heller på avdelningen som 

förstod hur svårt sjuk flickan var. Det slutade med att flickan fick åka till intensiven och 

det gick bra (paus) det är tufft när de bara vänder så där, utan att man är beredd på 

det.”Informant 6 

 

7.1.4 Att söka stöd i PM och riktlinjer 

Tillgången och tillgängligheten till PM var avhängt vilken avdelning informanterna 

arbetade på. Några informanter ansåg att det fanns bra PM för deras 

avdelningsspecifika diagnoser och att det fanns bra PM i åldersrelaterade 

vitalparametrar.  

 

”Inte för allt men för mycket finns det PM [...].”Informant 6 

 

”Inte så mycket, vi har inte många bra PM på akuta fall, men visst har vi riktlinjer kring 

olika parametrar man kan använda sig av.” Informant 7 
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Andra informanter fann att avdelningens PM var bristfälliga eller obefintliga och sökte 

sig av andra strategier som att leta upp andra avdelningars PM eller att gå efter sin egen 

känsla.  

”Nej inget PM så utan (paus) sunt förnuft.” Informant 3 

 

”Det har man ju fått ragga upp själv[...]olika avdelningar har olika PM så jag brukar 

titta på BIVA: s PM, sen akutens PM[...] det beror på vad man har för barn.” Informant 

2 

 

Samtliga informanter upplevde att det fanns väldigt många olika diagnoser på deras 

vårdavdelning och då det förekom att de behövde vårda patienter tillhörande andra 

kliniker gjorde att variationerna på diagnoserna ökade ytterligare. Det kunde bero på 

brist på vårdplatser inom den specifika vårdspecialiteten och då det inte fanns tydliga 

riklinjer för vilka patientkategorier som vårdavdelningen avsåg att ta emot och hur 

vårdkrävande de fick vara. Det förekom därför även att patienter från intensivvårds- 

avdelningen, som enligt informanterna inte var avdelningsklara, vårdades på deras 

vårdavdelning. Obekant teknisk apparatur och ökad vårdtyngd kunde medföljda dessa 

patienter. En del informanter hade som strategi att söka stöd i vårdavdelningens 

riktlinjer, men fann brister i dessa. De uppgav att de ibland inte hann läsa på vilket var 

relaterat till högt patientflöde. 

 

”De är väldigt svårt sjuka, de är kritiskt sjuka (paus) det är ofta som vi får upp BIVA 

barn som egentligen borde ligga på BIVA men det finns inga platser[...].”Informant 7 

 

”Det är jätteviktigt att det kommer upp tydliga riktlinjer[...] speciellt när det är sådan 

enorm personalomsättning och många nya anställa, många nyexaminerade utan 

vidareutbildning, och sådana saker så jag tror att det är jätteviktigt för alla att vi vet vad 

vi ska kunna och vad vi förväntas kunna.” Informant 4 

 

 Informanternas strategi blev då att lära sig diagnoserna i samband med att de vårdade 

dessa pediatriska patienter. Några informanter upplevde att de stora patient- 

variationerna ledde till att de sällan hann fördjupa sig i diagnoserna, men också att det 

kunde leda till avsaknad av kontroll. Andra upplevde det som stimulerande med nya 

utmaningar. 
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”Det är svårt absolut, för det är så många olika diagnoser så man kan inte lära sig 

(paus) allting, det känns att man inte blir riktigt bra på någonting utan man får lite utav 

varje så då har man kanske inte riktigt den här kollen som man kanske önskar att man 

hade.” Informant 6 

 

”Egentligen väldigt väldig blandat [...] men vi har ju de som blir över från andra 

avdelningar de kommer dem som har blindtarmsinflammationer, hjärnskakningar, ja nu 

är det RS säsong så nu har vi dem barnen (paus) det är jätteolika, det är kul!” Informant 

8 

 

7.2 Externa strategier 

Nedan följer en beskrivning av de externa strategier som informanterna beskrivit i 

samband med intervjuerna. 

7.2.1 Att söka stöd hos kollegor 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var en självklarhet att söka stöd hos en annan 

sjuksköterskekollega. Hälften av sjuksköterskorna gick först till van sjuksköterska om 

en sådan fanns tillgänglig, annars fann de stöd hos sjuksköterskor med liknande 

erfarenhet.  

 

”[...] vi får hjälp av varandra och så där (paus) alla hjälper till med vad de kan och med 

de erfarenheterna man har, så det funkar.” Informant 7 

 

Vid bedömningen av svårt sjuka pediatriska patienter rådfrågade informanterna mer 

erfarna sjuksköterskekollegor, eftersom de ansåg att de själva saknade den kliniska 

bedömningsförmågan. 

 

”[...]jag försöker ta så många parametrar jag kan och sen försöker jag fråga den kollega 

jag arbetar med så hoppas jag att det är en van sjuksköterska [...] för jag har inte den 

kliniska blicken, jag tycker att det är jättesvårt att se[...].” Informant 1 

 

Oftast hade de en intern uppdelning mellan sjuksköterskorna på avdelningen, där de tog 

hänsyn till de sjuksköterskorna med mindre erfarenhet i fördelningen av de mer 

vårdkrävande patienterna. Minskad bemanning kunde dock leda till att informanterna 

fick ta hand om patienter som de inte hade fått inskolning i eller erfarenhet av.  
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”Jo det brukar vara så att den erfarna få ta hand om patienten och att den nya får sakta 

komma in (paus) vi brukar inte ha den svåraste när man är ny [...] jag blir skakig om jag 

behöver vara där, men som tur jag har inte behövt vara där (paus) men varje dag man 

går till jobbet man – oj om jag får den (paus) jag vet inte riktigt hur man handhar den 

där patienten.” Informant 3 

 

Redan efter två år inom verksamheten beskrev några informanter att de kunde vara de 

mest erfarna på avdelningen. En informant beskrev att vara den mest erfarna 

sjuksköterskan på avdelningen ledde till att många sjuksköterskor kom att fråga henne 

om råd i bedömning och omvårdnad av deras patienter, men hon hade i sin tur ingen 

som hon kunde vända sig till när hon hade behov av stöd. 

 

”[...] det kan ju ge lite otrygghet på nått sätt, att man själv är den som ska kunna allting 

och om det händer något så är det jag som ska (paus) kunna det, även fast det är någon 

annans patient (paus) så det är ju lite osäkerhet (paus) eller lite stressigt.” Informant 7 

 

I samband med att vissa informanter behövde ta emot patienter från 

intensivvårdsavdelningen, kunde tiden till att införskaffa sig kunskap kring patienten 

vara marginell. Intensivvårdssjuksköterskans överrapportering blev informanternas 

viktigaste kunskapskälla och strategi.  

 

”Hur han och hans familj skulle bemötas och hur de hade lagt upp rutinerna kring hela 

hans vård och hur deras önskemål om deltagande såg ut[...] många konflikter och 

missförstånd som gjorde deras start här (paus) riktigt tungt och de hade vi nog kunnat 

undvika om vi hade kommunicerat lite bättre vid överlämningen.”Informant 4 

 

Att behöva utsättas för de intensivvårdskrävande patienterna med bristfällig kunskap 

kring både diagnos och apparatur orsakade känslor av otrygghet inför omvårdnaden av 

patienten hos informanterna. Då det inte fanns någon erfaren kollega på plats blev 

situationen sårbar.  

 

”Nej det tycker jag faktiskt inte, i och med att det är ju känt att vi är ett gäng med nya 

sjuksköterskor och många är nyexaminerade och att man ändå placerar barn här som 

för de första inte ska vara här[...] som vi definitivt aldrig har fått någon genomgång av 

[...]det har man fått lära sig efteråt och det tycker inte jag är riktigt genomtänkt eller 

patientsäkert.” Informant 4 
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”Då vacklar man ju direkt för man är ju bara stark i sin yrkesroll när man känner att 

man kan utöva den liksom, och det kan man inte när man blir tagen på sängen.” 

Informant 4 

 

7.2.2 Att vårda tillsammans med föräldrar 

Informanterna fann föräldrarna behjälpliga i bedömningen och omvårdnaden av de 

pediatriska patienterna, eftersom föräldrarna alltid fanns närvarande. Föräldrarna hade 

större kännedom om sina barns habitual- och sjukdomstillstånd.  

 

”Oftast har de väldigt mycket kunskap, framför allt om barnet är väldigt sjukt från 

början (paus) för där kan det vara omöjligt för oss att veta om det är så här barnet 

brukar vara, om den har ont eller är ledsen (paus) då har jag svårt att se att man skulle 

klara sig utan föräldrarna.” Informant 8 

 

Relationen mellan informanterna och föräldrar var viktig för informanterna. Eftersom 

konsekvenserna av en sviktande relation kunde leda till att vården kring patienten 

upplevdes som påfrestande och föräldrarnas närvaro kunde uppfattas som en belastning 

och inte ett stöd. Informanterna ansåg att det var av vikt att föräldrarna delade och 

accepterade vårdandet. 

 

”Du har ju alltid föräldrarna med dig, när du vårdar barnet, det kan både vara 

föredelar och (paus) nackdelar. Fördelar är att föräldrarna kan trösta barnet och sköta 

omvårdnad och nackdelen är att om föräldrarna är oroliga så kan dem göra så att 

barnet också blir oroliga.”Informant 2 

 

”Ibland kan det vara svårt att sköta sitt jobb när föräldrarna bestämmer för mycket.” 

Informant 8 

 

7.2.3 Att söka stöd hos läkaren 

Samtliga informanter hade som strategi att söka stöd hos den patientansvarige läkaren. 

De flesta informanterna tyckte att de hade tillfredställande läkarstöd dagtid. Under 

jourtid ansåg samtliga sjuksköterskor att det var svårare att få kontakt med läkaren. De 

flesta menade att de behövde ha en bra anledning att ringa läkaren då de inte ville störa 

i onödan.  
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”[...]man vet inte riktigt säkert om man har gjort rätt bedömning och då ringer jag och 

stör i onödan nu, och då är det riktigt att behöva ringa upp igen en andra gång men då 

gör man det igen för det finns ju en anledning till att man inte har kunnat släppa det 

men, men just på helgerna känner man sig extra osäker för man vill ju inte störa, störa i 

onödan.” Informant 4 

 

Under jourtid kunde det även vara svårt att veta vem som bar ansvaret för patienten. 

Även om informanterna ansågs sig veta vem som var den ansvarige läkaren kunde den 

läkaren hänvisa till andra läkare på grund av brist på tid eller kunskap. Det resulterade i 

att informanterna inte kunde finna några andra strategier än att fortsätta ringa runt tills 

någon läkare kom. 

 

”Ja vi berättade om att det inte fungerade, vi berättade för honom om smärtan, vi bad 

honom ordinera mediciner som vi inte fick. Han ville att vi skulle ringa medicinläkaren 

och medicinläkaren tyckte inte att det var deras patient, så då skulle vi ringa tillbaka 

(paus) ja vi var hela tiden mellanhanden.” Informant 7 

 

”[...] jag bryr mig inte om epitet men någon läkare som kan och faktiskt har möjlighet att 

komma och backa upp oss[...] det var dålig uppbackning från läkare.” Informant 1 

 

Informanterna behövde läkarens stöd i olika vårdsituationer och försökte påkalla deras 

uppmärksamhet. Samtliga informanter upplevde att läkarna inte tog sig tid att lyssna på 

dem i tillräckligt stor omfattning och att de ibland inte fick den hjälp de behövde. Detta 

var enligt dem också avhängt av personliga egenskaper hos läkaren. 

 

”Jag sa så här – kan du komma hit för den här patienten är dålig och då(skratt)började 

den hör läkaren ha en lång utläggning om att hon stod på röntgen och vad hon gjorde 

just då (paus) och jag fick inte riktigt inflika att (paus)och då medans jag hade det hör 

samtalet och då ringde undersköterskan från den här salen så då gick jag in och då sa 

hon nu får vi larma[...].” Informant 6 

 

”Många gånger får man trycka på och trycka på, nej men nu måste ni komma för att det 

här går inte  och de prioriterar naturligtvis andra saker som är mer akuta för dem så 

medans vi står där och inte kan hantera situationen[...].” Informant 8 

 

När stödet inte var tillräckligt ledde det till att sjuksköterskorna kände skuld i 

händelsen. Att det var deras agerande i patientsituationen som stod till grund för hur 

stödet ifrån läkaren blev. Informanterna upplevde att deras kommunikation inte var 
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tillräckligt tydlig och ansåg att ansvaret för en förbättrad kommunikation mellan 

läkaren och informanten låg hos informanten.   

 

”Jag kanske hade behövt stå på mig mer, men jag sa nu får ni komma nu får ni komma 

(paus) ja jag vet inte varför de inte kom.” Informant 2 

 

”Jag blev ganska ledsen efter att det här hände (paus) det var nog för att jag kände att 

jag inte hade, att jag borde agerat hårdare från början att kanske på en gång skulle ha 

tryggt på akutlarmet och inte först springa runt och leta hjälp som jag inte fick (paus)att 

propsa på att jag behöver faktiskt hjälp här.” Informant 6 

 

7.2.4 Att söka stöd utanför avdelningen 

De flesta informanterna uppgav att de ibland uppsökte externt stöd genom att kontakta 

andra avdelningar, i samband med att de vårdade patienter som var utlokaliserade från 

sina hemavdelningar. Denna strategi upplevde informanterna mestadels som en 

stödjande funktion. Däremot uppgav samtliga informanter att de sällan eller aldrig 

uppsökte stöd från BIVA fast de upplevde att de vårdade den patientkategorin.  

 

”[...] men det har inte att göra med att jag inte vågar men att känna att jag har 

befogenhet att störa på BIVA.” Informant 1 

 

En annan extern strategi var att uppsöka stöd från anestesipersonalen. En informant 

fann det som enda utväg att larma narkosen i ett specifikt vårdfall under jourtid. 

 

”[...] jag larmade narkosen och den narkossköterskan, hon (paus) hon var jättebra det 

var där jag hittade mitt stöd. Hon kom upp senare under natten och tittade till mig[...]det 

var jätteskönt för då var man inte ensam med problemet och man hade någon att 

diskutera med.” Informant 8 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie där materialet har 

analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys. Författarna upplever att 

trovärdigheten på studien stärktes genom att ha åtta informanter. De åtta informanterna 

blev utvalda utifrån sin erfarenhet av omvårdnad inom pediatrik. Inklusionskriterierna 

var att informanterna endast skulle ha grundutbildning och arbetat mindre än tre år som 

sjuksköterskor. Enligt Benner (1993) är sjuksköterskor som arbetat mindre än två till 

tre år fortfarande noviser, och i behov av att koncentrera sig på regler och andra 

styrdokument för att kunna prioritera sitt arbete. Dessa informanter tyckte vi bäst 

belyste vårt syfte (Malterud, 2009) och hade den erfarenhet vi sökte av det fenomenet 

vi ville undersöka (Polit & Beck, 2008). Då deltagarna visade sig ha arbetat olika länge 

inom specialiteten så speglar resultatet reflektioner från både nyexaminerade 

sjuksköterskor till sjuksköterskor som arbetat två och ett halvt år inom pediatrisk 

verksamhet. Enligt Holloway och Wheeler (2004) finns det i kvalitativa studier inga 

regler som styr antalet informanter, utan måttet på att tillräcklig med data är insamlad, 

visar sig i datans upprepning/återkomst. Författarna anser att de åtta informanterna 

belyste materialet i den utsträckning som är rimlig inom ramen för den här studien. 

Författarna fann att fenomenet som avsågs att studera fick nya infallsvinklar när fler 

slutenvårdsavdelningar inkluderades, genom att avdelningarnas utformning och 

struktur skiljde sig från varandra. Studien utfördes därför på tre avdelningar vilket 

också kan stärka studiens validitet, genom att det återspeglar en bredare verklighet. 

Författarna hade även försökt att utföra intervjuer på en fjärde avdelning. Eftersom 

verksamhetschefen för den avdelningen inte lämnade ett godkännande för studien inom 

den begränsade studietiden blev detta inte möjligt. Alla tillfrågade sjuksköterskor valde 

att delta i studien. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2004) finns det en risk att författarnas förförståelse kan 

leda till bias i resultatet. För att författarnas förförståelse inte skulle styra frågorna och 

införa bias i resultatet, utformades en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Detta  

gav informanterna möjlighet att uttrycka sina åsikter i varje enskild fråga vilket stärks 

av Malterud (2009) och gav informanterna tillfälle att beskriva känslor, sanningar och 

beteenden som beskrivs av Polit och Beck (2008). De semistrukturerade intervjuerna 
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utfördes med en intervjuguide som underlag för att stödja informanterna till de teman vi 

ville undersöka och anpassades under intervjuernas gång för att lättare följa 

informanternas berättelser. Vilket gjorde att informanterna fick samma frågor men i 

olika ordningsföljd. Detta skapade förutsättningar för informanterna att tala om det 

specifika i situationerna och handlingsförloppen (Malterud, 2009; Holloway & 

Wheeler, 2004). Ljudinspelaren verkade till en början skapa nervositet hos några av 

deltagarna därför inleddes intervjuerna med att först prata om mer allmänna frågor som 

till exempel år och erfarenhet inom yrket. Enligt Olsson och Sörensen (2001) är 

öppenhet och lyhördhet en förutsättning för att intervjun ska bli objektiv. Eftersom 

informanternas uttalanden ibland kunde komma att vara mångtydigtfann den 

intervjuande författaren det nödvändigt att återspegla informantens berättelse då det 

fanns ett så kallat ”mellan-raderna-budskap”. Detta gjordes för att informantens 

upplevda situation skulle få samma mening och innebörd för författarna som för 

informanten, det vill säga en direkt bekräftelse på att vår tolkning var korrekt (Olsson & 

Sörensen, 2001).  Detta kan stärka författarnas analys av resultatet eftersom det finns en 

validitet i att låta informanterna korrigera eventuella missförstånd direkt (Olsson & 

Sörensen, 2001). För att styrka trovärdigheten i resultatet har författarna valt att ta med 

citat från informanternas upplevelser (Holloway & Wheeler, 2004). Författarna 

korrigerade felaktig svenska i analysen för att bevara informanternas anonymitet, utan 

att påverka känslan och essensen. 

 

Vid arbetet med analysen arbetade författarna gemensamt med allt material förutom vid 

transkribering och den första genomläsningen av allt material. Innehållsanalysen 

utfördes med inspiration av Malterud (2009) och Graneheim och Lundman (2004) för 

att få en fördjupad förståelse och kunskap i beprövade och evidensbaserade 

analysmetoder och utföra analysen så noggrant och korrekt som möjligt. Detta för att 

stärka validiteten i analysen och resultatet. Vid identifieringen av teman läste 

författarna transkriptionerna tillsammans för att finna teman som numrerades, för att 

kunna arbeta på samma sätt med resten av materialet och finna data som stämde in i de 

teman. Flera av koderna har upprepade gånger bearbetats och omplacerats för att 

behålla dess innebörd och hamna i rätt kategori. 

 

Manifest innehållsanalys användes i analysarbetet för att minimera felaktig tolkning av 

data vid analysarbetet. Detta utfördes genom att ständigt återkoppla texten till 
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ursprungstexten i samband med att meningsenheterna togs ut och kondenserades. I 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) användes metoden för att inte värdera 

texten, utan för att återspegla och beskriva informanternas reflektioner.   

 

En begränsning i materialet är att resultatet endast speglar tre av sju befintliga 

slutenvårdsavdelningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det är därför endast ett fåtal 

sjuksköterskors lokala strategier som redovisas. Det finns därför en möjlighet att 

ytterligare faktorer framkommit om fler avdelningar och sjuksköterskor hade 

intervjuats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det upp till författarna själva att 

tolka om resultatet kan vara överförbart. Författarna i denna studie anser att fler 

intervjuer från samtliga avdelningar behövs för att återspegla hela verkligheten och 

därmed kunna dra överförbara slutsatser av resultatet. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier sjuksköterskor utan 

specialistutbildning använde i bedömningen och vården av pediatriska patienter.  Det 

framkom att samtliga sjuksköterskor var eniga om att grundutbildningen inte kunde 

ge dem den kunskap de önskade och behövde för att klara av den kliniska 

verkligheten. De kände sig otrygga i sina handlanden. Strategier för att bemästra de 

olika situationerna var därför beroende av vilka stödfunktioner som fanns kring 

sjuksköterskorna för stunden. Vidare visar resultatet att det finns utrymme för att 

främja kommunikationen både mellan läkare och sjuksköterskor samt mellan 

intensivvård och vårdavdelningar. 

 

8.2.2 Att söka stöd i interna strategier 

I denna studie var samtliga informanter eniga om att grundutbildningen inte tillgodosåg 

dem med tillräcklig teori och klinisk kunskap inom pediatrik för att de skulle känna sig 

trygga i yrkesrollen som sjuksköterska inom pediatrisk omvårdnad. Eftersom det inte 

ligger i grundutbildningens avsikt och mål att examinera sjuksköterskor med pediatrisk 

inriktning bör verksamheten enligt Andersson et al. (2007) finna vägar i hur man bäst 

förbereder nyexaminerade sjuksköterskor. En väg att skapa bra förutsättningar är att ha 

en adekvat inskolning. Inskolning kan i många avseende ge sjuksköterskor den kliniska 

och teoretiska kunskap de behöver för att bemästra vårdandet av de pediatriska 
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patienternas olika aspekter (ibid.).  Informanterna i denna studie ansåg att den 

teoretiska och kliniska grunden de hade med sig in i sitt självständiga arbete kom från 

deras inskolning. Inskolningens utformning skilde sig mellan avdelningarna, 

exempelvis när det gällde längd och innehåll, hur många som skolades in samtidigt 

samt vilka patientkategorier sjuksköterskorna hann möta och vårda.  Andersson et al., 

(2007) anser att inskolningens utformning har stor betydelse för den nyutexaminerade 

sjuksköterskans fortsatta yrkesutförande och självförtroende.  

   

Vårt resultat visar att informanterna inte använde en systematiserad bedömning av 

pediatriska patienter utan att samtliga informanter hade olika strategier i hur de utförde 

bedömningarna. De tyckte att det var avhängigt vilken situation patienten befann sig i 

och vilken diagnos patienten hade.  I liket med Twycross och Powls (2006) reslutat, var 

en bedömningsstrategi hos några informanter, att utesluta en rad hypotetiska orsaker till 

barnets skrik/gråt, för att sedan göra ett subjektivt antagande. Twycross och Powls 

(2006) kallar detta antagande för hypotetiska – deduktiva analyser. Andra informanter 

hade svårt att formulera vad de gjorde under bedömningen vilket kan tyda på att de inte 

har någon klar strategi i bedömningen. Massey, Aitken och Chaboyer (2009) finner att 

brist på klara bedömningsstrategier leder till osäker och ineffektiv vård. Aschcraft 

(2010) och Cioffi (2001) anser att sjuksköterskans förmåga till ett kritiskt tänkande och 

chanserna till att utföra potentiella korrekta bedömningar ökas när beprövad kunskap 

förädlas med erfarenheten. Twycross och Powls (2006) menar till skillnad mot 

Aschcraft (2001) och Cioffi (2001) att kunskap och erfarenhet inte behöver resultera i 

bättre bedömningar. Utan det kan vara beroende av andra faktorer som har större 

betydelse, som sjuksköterskans befattning på arbetet och hennes uppfattning av 

trygghet i sin yrkesroll (ibid.). Det finns studier som pekar på att chanserna till att 

symtom missas, missbedöms och därefter felbehandlas ökar när sjuksköterskor inte har 

tydliga bedömningsstrategier (Edwards, Powell, Mason & Oliver, 2009; Tvycross & 

Powls, 2006).  Men även att inte lita på sin egna bedömning kan enligt Massey, Aitken 

och Chaboyer (2009) leda till fördröjning av  lämpliga åtgärder. 

 

Informanterna i denna studie hade svårt att uppge vilka kriterier en patient bör uppfylla 

för att anses vara en intensivvårdpatient. Några informanter hade varit med om akuta 

försämringar hos barnen, där de inte hade haft någon förvarning om att patientens 

tillstånd var på väg att försämras. När patient väl uppvisade tydligare tecken på svikt 
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kom den att behöva intensivvårdskrävande åtgärder. Det visar att bedömning och 

omvårdnad av pediatriska patienter, i synnerhet svårt sjuka sådana är svåra att bedöma 

för en oerfaren sjuksköterska och kan leda till att patienten får inadekvat vård, vilket 

även Mistry et al., (2006) och VandenBerg, Hutchison och Parshuram (2007) åsyftar. 

Detta kan enligt Egdell, Finlay och Pedley (2007) och Akre et al. (2010) förhindras 

genom att ha ett bedömningsverktyg som är utformad för att sjuksköterskor oberoende 

erfarenhet ska få stöd i att utföra bedömningar av patienters vitala funktioner, och 

därmed tidigt upptäcka tecken på svikt. Enligt Akre et al. (2010) kan PEWS ge en 

förvarning om svikt i de vitala funktionerna så tidigt som elva timmar, och ett larm kan 

därmed förhindras.  

 

Oerfarna sjuksköterskor är enligt Benner (1993) mer styrda av regler och riktlinjer, för 

att bemästra omvårdnadssituationer och åtgärder. I denna studie ansåg en del 

informanter att tillgången och omfattningen på PM var befintlig men inte heltäckande, 

medan andra ansåg att tillgången var bristfällig och otillräcklig. Farquhar et al. (2007) 

menar att brister i riktlinjer och PM kan äventyra patientsäkerheten. Brister i riktlinjer 

och PM leder till att sjuksköterskor måste ta subjektiva, intuitiva beslut, vilket kan bidra 

till att patienter vårdas suboptimalt (Massey, Aitken & Chaboyer, 2009). 

Sjuksköterskans bristande kunskap är en del i att patienter vårdas suboptimalt, men det 

är även avhängigt vilka förutsättningar verksamheten erbjuder, där brister i 

organisationen och bristande tillgång på stöd är betydelsefulla orsaker till suboptimalt 

vårdande (Massey, Aitken & Chaboyer, 2009).    

8.2.3 Att söka stöd i externa strategier 

Det var till kollegorna, andra sjuksköterskor på avdelningen, som informanterna främst 

vände sig till. Både när de själva saknade interna strategier men även vid osäkerhet om 

dessa var korrekta eller tillräckliga. Det kollegiala stödet var den viktigaste strategin för 

informanterna eftersom de sökte stöd hos varandra och lärde sig av varandra för att 

hantera olika situationer. Andersson, Cederfjäll och Klang (2005) menar att nya 

sjuksköterskor behöver stöd av sina kollegor, framför allt erfarna sådana för att 

utvecklas i sin yrkesroll. Många informanter ansåg även att det var lätt, tillgängligt och 

tryggt att söka kollegialt stöd mot att söka sig till PM och läkare då de oftast fick det 

svar och stöd som de eftersökte. I likhet med denna studie har Cox, James och Hunt 

(2006) också funnit att de oerfarna sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ha 
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någon att fråga och diskutera med. Det kan tolkas som att sjuksköterskor har en öppen, 

stödjande och oegoistisk kultur där det kollegiala stödet utgör en grund för 

omvårdnadsarbetet och tillsammans kan stärka varandra och dela kunskap och 

erfarenhet. Denna strategi kan öka kvaliteten i omvårdnadsarbetet och förbättra 

patientsäkerheten, och beskrivs av Fero et al. (2008) och Lacey och Cox (2009) att 

nyckeln till patientsäkerhet inte en individuell ansträngning utan en gemensam och 

samverkande ansträngning mellan vårdpersonal. 

 

Strategier som sjuksköterskorna fann i det kollegiala stödet var att fördela patienterna 

utifrån vårdtyngd och erfarenhet om det var möjligt. En ny sjuksköterska skulle inte 

behöva ha ansvar för omvårdnaden kring en svårt sjuk eller komplicerad patient som 

den inte hade erfarenhet för. Resultatet visar även att sjuksköterskor med två års 

erfarenhet inom yrkesprofessionen kunde vara de mest erfarna sjuksköterskorna under 

ett arbetspass.  De saknade någon att söka stöd hos i sin egen bedömning av de 

pediatriska patienterna då de själva inte ansåg att de hade lång erfarenhet och stor 

kunskap. Det fanns en skörhet i att avdelningarna hade få erfarna sjuksköterskor då 

informanterna eftersökte den trygghet och stöd som de kunde ge när informanternas 

interna strategier var otillräckliga.   Enligt Lewandowski (2003) är det viktigt med en 

öppen kommunikation och teamarbete sjuksköterskor emellan. Gemensamma 

ansträngningar i problemlösningar säkerställer patientsäker och effektiv vård av 

pediatriska patienter och deras familjer är viktigt. Det är något även informanterna 

upplevde som viktig strategi, oavsett erfarenhet. Haines (2005) påpekar att om 

sjuksköterskor som inte besitter tillräckligt mycket kunskap eller erfarenhet för att 

vårda de patienter som kan komma att läggas in kan äventyra patientsäkerheten och 

leda till en stor påfrestning för de inblandade.   

  

Osäkerhet i bedömningen kunde hos några av informanterna leda till att de velade inför 

beslutet att ta kontakt med ansvarig läkare eftersom de riskerade att blotta sin 

okunskap. Critical Care Outreach [CCO] har på flera sjukhus runtom i världen fungerat 

som ett stöd i avdelningssjuksköterskors bedömning av patienterna (Endacott & 

Chaboyer, 2006). I CCO åtagande ligger bland annat att verka konsultativ men även att 

undervisa och kan förutom att stödja avdelningssjuksköterskor även utvärdera behovet 

av läkarkontakt (ibid.). Med hjälp av CCO kan avdelningssjuksköterskor undgå att 

känna att de riskerar att äventyra patientens tillfriskande. 
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 Informanter i denna studie hade varit med om att de pediatriska patienterna kunde 

förvärras oerhört snabbt och upplevde svårigheter med att kunna bedöma och utföra 

omvårdnad. Deras strategi var att söka externt stöd, däribland av läkare. Dessa svåra 

kritiska situationer var alltid förenade med att det inte fanns någon läkare på plats eller 

att de inte hade kunnat påvisa för läkaren om att situationen var allvarlig. Att vårda 

sjuka patienter utan adekvat kompetens har i vårt resultat visat sig skapa otrygghet i 

handhavandet. Särskilt i kombination av bristfällig eller avsaknad av uppbackning från 

läkare. Liknande resultat har påvisats i andra studier och sjuksköterskan har kunnat 

känna trygghet genom att veta att stöd finns att tillgå i form av en extern 

intensivvårdsgrupp (Galhotra et al., 2005; Kinney et al., 2008; Jones et al., 2006). I 

likhet med Mistry et al. (2006) ansåg informanterna i denna studie att stödet från 

läkarna mestadels fanns tillgängligt dagtid. Jourtid var det betydligt svårare att få 

kontakt eller stöd av en läkare och informanterna upplevde att läkaren inte var insatt i 

patientens situation vilket kunde leda till brister i omhändertagandet. Det fanns även 

kommunikativa brister mellan informanterna och läkarna, där läkarna inte alltid förstod 

hur brådskande stödet behövdes. Informanterna menade att de inte alltid hade varit 

tillräckligt tydliga i kommunikationen och ansåg sig bära en del av skulden till att 

läkaren inte förstod den brådskande och ibland allvarliga situationen. I flertalet studier 

(Kinney et al., 2008; Akre et al., 2010; Winberg et al., 2008) beskrivs att en strategi för 

att upprätta tydligare kommunikation mellan olika typer av vårdpersonal är att ta stöd 

av ett bedömningsverktyg. Från bedömningsverktyget framgår det tydligt för 

sjuksköterskan som utför bedömningen inom vilka områden och vitalparametrar 

patienten avviker från och hur mycket. Detta kan sjuksköterskan enligt Akre et al. 

(2010) förmedla till läkaren med tydliga formuleringar och begrepp och hjälpa läkaren 

att prioritera sina åtaganden samtidigt som chanserna till att göra sin röst hörd ökar.   

 

Till skillnad från det kollegiala stödet sjuksköterskor emellan är läkerens stöd inget som 

informanterna uppfattar som en självklarhet, kulturen är inte lika öppen, stödjande och 

oegoistisk. Informanterna beskrev svårigheter med att överhuvudtaget nå läkaren 

medan vissa läkare inte ville acceptera ansvaret för de patienter samtalet berörde och 

informanterna hänvisades vidare, ibland i flera steg av olika läkare tills de fick hjälp. 

Lacey och Cox (2009) menar att för att uppnå kvalitet i vården krävs det gemensamma 
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ansträngningar, ingen vårdgivare klarar av det ensam. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har ett samarbete med läkarna för att uppnå rätt läkare, hos rätt patient och i rätt tid.  

 

Strategin att vårda tillsammans med föräldrar ansågs vara ett befintligt och nödvändigt 

stöd. Föräldrarna var i stort sett alltid närvarande och kände sitt barn i de allra flesta 

fallen bättre än sjuksköterskorna. De ansågs vara behjälpliga i bedömningen och 

omvårdnaden av sina barn. Informanterna ansåg även att föräldrarna lättare kunde 

förstå och tolka deras barns sinnesstämning och förmedla avvikande företeelser mot det 

normala. Harrison (2010) menar att familjecentrerad omvårdnad är en filosofi som 

finns inom den pediatriska sjukvården. Den bygger på en relation och kommunikation 

mellan sjukvårdspersonal och familj. Föräldrar är värdefulla medarbetare i 

omvårdnaden av sina barn men endast när sjukvårdspersonalen är mottaglig för det. 

Genom att inkludera familjen i vårdprocesserna uppnås högre vårdkvalitet (ibid.). 

Lacey och Cox (2009) framhåller dock att det är nödvändigt att uppnå en välfungerande 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal och familj. Kommunikationen ska innehålla 

öppenhet och kritiskt tänkande för att informationsutbytet ska kunna bli användbart. 

Risken är stor annars att det begås misstag pga. missförstånd (ibid.). Informanterna 

ansåg att en god relation mellan sjuksköterskor och föräldrar var viktigt för ett 

välfungerande omvårdnadsarbete. 

  

Benner (1993) beskriver att den oerfarna sjuksköterskan är beroende av regler och 

handledning och Andersson et al. (2005) menar att nya sjuksköterskor är upptagna med 

att finna sin roll på vårdavdelningen och det kan förklara varför informanterna hade 

svårigheter att se föräldrarna som en tillgång och kunskapskälla. Informanterna beskrev 

att föräldrarnas närvaro snarare kunde uppfattas som en belastning än ett stöd och kan 

eventuellt förklaras av informanternas osäkerhet och otillräckliga kunskap och 

erfarenhet som då kunde komma att bli synbar. Enligt Harrison (2010) kan 

sjuksköterskor känna en konflikt mot deras roll som sjuksköterska när de tillsammans 

med föräldrar ska bedriva barnets omvårdnad. Flera faktorer kunde inverka på den 

familjecentrerade omvårdnaden t.ex. kommunikationssvårigheter, relationen mellan 

sjuksköterska och föräldrar, oklara roller, tidsbrist och rädsla samt att förlora kontroll 

och makt. En viktig aspekt är att föräldrarna förstår och delar omvårdnadsmålet för en 

välfungerande relation och omvårdad (ibid.). 
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Att finna stöd utanför avdelningen var en strategi de flesta informanterna sökte när 

deras interna strategier var otillräckliga. Det externa stödet söktes då informanterna 

vårdade patienter från andra vårdspecialiteter, utlokaliserade patienter som oftast p.g.a. 

överbeläggningar inte kunde vårdas på deras hemavdelning. Informanterna kände att de 

inte hade någon större kunskap och erfarenhet av denna vårdspecialitet och kontaktade 

därför kollegor på den specifika vårdspecialiteten där patienterna hörde hemma. Det var 

ett spontant utbyte av information mellan avdelningarna som fungerade väl. Däremot 

sökte sig inte informanterna till intensivvårdavdelningen för stöd fast de ansåg att de 

ibland hade intensivvårdskrävande patienter eller patienter som nyligen hade skrivits ut 

därifrån men var fortfarande enligt dem i behov av intensivvård. Informanterna beskrev 

det som att de inte ville störa eller inte kände till att de fick ringa dit för att söka stöd. 

Enligt Green och Edsmonds (2004) är det viktigt ha tillgängliga intensivvårdsplatser 

men det inte ska ske på bekostnad av vårdkvalitet och patientsäkerhet. En upprättad 

kontakt med intensivvården är lösningen för att den fortsatta vården av patienterna ska 

fungera så bra som möjligt (ibid.). Att en intensivvårdsavdelning med mycket kunskap 

och erfarenhet inte utgör ett stöd för andra vårdavdelningar är anmärkningsvärt. Vad 

det beror på framkom inte i den här studien, men det står klart att inte finns någon 

öppen kultur mellan intensivvårdsavdelningen och de pediatriska vårdavdelningarna. 

Där det däremot finns en etablerad stödfunktion är hos anestesipersonalen, som främst 

används vid akuta fall, vid ett akutlarm. En informant beskrev anestesisjuksköterskan 

som ett stort stöd som för oss påminde om det stöd som CCO kan utge. 

8.3 Slutsatser 

Det fanns flera interna och externa strategier som informanterna använde för att utföra 

bedömning och omvårdnad av pediatriska patienter. Varken de interna eller externa 

strategierna upplevdes dock vara tillräckligt omfattande för att klara sina åtaganden till 

fullo. Då sjuksköterskorna på vårdavdelningarna till större del utgörs av grundutbildade 

sjuksköterskor med kort erfarenhet blir sjuksköterskorna beroende av allt stöd de kan 

få. Framför allt då den närmaste och förmodligen mest elementära strategin, den 

interna, är bristfällig. Våra slutsatser är att det är svårt för sjuksköterskor i dag utifrån 

de förutsättningar de både besitter och utifrån det som organisationen har att erbjuda, 

att klara av sina åtaganden. Känslor som otrygghet vittnar om att det inte känns 

patientsäkert och är något som bör tas på allvar.  I dagsläget finns det inget uppbyggt 

externt stöd på ALB. En intensivvårdskontakt i form av en CCO eller mobil 
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intensivvårdsgrupp skulle kunna utgöra ett stort och meningsfullt stöd i de pediatriska 

verksamheterna enligt flertalet studier (Brilli et al., 2007; Hunt et al., 2008; Jones, King 

& Wilson, 2009). Stödet kan öka patientsäkerheten vid bedömningen och omvårdnaden 

av de pediatriska patienterna. En mobil intensivvårdsgrupp kan inte vara den enda 

åtgärden för att öka patientsäkerheten men vi tror att sjuksköterskor kan finna trygghet i 

att ha ett bedömningsverktyg, någon erfaren att ringa och framförallt känna att de inte 

är ensamma med problemet.  

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie har gett en ökad förståelse om vårdavdelningarnas behov av stöd i 

bedömningen och omvårdnaden av pediatriska patienter. Brister i de interna och 

externa strategierna visar att det finns behov av utökat stöd inom flera områden. 

Implementering av en intensivvårdsgrupp skulle kunna vara ett led i säkerställandet av 

patientsäkerheten.  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

En kvantitativ, komparativ enkätstudie inom samma ämne skulle kunna ge en bredare 

insyn i sjuksköterskors strategier i bedömningen och omvårdnaden av pediatriska 

patienter. Både icke- och specialiserade sjuksköterskor med olika lång erfarenhet inom 

yrket skulle vara intressant att undersöka. Om en implementering av pediatrisk MIG 

införs skulle det vara värdefullt att ta reda på om sjuksköterskor upplever om de har fått 

stöd i bedömning och omvårdnad av de pediatriska patienterna samt uppnått högre grad 

av patientsäkerhet. 
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