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SAMMANFATTNING  

Under 2007-2009 vårdades fler än 206 000 barn i åldern 0-17 år efter skadehändelse på 
akutmottagningar i Sverige. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning ska kunna ge snabb 
behandling till patienter med varierande vårdbehov, inkluderat livshotande sjukdomar och skador. I 
sjuksköterskeutbildningen ingår en begränsad mängd barnsjukvård. Då sjuksköterskor på 
akutmottagningen både vårdar vuxna och barn fanns ett behov av att beskriva detta ur 
akutsjuksköterskans perspektiv för att skapa en optimal situation för såväl akutsjuksköterska som 
patient. Syftet med studien var att beskriva akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn upp till 
sex års ålder på en akutmottagning. Som metod användes en kvalitativ semistrukturerad intervju 
och det transkriberade materialet bearbetades med innehållsanalys. Resultatet beskrevs i fyra 
kategorier; behov av kunskap och erfarenhet i omvårdnaden av barn, att anpassa bemötandet utifrån 
barnets villkor, föräldrars sinnesstämning påverkar barnet och känslomässig påverkan. 
Akutsjuksköterskorna i studien uttryckte en önskan om mer utbildning om barn för att kunna vårda 
dem optimalt. Kommunikation, tidspress och akutsjuksköterskans sinnesstämning var alla faktorer 
som kunde påverka mötet med barnet. Föräldrars sinnesstämning beskrevs påverka barnet och 
kunde både underlätta och försvåra akutsjuksköterskans arbete. Känslomässig påverkan hos 
akutsjuksköterskan så som stress, otrygghet och obehag kunde uppkomma i omvårdnaden av barn. I 
resultatdiskussionen förs en diskussion om kategorierna som framkom och om kopplingen till 
Patricia Benners teori om sjuksköterskans yrkeskunnande. Slutsatsen är att akutsjuksköterskans 
upplevelse av att vårda barn på akutmottagning är komplex och flera faktorer upplevdes påverka. 
Större erfarenhet och vidare utbildning efterfrågades.  
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ABSTRACT  

During 2007-2009 more than 206 000 children aged 0-17 years were cared for after injury in the 
emergency departments in Sweden. Nurses working in an emergency department should be able to 
provide timely treatment to patients with varying health needs, including life-threatening illnesses 
and injuries. In the education program to be a nurse in Sweden, a limited amount of child care is 
included. Nurses in the emergency department cares for both adults and children there was a need to 
describe this from the nurse's perspective, to create an optimal situation for both nurse and patient. 
The aim of the study was to describe nurses' experience of caring for children aged zero- six years 
in an emergency department. As a method, a qualitative semi- structured interview was used and the 
transcribed material was processed with content analysis. The result was described in four 
categories; need for knowledge and experience in the care of children, to adapt the response based 
on the child's condition, the parents' state of mind affects the child, and emotional impact. The 
nurses in this study expressed a desire for more education regarding children in order to optimize 
the care. Communication, time pressure and the nurse's state of mind were all factors that could 
affect the encounter with the child. Parent's mood was described to affect the child and could both 
facilitate and complicate the nurse's work. Emotional impact of the nurse as stress, insecurity and 
discomfort may occur in the care of children. The results discussion is a discussion of the categories 
that emerged and of the link to Patricia Benner's theory of the nurse's professional expertise. The 
conclusion is that the nurses experience of caring for children in the emergency department is 
complex and many influencing factors were affecting. Greater experience and further training were 
requested. 
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BAKGRUND  

Akutsjuksköterskan på akutmottagningen 

Begreppsförklaring 
I denna uppsats avses med begreppet akutsjuksköterskor de sjuksköterskor som arbetar på en 
akutmottagning. 

 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening (2010) 
beskrivit akutsjuksköterskans kompetens. För att kunna ge kvalificerad omvårdnad i oplanerade och 
plötsligt uppkommande situationer bör den legitimerade sjuksköterskan ha en specialistutbildning 
inom akutsjukvård. Akutsjuksköterskan ska kunna prioritera allvarlighetsgraden i patientens 
tillstånd, urskilja tänkbara dödliga tillstånd och skyndsamt fatta väl avvägda beslut om vidare 
omvårdnad samt ibland om medicinsk behandling. Varje patient skall tillsammans med närstående 
behandlas med integritet och hänsyn skall tas till individuella behov. Kommunikation är 
betydelsefull inom akutsjukvården då stora kvantiteter fakta och uppgifter om patienten och dennes 
tillstånd ska vidarebefordras mellan olika professioner och till andra vårdgivare (a.a.). 

 

Att arbeta som akutsjuksköterska på en akutmottagning kan skilja sig från att arbeta på en 
vårdavdelning (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). Arbetsmiljön på en akutmottagning kan 
anses oförutsägbar (McCarthy, Cornally, O´Mahoney, White & Weathers, 2012) och 
akutsjuksköterskan kan utsättas för skiftande, hektiska och svårförutsägbara arbetsförhållanden 
(Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). Personalen som arbetar inom akutsjukvård 
bör kunna ge snabb och effektiv behandling till patienter med en mångfald av olika, ibland 
livshotande, sjukdomar och skador (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; Langeland & Sørlie, 
2011). Akutsjuksköterskan behöver ha kliniska färdigheter och bred kunskap samt förmåga att 
anpassa sig till de skiftande situationer som kan uppkomma (McCarthy et al., 2012). I Sverige är det 
akutsjuksköterskan som först bedömer hur akut patientens tillstånd är och hur brådskande patienten 
behöver träffa en läkare (Elmqvist et al., 2012; Langeland & Sørlie, 2011). Akutsjuksköterskan 
ansvarar för patienten fram till läkarbehandling och ger den omvårdnad som behövs (Langeland & 
Sørlie, 2011). Akutsjuksköterskans roll anses viktig då hon tillbringar mest tid tillsammans med 
patienterna (McCarthy et al., 2012). Akutsjuksköterskor skall kunna ge snabb och effektiv 
behandling (Elmqvist et al., 2012) till patienter i olika åldrar (Domingues-Gomez & Rutledge, 
2009), med olika sjukdomar eller skador, där allvarlighetsgraden varierar (Domingues-Gomez & 
Rutledge, 2009; Elmqvist et al., 2012; Muntlin et al., 2006) och beslut om liv eller död kan behöva 
fattas ögonblickligen (Adriaenssens et al., 2011; Muntlin et al., 2006). På akutmottagningen kan 
akutsjuksköterskan frekvent utsättas för potentiellt traumatiska händelser, aggression och extremt 
lidande och skadade människor, både vuxna och barn (Adriaenssens et al., 2011). 
Akutsjuksköterskan beskrivs som kunnig, tillgänglig och engagerad i sitt arbete med att ge 
omvårdnad (McCarthy et al., 2012).  

 
På akutmottagningen kan flera faktorer så som den akuta situationen, stress, trängsel, höga ljud, 
brist på pediatriska resurser och/eller personal som inte är utbildad i vård för dessa patienter 
påverka akutsjuksköterskans möjlighet att utföra bästa möjliga omvårdnad (Mahmoudi, Mohmmadi 
& Ebadi, 2013; Wente, 2013). Mötet med patienten kan vara kort, intensivt och den akuta 
situationen kan försvåra för akutsjuksköterskan att skapa en relation och tillhandahålla god 
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omvårdnad (Byczkowski et al., 2013; Muntlin et al., 2006). Kommunikation på en akutmottagning 
kan försvåras av oljud, ångest, förvirring, språkförbistringar, skillnader i förväntningar och personal 
under tidspress. Detta kan bidra till att samspelet och kommunikationen mellan vårdpersonal, 
föräldrar och barn kompliceras (Hemingway & Redsell, 2011).  

 

Barn på sjukhus  
I Förenta Nationernas (FN) barnkonvention beskrivs att ett barn är varje människa under 18 år, om 
inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. Där beskrivs också att barnet har 
rätt till liv och bästa möjliga hälsa och sjukvård (FN´s barnkonvention, 1989). 
 

Ett nyfött barn väger i genomsnitt 3,5 kg och är 50 cm långt, har små luftvägs- och hjärtreserver 
samt ett omoget immunförsvar, medan en tonåring fysiskt liknar en vuxen människas kropp 
(Advanced paediatric life support, 2011). Barns omvårdnadsbehov, de anatomiska, fysiska och 
psykologiska skillnaderna gentemot vuxna (Haines, Perrott & Weir, 2006; Offord, 2010) samt deras 
benägenhet att snabbt kunna försämras är alla faktorer som påverkar handläggning och behandling 
(Haines et al., 2006). Beroende på barnets ålder varierar även de fysiologiska parametrarna (Haines 
et al., 2006; Offord, 2010) och sjukdomar och patofysiologi mellan barn i olika åldrar och vuxna 
skiljer sig åt (Offord, 2010).  

 

Barn som ännu inte uppnått skolåldern kan uppfatta sjukhusvistelse som påfrestande. En studie som 
genomförts med föräldrar och vårdpersonal visar att dessa barn är särskilt sårbara för stress och 
rädsla (Salmela, Salantera & Aronen, 2010). Sjukdomsbilden och den fysiska, emotionella och 
intellektuella utvecklingsnivån kan öka sårbarheten hos barnen (Livesley & Long, 2013). Under 
sjukhusbesök beskrivs att det är vanligt att barn känner rädsla inför smärta, undersökningar, olika 
medicinska instrument (Söderbäck, 2013), mediciner, symtomen de upplever, obekanta människor 
samt att kanske bli fasthållna och tvingade att genomgå olika undersöknings- eller 
behandlingsmoment. Barnen måste också hantera restriktioner av självbestämmandet och valet att 
själva få välja (Salmela et al., 2010).  

 

Barn på akutmottagningen  
Under åren 2007-2009 uppsökte 206 000 barn akutmottagningar i Sverige efter skadehändelse, 
vilket representerar nästan elva procent av alla barn i landet. Av dessa hade 98 % skadat sig genom 
olycksfall (Socialstyrelsen, 2011). I England besöks akutmottagningar av 3,5 miljoner barn, vilket 
utgör ca 1/4 av besöken på akutmottagningar (Grant & Crouch, 2011). I USA utgör andelen barn 
och ungdomar cirka 1/3 av alla besök på akutmottagningar (Wente, 2013). 

 

På akutmottagningar kan procedurrelaterad smärta uppstå i samband med oförutsägbara 
behandlings- och diagnosrelaterade undersökningar. Smärtan kan orsaka rädsla och ångest hos 
barnet och dess föräldrar (Koller & Goldman, 2012; Lloyd, Urquhart, Heard, & Kroese 2008; Ortiz, 
Lo´pez-Zarco & Arreola-Bautista, 2012), vilket i sin tur kan öka smärtan och försvåra 
undersökningarna (Ortiz et al., 2012). En vanligt förekommande procedur som kunde upplevas som 
stressande hos barn i tre till fem års ålder var venpunktion (Söderbäck, 2013). Smärtsamma 
procedurer kan ofta upplevas som mer stressande för barnet än sjukdomen i sig (Lloyd et al., 2008). 
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Närvaron av föräldrar eller stöd från sjuksköterskan kan då hjälpa barnen att hantera sina känslor 
(Salmera et al., 2010), då det visat sig att barnens känslor och copingbeteenden påverkas av 
föräldrar och vårdpersonalens beteenden (Lloyd et al., 2008). 

 
Barn kan uttrycka sina rädslor på många olika sätt. Både Salmela et al. (2010) och Lloyd et al. 
(2008) beskriver att gråt och flykt kan vara reaktioner på att något skrämmer barnet. Barn kan 
uttrycka sina rädslor muntligt, genom att söka skydd eller att de får ett behov av att äta och dricka 
(Salmela et al., 2010). Lloyd et al. (2008) menar att barnet kan få ångest, bli agiterat och emotionellt 
tillbakadraget samt göra motstånd. För att uttrycka rädsla använde sig barnet av gestikulering, olika 
ansiktsuttryck och genom att prata och utstöta ljud (Söderbäck, 2013). Det är av stor vikt att 
sjuksköterskor som vårdar barn vet hur barn kan uttrycka och hantera sina rädslor för att kunna 
uppmärksamma när barnet är rädd och för att kunna hjälpa dem att hantera sina känslor (Salmela et 
al., 2010).  
 

Barnets rätt till att medverka i sin egen vård beskrivs som komplex och på en akutmottagning kan 
graden av medverkan minska (Hemingway & Redsell, 2011). Dock är barnets medverkan ändå 
viktig. En studie har visat att när barnet får medverka i sin egen vård ökar barnets sjukdomsinsikt 
och känsla av kontroll (a.a.). Att delge information och bjuda in till diskussion kan hjälpa barnet att 
känna sig delaktig i besluten som fattas samt bidra till barnets hantering av sina rädslor (Salmela et 
al., 2010). Likaså kan smärtupplevelsen under smärtsamma moment minska om barnet får känna sig 
delaktig (Hemingway & Redsell, 2011). Obalans mellan barnet och vårdpersonalen kan leda till att 
barnets röst ibland tystas ned. Ibland måste moment genomföras emot barnets vilja, vilket kan 
orsaka stor stress och rädsla hos barnet (Lloyd et al., 2008).  
 

Sjuksköterskan och omvårdnad av barn 
Omvårdnad innefattar enligt Hooper, Carig, Janvrin, Wetsel och Reimels (2010) vårdande och 
medkänsla. Att vara lyhörd för andras känslor och upplevelser, visa respekt, professionell kunskap 
och skicklighet är andra viktiga kännetecken som en sjuksköterska bör uppvisa. Sjuksköterskans 
mål är att tillfredsställa patientens kliniska behov genom att skapa en konstruktiv relation till 
patienten (a.a.). Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) menar att när patienten är ett barn behöver 
även föräldrarna inkluderas i denna relation, då det är föräldrarna som både har ansvaret för barnets 
välbefinnande och det juridiska ansvaret för barnet (Ygge & Arnetz, 2004).  

 

Omvårdnadshandlingar kan framkalla känslor hos sjuksköterskan, dessa känslor påverkas till stor 
del av sjuksköterskans förmåga att möta patientens behov. En känsla av välbefinnande kan uppnås 
när sjuksköterskan kan bidra positivt till patientens vård, till exempel vid väl fungerande 
smärtlindring, medan motsatta känslor kan uppkomma när sjuksköterskan måste utföra moment 
som kan framkalla smärta hos patienten (Hilliard & O’Neill, 2009).  

 

Inom vårdområden där majoriteten av patienterna vanligtvis består av vuxna människor kan det för 
sjuksköterskor kännas utmanande, påfrestande, stressande och ångestfyllt att vårda akut sjuka barn. 
Sjuksköterskorna kan uppleva att deras kompetens och självförtroende inte räcker till (Offord, 
2010). I en studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka barn ansågs social 
förmåga och specialistkunskaper behövas för att kunna bedöma barn och för att utveckla en 
kompetens inom barnsjukvård (Andersson, Jylli, Kajermo & Klang, 2007).  
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Pediatrisk akutsjukvård är en viktig del av barnens välfärd med krav att vara högkvalitativ och säker 
för barnet och deras föräldrar (Edmonds, 2011). Det är viktigt att vården är familje-centrerad och 
inte bara fokuserar på patienten (Bycxkowski et al., 2013; Gillespie, Hounchell, Pettinichi, Mattei & 
Rose, 2012). För föräldrar beskrivs det som viktigt att akutsjuksköterskan skapar en relation med 
familjen samtidigt som hon vårdar barnet och att hon visar barnet tillgivenhet, omtanke och 
uppmärksamhet samt att barnet är unikt (Gillespie et al., 2012). Det anses även viktigt att miljön 
akutsjuksköterskan arbetar i är trevlig och underhållande för barnet och dess medföljande familj 
(Oakley, Crellin, Barty, Braitberg & Young, 2004).  

 

I Sverige råder det brist på specialistutbildade sjuksköterskor vilket medför att det inom 
barnsjukvård arbetar både grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med 
specialistutbildning (Andersson et al., 2007). I England vårdas de flesta barnen av grundutbildade 
sjuksköterskor (Grant & Crouch, 2011). För att kunna erbjuda akutsjukvård av hög kvalitet till barn 
bör akutsjuksköterskan ha kunskap om pediatriska sjukdomar och skademönster, kunskaper om 
läkemedel och dess administration och om procedurer som kan anses obehagliga för barn (Oakley et 
al., 2004). Sjuksköterskan behöver också kunskap om hur bedömning, planering och genomförande 
av omvårdnadsåtgärder utförs inom barnsjukvård samt hur effekten av dessa ska utvärderas 
(Andersson et al., 2007). Idag beskrivs pediatrisk hälso- och sjukvård som ett begränsat ämne inom 
den treåriga universitetsutbildningen till sjuksköterska i Sverige. Om det inte finns 
specialistutbildade sjuksköterskor inom pediatrik bör de sjuksköterskor som vårdar barn ändå ha 
kompetensen för att kunna hantera barn och ungas behov (Andersson et al., 2007). Grant och 
Crouch (2011) menar att arbetsgivaren bör erbjuda de sjuksköterskor som vanligtvis arbetar med 
vuxna patienter träning och praktisk erfarenhet, men även mer utbildning och handledning för att 
vårda sjuka barn eftersöktes (Offord, 2010).  

 

Sjuksköterskans yrkeskunnande och erfarenhet 
Patricia Benner (1993) beskriver att sjuksköterskans yrkeskunnande är unikt. Ingen annan 
yrkesgrupp arbetar med liknande frågor, och därför är omvårdnaden som sjuksköterskan kan ge till 
en patient, av en annan sort än den hjälp andra vårdyrken kan ge. Omvårdnad och engagemang 
framställs som betydelsefulla begrepp inom sjuksköterskans arbete. Benner menar att 
sjuksköterskan genomgår fem stadier i sitt praktiska arbete.  

Det första stadiet kallas Novis och här är sjuksköterskan en nybörjare och hennes agerande styrs av 
regler. Som novis saknas erfarenhet av omvårdnaden omkring de patienter hon förväntas 
omhänderta. I det här stadiet återfinns inte bara nyutexaminerade sjuksköterskor, utan också de 
sjuksköterskor som kommer till ett nytt kliniskt område där hon saknar erfarenhet av omvårdnaden 
(Benner, 1993). 

Avancerad nybörjare kallas stadie nummer två. Här är sjuksköterskans resultat acceptabla men 
handlandet är fortfarande styrt av regler och helheten i de situationer som uppkommer förbises. 
Sjuksköterskan har nu varit med om ett antal händelser och kan uppfatta de aspekter som 
återkommer men har ofta hjälp av en handledare (Benner, 1993). 

I det tredje stadiet beskrivs sjuksköterskan som kompetent och har nu arbetat i två till tre år och 
känner att de oväntade händelser som kan uppstå är hanterbara. Sjuksköterskan kan planera 
omvårdnaden och på så sätt bli mer systematisk och produktiv i sitt arbete (Benner, 1993). 
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Den skickliga sjuksköterskan har arbetat tre till fem år. Nu uppfattar sjuksköterskan helheten och 
har en djupare förståelse för situationen. Sjuksköterskan har tidigare erfarenheter och kan uppfatta 
när det förväntade inte händer för att då förändra sitt planerade handlande (Benner, 1993).  

Experten har en fördjupad insikt i situationens helhet och kan instinktivt uppfatta det verkliga 
problemet, utan att enbart sätta sin tillit till de analytiska redskap (regler och riktlinjer) som finns till 
förfogande. Hon kan nu fungera som rådgivare åt mindre erfarna kollegor (Benner, 1993). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Att arbeta som akutsjuksköterska på en akutmottagning kan upplevas stressande, med höga krav på 
effektivitet, kunskap och yrkesskicklighet. Arbetsbelastningen kan vara hög, beslut ska kunna tas 
omedelbart och utmaningarna kan vara många. Patienternas tillstånd varierar från skador till 
kroniska sjukdomar. Akutsjuksköterskan förväntas ge omvårdnad till både vuxna patienter och till 
barn och dess medföljande anhöriga. Författarnas erfarenhet är att många sjuksköterskor som 
arbetar på akutmottagning saknar vidareutbildning inom barnsjukvård och omfattningen av 
barnsjukvård i sjuksköterskeutbildningen är begränsad. Därför är det av intresse att beskriva 
akutsjuksköterskors upplevelser att vårda barn som söker vård på akutmottagningen.    

 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn upp till sex års 
ålder på en akutmottagning.   

 

METOD 

Design 
Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Som metod valdes en kvalitativ 
semistrukturerad intervju vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser vara en lämplig metod för att 
beskriva personliga erfarenheter och upplevelser.  
 

Urval 
I studien ingick sex sjuksköterskor verksamma på en akutmottagning i Mellansverige. Ett 
strategiskt urval användes för deltagare i studien. Inklusionskriterier var att akutsjuksköterskan 
skulle ha arbetat minst ett år som akutsjuksköterska på akutmottagning och där ha vårdat minst tre 
barn i åldern noll- sex år.  

 

Verksamhetscheferna för två akutmottagningar fick information om studien, en gav därefter 
tillstånd att studien kunde genomföras (Bilaga 1). Den andra akutmottagningens verksamhetschef 
ansåg inte att de kunde delta i studien. Verksamhetschefen för den deltagande akutmottagningen 
valde tre sjuksköterskor för att delta i studien som sedan kontaktades genom mail med ett 
informationsbrev (Bilaga 2). En av sjuksköterskorna var sedan behjälplig med att föreslå ytterligare 
tre sjuksköterskor utifrån inklusionskriterierna.  
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Deltagare 
De sex sjuksköterskor som deltog i studien var alla kvinnor med en medelålder på 44 år, den yngsta 
var 30 och den äldsta 56 år gammal. De hade i genomsnitt arbetat 16 år som sjuksköterska. Den 
som arbetat längst hade 32 yrkesverksamma år och kortast antal år var tre. På akutmottagningen 
hade de arbetat mellan tre och 27 år. Ingen akutsjuksköterska var specialistutbildad men flertalet 
hade läst kortare kurser på universitetet eller kurser som arbetsgivaren tillhandahållit, dock hade 
ingen av dessa handlat om barn. De utbildningar som riktade sig mot barn och som alla 
sjuksköterskor genomgått tillhandahölls av arbetsgivaren och bestod av hjärt-lungräddning för barn 
och utbildning i triagesystemet Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) för barn. 
 

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide utvecklad 
specifikt för den aktuella studien (Bilaga 3). Att använda semistrukturerade intervjuer innebär enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) att möjlighet ges till att få berättande svar men även till att kunna 
ställa följdfrågor. Intervjuguiden innehöll förutom demografiska data sex öppna frågor. En 
pilotintervju genomfördes med en akutsjuksköterska på en av författarnas arbetsplatser för att testa 
intervjuguiden. Ingen förändring i intervjuguiden behövde göras efter pilotintervjun. Innan intervjun 
påbörjades fick deltagarna ytterligare information om studien och möjlighet att ställa frågor. 
Deltagarna signerade ett samtyckesformulär (Bilaga 4). Tid och plats för intervjun bestämdes av 
deltagarna och alla intervjuer genomfördes på akutsjuksköterskornas arbetsplats, i ett avskilt och 
ostört rum. Varje intervju spelades in efter deltagarnas medgivande.  Intervjuernas längd varierade 
mellan 17 och 46 minuter. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och en och samma 
författare genomförde intervjuerna medan den andra agerade medlyssnare och ställde följdfrågor 
när så behövdes. Den öppningsfråga som ställdes vid samtliga intervjuer var: ”Kan du beskriva en 
situation där du har vårdat ett barn som är noll- sex år på en akutmottagning?” För att uppmuntra 
deltagarna till att berätta mer detaljerat användes probes under intervjuerna (Polit & Beck, 2012). 
De probes som användes var neutrala fraser som ”hur menar du?” eller ”kan du berätta mer?”. 
Korta uttryck för förståelse som ”mm” användes.  

 

Databearbetning och analys 
Det inspelade materialet transkriberades. Båda författarna hjälptes åt med detta genom att 
transkribera tre intervjuer var. Analysen av det insamlade materialet genomfördes med manifest 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). De utskrivna intervjuerna lästes igenom 
flera gånger av båda författarna för att få en känsla av sammanhang. Författarna markerade sedan på 
var sitt håll de meningsbärande enheter de kunde finna i texten som svarade mot syftet och dessa 
diskuterades sedan för en gemensam bild av materialet. Meningsenheter kan vara ord eller 
uttalanden som har samma centrala betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). De utvalda 
meningsenheterna strukturerades i ett worddokument (Tabell 1). Efter detta kondenserades 
meningsenheterna, där texten kortades ned utan att huvudinnehållet försvann, och benämndes sedan 
med en kod som kortfattat beskrev dess innebörd. Koderna jämfördes sedan med varandra och 
sorterades utifrån liknande innehåll in i kategorier. Denna del av innehållsanalysen var en process 
där författarna fick pröva sig fram gällande var koderna passade in och vilken kategori som bäst 
beskrev innehållet. Till en början var kategorierna otydliga men efter bearbetning och när 
handledarna varit behjälpliga blev kategorierna och dess innehåll tydligt. Dessa utgjorde det 
manifesta innehållet i analysen (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1.  
Exempel på analysprocessen av intervjuer med akutsjuksköterskor på akutmottagning 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Ja att man har mer 
utbildning underlättar ju… 
man vet och kan mer om 
just barn… det skulle jag 
gärna vilja ha…  

Mer utbildning 
underlättar och 
önskas. 

Utbildning 
underlättar 

Behov av kunskap 
och erfarenhet i 
omvårdnaden av 
barn 

Näe, jag tycker man kan 
säga så här att… det är ju 
en utmaning att vårda 
barn, man får ju liksom 
trilska lite med dem för att 
få dem på tåget och det 
kan gå riktigt bra ibland 
också, när man bara ger 
den lilla extra tiden som 
behövs. 

En utmaning att 
vårda barn, de kan 
behöva extra tid. 

Mer tid 
behövs för att 
vårda barn. 

Att anpassa 
bemötandet utifrån 
barnets villkor 

Ibland kan det va också att 
föräldrarna är väldigt 
rädda å kanske lite 
uppgivna så att dom kan 
ju också göra det värre 
ibland för barnen… 

Föräldrars rädsla och 
uppgivenhet kan 
påverka barnet 
negativt. 

Föräldrars 
inställning 

Föräldrars 
sinnesstämning 
påverkar barnet. 

Sen är de ju saker som 
man alltid bär med sig 
upplever jag. Det finns ju 
många händelser som man 
har… ja man kommer inte 
riktigt ihåg men just när 
det gäller barn, det lägger 
man i ryggsäcken där. 

Akutsjuksköterskan 
upplever att hon 
alltid bär med sig 
svåra händelser som 
skett med barn. 

Akutsjuk-
sköterskan 
bär med sig 
svåra 
händelser. 

Känslomässig 
påverkan 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Inom forskning måste etiska aspekter alltid beaktas. Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande 
dokument och innehåller etiska regler för forskning som innefattar människor (Northern Nurses 
Federation, 2003). Vid omvårdnadsforskning skall följande fyra krav vara uppfyllda (Northern 
Nurses Federation, 2003). Informationskravet innebär att deltagare i studien ska informeras om 
studiens syfte och genomförande samt vilka förväntningar som finns på deras deltagande. 
Samtyckeskravet står för att deltagarna själva godkänt sin medverkan i studien. De är medvetna om 
att deras medverkan är frivillig, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och att de då inte 
skall bli ifrågasatta eller riskera ofördelaktiga konsekvenser. Konfidentialitetskravet innefattar att 
uppgifter som innebär att deltagarna i studien kan identifieras inte får vara tillgängliga för 
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utomstående. Krav på deltagarens säkerhet innebär att forskaren har ansvar för deltagarens 
välmående och att vid behov göra uppehåll i forskningen (Northern Nurses Federation, 2003).  

 

I den genomförda studien uppfylldes Informationskravet genom att ett informationsbrev (Bilaga 1) 
skickades ut för godkännande av verksamhetscheferna för de tilltänkta akutmottagningarna. De 
akutsjuksköterskor som deltog i studien fick information om studiens syfte och genomförande 
genom ett informationsbrev (Bilaga 2). I enighet med Samtyckeskravet fick deltagarna skriva under 
ett samtyckesformulär (Bilaga 4) där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst kunde avbryta intervjun utan att detta skulle ifrågasättas. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
genom att det i informationsbrevet framgick att det inspelade materialet skulle behandlas 
konfidentiellt och att varken verksamhet eller någon enskilds svar skulle kunna identifieras i det 
färdiga arbetet. Där framgick också att materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 
Direkt efter avslutad intervju kodades filerna med ett nummer för att ingen utomstående skulle 
kunna identifiera vilka som deltagit i studien. Kravet på deltagarens säkerhet uppmärksammades 
genom att forskningen genast hade avbrutits vid obehag hos deltagarna.  

Det insamlade materialet har presenterats i sin helhet, ingen annan information än den som 
uppkommit under intervjuerna finns presenterad i studien.  

 

RESULTAT 
Resultatet av deltagarnas upplevelser av att vårda barn på akutmottagningen presenteras i de fyra 
kategorier som framkom under analysen. Kategorierna var; Behov av kunskap och erfarenhet i 
omvårdnaden av barn, Att anpassa bemötandet utifrån barnets villkor, Föräldrars sinnesstämning 
påverkar barnet och Känslomässig påverkan. För att belysa deltagarnas egna upplevelser har citat 
använts och för att värna om konfidentialiteten har deltagarnas namn benämnts med 
akutsjuksköterska och ett nummer efter citatet.  

 

Behov av kunskap och erfarenhet i omvårdnaden av barn 
Akutsjuksköterskor i studien beskrev att kunskap om barn behövdes för att kunna erbjuda god 
omvårdnad. Särskilt nämndes kunskaper om omvårdnadsåtgärder och läkemedel. När kunskap 
saknades ansågs detta skapa osäkerhet över om akutsjuksköterskan agerar korrekt. Att det på 
arbetsplatsen fanns riktlinjer för omvårdnad och behandling vid olika sjukdomstillstånd upplevdes 
underlätta. Då barns fysiska och psykiska reaktioner kan variera stort och barn inte alltid reagerar 
som vuxna var akutsjuksköterskorna överens om att mer utbildning skulle underlätta omvårdnaden 
av barn. Kontinuerlig utbildning inom barnsjukvård och praktisk träning ansågs underlätta 
omvårdnadsarbetet och bidrog till att kunskapen kunde hållas mer aktuell. Det fanns delade 
meningar huruvida kunskapen från sjuksköterskeutbildningen varit till nytta eller ej. Några av 
akutsjuksköterskorna ansåg att den varit användbar medan andra upplevde att de saknade kunskap 
om barnsjukvård i sjuksköterskeutbildningen. De flesta var dock överens om att de behövde mer 
utbildning, och då specifikt om barns sjukdomar, det första omhändertagandet, akutsjukvård och 
drunkningstillbud. Det framkom olika åsikter angående behov av specialistutbildning inom 
barnsjukvård. Några ansåg att den inte behövdes för deras yrkesutövande, andra ansåg att den kunde 
vara användbar.  
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Utöver utbildning påtalade akutsjuksköterskorna att samverkan med kollegor som 
akutsjuksköterskor och läkare kunde underlätta omvårdnadsarbetet av barn. En lugn, säker och 
tillgänglig läkare upplevdes ge trygghet medan en oerfaren läkare kunde skapa frustration och 
försvåra akutsjuksköterskans arbete. Närvaro av mer erfarna akutsjuksköterskekollegor skapade 
trygghet och möjlighet att kunna rådfråga kollegor samt att stötta varandra upplevdes värdefullt.  

 

  “…jag brukar ju, eftersom jag är relativt ny så frågar jag ofta 
  mina kollegor som är äldre, eller har vart här äldre så… eller 
  längre… … Så för dom har i alla fall mer erfarenhet å så där…  
  de är ju min trygghet…” (Akutsjuksköterska 3) 

 

Att ha yrkeserfarenhet var något som akutsjuksköterskor beskrev underlättade omhändertagandet av 
barn och skapade trygghet. Förutom att yrkeserfarenhet ingav trygghet gav den även kunskap och 
flera akutsjuksköterskor betonade att den kunskap de hade om barn inte kommit ifrån utbildningen 
utan från yrkesvana. Liten yrkeserfarenhet samt att akutsjuksköterskan kände sig ovan upplevdes 
skapa otrygghet och osäkerhet. Det upplevdes svårt att känna sig trygg i situationer som inte 
förekom ofta. En specifik situation som upplevdes svår var att snabbt sätta perifer venkateter på ett 
allmänpåverkat barn. 

 

Akutsjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma hur svårt sjuka barnen var och denna 
svårighet ökade ju mindre barnet var. Akutsjuksköterskorna påtalade att erfarenhet av barn och 
speciellt av egna barn underlättade när de vårdade sjuka barn på akutmottagningen. Kunskapen 
fanns då dels om hur sjuka barn kan uppträda, dels om hur de bäst kan bemöta och bedöma dem. 
Akutsjuksköterskan befann sig ibland i situationer där hon skulle ge rådgivning till föräldrar 
angående deras barn. Rådgivningen upplevdes svår och frustrerande, särskilt då föräldrarna var 
oroliga och ansåg barnet vara sjukare än akutsjuksköterskan bedömde.  

 

  “Det som kan va svårt nånstans det är ju när dom kommer in, och  
   vill ha lite rådgivning. Och jag kan ju tycka att det, ett, att jag har  
   ett friskt barn framför mig, eh men föräldrarna är så oroliga och  
   dom köper inte vad jag säger. … Det kan jag tycka är svårt, det  
   blir väldigt frustrerande om inte annat”. (Akutsjuksköterska 2) 

 

Att anpassa bemötandet utifrån barnets villkor 
Akutsjuksköterskor upplevde att ödmjukhet, empati och förmåga att leva sig in i barnets situation 
kunde underlätta i omvårdnaden. De beskrev vikten av att skapa kontakt och möta barnet på dess 
nivå och att det kunde behövas ett visst handlag för detta. Att regelbundet träffa barn kunde 
underlätta för akutsjuksköterskan att skapa ett naturligt möte. Att skapa kontakt med barn kunde ta 
tid men det var viktigt att barnet fick den tid som behövdes.  
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”Man ska kunna ta barn, bemöta barn på deras nivå. Och den, och 
          just den biten är ju inte säkert att man kan utbilda sig till.. Det kan 
          ju vara mer att man har det eller man har det inte...”. 

            (Akutsjuksköterska 2) 
 

Akutsjuksköterskorna beskrev det som en utmaning att vårda barn men genom att visa tålamod, ge 
barnen extra tid och inte framhärda i undersökningen utan att avbryta och återkomma senare om 
barnet behövde mer tid kunde mötet förändras till det bättre. 

 

   ”Näe, jag tycker man kan säga så här att, man får, det är ju en 
    utmaning att vårda barn, man får ju liksom trilska lite med dem 
    för att få med dem på tåget och det kan gå riktigt bra ibland 
   alltså, när man bara ger den lilla extra tiden som behövs”.  
   (Akutsjuksköterska 6) 

 

Barnet känner av akutsjuksköterskans och omgivningens stämning och det ansågs viktigt av flera 
anledningar att behålla lugnet. En anledning var för att akutsjuksköterskan själv skulle kunna 
bedöma situationen, en annan att en lugn akutsjuksköterska kan skapa trygghet hos barnet. Om 
akutsjuksköterskan befann sig under tidspress kunde det upplevas stressande både för 
akutsjuksköterskan och för barnet, vilket kunde leda till att barnet inte ville medverka i 
omvårdnaden. 

 

Akutsjuksköterskorna upplevde det svårast att vårda de minsta barnen, dels på grund av att de inte 
har ett språk för att kunna berätta eller förklara hur de mår, dels då de inte kan förstå 
akutsjuksköterskans uppmaningar eller förklaringar. Den bristande kommunikationen påverkade 
undersökningen och gjorde det svårare att hitta orsaken till barnets besvär. Akutsjuksköterskorna 
angav också att små barn behövde övervakning i större utsträckning än vuxna, då de inte kunde 
uttrycka om de mådde sämre. 

 

   “…den vuxne kan du ju föra samtal med, kan du ju också verbal få 
    höra om den blir sämre eller nånting medans barnet måste du ju 
    hela tiden övervaka”. (Akutsjuksköterska 5) 

 
Det kunde vara svårt att resonera med äldre barn, fem- sex år, men det var lättare att få anamnes då 
barnen kunde berätta och förstå när något förklarades, vilket underlättade akutsjuksköterskans 
arbete. När barnen inte förstod akutsjuksköterskornas goda avsikter eller förklaringar kunde det leda 
till rädsla hos barnet som försvårade akutsjuksköterskornas arbete då barnet inte ville medverka. Att 
ge beröm var en strategi som användes för att få barnet i fem- sex års ålder att vilja samarbeta:  
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  ”… mycket beröm, att man tänker att, du är en duktig kille, det är 
  inte ofta vi har så många duktiga killar som du är och, ja liksom  
  ösa beröm och då blir de ju så stolta och malliga så då får man 
  med dom lite på tåget och… Det brukar underlätta”.  
 (Akutsjuksköterska 6)  

 

En specifik situation som akutsjuksköterskorna upplevde som svår var när läkemedel skulle 
administreras till små barn. Orsaken var dels att doseringen skiljer sig markant ifrån den de är vana 
vid att ge till vuxna, dels kunde barnet vara motsträvigt och inte vilja ta emot läkemedlet. 
Akutsjuksköterskor upplevde det svårt att få mäta vitala parametrar på barn och att det försvårades 
av att utrustning anpassad för barn i vissa fall saknades. 

 

Föräldrars sinnesstämning påverkar barnet 
Akutsjuksköterskor i studien menade att föräldrars sinnesstämning och inställning kunde påverka 
barnet och omvårdnaden. Föräldrar beskrevs som en källa till hjälp då de kunde bidra med mycket 
information om sitt barn. En akutsjuksköterska upplevde att föräldrars tidigare erfarenhet av sjuka 
barn påverkade situationen. Trygga, lugna och bestämda föräldrar upplevdes underlätta 
omvårdnaden medan oroliga, rädda och uppgivna föräldrar påverkade barnet negativt och på så sätt 
försvårades situationen. Oroliga föräldrar behövde ibland lugnas för att barnet skulle vara lugnt.  

 

         “Ja dom, dom kanske är lika orolig som barnet och det smittar väll 
              av sig på barnet då”. (Akutsjuksköterska 1) 
 

Att föräldrarna förberett barnet inför sjukhusbesöket beskrev akutsjuksköterskor kunna underlätta 
och vara till hjälp i omvårdnaden. Om föräldrar medverkade i omvårdnadssituationen eller underlät 
att medverka kunde detta påverka både akutsjuksköterskan och barnet. Om föräldrarna till exempel 
ville undvika att närvara vid blodprovstagning på grund av rädsla kunde barnet bli oroligt av 
föräldrarnas bristande förmåga att hantera sin rädsla och oro vilket gjorde akutsjuksköterskan 
irriterad. Om barnet inte ville medverka och hade stöd av sina föräldrar i sitt agerande beskrev 
akutsjuksköterskan att det blev extra svårt att utföra sitt arbete.  

 

Känslomässig påverkan  
Akutsjuksköterskor upplevde varierande känslor i omvårdnadsarbetet av barn. Att vårda spädbarn 
upplevdes svårt och kunde medföra känslor av otrygghet då akutsjuksköterskorna upplevde 
bristande kunskaper och erfarenhet. När akut sjuka barn behövde snabb omvårdnad upplevde 
akutsjuksköterskan stress, otrygghet och obehag och hade svårighet att behålla lugnet. En 
akutsjuksköterska beskrev att när ett barn var svårt sjukt gav det ett stresspåslag, då hade 
akutsjuksköterskan fått insikt om situationens allvar vilket gjorde henne mer fokuserad och fick 
henne att vilja driva arbetet framåt.  
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I de situationer där barnet inte var införstådd med att omvårdnaden var nödvändig och inte ville 
medverka var akutsjuksköterskan tvungen att vårda barnet mot dess vilja. Det upplevdes av 
akutsjuksköterskan som ett övergrepp vilket beskrevs som svårt och besvärligt. Det upplevdes extra 
svårt när äldre barn inte ville medverka. I situationer när barnet inte ville medverka och föräldrarna 
inte kunde bidra genom att vara bestämda upplevde en akutsjuksköterska att hon behövde vara 
sträng och bestämd vilket fick henne att känna sig elak.  

 

Akutsjuksköterskorna uttryckte att om de sällan vårdade barn kunde det medföra osäkerhet och 
otrygghet när de väl skulle vårda barn. En akutsjuksköterska nämnde att hon inte vårdat barn så ofta 
men när hon väl gjorde det så uttryckte hon att det var roligt.  

 

Flera akutsjuksköterskor hade erfarenhet av plötsliga dödsfall hos små barn. I de situationerna 
upplevdes det svårt att behärska sina egna känslor och vara professionell inför föräldrarna. Det 
upplevdes som påfrestande och tillhörde de mest emotionellt svårhanterade situationerna i 
akutsjuksköterskornas yrkesverksamhet. Andra situationer som nämndes var drunkningstillbud med 
barn inblandade, vilket skapade stort obehag bara vid tanken på den. Akutsjuksköterskorna beskrev 
också att när de upplevt en känslomässigt påfrestande händelse med barn involverade så bar de med 
sig minnet av denna under lång tid.  

 

          ”Sen är det ju saker man alltid bär med sig upplever jag. Det finns 
          ju många händelser som man har… ja man kommer inte riktigt 
          ihåg men just när det gäller barn, det lägger man i ryggsäcken 
          där”. (Akutsjuksköterska 4) 

 

SYNTES 
Resultatet visade på flera aspekter av akutsjuksköterskans upplevelse av att vårda barn. 
Akutsjuksköterskorna beskrev att kunskap om barn, yrkeserfarenhet och tillgång till trygga och mer 
erfarna kollegor var faktorer som främjade omvårdnad av barn. I vissa situationer upplevdes 
kunskapen bristfällig och mer utbildning och praktisk träning efterfrågades. Akutsjuksköterskorna 
belyste vikten av att anpassa bemötandet utifrån barnets villkor och underströk behovet av att 
anpassa mötet efter barnets mognad och betydelsen av att avsätta tid för barnet. Genom att visa 
ödmjukhet, empati och tålamod kunde barnets förtroende vinnas. De minsta barnen upplevdes 
svårast att vårda då de inte kunde förmedla sina känslor och åsikter. Större barn hade lättare att 
förstå och berätta. Föräldrars sinnesstämning och inställning till vården kunde underlätta och bidra 
till en god omvårdnadssituation. Föräldrar kunde också påverka barnet negativt vilket försvårade 
situationen. Otrygghet, stress och obehag var känslor som kunde uppkomma i situationer när 
akutsjuksköterskor skulle vårda akut sjuka barn. När barnet inte var införstådd i situationen behövde 
akutsjuksköterskan vårda mot barnets vilja vilket upplevdes svårt och hon kunde känna sig elak. En 
riktigt svår situation var när barn plötsligt avled och minnet av sådana situationer bar 
akutsjuksköterskan med sig. Sammanfattningsvis uttryckte alla akutsjuksköterskor att det var en 
utmaning att vårda barn. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Barnsjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad och det krävs en ökad kunskap och 
förmåga för att uppfylla kraven (Andersson et al., 2012). Under intervjuerna uttryckte samtliga 
akutsjuksköterskor ett behov av ytterligare utbildning inom barnsjukvård, däribland barnsjukdomar 
och det akuta omhändertagandet. Då det är akutsjuksköterskor som gör den första bedömningen av 
barnet kan bristande kunskap och erfarenhet ses som en riskfaktor som kan äventyra hur snabbt 
barnet får adekvat vård. Några av akutsjuksköterskorna ansåg sig ha haft nytta av den utbildning om 
barn som de fått i sjuksköterskeutbildningen, däremot upplevde några den som bristande. 
Socialstyrelsen (2005) betonar att utbildningen till sjuksköterska i Sverige ständigt bör förändras 
och anpassas till den snabba framväxten av kunskap inom hälso- och sjukvård som sker idag, vilket 
är avgörande för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose de behov som finns och som kommer att 
uppkomma. Hagler och Wilson (2013) anser att kompetensutveckling bör prioriteras då det leder till 
högre patientsäkerhet. I Sverige är det enligt lag verksamhetschefen på akutmottagningen som är 
ansvarig för att akutsjuksköterskan har den kompetens som behövs för att vårda sjuka barn 
(Andersson & Nilsson, 2009). Ett antagande från författarna kan vara att sjuksköterskeutbildningen 
ger en grund att stå på men att kontinuerlig utbildning, till exempel genom Emergency Nursing 
Pediatric Course (ENPC), behövs under hela arbetslivet för att akutsjuksköterskan ska kunna utföra 
en god omvårdnad.  

 

Akutsjuksköterskorna upplevde att kunskapen om barn var svår att upprätthålla då de sällan vårdade 
barn. Tillsammans med att vetenskapen, myndigheternas krav, metoderna som används och 
utrustningen ständigt förändras kan det försvåra för sjuksköterskorna att behålla sina färdigheter och 
kunskaper (Hagler & Wilson, 2013). Sjuksköterskor har ofta bristande färdigheter inom pediatrisk 
återupplivning vilket kan härledas till att sådana situationer är ovanliga och erfarenhet saknas 
(Dovson, Russ, Sevdalis, Cooper & De Munter, 2013). Möjligen kan resultatet också överföras till 
andra situationer inom pediatrisk akutsjukvård. De deltagande akutsjuksköterskorna hade alla 
tillräckligt stor yrkeserfarenhet för att ha nått det kompetenta stadiet enligt Benners (1993) teori, 
några borde till och med räknas som experter. Dock kan det tyckas att osäkerheten och otryggheten 
som akutsjuksköterskorna beskrev i och med att de vårdade barn så sällan kunde tyda på att de i 
samband med vård av barn klev tillbaka ett eller flera steg i utvecklingen, då deras erfarenhet av 
detta beskrevs som mindre än vårdandet av vuxna. Benner (1993) menar att en sjuksköterska som är 
ovan vid patientgruppen kan hamna på novisstadiet igen. Akutsjuksköterskor efterfrågade praktisk 
träning och Dovson et al. (2013) menar att det är betydelsefullt att sjuksköterskor får träna sin 
förmåga att upptäcka och hantera svårt sjuka barn i akuta situationer. Sjuksköterskor som arbetar 
inom barnsjukvård kan uppleva få tillfällen till klinisk erfarenhet under hela sin yrkesmässiga 
karriär (a.a.). Benner (1993) beskriver erfarenhet som den utveckling en sjuksköterska genomgår 
när hon möter ett stort antal situationer och med hjälp av dessa förbättrar de uppfattningar och 
teorier hon tidigare arbetat efter. Erfarenhet kommer inte automatiskt efter att ha arbetat länge. Det 
faktum att akutsjuksköterskor efterfrågade träning för att därigenom få ökad kunskap och erfarenhet 
kan ses som ett etiskt dilemma då ingen akutsjuksköterska vill att fler barn ska bli sjuka eller skada 
sig. En reflektion kan vara om få tillfällen att vårda barn kan sänka motivationen till att lära mer och 
hålla kunskapen uppdaterad då den sällan kommer till användning.   
 

Sociala relationer är en viktig del av sjuksköterskans känsla av tillfredsställelse på arbetet 
(Utriainen, Ala-Mursula & Kynga, 2014). Att samarbeta med erfarna sjuksköterskekollegor och ha 
möjlighet att utbyta erfarenheter skapade trygghet och ansågs värdefullt hos akutsjuksköterskorna. 
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Christensen och Hewitt-Taylor (2006) menar att en mindre erfaren sjuksköterska kan få vägledning 
och stöd av mer erfarna kollegor, vilket stämmer överens med Benners (1993) beskrivning av 
expertsjuksköterskans förmåga att vägleda sina kollegor. Samarbete, stöd och hjälp kollegor 
emellan kan öka samhörigheten och därmed välbefinnandet (Christensen och Hewitt-Taylor, 2006). 
Författarnas erfarenhet är att mer erfarna kollegor kan bidra med kunskap, vilket bör värdesättas, 
men för att det skall ske behövs goda relationer och ett öppet klimat i arbetsgruppen. 
Sjuksköterskornas upplevelse av att deras erfarenhet av egna barn underlättade i omvårdnaden 
stämmer överens med Zengerle-Levi (2006). Hon menar att erfarenhet av föräldraskap är 
användbart i yrkesutövandet då det ger bättre förståelse för barnets rädslor och emotionella behov 
(a.a.). Dock kan det finnas en risk i att akutsjuksköterskor med egna barn lättare identifierar sig med 
drabbade föräldrar, och därigenom får svårare att förhålla sig objektivt till situationen. 
Akutsjuksköterskor utan egna barn kan undgå denna känslomässiga påverkan vilket kan underlätta 
omvårdnaden. Flera akutsjuksköterskor hade erfarenhet av situationer där ett litet barn avlidit 
oväntat och upplevt det som känslomässigt påfrestande. Adriaenssens, de Gucht och Maes (2012) 
beskriver sådana händelser som ångestframkallande och traumatiserande. Bigwood och Crowe 
(2008) beskriver att kollegors stöd är en viktig aspekt för att sjuksköterskan ska kunna hantera 
traumatiska situationer. 

 

Akutsjuksköterskorna upplevde svårigheter i att bedöma hur allvarligt sjuka barnen var. Doman, 
Prowse och Webb (2004) beskriver att förmågan att identifiera svårt sjuka barn bör finnas hos alla 
sjuksköterskor som vårdar barn. Förmågan utvecklas genom erfarenhet men sjuksköterskan bör 
även ta hänsyn till sin intuition (a.a.). Benner (1993) menar att förmågan att tolka nya situationer 
förbättras med antalet möten med människor som sjuksköterskan haft. Akutsjuksköterskor beskrev 
att det var viktigt att skapa kontakt och möta barnet på dess nivå, att det kunde ta tid och att det var 
viktigt att visa tålamod och ge barnet den tid som behövdes. Akutsjuksköterskor upplevde att i 
mötet med barnen underlättade ödmjukhet, empati och förmåga att leva sig in i barnets situation. 
Att möta barnet i dess livsvärld underlättas av att sjuksköterskan är lyhörd och tar hänsyn till 
barnets erfarenhet, ålder och utveckling (Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim Englund, 2014). 
Fletcher et al. (2010) beskriver att barn uppskattar att sjuksköterskor ler, är närvarande, har förmåga 
att lyssna på barnet och kan ge lugnande förklaringar av procedurer. Bradys (2009) studie visar att 
barn uppskattade att få beröm när de var duktiga och hade genomgått obehagliga procedurer. I 
resultatet i den genomförda studien beskriver en akutsjuksköterska att beröm underlättade 
samarbetet med barn, vilket stämmer väl överens med Bradys (2009) beskrivning. Att ha kunskap 
om vilka faktorer som kan underlätta mötet med barn kan förenkla för att skapa en god vårdrelation. 
Stressade sjuksköterskor beskrivs kunna skapa rädsla hos barnet (Brady, 2009) vilket stämmer 
överens med akutsjuksköterskornas upplevelser av hur deras stress påverkade barnet till att inte 
vilja medverka. Författarna anser därför att det är viktigt att akutsjuksköterskor anstränger sig för att 
behålla lugnet och på så sätt främja ett gott samarbete mellan akutsjuksköterskan och barnet.  

 

En okänd miljö och utrustning tillsammans med främmande människor kan skapa rädsla hos barnet 
(Karlsson et al., 2014) vilket också beskrevs av sjuksköterskorna i den genomförda studien. 
Författarna anser att det är av stor vikt att akutsjuksköterskor är medvetna om det så att de kan 
skapa så goda förutsättningar som möjligt och på så sätt förebygga rädsla hos barnet vilket 
underlättar när akutsjuksköterskan skall skapa kontakt. I mötet med barn kan kommunikationen 
upplevas som en stor utmaning för sjuksköterskor (Shin & White-Traut, 2005). 
Akutsjuksköterskorna i den genomförda studien upplevde det svårast att vårda de minsta barnen på 
grund av att de inte kunde förmedla sina känslor och upplevelser eller förstå uppmaningar, något 
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som upplevdes bli lättare desto äldre barnet var. Shin och White-Traut (2005) beskriver att mindre 
barn inte kan tillgodogöra sig information bortsett från deras sinnesintryck, först i fem- sex års ålder 
anses barn kunna samverka med andra barn och vuxna.  

 

Akutsjuksköterskorna upplevde att trygga, lugna och bestämda föräldrar underlättade omvårdnaden, 
däremot kunde rädda och uppgivna föräldrar projicera sin rädsla på barnet och därmed påverka 
barnet negativt. Akutsjuksköterskans arbete försvårades då, vilket även beskrivs av Ives och 
Melrose (2010). Coynes (2005) beskriver att barnen var beroende av föräldrarnas godkännande och 
tillåtelse för att kunna vara delaktiga i vården. Akutsjuksköterskorna beskrev situationer där barnen 
vårdades mot dess vilja som besvärliga. Coyne (2005) menar att barns åsikt är viktig för att 
respektera barn men att barnets ålder, inställning och tillstånd kan påverka barnets möjlighet till att 
vara delaktig. Barnet anses kunna vara delaktig om de har en kognitiv mognad för att förstå vad 
deras beslut innebär (a.a.). När barnet inte kan vara delaktig i beslutstagandet kan tvångsvård bli 
aktuell. Fasthållning beskrivs som att barnet inte vill samarbeta och kan behövas för att nödvändiga 
åtgärder ska kunna genomföras (Darby & Cardwell, 2011). Användandet av fysiskt tvång kan 
framkalla ångest, rädsla och konflikt hos sjuksköterskan (Bigwood & Crowe, 2008). 
Akutsjuksköterskorna i den genomförda studien beskrev upplevelsen av att behöva vårda barn mot 
dess vilja som svår och som ett övergrepp mot barnet. Författarna har förståelse för 
akutsjuksköterskornas upplevelse av tvångsvård. Dock ska barnets välmående och överlevnad 
säkerställas enligt Barnkonventionen (1989) vilket kan medföra att det finns ett behov av att vårda 
mot barnets vilja. En jämförelse kan göras till godhetsprincipen som styr sjuksköterskans agerande 
när hon utövar omvårdnad för barnets bästa (Darby & Cardwell, 2011).  

 

Studiens resultat grundas på akutsjuksköterskors svar angående upplevelser av att vårda barn i noll- 
sex års ålder på en akutmottagning. Resultatet skulle kunna vara överförbart till sjuksköterskor på 
andra akutmottagningar med liknande organisation gällande vård av akut sjuka barn. Resultatet 
skulle kunna överföras till andra grupper av sjuksköterskor, exempelvis de som arbetar på en 
vårdcentral, barnmottagning eller barnvårdavdelning, även om de sistnämnda kanske oftare är 
vidareutbildade inom barnsjukvård. Huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang anses 
tveksamt men i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar författarna att det är 
läsaren som avgör resultatets överförbarhet. 

 

Metoddiskussion  
En kvalitativ metod valdes då det enligt Polit och Beck (2012) och Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) är en metod där resultatet baseras på deltagarnas egna erfarenheter, attityder, 
upplevelser och synpunkter. En alternativ metod för att få fram akutsjuksköterskornas upplevelser 
hade varit att genomföra en litteraturstudie. Vid databassökning framkom få genomförda studier 
inom det valda ämnet varför litteraturstudie bedömdes vara en alltför snäv metod för att möta syftet.  

 

Ett strategiskt urval användes i studien för att vara säker på att deltagarna hade erfarenheter av det 
fenomen som skulle undersökas (Malterud, 2009). Att ha arbetat i minst ett år och ha vårdat minst 
tre barn ansågs vara ett minimum för att kunna ha erfarenheter av att vårda barn på en 
akutmottagning. Att barnens ålder begränsades till mellan noll till sex år var för att barns 
åldersvariation är stor och för att säkerställa att materialet från intervjuerna inte skulle bli alltför 
stort eller spretigt. En svaghet i studien var att deltagarna endast var sex till antalet. Polit och Beck 
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(2012) menar att det inte finns någon bestämd uppfattning om hur många deltagare som skall ingå i 
urvalet. Även Henricson och Billhult (2013) är av den uppfattningen att det är bättre att ha färre 
personer med olika erfarenhet, än ett större antal som inte har samma breda erfarenhet. Att intervjua 
sex deltagare ansågs dessutom genomförbart inom den givna tidsramen. En annan svaghet i studien 
var att alla deltagande sjuksköterskor var kvinnor. En styrka var dock att det var en variation i ålder 
och yrkeserfarenhet. Att välja deltagare med varierande upplevelser stärker trovärdigheten i 
resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Då en av de tillfrågade akutmottagningarna avböjde att 
medverka i studien kan det ha påverkat resultatet på så sätt att akutmottagningarnas storlek, antalet 
barn som vårdas, akutsjuksköterskornas kompetens och akutmottagningens rutiner skiljer sig mellan 
akutmottagningarna. Hade båda akutmottagningarna deltagit hade kanske större variation i 
resultatet uppnåtts. I efterhand kan konstateras att det hade varit bra att ha efterhört hur många barn 
akutsjuksköterskan vårdat då det kan ha påverkat upplevelsen av att vårda barn på en 
akutmottagning. Författarna menar att det är skillnad i upplevelsen av att vårda barn om 
akutsjuksköterskan har erfarenhet av få eller många barn. Upplevelsen kan även ha påverkats av att 
alla deltagare hade egna barn. En styrka hade varit om någon deltagare inte haft egna barn. Alla 
deltagare belyste detta, trots att frågan aldrig ställdes. 

 

I en fokusgrupp kan det vara svårt för alla att få komma till tals och vissa kan ha svårt att uttrycka 
sina åsikter inför andra. Moderatorn har en viktig roll i att leda diskussionen (Polit & Beck, 2009) 
och då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av leda en diskussion kan det leda till att 
information går förlorad och därför valdes individuella intervjuer. En intervjuguide kan, enligt Polit 
och Beck (2012), användas när forskaren vet vilka ämnen som behöver behandlas under intervjun, 
men inte vet vilka svaren blir. Intervjuguiden består av frågor eller ämnesområden och 
intervjupersonen uppmuntras att med egna ord beskriva sina upplevelser utifrån dessa ämnen eller 
frågor. Då författarna till studien inte hade någon tidigare intervjuvana upplevdes det tryggt att ha 
intervjuguiden att kunna återkomma till. Den var också till stöd för att säkerställa att alla frågor 
ställdes. 

 

För att få tillträde och tillgång till de två utvalda akutmottagningarnas akutsjuksköterskor skickades 
en skriftlig förfrågan till respektive mottagnings verksamhetschef, vilket beskrivs som ett bra sätt 
för att gatekeepern ska kunna fatta sitt beslut. En så kallad gatekeeper är en person som forskaren 
behöver tillåtelse ifrån för att kunna genomföra sin studie (Polit & Beck, 2012). Verksamhetschefen 
valde ut tre akutsjuksköterskor som deltog i studien utifrån uppsatta inklusionskriterier. En av dessa 
akutsjuksköterskor var sedan behjälplig med att tillfråga ytterligare tre akutsjuksköterskor om 
deltagande. Förfarande kan ha påverkat resultatet då andra lämpliga deltagare kan ha förbisetts. 
Alternativt urvalsförfarande kunde ha varit att alla akutsjuksköterskor tillfrågats om deltagande i 
studien och att författarna själva utifrån inklusionskriterierna valt ut deltagarna bland de som tackat 
ja till att delta. Det förfarandet bedömdes vara mer tidskrävande och valdes därför bort.  

 

Intervjuaren ska vara insatt i det aktuella ämnet, behärska konsten att samtala, ha känsla för det 
talade språket och vara lyhörd för personen som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
faktum att författarna inte hade erfarenhet av intervju kan ha varit en svaghet och påverkat 
resultatet. Bland annat upptäcktes i efterhand ett flertal följdfrågor som kunde ha ställts och som 
vidare kunde ha utvecklat deltagarens svar. För att deltagaren ska känna sig bekväm med att delge 
sina känslor och upplevelser för en okänd person krävs att de i början av intervjun skapar en 
relation (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hänsyn till det inledde författarna varje intervju med att 
småprata med deltagaren för att på så sätt skapa en personlig kontakt. Polit och Beck (2012) menar 
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att när intervjuer skall inspelas kan det göra deltagaren nervös och obekväm, även om de ofta 
glömmer bort ljudinspelningen under intervjuns gång och en personlig kontakt kan då underlätta. I 
samband med en intervju kan en tydlig maktassymetri råda mellan intervjuaren och deltagaren 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att minimera denna obalans höll en av författarna i intervjun 
medan den andra författaren satt med och flikade in med följdfrågor. Vidare hade deltagarna 
möjlighet att själv bestämma tid och plats för intervjun för att det skulle kännas mer avslappnat för 
deltagaren. 

 

Att transkribera de muntliga intervjuerna till en skriven text är ett kritiskt steg inför analysprocessen 
(Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) menar att om det är flera som ska transkribera 
bör en diskussion föras så att samma förfaringssätt används vid transkriberingen. I den genomförda 
studien transkriberade båda författarna tre intervjuer var utifrån tidigare överenskommelser. För att 
öka resultatets tillförlitlighet kunde författarna sedan ha jämfört det inspelade materialet med den 
andres utskrift (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), vilket inte gjordes i helhet utan endast där 
någon av författarna varit tveksam till innehållet. En noggrann beskrivning av den genomförda 
analysen återfinns i studiens metoddel och ett exempel av analysprocessen presenteras vilket stärker 
resultatets tillförlitlighet. I den genomförda studien har båda författarna läst alla intervjuer och 
gemensamt genomfört alla delar i analysen, vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Genom att 
använda citat kan giltigheten i resultatet styrkas (Lundman & Hällman Graneheim, 2008).   

 

SLUTSATS  
Syftet med studien var att beskriva akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn upp till sex års 
ålder på en akutmottagning.  I resultatet framkom att akutsjuksköterskor upplever bristande kunskap 
och erfarenhet av barnsjukvård. Ytterligare utbildning upplevdes underlätta omvårdnadsarbetet och 
akutsjuksköterskorna ansåg främst att de behövde mer utbildning om barns sjukdomar, det första 
omhändertagandet, akutsjukvård och drunkningstillbud. Akutsjuksköterskorna beskrev att det var 
en utmaning att vårda barn på en akutmottagning och det fanns många faktorer som påverkade 
vårdandet. Dels behövde akutsjuksköterskan kunskap om barn och behövde ge barnet tid för att 
skapa en god relation men hon måste också kunna vårda barnet mot dess vilja om det behövdes. 
Flera händelser kunde upplevas känslomässigt påfrestande för akutsjuksköterskorna och de beskrev 
känslor som otrygghet och obehag i samband med omvårdnad av barn på grund av att de saknade 
kunskap och erfarenhet.  

 

Samarbetet med kollegor beskrevs som viktigt och mer erfarna akutsjuksköterskor upplevdes ge 
trygghet. Egen yrkeserfarenhet medförde att akutsjuksköterskor upplevde trygghet men det var svårt 
att uppnå då de sällan vårdade barn. Benner (1993) menar att sjuksköterskan möter ett stort antal 
situationer och i och med dessa förbättrar de uppfattningar och teorier som hon har kunskap om. 
Dessa möten ger erfarenhet som sjuksköterskan kan använda sig av i arbetet med barn. 
Akutsjuksköterskorna upplevde att ju mindre barnet var desto svårare var det att vårda dem. Det var 
svårt att kommunicera med de minsta barnen, de kunde inte berätta eller förklara hur de mådde eller 
förstå sjuksköterskans uppmaningar eller förklaringar. Akutsjuksköterskan upplevde därför att små 
barn behövde mer övervakning. Föräldrars sinnesstämning och tidspress kunde påverka 
akutsjuksköterskans möte med barnet. I resultatet beskrev akutsjuksköterskor att föräldrar både 
kunde underlätta men även försvåra deras arbete i omvårdnaden av barn.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER  
Studien syftar till att beskriva akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn på akutmottagning. 
Resultatet kan användas till att skapa medvetenhet kring akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda 
barn på akutmottagning och deras behov av träning och utbildning inom barnsjukvård och det akuta 
omhändertagandet. Genom att författarna belyst akutsjuksköterskors behov av mer kunskap inom 
barnsjukvård skulle ett förbättringsarbete inom området kunna genomföras för att vidare belysa och 
verka för ökad utbildning och kunskap och en därmed ökad patientsäkerhet. Genom att belysa 
påverkande faktorer kan förutsättningar för en god vårdrelation skapas vilket kan öka patienter och 
anhörigas tillfredsställelse med vårdbesöket. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
Författarna anser att ytterligare studier angående akutsjuksköterskans upplevelse av att vårda barn 
behövs, då få akutsjuksköterskor har vidareutbildning om barn och ämnet är knapphändigt belyst. 
Intressant vore att genomföra en liknande studie med akutsjuksköterskor vidareutbildade inom 
akutsjukvård och/ eller barnsjukvård för att se om deras upplevelse av att vårda barn på 
akutmottagning skiljer sig från resultatet i denna studie. Vidare forskning om betydelsen av 
barnsjukvård hos akutsjuksköterskor skulle kunna leda till att arbetsgivare uppmärksammar behovet 
av kunskap och erbjuder akutsjuksköterskorna kompetenshöjande utbildningar inom området. Att 
hospitera på barnmottagningar/ -avdelningar skulle kunna leda till att akutsjuksköterskorna får mer 
kunskap om barnsjukvård vilket kan leda till trygghet och högre patientsäkerhet.  
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Bilaga 1 
Brev till verksamhetschef 
Vi, Linda Engström och Maria Eriksson studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning 
akutsjukvård vid Örebro universitet. Under våren 2014 ska vi skriva vårt examensarbete till vår 
magisterexamen och har valt att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i åldern 0-6 år 
på en akutmottagning.  

 

Vi tycker att det är ett viktigt ämne att undersöka då sjuksköterskor som vårdar barn som kommer 
till akutmottagningen ofta inte har någon specialistutbildning inom just barnsjukvård. 
 

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som kommer att bandinspelas och 
beräknas ta 30-60 minuter i anspråk. Vi söker nu 3 sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen 
och som har arbetat där minst ett år som sjuksköterska. Hon/han ska ha vårdat minst 3 barn i åldern 
0-6 år. Deltagarna kommer att få skriftlig och muntlig information om studien och dess syfte. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst av sjuksköterskan utan vidare motivering. 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och i den slutliga uppsatsen kommer inga 
personer eller arbetsplats att kunna identifieras. När uppsatsen är godkänd kommer den att 
publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där många lärosäten i Sverige lägger ut sina 
arbeten. 

 

Vi vill med detta informationsbrev få ditt skriftliga samtycke till att få genomföra vår intervjustudie 
med sjuksköterskor från er verksamhet. Om du godkänner att vi genomför vår studie inom din 
verksamhet så ber vi dig att returnera informationsbrevet med din underskrift (se nästa sida) i det 
bifogade svarskuvertet.  

 

Vi vore också tacksamma om du kunde hjälpa oss med att tillfråga tre sjuksköterskor som uppfyller 
de ovan nämnda kriterierna om deltagande i studien. Skriv gärna ned namn och mailadress till de 
sjuksköterskor som tillfrågats för deltagande i studien och skicka tillsammans med din underskrift. 

 

Med vänlig hälsning  

Linda Engström      Maria Eriksson 

Mailadress     Mailadress  

Telefonnummer     Telefonnummer 

 

Handledare på Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin: 

Anne-Marie Wallin    Karin Hugelius 

Mailadress     Mailadress 

Telefonnummer     Telefonnummer    
   



 

Härmed ger jag mitt godkännande till att Linda Engström och Maria Eriksson får genomföra 
intervjuer med sjuksköterskor från akutmottagningen 

 

Ort/Datum                   Underteckning/Namnförtydligande 

 
__________________  ____________________________________ 
 

 

 

Kontaktuppgifter på sjuksköterskor som uppfyller inklusionskriterierna: 

 
 



 

Bilaga 2 
Brev till sjuksköterskor 
  

Vi, Linda Engström och Maria Eriksson studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning 
akutsjukvård vid Örebro universitet. Under våren 2014 ska vi skriva vårt examensarbete till vår 
magisterexamen och vi har valt att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i åldern 0-6 
år på en akutmottagning. Vi tycker att det är ett intressant och viktigt ämne att undersöka då 
sjuksköterskor som vårdar barn som kommer till akutmottagningen ofta inte har någon 
specialistutbildning inom just barnsjukvård. 
 

Vi vill intervjua dig som är sjuksköterska och har arbetat minst ett år på akutmottagningen vid 
Karlskoga/Lindesberg lasarett och har erfarenhet av att ha vårdat minst 3 barn i åldern 0-6 år. Dina 
kontaktuppgifter har vi fått av din verksamhetschef och vi hoppas att du vill delta i intervjun. 

 

Intervjun som vi båda genomför tillsammans handlar om Dina upplevelser av att vårda barn och 
beräknas ta 30-60 minuter och bandinspelas. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 
utan vidare motivering. Allt material kommer att förvaras inlåst och endast vi och våra handledare 
kommer att ha tillgång till materialet. Resultatet från studien kommer att presenteras på ett sådant 
sätt att inga enskilda individer eller arbetsplats kan identifieras. Efter godkänd uppsats kommer allt 
material att förstöras.  

 

Efter att du fått detta brev kommer vi att kontakta dig inom 3-5 dagar för att fråga om din 
medverkan. 

 

Har Du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller våra handledare via telefon eller mail.  

 

Med vänlig hälsning  

Linda Engström      Maria Eriksson 

Mailadress     Mailadress 

Telefonnummer     Telefonnummer 

 

Handledare på Örebro universitet, Instutionen för hälsovetenskap och medicin: 

 
Anne-Marie Wallin    Karin Hugelius 

Mailadress     Mailadress 

Telefonnummer     Telefonnummer 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
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, (vilken)? 

Har ni någon utbildning på er arbetsplats som riktar sig mot barn? Om ja, vilken? 

 

 

Frågor 
 

Beskriv en situation där du vårdat ett barn 0-6 år på akutmottagningen 

 

Vad upplever du underlättar att vårda ett barn i åldern 0-6 år på akutmottagning?  

 

Vad upplever du är svårt med att vårda ett barn i åldern 0-6 år på akutmottagningen?  (Beskriv 
gärna en situation som du upplevde svår) 

 

Beskriv skillnaden mellan att vårda ett barn mot att vårda en vuxen person  

 

Vilka kunskaper anser du behövs för att vårda barn 0-6 år på akutmottagning? 

 

Vilka egenskaper anser du behövs för att vårda barn 0-6 år på akutmottagning? 
 

Har du något som 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 
Samtyckesformulär 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien: Sjuksköterskors upplevelse av att vårda 
barn på akutmottagning. Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in på band. I 
slutresultatet kommer ingen enskild persons svar eller åsikter att kunna identifieras. Allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras när studien är godkänd.  

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta deltagandet utan 
vidare förklaring.  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie: 

 

 

Datum: ………………………………………………………………… 

 

 

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