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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Många barn vårdas på allmänna akutmottagningar där sjuksköterskor inte 

alltid har den utbildning och erfarenhet som krävs. Utbildningsnivån hos sjuksköterskor 

har en stor betydelse vid bedömning och behandling av barnens vårdbehov exempelvis för 

att tolka barnens smärta. Genom att sjuksköterskan arbetar familjefokucerat skapas den 

bästa förutsättningen för att få barnet och föräldrar delaktiga. Syfte: Belysa 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda barn på akutmottagning. Metod: Metoden som 

använts är litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyseras och 

granskas. Resultat: Ur analysen framkom fyra teman; att uppleva osäkerhet och vara 

otrygg, att kunna samarbete och kommunicera, att kunna skapa trygghet och göra barn 

delaktiga och att uppleva brist på kompitens och klinisk erfarenhet. Slutsats: 

Sjuksköterskor upplever otrygghet och osäkerhet i vården av barn, genom att 

kommunicera, samarbeta och göra barnen delaktiga kan en god vårdrelation skapas. Det 

framkom att utbildning och kompetensutveckling gjorde sjuksköterskorna tryggare i sin 

arbetsroll.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Many children are cared for in the emergency room of public hospitals, 

where the level of education or experience of the nurses causes personal worry over their 

abilities. The educational level of the nurses is of great importance when assessing and 

treating a child’s needs for example, to interpret children's pain. By having the nurses work 

family oriented, a good basis for both child and parent participation in the care is created. 

Aim: Illuminate nurses experience of emergency care for children. Method: The method 

used for this paper is a literature study where both quantitative and qualitative articles have 

been analyzed and reviewed. Result: Through the analysis four themes could be 

determined; Experience promotes a feeling of comfort and a decrease of insecurities, 

Cooperation and communication. The child’s participation creates security and need for 

education and experience. Conclusion: The nurses experience insecurity in the care of 

children, by communicating, collaborating and making the children participate, and good 

care relationship can be created. It emerged that education and experience made nurses 

safer in their job role. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskor arbetar inom flera olika områden, däribland med barn. Akutmottagningar är 

inte alltid specialiserad på barnsjukvård utan är allmänna akutmottagningar. Vilket betyder 

att sjuksköterskorna inte är specialiserade inom barnsjukvård. I denna litteraturöversikt 

samlas kunskap om sjuksköterskors erfarenheter om att vårda barn. Litteraturöversikten 

belyser behovet av utökad kunskap hos sjuksköterskor på akutmottagningen. Känslor som 

osäkerhet och stress är vanliga hos sjuksköterskor när de vårdar barn i akuta situationer. 

Att ta till beaktande är att barn uttrycker smärta annorlunda jämfört med vuxna och det kan 

behövas andra hjälpmedel och strategier för att få rätt information och behandling. I vård 

av barn har föräldrarna en viktig del i vårdförloppet genom att skapa trygghet och ge 

information. Fokus för denna studie är att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av att 

vårda barn på akutmottagningar.   

BAKGRUND 

Vård av barn på akutmottagningen 

Barn definieras som människor som inte är fyllda 18 år. Det finns olika definitioner om 

barn beroende på ålder. 0-1 år spädbarn, 1-3 år småbarnsåldern, 3-6 år lekåldern, 6-13 år är 

en period mellan barndom och tonår och därefter kommer ungdomsfasen (UNICEF, 1989). 

Alla sjukhus har inte specifika barnakutmottagningar, barnen vårdas istället på allmänna 

akutmottagningar. Det finns många fördelar med att barnen behandlas på specialiserade 

akutmottagningar. Kompetensen är högre och inriktad på sjuka barn, även miljön anpassas 

på ett annat sätt (Olsson, 2001). Barn är inte små vuxna utan en människa under utveckling 

och att vårda barn kräver mycket kunskap av sjuksköterskorna. På specialiserade 

akutmottagningar jobbar de med barnens förmåga att förstå, genom att anpassa bemötandet 

och miljön efter barnens utveckling. Barn har ett annat synsätt och kan uppleva situationer 

på ett annorlunda sätt än vad vuxna gör, på grund av mindre erfarenhet och 

utvecklingsnivå. Genom att kombinera föräldrarnas och barnens frågor skapas en bra 

blandning och mer information, där båda parterna kan känna sig mer trygga (Ygge, 2015). 

Enligt Tamm (2001) så har faktorer som barnens ålder, personlighet och tidigare 

upplevelser betydelse för hur barnen reagerar vid besök på sjukhus. Även föräldrarnas 

reaktion och sinnesstämning har betydelse för barnen vid mötet med vården. Separation 

från föräldrar kan vara svårt för barn och det kan vara jobbigt på olika sätt. Sjukhusbesök 

kan förknippas med rädsla, för att bli separerad från föräldrarna. Barnens rädsla och 

uttryck varierar även beroende på ålder, barnens utveckling och mentala förmåga (Tamm, 

2001).  

 

Lek är ett sätt för barnen att lättare ta sig igenom obehagliga moment. Leken är en central 

del för att barn ska känna sig mer bekväma och tillfreds med tillvaron (Tamm, 2001). 

Lekterapi har visat sig som ett bra forum för att barn ska kunna uttrycka sina känslor och 

funderingar. Genom lek får barnen möjlighet att uttrycka sina reaktioner på ett sätt som de 

kan hantera. Leken behöver däremot anpassas till barnens ålder så att de kan känna lust att 
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leka och påbörja bearbetningen. Genom att leka med medicinteknisk utrustning kan barnen 

själva lära känna materialet och på så sätt verkar inte undersökningen lika främmande. 

Genom att använda sig av lek även på akutmottagningen har sjuksköterskorna goda 

förutsättningar att skapa en positiv upplevelse för barnen och etablera kontakt utan rädsla 

(Nabors et al., 2013).  

 

Barn visar smärta på olika sätt och sjuksköterskor har en viktig roll i smärtbedömning och 

smärtbehandling. Barnens beteende, ålder och samarbetsförmåga påverkar sjuksköterskors 

bedömning av barnens smärta. Ibland kan sjuksköterskorna se på barnen om de har smärta 

exempelvis om barnen inte har normalt rörelsemönster. Barnens ålder är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till, små barn har svårt att uttrycka sig genom språket medan ett äldre barn 

kan prata, förklara och svara på frågor. Samarbete mellan vårdpersonal är också en viktig 

faktor som påverkar smärtbedömningen och smärtbehandling. Upprättar sjuksköterskan en 

god relation med barnet så underlättar det barnets upplevelse av vårdförloppet (Gimbler-

Berglund, Ljusegren & Enskärs, 2008). Barnens smärta kan ofta feltolkas och 

undervärderas samt att sjuksköterskor överskattar smärtbehandlingens effekt. Orsaker till 

det kan vara att barnets reaktion inte är som förväntat, de kan ligga stilla och titta 

koncentrerat på telefonen fast de har väldigt ont. På akutmottagningar så känner inte 

sjuksköterskorna barnen som kommer in och bedömningen kan bli svår, situationerna är 

oftast intensiva och momenten går fort. I samband med att barnen kommer in på en 

akutmottagning kan de bli otrygga, osäkra och rädda, då har föräldrarna som en viktig roll. 

Med hjälp av föräldrarna så kan sjuksköterskorna få en tydligare anamnes (Jylli, 2001). 

Sjuksköterskors arbete med barn på akutmottagningar 

I en studie av Andersson, Klang och Petersson (2012) fanns tydliga tecken på att 

utbildningsnivå påverkade sjuksköterskors synsätt på vad som ansågs relevant i vård av 

barn. Grundutbildade sjuksköterskor tog en kortare anamnes och önskade få börja vidta 

åtgärder och behandla barnen omgående. Specialiserade barnsjuksköterskor hade mer 

fokus på eventuella bakomliggande faktorer och en mer detaljerad anamnes angående 

barnens hälsotillstånd. Bevisligen hade erfarenhet och utbildning stor påverkan på trygghet 

och förberedelse vid möte med akut sjuka barn. 

 

 I akuta situationer var det viktigt för sjuksköterskor att de agerade snabbt och korrekt, 

mötet med barn och föräldrar blev korta och intensiva. När situationen stabiliserats så var 

det viktigt att skapa en relation genom att kommunicera med både barnen och föräldrarna 

(Byczkowski et al., 2013). Barn kunde uppfatta många moment som sjuksköterskor utförde 

som skrämmande och obehagligt exempelvis venprovtagning. Oron kunde vara sticket men 

även att de såg blodet som togs ur kroppen. Genom att informera barnen hur proceduren 

går tillväga och att sjuksköterskorna berättade att det är lite blod som tas och att nytt blod 

bildas snabbt i kroppen, kan leda till att barnen är mer förberett (Nabors et al., 2013). 

Strukturerat omhändertagande av svårt sjuka barn på akutmottagningar och i 

ambulansverksamheter styrs av triagesystemet Rapid Emergency Triage and Treatment 

System-pediatrics (RETTS-p) som är anpassat för barn. Sjuksköterskor använder sig av ett 

strukturerat omhändertagande att jobba efter. Det är ett hjälpmedel för att underlätta 

bedömning av barnens tillstånd på ett patientsäkert sätt, med hjälp av symtom och vitala 

parametrar. RETTS-p hjälper och vägleder sjuksköterskor med prioritering om barnens 

behov av vård. De vanligaste sökorsakerna hos yngre barn var feber och andningsbesvär 
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medan större barn var det lättare trauman som orsakat skada (Magnusson, Herlitz, 

Karlsson & Axelsson, 2018). 

 

Vid smärtbehandling av barn har sjuksköterskorna en viktig roll, de arbetar nära barnen 

och ansvarar för att barnen behandlas med god omvårdnad. Faktorer som påverkar 

sjuksköterskornas bedömning av barnens smärta kan vara utveckling, diagnos och 

beteende. Hos barn med allvarliga medicinska diagnoser har sjuksköterskor en benägenhet 

att skatta smärtan som svårare än hos friska barn. Det beskrivs även att de barn med 

medicinska diagnoser får mer potent smärtlindring än friska barn (Kristensson-Hallström 

& Elander, 2001). Detta bekräftade även Gimbler-Berglund et al. (2008) i deras studie där 

sjuksköterskorna berättade att det var lättare att ge smärtlindring till barn med diagnos där 

smärta förväntas. Enligt Jylli (2001) kan barnens smärta uttryckas på olika sätt exempelvis 

variation av ansiktsuttryck, kroppsrörelse, tonläge, gråt eller att barnen drar sig undan. 

Fysiologiska förändringar som ökad andningsfrekvens, puls och svettningar kan vara 

tecken på att barn påverkas av stress eller smärta. Uttrycken barnen avger varierar 

beroende på barnens utveckling, bedömningen är beroende av sjuksköterskor och 

föräldrars tolkning.   

 

De vanligaste upplevelserna från sjuksköterskor vid medicinska moment med barn var 

stress och otrygghet på grund av bristande erfarenhet. Upprörda föräldrar och barn eller att 

moment tvingas göras om kan vara anledning till negativa upplevelser. Genom att använda 

sig av ett strukturerat tillvägagångssätt och lokala riktlinjer vid medicintekniska moment 

för barn, exempelvis göra få försök till att genomföra momenten korrekt. Detta för att 

skydda barnen från lidande (Lloyd, Urquhart, Heard & Kroese, 2008). Vid samtal med 

barn och föräldrar bör sjuksköterskorna vara förberedda och planera mötet. Faktorer som 

påverkar samtalet kan vara barnens tillstånd och utvecklingsnivå men även föräldrarnas 

känslomässiga tillstånd. Genom att prata med barnen och föräldrar på rätt språknivå, lyssna 

aktivt och svara på eventuella frågor så skapar sjuksköterskorna ett förtroende och ett bra 

samtalsklimat (Hallström, 2015). Genom att involvera barn och föräldrar i 

omvårdnadsanamnes och fråga om tidigare erfarenheter är bra för sjuksköterskorna, 

de skaffar sig då en förståelse för barnens utsatta position (Forsner, 2015). Att lyckas med 

att göra familjen delaktig i vård av barn krävs träning och erfarenhet för sjuksköterskor. 

Som nyexaminerad sjuksköterska kan det med fördel vara lärorikt att fokusera på 

samspelet med föräldrar och tänka familjefokuserat (Angelo et al., 2014). 

Sjuksköterskors professionella ansvar vid vård av barn 

Centrala begrepp att beakta vid vård av barn är framförallt livssammanhang och miljö 

vilket innebär bland annat livsvärld, familj, tid, rum och relation. När barn drabbas av en 

sjukdom förväntar sig barn och föräldrar att möta sjuksköterskor som tar dessa problem 

med respekt och allvar, samt god kvalitet och trygg vård. Sjuksköterskor behöver bemöta 

barn med öppenhet, intresse och vilja att förstå deras helhet och livssammanhang 

(Ekebergh, 2015). Sjuksköterskors etiska förhållningssätt innebär att se helheten i barnen 

och dess välbefinnande vilket leder till personcentrerad omvårdnad. Synen på vård av barn 

kan skilja sig mellan olika yrkesgrupper exempelvis sjuksköterskor, läkare eller 

fysioterapeuter. Samarbete är en viktig del för att vård av barn blir etiskt korrekt och 

omvårdnaden blir god. Sjuksköterskor kan ibland få mer ansvar än väntat då föräldrarna 

blir passiva när oron över deras sjuka barn tar över och engagemanget minskar. 
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Sjuksköterskornas uppgift när föräldrarna inte är fullt engagerade och insatta blir att 

skydda barnen för att utsättas för lidande. Genom att förbereda, förhandla och genomföra 

vård med hjälp av barnens egna förmåga (Lundqvist, 2015). Lidande är en stor del av 

människor liv och är kopplat till upplevelser av olika situationer. Lidandet är individuellt 

och kan upplevas som att förlora kontroll, hot eller kränkning. Sjuksköterskor bör arbeta 

för att lidande som kan förbättras och undvika ytterligare lidande och ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) har sjuksköterskor fyra grundläggande 

områden att uppfylla: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Vilket innebär att strävan och målet i yrket är att ge god respektfull omvårdnad till alla. 

Vid vård av barn är prioritering att se till barnens bästa och skydda dem från lidande. Målet 

med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är att ge lika vård på lika villkor för hela 

befolkningen, vården ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Den 

som har störst behov av sjukvård ska ges företräde. Vården strävar även efter att förebygga 

ohälsa. Vård av barn har särskilt beaktande till barnens bästa och ifall barnen inte har 

trygga förutsättningar i hemmet skall särskild beaktning av information, råd och stöd till 

barnen prioriteras. Förenta Nationernas barnkonvention (1989) innefattar 54 olika artiklar 

som förklarar barnens rättigheter runtom i världen. Det framgår bland annat att barnens 

hälsa alltid ska strävas till det bästa. Barn har till exempel rätt till liv, överlevnad och 

utveckling, tillgång till hälso- och sjukvård, rehabilitering, utbildning, social 

levnadsstandard. Svensk sjuksköterskeföreningen (2012), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) och barnkonventionen (1989) skapar förutsättningar att barn vårdas likvärdigt 

och med stor respekt och beaktande för deras integritet och autonomi. Barn som är under 

18 år har inte rätt att fatta egna beslut självständigt vad gäller vård, därav är det viktigt att 

vårdnadshavare är delaktiga och engagerade för barnens bästa. Finns ingen vårdnadshavare 

så skall hälso- och sjukvårdspersonal vårda och ta hand om barnen på bästa sätt samt göra 

de åtgärder som gäller för att återfå barnens hälsa.   

Familjefokuserad omvårdnad 

Ett sätt att organisera vården av barn är familjefokuserad omvårdnad. Kärnan i 

familjefokuserad omvårdnad är att familjen ses som en enhet och att familjens medlemmar 

påverkar varandras välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskor bör därför ta till beakt att 

involvera och omhänderta hela familjen. Är sjuksköterskorna lyhörd och arbetar aktivt 

med att involvera familjen underlättar det för att familjen ska våga vara delaktig (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Föräldrar till barn som är i behov av att uppsöka en 

akutmottagning blir ofta mycket involverade i kommunikationen som sker. Föräldrar har 

en viktig roll vid bedömning av smärta hos sina barn.  Särskilt om barnen har ett 

funktionshinder eller om barnen inte kan uttrycka sig i tal, till exempel små barn. 

Sjuksköterskorna kan uppleva att föräldrarna var en bra tillgång för bedömningen av 

smärta (Gimbler-Berglund et al., 2008). Föräldrarna är förespråkare för barnen och 

sjuksköterskorna kan i samråd med föräldrarna skapa en trygg och respektfull vård på 

akutmottagningen. Föräldrar kan uppleva en tillfredsställelse när de är engagerade och 

delaktiga i vården av deras barn. Vissa föräldrar har egna strategier för att vara involverade 

i vården. Andra föräldrar använder istället kunskap om barnens personlighet och tidigare 

erfarenheter för att underlätta och hjälpa till (Vasey, Smith, Kirshbaum & Chirema, 2019). 
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Enligt Edwinsson Månsson och Enskär (2008) är föräldrarnas information viktig vid vård 

av barn, det är de som är experter och känner barnen bäst. De är dem som är snabbast att 

upptäcka om barnens tillstånd förändras. Det är till föräldrarna som barnen känner 

trygghet, tillit och tröst. Sjukhusmiljön och behandlingar kan bli stress- och ångestfyllt 

även för föräldrarna och de är inte säkert att de orkar vara starka och stabila hela 

vårdprocessen. Det är viktigt att ge dem information så att de kan känna sig delaktiga i 

vården. Delge föräldrarna kunskap så att de känner att de kan svara på frågor som kan 

uppkomma från barnen. Hela familjen ska ses som en helhet och någon part ska inte 

uteslutas. De kan också vara i behov av hjälp med strategier att hantera barnens reaktioner 

på ångestfyllda situationer. Föräldrar föredrar en mer tydlig kommunikation med 

sjuksköterskorna, även möjlighet till stöd för egen del att hantera situationen de hamnat i. 

Det kan då vara sjuksköterskornas uppgift att stötta barnen och föräldrarnas behov till 

välmående i samband med sjukhusvistelsen. 

 

Föräldrarna upplever ökad trygghet och tillit när de noterade att sjuksköterskor och läkare 

samarbetade, kommunicerade och delade information. Då behöver inte föräldrarna upprepa 

informationen till varje yrkesgrupp. Artighet, omtanke, uppmärksamhet och information 

från sjuksköterskor gav föräldrarna en trygg och trivsam känsla. Sjuksköterskor som inte 

enbart såg en part utan inkluderade både barnen och föräldrarna skapar en ökad trygghet 

under vårdförloppet. Föräldrar är barnens trygghet i den nya och okända miljön, därför är 

det viktigt att inte skilja på dem och göra föräldrarna lugna (Byczkowski et al., 2013). 

Familjefokuserad vård ses som en viktig byggsten i vård av barn och att familjen omkring 

barnen syns och är delaktig. Sjuksköterskor arbetar på olika sätt för föräldrarnas 

delaktighet i vården om sitt barn (Angelo et al., 2014). Syskon till ett sjukt barn kan vara i 

behov av hjälp att hantera och bearbeta minnen och upplevelser, de kan uppleva ensamhet 

och oro. Syskonen kan ofrivilligt bli åsidosatta av föräldrarna när de har ett sjukt barn 

(Nabors et al., 2013).  

 

Procenten för delaktighet bland barn och unga i hälsovårdsfrågor är inte mer än 6%, 

orsaken till den låga delaktigheten är inte klarlagd. Det kan vara kulturella faktorer, språk 

och förståelse, störande moment, sinnesstämning och tidspress som påverkar. Det är en 

utmaning att uppmuntra barn till delaktighet, sjuksköterskor har en viktig roll i att låta 

barnen vara delaktiga. Genom ett aktivt intresse, barnanpassat tillvägagångssätt och 

information kan delaktigheten hos barn öka (Hemingway & Redsell, 2011).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor på akutmottagningar kan uppleva otrygghet, osäkerhet och brist på 

kompetens vid vård av barn. Kunskap och bemötande vid mötet med barn är värdefullt när 

de behöver vårdas intensivt, snabbt och akut. Bemötandet gentemot barn kan variera 

beroende på om barnen vårdas på en specialiserad eller allmän akutmottagning. Det finns 

förväntningar att grundutbildade sjuksköterskor ska ha god kompetens och kunna ta snabba 

och avgörande beslut. Kravet på sjuksköterskor är att erbjuda alla en trygg, säker och god 

vård till både barn och familj. Att arbeta familjefokuserat har stor fördel för 

sjuksköterskorna i arbetet. Genom att utbyta information med både barn och föräldrar leder 

det till en ökad tillit. Forskning visar på att sjuksköterskor kan uppleva stress och otrygghet 

i sitt arbete med barn, därför är det viktigt att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda 

barn på allmänna akutmottagningar.  

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda barn på akutmottagning. 
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METOD 

Metoden som användes i denna studie var litteraturöversikt som enligt Friberg (2017) är en 

sammanställning av befintlig forskning inom ett avgränsat område. Det bidrar till att belysa 

och sammanfatta viktig kunskap inom det valda området. Genom litteraturöversikten 

granskades olika artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa, dessa undersökte 

sjuksköterskors erfarenheter och känslor. Utifrån analysen sammanställdes artiklarnas 

resultat till ett nytt resultat.  

Urval 

Litteraturöversiktens resultatdel baserades på tolv artiklar, som är utformade utifrån 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara ”peer 

review” som innebär att det var kvalitetsgranskade och höll god vetenskaplig standard. 

Artiklarna skulle endast vara utformade ur ett sjuksköterske- eller 

sjuksköterskestudentsperspektiv som vårdat barn på akutmottagning samt vara skrivna på 

engelska. Sökningarna begränsades till publiceringsår inom 2014-2019, därav gjordes 

begränsningen till endast en sexårsperiod. Målet var att hitta artiklar med 

sjuksköterskansperspektiv som arbetade på akutmottagning och vårdar barn. Ingen 

avgränsning på varken land eller kön. Även artiklar som undersökte specifika sjukdomar 

eller åkommor filtrerades bort. Sekundära källor uteslöts eftersom att de inte är egen 

forskning utan samlad information av tidigare forskning.  

Datainsamling 

Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och MEDLINE (EBSCO). 

Databaser är inriktade på vårdvetenskap, medicin- och omvårdnadsrelaterade artiklar. För 

att specificera sökningen så användes trunckering (*) och booleska operatorer (AND, OR, 

NOT) (Östlundh, 2017). För att få översikt över problemområdet gjordes en bred sökning 

inledningsvis, där artiklar och sökord identifierades. Det lades sedan till grund för 

kommande sökningar och sökord.  Sökorden som sedan användes var bland annat 

emergency care OR department, nurse experience och pediatric care. För fullständig 

sökträff se bilaga 1.   

 

Ulrichsweb användes för att säkerställa att artiklarna var publicerade i godkända tidskrifter 

och vetenskapligt granskade. WorldCat användes för att hitta artiklarna i fulltext. För att 

hitta relevanta sökord har svenska ord översatts på Svensk MeSH (Karolinska institutet, 

2019) från Karolinska institutet, detta är en ordbok med medicinska termer. När artiklarna 

var funna, granskades deras kvalitet utifrån Fribergs (2017) granskningsmall, se bilaga 2. 

För att få en översikt om kvaliteten på de valda artiklar som var relevanta för ämnet i 

litteraturöversikten. 12 artiklar valdes ut för denna studie. Artiklarna summerades och 

sammanställdes för att få en lättare översikt, se bilaga 3.  

Analys 

Analysen av denna studie gjordes utifrån Fribergs analysmodell (2017) som utifrån fyra 

steg vägledde analysprocessen. Genom att läsa de valda artiklarna på engelska flertal 

gånger ökade förståelsen, men för att underlätta förståelsen ännu mer översattes vissa ord 
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från engelska till svenska. Under den första delen av analysen fokuserade författarna på 

artiklarnas resultatdel, de lästes flera gånger för att få en helhet i texten. När resultatet i 

artiklarna var grundligt analyserade urskiljdes likheter som svarade på studiens syfte och 

problemområde. I andra delen bearbetades texterna mer noggrant och nyckelfynd 

identifierades och färgmarkerades. Likheter och liknande meningar i artiklarnas 

markerades med olika färger, där samma färg hade likhet med varandra. Samma 

markeringsfärg i artiklarna skapade en överblick. I den tredje delen av analysen 

sammanställdes resultatet av färgmarkeringarna i texten och de skapades en tydlig bild 

över informationen. Till sist i den fjärde delen skapades teman där nyckelfynden ur 

texternas resultatdel sammanställdes. Texten under temana utformades med meningsfullt 

innehåll som analyserats ur artiklarna och skapade en sammanställning som utgjorde ny 

information. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik finns även i litteraturöversikt där etiska övervägande om valet av 

ämnesområde och informationen har betydelse. För att undvika plagiat så värderas 

informationen i artiklarna, omformuleras och anpassas. Forskningsetik ska beaktas även 

när det gäller sammanställning av tidigare forskning. Vid litteraturöversikt måste läsaren 

analysera texten noggrant och där kan språket vara en svaghet hos läsaren och därför kan 

misstolkas. Även bristande kunskap om hur forskningen är upplagd genom låg 

metodologisk kunskap (Kjellström, 2017). Författarnas förförståelse är begränsad inom 

detta område men ett intresse finns för akutsjukvård.   

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2019) och vetenskapliga rådet (2017) ska hälsa och 

omsorg gå före vetenskapen och samhällets intresse. Liv, integritet, värdighet, identitet och 

hälsa ska skyddas inom all forskning. Artiklarna i litteraturöversikten är etiskt granskade 

och följer de krav och riktlinjer som krävs, vilket är att information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande är uppfyllda. Deltagarna har fått bestämma, besluta och delta 

så mycket det vill. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i följande teman: Att uppleva osäkerhet och vara otrygg, att kunna 

samarbeta och kommunicera, att kunna skapa trygghet och göra barn delaktiga och att 

uppleva brist på kompetens och klinisk erfarenhet. 

Att uppleva osäkerhet och vara otrygg  

Detta tema handlar om att sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde hög stressnivå 

med höga krav. De upplevde såväl osäkerhet som otrygghet i bemötandet mot barn och 

föräldrar. Stort ansvar och förväntningar fanns på att agera professionellt och korrekt vid 

akuta situationer. Som på grund av bristande erfarenhet hos sjuksköterskor upplevs 

omöjligt. Nedan följer en presentation av artiklarnas resultat inom detta tema. 

 

När sjuka barn kom till allmänna akutmottagningar upplevde sjuksköterskorna bristande 

kunskap och osäkerhet. Det upplevdes svårt för dem att behandla och omhänderta barnen 

utan högt stresspåslag. Ett stort problem var att sjuksköterskorna inte trodde på att de 

kunde klara av så svåra situationer som de hamnade i på grund av bristande självkänsla. 

Sjuksköterskorna hade stort ansvar i yrket och det krävdes mycket av dem vilken kunde 

leda till en känsla av otillräcklighet och obehag. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av 

emotionell press vid vård av barn, till skillnad mot vård av vuxna patienter. 

Sjuksköterskorna upplevde sig mer osäkra i sin yrkesroll och sitt stora ansvar vid vård av 

barn (Goldman et al., 2018; Query, Olson, Meyer & Drendel, 2019). Vid vård av barn så 

behöver sjuksköterskorna även ta hand om föräldrarna för att kunna ge barnen den bästa 

vården. När föräldrarna ställde frågor så upplevde sjuksköterskorna stor osäkerhet för att 

de var rädda att säga fel. Upplevdes sjuksköterskorna osäkra och otrygga kunde det 

påverka föräldrarna och barnen på ett negativt sätt (Cole & Foito, 2018; Query et al., 

2019).  

 

Triageringen på akutmottagningar grundade sig på bland annat barnens upplevelse 

tillsammans med anamnes och vitala parametrar. Viktig information för sjuksköterskorna i 

anamnesen var hur smärtan upplevs, lokalisation, smärtdebut och om den har förändrats 

under tid. Sjuksköterskor på allmänna akutmottagningar upplevde att de har svårt att 

behandla barnens smärta i ett tidigt skede vid vårdtillfället. Sjuksköterskorna upplevde 

även att barn inte fick tillräckligt med smärtlindringen under vistelsen på allmänna 

akutmottagningar till skillnad på specialiserade akutmottagningar. På de specialiserade 

akutmottagningar upplevde sjuksköterskorna sig mer nöjda med smärtbehandlingen som 

gavs till barnen (Habich & Letizia, 2015; Janhunen, Kankkunen & Kvist, 2017; Thomas et 

al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att det var lättare att tillämpa smärtlindring till barn 

som hade rörelsesvårigheter, där smärta förväntades. Många upplevde osäkerhet och 

svårigheter med hantering av läkemedel på grund av att vissa doser behövdes justera efter 

vikt (Goldman et al., 2018; Janhunen et al., 2017).  

 

Att behandla smärta hos barn upplevdes komplicerat men genom att vara förberedd inför 

mötet med barnen kunde upplevelsen förändrades till det positivare. Genom att ha 

kännedom om barnens utvecklingsstadier, sjukdomar och symtom bidrog det till ökat 

självförtroende hos sjuksköterskorna. Då kan de grunda sina beslut tryggare och snabbare 

och på så sätt kunde barnen bli smärtlindrade snabbare. All typ av vårdkontakt ökar 
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tryggheten för sjuksköterskorna oavsett om det är vuxna eller barn. Däremot kunde smärta 

hos barn vara svår att tyda, triageringssjuksköterskor på akutmottagningar hade ett stort 

ansvar i att tyda barnens smärta för att kunna tillämpa god anpassad smärtlindring. Smärta 

var vanligt förekommande hos barn som besökte akutmottagningar, som kunde upplevas 

och uttrycktas olika beroende på barnens förutsättningar. Det var viktigt att få barnen 

delaktiga för att ge den bästa vården (Grahn, Olsson, Edwinson & Mansson, 2016; Thomas 

et al., 2015).  

Att kunna samarbeta och kommunicera 

Detta tema handlar om att tid och tålamod hade stor betydelse i mötet med barn och kunde 

vara avgörande för vårdrelationen. Genom att prioritera samarbetet mellan 

sjuksköterskorna och barnen med föräldrar skapades en god miljö och ett ökat förtroende. 

God kommunikation med barnen och föräldrarna ökade helhetsbedömningen och 

tryggheten för sjuksköterskorna. Genom att anpassa bemötandet efter barnets behov 

främjades en positivare upplevelse. Nedan följer en presentation av artiklarnas resultat 

inom detta tema. 

 

Tid är en detalj som krävs, vilket på en akutmottagning kan vara svårt att få på grund av 

det höga flödet med patienter som kunde uppkomma stundtals. Sjuksköterskorna ansåg att 

om de tog sig tid i mötet med barnen och föräldrarna så underlättade det samarbetet under 

vårdprocessen. Genom att de informerade, stöttade och vägledde barnen och föräldrarna 

under hela vårdtiden på akutmottagningen, kunde det leda till en lugnare miljö. Hade 

sjuksköterskorna tid redan vid inskrivningen att lyssna och etablerar kontakt med barnen 

och föräldrarna, skapades en god vårdrelation med förtroende och tillit. För att skapa 

positiva möten för barnen krävdes det att sjuksköterskorna gav barnen det utrymme och tid 

som krävdes (Granh et al., 2015; Hall & Nayer, 2014). Genom att sjuksköterskorna 

fortsatte att samarbeta och kommunicera med barnen och föräldrarna, skapades en bredare 

anamnes och en bättre helhetsbedömning. Att delge information, vara ärlig och inte stressa 

ledde det till en mer lugn och trygg miljö tillsammans med barnen och föräldrarna. 

Kommunikationssvårigheter var vanligt vid vård av barn på grund av att sjuksköterskor 

upplevde osäkerhet i sitt handhavande i akuta situationer. Genom att ha en öppen och rak 

kommunikation med enkla, ärliga och trovärdiga som oftast gav ett lugn hos barnet och 

föräldrarna (Cole & Foito, 2018; Granh et al., 2015).  

 

Samarbete mellan sjuksköterskor och barn, föräldrar och kollegor är viktig för att vården 

anpassades optimalt för barnet. Sjuksköterskorna upplevde att tålamod och ansträngning 

krävdes för att få en god kontakt med barnen och föräldrarna. Det var av stor vikt att de 

lyssnade på barnens egna ord om deras upplevda behov. Sjuksköterskorna upplevde att de 

hade ett vänligt och respektfullt bemötande gentemot barnen. Under vårdförloppet 

upplevde sjuksköterskorna att de fick bra kontakt med barnen genom att de lyssnade på 

dem och de kunde diskutera och ställa frågor till varandra. Vård av barn fungerade bra när 

kommunikation och samarbetet fungerade bra mellan de olika yrkesgrupperna. Då 

upplevdes föräldrarna och barnen som lugnast och de behövde inte upprepa informationen 

(Grahn et al., 2016; Hall & Nayar, 2014; Janhunen et al., 2017).  

 

På allmänna akutmottagningar är inte miljön anpassad utefter barnen, utan det är oftast vitt 

och sterilt. Genom att anpassa miljön till barn, kunde det leda till en mer trygg, positiv och 
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ökad vilja till samarbete med sjuksköterskorna. Många barn som kom in på 

akutmottagningar hade aldrig haft kontakt med sjukhus tidigare och alla moment kunde bli 

väldigt skrämmande och otrygga. Avledning genom lek med exempelvis vårdrelaterade 

saker kunde underlätta och hjälpa barnen i situationer där de kände sig obekväma. Det i sin 

tur kunde leda till en positiv upplevelse för barnen som de kan ta med sig till 

nästkommande sjukhusbesök. Sjuksköterskor kunde genom att leka med barnen få kontakt 

och snabbare skapa tillit. Genom lek kunde även sjuksköterskorna komma närmare för att 

se barnens förmåga och utveckling, allt detta var viktigt för att ta anamnes. Kände sig 

barnen bekvämt och trygg var det en större chans att de öppnade sig och vågade lita på 

sjuksköterskorna (Grahn et al., 2016; Hall & Nayar, 2014).  

Att göra barn delaktiga och skapa trygghet  

Detta tema handlar om att barnens delaktighet i vården är begränsad och det var ingen 

självklarhet att de skulle vara delaktiga under hela vårdprocessen. Sjuksköterskorna 

upplevde att det mer naturligt att prata med föräldrarna för att skapa en bra anamnes. De 

har ett viktigt arbete i att skapa en trygg miljö för barnen och föräldrarna. Genom tillit och 

trygghet ökade delaktigheten hos barnen eftersom att en god vårdrelation 

grundades. Nedan följer en presentation av artiklarnas resultat. 

 

Sjuksköterskor upplevde att barnens möjligheter att vara delaktig i beslut i vården var 

begränsade. Det var en utmaning för sjuksköterskorna att prata med barnen, det kändes 

mer naturligt att prata med föräldrarna och på så sätt få information. De upplevde även att 

det var lättare att läsa av barnens signaler och utvärdera utefter det. För barnens bästa så 

begränsades deras delaktighet medvetet, exempelvis om de nekande till nödvändig 

vård/behandling. Under de medicinska procedurerna ansåg sjuksköterskor att barnens 

delaktighet minskade till skillnad från vid omvårdnadsmomenten. Endast hälften av 

sjuksköterskorna upplevde att de arbetade familjecentrerat och gjorde familjen delaktig i 

besluten som togs på de allmänna akutmottagningarna (Gausche-Hill et al., 2015; Grahn et 

al., 2016; Janhunen et al., 2017).  

 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att bygga upp en tillit till barnen och deras 

föräldrar för att skapa en trygg och säker vård där barn kunde vara delaktiga. Skapa 

förtroende mellan sjuksköterskor, barnen och föräldrarna var en bas för att bygga en god 

vårdrelation. Sjuksköterskors professionalism, kompetens och erfarenhet hade en viktig 

roll för att ge trygghet till barnen och föräldrarna. De insåg vikten att de använde sig av 

erfarenhet och kunskap för att effektivt stödja utvecklingen av förtroendet. Genom att 

sjuksköterskorna hade kunskap om balansen mellan dominans och inlyssnande av barnen 

och föräldrarnas upplevda behov främjade gott samarbete (Cole & Foito, 2018; Grahn et 

al., 2016; Hall & Nayar, 2014).   

 

Att de använde sig av empatisk strategi som skapade lugn och trygghet för barnen och 

föräldrarna, ledde till att föräldrarna vågade öppna upp sig känslomässigt. Barn kände av 

om föräldrarna var trygga och lugna eller stressade och oroliga, det i sin tur påverkade 

barnens sinnesstämning och trygghet. Trygghet var grunden för att mötet mellan 

sjuksköterskor och barnen skulle lyckas och bli positivt. Tillit skapades genom ett samspel 

som byggde på en ömsesidig relation där sjuksköterskor måste jobba för att få barnens och 

föräldrarnas förtroende. När barnen hade ont hade sjuksköterskor svårt att upprätthålla 
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tilliten och förtroendet till barnen och föräldrarna då smärtan var ett hinder och var i fokus 

(Cole & Foito, 2018; Grahn et al., 2016; Hall & Nayar, 2014). Frågor och svar bör 

anpassas efter barnen utveckling och förmåga. Genom att anpassa detta utefter barnen så 

leder det till mer delaktighet för dem och de upplever sig sedda och hörda. Äldre barn hade 

lättare att uttrycka sina känslor och upplevelser. Detta underlättade då triageringen för 

sjuksköterskor, vilket gjorde barnen mer delaktiga och sjuksköterskorna kunde grunda sina 

beslut om eventuell vidare behandling, utefter barnens egna ord. Vid små barn så fick 

föräldrarna inkluderas mer och svara på frågorna (Habich & Letizia, 2015; Janhunen et al., 

2017; Thomas et al., 2015).  

Brist på kompetens och klinisk erfarenhet 

Detta tema handlar om att sjuksköterskor upplevde att de hade bristande kompetens och 

kunskap för att kunna vårda barn på ett tryggt och säkert sätt. Deras behov av utveckling 

och utbildning under arbetstiden var viktig, dels för sjuksköterskorna men också för 

barnen. Nedan följer en presentation av artiklarnas resultat. 

 

På allmänna akutmottagningar fanns inget krav på att sjuksköterskor var 

specialistutbildade inom vård av barn. För att upprätthålla god kompetens och trygghet hos 

sjuksköterskor bör vårdgivaren utbilda och ordna övningstillfällen regelbundet. Många 

sjuksköterskor upplevde att vårdgivaren inte levde upp till detta och många hade inte 

möjlighet att ordna egna praktiska övningar på grund av begränsad tid. Sjuksköterskor på 

allmänna akutmottagningar upplevde sig trygga att vårda svårt sjuka vuxna, till skillnad 

mot barn där de känner mig mer otrygga i sin arbetsroll (Goldman et al., 2018; Janhunen et 

al., 2017). Många sjuksköterskor upplevde bristande kompetens för vissa arbetsuppgifter 

som de utförde på akutmottagningar och de upplevde även brist på rutiner och riktlinjer vid 

vård av svårt sjuka barn (Crockett, Leggett, Curran, Knisley, Brockman, Scott & Klassen, 

2018; Gausche-Hill et al., 2015). Tillgängligheten av specialiserade akutmottagningar var 

begränsad, barn kunde då behöva vårdas på allmänna akutmottagningar. När ett svårt sjukt 

barn inte klarade en längre transport fick barnen behandlas och stabiliseras på allmänna 

akutmottagningar tills de klarade av en transport vidare till specialiserat sjukhus. Bristen på 

erfarenhet grundade sig i att mottagandet av svårt sjuka barn blev färre på allmänna 

akutmottagningar (Query et al., 2019). Sjuksköterskor på specialiserade akutmottagningar 

hade en positivare upplevelse av vård av barn. Erfarenheter och kunskap hos 

sjuksköterskor på specialiserade akutmottagningar var högre eftersom att de vårdade sjuka 

barn dagligen. Kravet på utbildningsnivån kunde varit högre på specialiserade 

akutmottagningar och därför upplevde sjuksköterskorna sig tryggare att vårda barn 

(Goldman et al., 2018; Janhunen et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor på allmänna och specialiserade akutmottagningar hade olika uppfattningar 

om smärtlindring hos barn. Allmänna akutmottagningar väntade längre tid innan 

smärtlindring gavs till barn och de hade en högre acceptans för att smärtlindringen gavs 

senare. På specialiserade akutmottagningar gavs smärtlindring snabbare och det 

prioriterades högt. Exempelvis, på allmän akutmottagning så tog det 60 min att få 

smärtlindring vid lätt smärta, 30 min vid måttlig smärta och 15 minuter vid svår smärta. 

Vid specialiserade akutmottagningar däremot tog det 30 min att tillämpa smärtlindring vid 

lätt smärta, 15 min vid måttlig och 5 min vid svår smärta. Det fanns ett önskat behov att 

utarbeta tydliga riktlinjer att arbeta efter för att behandla barn med smärta. Riktlinjer om 
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hur barn behandlas täcker inte sjuksköterskors osäkerhet och brist på erfarenhet. 

Sjuksköterskorna upplevde större trygghet i arbetet med att behandla och vårda barn med 

smärta om det hade tydliga riktlinjer (Habich & Letizia, 2015; Janhunen et al., 2017; 

Thomas et al., 2015).  

 

När ett sjukt barn inkom till akutmottagning förväntades sjuksköterskorna agera och 

prestera lika snabbt och korrekt som vid vård av svårt sjuka vuxen patient. Det ledde till en 

ökad osäkerhet och otrygghet för sjuksköterskorna, på grund av bristande erfarenhet. För 

att öka tryggheten i vård av barn krävdes träning, övning och feedback. På så sätt fick de 

bekräftat vad som gjordes bra respektive mindre bra i mötet med barnen. Erfarenheter 

gjorde sjuksköterskorna tryggare i mötet med barnen. Det var av stor vikt att ha kunskap 

om vårdförloppet och vetenskap om hur organisationen var uppbyggd för att på så sätt få 

de bästa förutsättningarna utan erfarenhet. Genom att utarbeta riktlinjer och 

arbetsstrukturer vid exempelvis läkemedelshantering kunde stressen minska (Goldman et 

al., 2018; Query et al., 2019). 

 

Sjuksköterskor upplevde att genom att få träna praktiskt i situationer som kunde 

uppkomma gav de mycket kompetens och utveckling i deras yrkeskunnande. Träna 

praktiskt och sätta sig in i situationer som upplevdes verkliga ledde oftast till en utvecklad 

kunskap och erfarenhet. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att övning på 

teamarbete skapade en tryggare vård. Sjuksköterskor upplevde att deras självförtroende 

steg i situationerna och yrkestryggheten ökade. Sjuksköterskorna upplevde en positiv 

utveckling efter träningsmomenten och teamarbetet. Många sjuksköterskor upplevde även 

att de utvecklade kommunikationstekniker och känslohantering. De utvecklade även 

förmågan att se barnen och familjen som en enhet, vilket i sin tur underlättar för 

familjecentrerad vård. Genom att ha god kunskap med erfarenhet och kompetens i akuta 

situationen, bidrog det till ökad trygghet för sjuksköterskorna (Cole & Foito, 2018; 

Lehmann et al., 2019; O'Leary, Nashb & Lewis, 2015). För att öka sjuksköterskornas 

trygghet att vårda barn på akutmottagningar kunde situationsövningar och tydliga och väl 

utarbetade riktlinjer underlätta. Hinder för att utveckla vården av barn på akutmottagningar 

kunde vara personalbrist, felaktig resursfördelning på avdelningen och ekonomiska 

resurser. Få utbildningstillfällen för personalen hindrade kompetensutveckling och skapade 

otrygghet i vården för sjuksköterskor. Ledningen prioriterade effektiva sjuksköterskor före 

kvalitet i vården (Crockett et al., 2018; Gausche-Hill et al., 2015; Grahn et al., 2016).  

Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde emotionell press, otillräcklighet och stress 

inför att vårda barn i akuta situationer. De upplevde stor skillnad på att vårda barn jämfört 

med vuxna, då arbetssättet blir annorlunda. Det krävs tillit och tålamod för att få en god 

relation med barnen och ge dem en trygg och god omvårdnad. Att göra barnen delaktiga i 

vården kan vara svårt, men viktigt för att barnen ska få en positiv upplevelse i mötet med 

vården. Genom att arbeta familjefokuserat skapas en bättre överblick av situationen och 

sjuksköterskorna kan ge god omvårdnad. Genom att inkludera barnen och föräldrarna i 

vården skapas en god vårdrelation. Sjuksköterskor på specialiserade akutmottagningar är 

mer förberedda och trygga i sin roll att vårda barn till skillnad mot de som arbetar på 

allmänna akutmottagningar. De upplever osäkerhet med bland annat läkemedelshantering, 
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smärtbehandling och bemötande. Sjuksköterskor upplever att de finns övergripande behov 

av kompetensutveckling och erfarenhet för att vara trygg i sin yrkesroll som sjuksköterska.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser att vårda barn på akutmottagningar. 

Arbetets tillvägagångssätt var litteraturöversikt, där materialet och informationen har 

reflekteras över och både styrkor och svagheter har framkommit med arbetet upplägg. 

Syftet besvarades i litteraturöversikten med analys av artiklar som har bidragit med ökad 

kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barn på akutmottagningar.  

 

Litteraturöversikt ansågs vara en fördelaktig metod för att besvara syftet i denna studie, 

genom att den skapar en djupare förståelse om ämnet. Artiklarna är metodiskt, systematiskt 

och kritiskt granskade, vilket gör litteraturöversikten vetenskapligt trovärdiga. Den 

vetenskapliga forskningen som används är publicerade i redan vetenskapligt granskade 

tidskrifter. Forskning inom vårdvetenskap har ökat de senaste decennierna och det är en 

utmaning att vara uppdaterad på all ny forskning. En litteraturöversikt skapar tydlighet 

genom att sammanställa flera forskningsresultat enkelt och metodiskt. Enligt Friberg 

(2017) så är de fördelar med litteraturöversikt att sammanställa fakta och få en överblick 

över ett utvalt område. Nackdel med metoden kan vara att information är begränsad då 

artiklarna blev selektivt utvalda (Friberg, 2017). En annan lämplig metod hade kunnat vara 

att intervjua sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar, med fokus på hur de 

upplevde arbetet med barn på arbetsplatsen. Under förarbetet med att samla information 

om uppsatsen hittades många intressanta och relevanta artiklar. Valet av artiklarna som 

använts i resultatet kan valts utifrån förutfattade meningar hos författarna. Detta kan då 

skapa ett sammanställt resultatet styrt på författarna förkunskap. Vissa relevanta artiklar 

kan då selektivt valts bort. 

 

Det var ingen avgränsning på land, kön eller ålder utan det enda krav som var på 

deltagarna i studierna var att de skulle vara sjuksköterskor på akutmottagningar och att de 

vårdade barn. Vilket skapar ett bredare synsätt och överförbarheten av studie ökar (Friberg, 

2017). Kravet att artiklarna skulle vara ‘’peer review’’ underlättade för att få fram 

trovärdiga artiklar. De vetenskapliga artiklarna söktes genom databaserna CINAHL, 

PubMed och Medline (EBSCO), anledningen till valet av sökmotorerna är att de är störst 

inom omvårdnadsvetenskap, de stärker trovärdigheten av artiklarna (Henricson, 2017). 

Alla andra sökmotorer har uteslutits vilket kan ha lett till förlust av relevanta artiklar. 

Artiklarna som har sammanställts är publicerade mellan år 2014 till 2019, vilket 

sammanställer senaste forskningen inom område. Årtalet hade kunnat vidgast till en 

tioårsperiod men vid sökningen blev sökresultaten allt för stort och antalet sökträffar blev 

för många. Det kan ha lett till flera missade artiklar. Sökorden som användes var bland 

annat Emergency department, children och nurses perception, de utvalda sökorden ansågs 

mest relevant för syftet. Litteraturöversikten bygger på 12 vetenskapligt granskade artiklar, 

fyra kvantitativa, sju kvalitativa och en mixad metod har används. Ett alternativ hade varit 

att enbart basera studien på kvalitativ forskning med erfarenheter och upplevelser, vid 

sökprocessen blev resultatet av sökningen begränsad. Antalet sökträffar om 

sjuksköterskors upplevelse att vårda barn på akutmottagningar var många, vilket 

författarna tolkar som omfattande population och att underlaget kändes tillräckligt för att 

uppfattas trovärdigt. Både kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder av artiklar 

användes i analysen. Fördelen med att kombinera olika typer av artiklarna innebär att det 
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framkommer tydliga svar på syftet med stark validitet och reliabilitet. Samt tydliggöra 

samband mellan bland annat erfarenhet, utbildning och trygghet i arbetet (Billhult, 2017a; 

Billhult, 2017b; Borgelin, 2017). Nackdelar med att ha artiklar med olika metoder kan leda 

till att analysen av litteraturöversikten inte är så detaljerad och specifik (Friberg, 2017). 

Skulle enbart kvalitativ eller kvantitativ metod i artiklarna använts hade resultatet i 

litteraturöversikten varit mer begränsad. Viktig kunskap om sjuksköterskors upplevelser på 

akutmottagningar hade inte framkommit. 

 

Samtliga artiklar som valdes ut har granskats och noga lästs igenom av båda författarna. 

Det stärker överförbarheten i arbetet då informationen diskuterades mellan författarna 

(Henricson, 2017). Genom att följa Fribergs (2017) analysmodell kunde processen 

genomföras på ett strukturerat och metodiskt sätt. Genom att utläsa likheter mellan 

artiklarna har teman skapats. När informationen är samlad ökar förståelsen om likheterna 

och eventuella skillnader som sjuksköterskor upplevde och därefter skapades resultatet. 

Fördelar med att gå efter analysmodell är att författarna får en tydlig inblick i artiklarna, 

arbetsprocessen blir enklare att följa. Språket kan vara en svaghet i analysmodellen 

eftersom vissa artiklar har ett svårt språk att förstå och informationen kan möjligtvis 

missuppfattas. Grupphandledning med opponering har utförts med jämna mellanrum under 

arbetet med litteraturöversikten. Genom att andra studenter kontinuerligt har läst och 

kritiserat texten ökar trovärdigheten enligt Henricson (2017). 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde i helhet osäkerhet och stor emotionell 

press i vård av barn. Sjuksköterskor på akutmottagningar hade stort ansvar över vården av 

barn. Det är sjuksköterskornas första kliniska intryck som är avgörande för att identifiera 

allvarlig sjukdom. Kraven på sjuksköterskorna upplevdes höga och förväntningarna att de 

skulle agera lika snabbt, rätt och adekvat som i vård av vuxna patienter. Habich & Letizia 

(2015) menade att sjuksköterskor kände sig osäkra och upplevde viss stress vid vissa 

bedömningar av barn. Detta bekräftar även Lloyd et al. (2008) då sjuksköterskor upplever 

osäkerhet och känsla av otrygghet vid framförallt vid medicinska moment med barn. 

Rädsla att göra fel som i sin tur leder till att både sjuksköterskorna kan blir stressade och 

nervösa samtidigt som barnen utsätts är onödigt lidande. Runeson, Enskär, Elander och 

Hermerén (2001) menar att sjuksköterskor upplever osäkerhet vid smärtbehandling av barn 

på grund av tidsbrist så hinner de inte respektera barnets integritet och autonomi. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) så ska barnens integritet respekteras beroende på ålder och 

utveckling.  

 

I resultatet framkom det också att genom att ta sig tid och ge information skapades tillit 

mellan sjuksköterskorna, barnen och föräldrar. Genom att ha en god kommunikation och 

samarbete med barn och föräldrarna ledde det till en bättre helhetsbedömning av 

situationen. Det var av stor vikt att lyssna på barnens egna ord om situationen och låta dem 

vara i fokus. Grahn et al. (2016) menade att vistelsen på akutmottagningar kan upplevas 

stressande och obehagliga för barnen och därför bör sjuksköterskorna prioritera att skapa 

en god vårdrelation. Genom att använda lek i mötena kunde barnen lättare acceptera olika 

moment som sjuksköterskor behövde utföra. Precis som Nabors et al. (2013) beskrev så 

var det värdefullt för barnens välmående om de kan leka och få utlopp av sin fantasi. Det 

ger då barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser från vårdtillfället (Nabors et al., 
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2013). Hall & Nayar (2014) och Tamm (2001) beskrev att genom lek och god miljö fick 

barnen möjlighet att ta till sig information lättare. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) beskriver att vården ska ges med respekt och med hänsyn till människans 

värdighet och är barn i fokus så ska barnens bästa alltid beaktas. Enligt Travelbees teori är 

empati och sympati något sjuksköterskor bör arbeta med centralt, för att ge god vård. Det 

är viktigt att sjuksköterskor upprättar en professionell relation med patienten och ser denne 

som unik. Eftersom sjuksköterskor inte kan veta eller känna vad varken barnen eller 

föräldrarna upplever så är det a och o att lyssna på dem och tänka familjefokuserat 

(Alligood, 2018). 

 

I resultatet framkom vidare att barn som inkom på akutmottagningar upplevde stor 

utsatthet och därför behövde sjuksköterskorna se till barnens levda värld och respektera 

barnens tidigare erfarenheter och önskemål. I familjefokuserad vård är det lätt att fokusera 

mer på familjen än det faktiskt sjuka barnet. Det är därför viktigt att barnen inte glöms bort 

i kommunikationen och att deras delaktighet främjas (Lambert, Glacken & McCarron, 

2010). Att inkludera barnen och föräldrarna i vårdprocessen underlättade och det 

resulterade i en positivare känsla i mötet för både sjuksköterskorna, barnet och föräldrarna. 

Detta bekräftar även Janhunen, Kankkunen och Kvist (2019) som beskrev att föräldrar och 

barn har stort förtroende till sjuksköterskor på akutmottagningar. Barn upplever sig mer 

nöjda med vården när de får vara delaktiga och få kontinuerlig uppdatering om hur 

vårdförloppet fortskrider. Barnens smärta är en situation som upplevs obehaglig för både 

barn och föräldrar. De upplevde även att hanteringen för sjuksköterskor när det gällde 

smärta och smärtlindring kunde bli bättre. Dessa situationer var svåra och var kopplade till 

mycket oro och rädsla. Janhunen, Kankkunen och Kvist (2019) och Byczkowski et al. 

(2013) samstämmer att föräldrar upplever hög kvalitet av vården när vårdpersonalen 

samarbetade och delade informationen mellan varandra. Patientlagen (SFS 2014:821) 

beskriver att patientens och närståendes delaktighet bör gynnas i vården. Barn och 

föräldrars delaktighet skapar tryggare vård där vårdplanen gemensamt planeras efter de 

förutsättningar som finns. Lagen ger även sjuksköterskorna skyldighet att kontinuerligt 

informera, detta upplevs värdefullt för barn och föräldrar. ICN:s etiska kod (2012) menar 

på att sjuksköterskorna ska se till att patienterna får den information som de har rätt till, 

under vårdprocessens gång. De har rätt att både anta samtycke och neka till vård och 

behandlingen. Sjuksköterskorna bör alltid sträva efter att patienterna är delaktiga och 

inkluderas i vården. 

 

I resultatet framkom slutligen att den främsta orsaken till sjuksköterskors känsla av 

osäkerhet och otrygghet var bristande utbildning, kompetens och erfarenhet. Genom att de 

utbildade och tränade sig på svåra situationer så ökade tryggheten. På så sätt kunde de 

utvecklas i sin profession och kunna ge trygg, säker och god vård med hög kvalitet. ICN:s 

etiska kod (2012) strävar efter att utbildning sker kontinuerligt och främjar lärande och 

kompetens hos sjuksköterskor, som i sin tur leder till ökad kvalitet. Janhunen et al. (2017) 

beskrev att sjuksköterskor på specialiserade akutmottagningar kände sig mer nöjda med 

arbetet med barn jämfört med sjuksköterskor på allmänna akutmottagningar. Erfarna 

sjuksköterskor upplevde den kliniska bedömningen som mer trygg än mindre erfarna 

sjuksköterskor, vilket även Zachariasse, Van, Seiger, De, Oostenbrink och Moll (2017) 

bekräftar. Nyexaminerade sjuksköterskor tog en kortare anamnes och önskade att få börja 

behandling snabbare medan erfarna sjuksköterskor önskade en längre detaljerad anamnes 

för att få vetenskap om barnens hälsohistoria och bakomliggande orsak innan behandlingen 
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påbörjas. Tydligt sett så har utbildning och kompetens en stor inverkan på både 

sjuksköterskors trygghet, arbetstillvägagångsätt och förberedelse i mötet med barn på 

akutmottagningar. Precis som Magnusson et al. (2018) och Andersson et al. (2012) 

bekräftade så upplevde sjuksköterskor att det var en trygghet att arbeta strukturerat och att 

ha kunskapen med sig. Genom att arbeta utefter triageringssystemet RETTS-p så kan de ta 

en bred anamnes och bedöma barnens tillstånd och identifiera allvarlig sjukdom snabbt. 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs det att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska arbeta patientsäkert och evidensbaserat. Sjuksköterskorna måste få de rätta 

förutsättningar för att vårda barn tryggt och säkert. Vårdgivaren har skyldighet att 

verksamheten upprätthåller adekvat och god vård på arbetsplatsen. Genom att 

sjuksköterskorna få möjlighet att utvecklas skapas goda förutsättningar för patientsäker 

och evidensbaserad vård. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

barn på akutmottagningar. Erfarenheterna hos sjuksköterskorna varierade mellan osäkerhet 

och otrygghet i professionen, bristande kunskap och utbildning samt emotionellt 

engagemang. Att arbeta familjefokuserat leder till en ökad delaktighet, samarbete och en 

god vårdrelation. Sammantaget visar det att sjuksköterskorna upplever ett behov av 

utbildning och kompetensutveckling för att bli tryggare och säkrare i sitt arbete. Trygghet i 

sin profession är avgörande för patientsäkerheten och arbetsmiljön.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna litteraturöversikt bidrar till ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn på allmänna akutmottagningar. Sjuksköterskor och arbetsgivare kan använda 

denna studie som grund till att motivera utbildning och kompetensutveckling för 

sjuksköterskor som vårdar barn på sin arbetsplats. Genom att arbetsgivaren får information 

om dessa upplevelser kan verksamheten utvecklas. Genom att sjuksköterskorna ökar 

kunskapen skapas en tryggare miljö och de kan känna sig mer nöjda med sin prestation i 

arbetet.  

 

Förslag till utveckling av detta område hade varit att skapa tydliga riktlinjer för att 

underlätta för sjuksköterskorna. För vidare forskning hade det varit intressant att se en 

större mängd av forskning på detta område och att sjuksköterskors upplevelse verkligen 

blir belysta. Det hade även varit intressant att se forskning ur barnens perspektiv som sedan 

kan jämföras med sjuksköterskornas perspektiv. 
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nursing education AND ( child OR Young 
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Bilaga 2: Granskningsmall  
Granskningsmall för kvalitativa studier (Friberg, 2017).   

 

 • Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   

 • Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

 • Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven?   

 • Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

 • Hur är metoden beskriven?   

 • Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?   

 • Hur har data analyserats?   

 • Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

 • Vad visar resultatet?   

 • Hur har författarna tolkat studiens resultat?   

 • Vilka argument förs fram?   

 • Förs det några etiska resonemang?  

 • Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 • Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
 

Granskningsmall för kvantitativa studier (Friberg, 2017).  

 

 • Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   

 • Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

 • Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven?   

 • Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

 • Hur är metoden beskriven?   

 • Hur har urvalet gjorts? 

 • Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder används? Var de adekvata?  

 • Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? Hur? 

 • Vad visar resultatet? 

 • Vilka argument förs fram? 

 • Förs det några etiska resonemang? 

 • Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliseringsbarhet?  

 • Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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Bilaga 3  
 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 
Metod 

Urval 
Resultat Etiskt 

granskade 

Författare: D. Thomas, J. 

Kircher, A. C. Plint, E. 

Fitzpatrick, A. S. Newton, 

J. R. Rosychuk & S. Ali 

 

Titel: Pediatric Pain 

Management in the 

Emergency Department: 

The Triage Nurses’ 

Perspective 

 

Tidskrift: Journal Of 

Emergency Nursing 

 

Årtal: 2015 

Syfte: Att 

undersöka hur 

triagesjukskötersk

an på en 

akutmottagning 

upplevelse och 

behandla smärta 

effektivt på barn. 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

kvantitativ studie 

Metod: 

Enkätundersökni

ng 

 

Urval: 126 

stycken 

triagesjuksköterk

or på tre 

akutmottagninga

r i Kanada. 

Resultat: 

Sjuksköterskor 

på allmänna 

akutmottagning

ar och 

sjuksköterskor 

på 

specialiserade 

akutmottagning

ar upplever att 

behandla barn 

med 

smärtlindring på 

olika sätt. 

Etiskt godkända 

av 

granskningsnämn

den vid varje 

deltagares 

undersökning. 

Inkluderade  
godkännande för 

det nya 

undersökningsver

ktyg och 

studiemetodik 
som distribution 

av presentkort till 

deltagarna. 

Informationsbrev 

och 

samtyckesbrev 

gick igenom 

innan start. 

Författare: J.,Hall & S., 

Nayar   

 

Titel: Building trust to 

work with children after a 

severe traumatic accident 

   

Tidskrift: Contemporary 

Nurse  

 

Årtal: 2014 

Syfte: Utforska 

sjuksköterskors 

perspektiv på hur 

man kan bygga 

förtroende hos ett 

barn och föräldrar 

i samband med 

akut vård för 

barn.  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvalitativ studie 

Metod: Intervju 

med 

sjuksköterskor  

 

Urval: Sju 

sjuksköterskor, 

två män och fem 

kvinnor. 

Resultat: Att 

bygga 

förtroende är en 

avgörande 

byggsten för att 

den sociala 

processen som 

leder till 

effektivt 

arbetsförhålland

e och god 

relation mellan 

sjuksköterskor, 

barnen och 

familjen. God 

relation och gott 

förtroende är 

viktigt för 

barnens 

rehabilitation 

och främjar 

både 

sjuksköterskan, 

barnens och 

familjens hälsa. 

Etiskt granskade 

och godkända 

från  
the Auckland 

University of 

Technology 

Ethics 
Committee, the 

Auckland Ethics 

Committees of 
the Ministry of 

Health och the 

Auckland District 
Health Board. 

sjuksköterskorna 

som deltog hade 

godkända 

samtycka. 
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Författare: J. O'Leary, R. 

Nashb & P. Lewis 

 

Titel: Standard instruction 

versus simulation: 

Educating registered nurses 

in 

the early recognition of 

patient deterioration in 

paediatric 

critical care 

 

Tidskrift: Elsevire 

 

Årtal: 2015 

Syfte: Att genom 

trovärdiga 

övningar 

förbereda 

sjuksköterskor att 

identifiera akuta 

försämring hos 

barn. 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvalitativ studie 

Metod: 

Deltagarna 

delades in i två 

grupper 

Intervention och 

kontrollgrupp 

som intervjuades 

efter en övning. 

 

Urval: 30 

stycken 

sjuksköterskor 

som jobbade på 

sjukhuset i 

Brisbane, 

Australien. 

Resultat: 
Resultatet visar 

att 

sjuksköterskorn

as upplever sig 

mer trygga med 

verkliga 

situationer som 

uppkommer 

efter att ha övat 

på de 

verklighetstrogn

a övningarna. 

Etiskt granskade 

från the 

Children's Health 

Services 
Queensland, 

Human Research 

and Ethics 

Committee 

(HREC) och the 

Queensland 

University of 

Technology 

HREC. 

Författare: K. Janhunen, P. 

Kankkunen & T. Kvist 

 

Titel: Nursing Staff's 

Perceptions of Quality of 

Care for Children in 

Emergency 

Departments—High 

Respect, Low Resources 

 

Tidskrift: Elsevier 

Årtal: 2017 

Syfte: Utforska 

kvaliteten av 

vården av barn på 

en allmänna 

akutmottagning 

jämfört med 

apecialiserade 

akutmottagning.  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

kvantitativ studie 

Metod: 

Tvärsnittsstudie, 

Datan samlades 

in utifrån ett 

mätinstrument. 

 

Urval: 147 

sjuksköterskor 

deltog 

medelålderna var 

38,2 år och de 

hade mellan 0-15 

års erfarenhet av 

arbete på 

akutmottagning. 

Resultat: 

Sjuksköterskor 

på 

specialiserade 

akutmottagning

ar uppgav en 

mer positiv 

utvärdering är 

de 

sjuksköterskor 

på en allmän 

akutmottagning. 

Men båda 

akutmottagning

ar upplevde att 

vården utfördes 

med god 

kvalité. 

Etiskt granskade 

och godkända 

forskningsetik 

från 
Committee of the 

Northern-Savo 

hospital district 
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Författare: L A. Query, K 

R. Olson, M T. Meyer &  A 

L. Drendel  

 

Titel: Minding the Gap: A 

Qualitative Study of 

Provider Experience to 

Optimize Care for Critically 

Ill Children in General 

Emergency Departments 

 

Tidskrift: Society for 

Academic Emergency 

Medicine 

 

Årtal: 2018 

Syfte: Utforska 

erfarenheter från 

sjuksköterskor på 

allmän 

akutmottagning 

samt identifiera 

möjligheter att 

optimera 

sjukvården för 

barn  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvalitativ studie 

Metod:  
Semistrukturerad

e Intervjuer med 

sjuksköterskor på 

akutmottagning.  

 

Urval: 18 

sjuksköterkor 

deltog i 

undersökningen. 

Resultat: 

Sjuksköterskorn

a upplevde god 

kompetens att 

hantera 

rutinmässiga 

situationer med 

vård av barn 

men kände en 

osäkerheter och 

bristande 

kompetens vid 

akuta situationer 

med svårt sjuka 

barn. 

Etiskt granskade 

och godkända av 

institutionell 

forskningsstyrels

e från The 

Medical College 

of Wisconsin. 

Författare: L. Crockett., C. 

Leggett., J. Curran., L 

Knisley., G. Brockman., S 

D. scott., L. Hartling., M. 

Jabbor & T P. Klassen., 

 

Titel: Knowledge sharing 

between general and 

pediatric emergency 

departments: connections, 

barriers, and opportunities  

 

Tidskrift: Canadian 

Association of Emergency 

Physicians 

 

Årtal: 2018 

Syfte: Att omsätta 

och bestämma 

metoder för att 

utöka kunskapen 

om akutsjukvård 

för barn samt öka 

samarbeten och 

kunskapsfördelnin

g mellan allmän- 

och specialiserad 

akutmottagningen  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvalitativ studie 

Metod: 

Intervjuer med 

hälso- och 

sjukvårdspersona

l som arbetar på 

allmän 

akutmottagning.  

 

Urval: 22 

stycken deltagare 

totalt, 41% 

sjuksköterskor 

från 18 olika 

akutmottagninga

r. 

Resultat: Det 

visade sig att 

deltagarna sökte 

information på 

flera olika sätt 

exempelvis 

genom att 

använda sig att 

strukturerade 

riktlinjer, fråga 

kollegor och 

delta i barn 

utbildningar. 

Bemötandet 

skiljde sig på de 

olika 

akutmottagning

arna 

Etiskt granskade 

och godkända 

från the 

University of 

Manitoba 
Health Research 

Ethics board 

Författare: M. Cole & K. 

Foito 

 

Titel: Pediatric End-of-life 

Simulation: Preparing the 

Future Nurse to Care for 

the Needs of the Child and 

Family 

 

Tidskrift: Elsevier 

Årtal: 2018 

Syfte: Att 

förbereda en 

framtida 

sjuksköterska för 

att svara på de 

komplexa och 

känsliga behoven 

hos ett barn och 

familj under slutet 

av livet 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskestud

entperspektiv 

 

kvalitativ studie 

Metod: Övning 

på scenarion där 

sjuksköterskestu

denter vårdar av 

ett svårt sjukt 

barn. Med 

diskussion och 

genomgång i 

slutet.  

 

Urval: 216 

stycken 

Sjuksköterskestu

denter i Sverige 

Resultat: Efter 

simuleringen 

och övningarna 

så fick 

studenterna 

reflektera ihop 

hur 

det  upplevdes. 

De skapades 

också en del 

teman som 

symtombehandli

ng, livslängd, 

emotionell vård. 

Universitetet som 

studenterna 

studerade 

godkände att 

studenterna fick 

delta. Deltagarna 

avidentifieras och 

samtycke fanns. 
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Författare: M. Gausche-

Hill,M. Ely & P.Schmuhl 

 

Titel: A National 

Assessment of Pediatric 

Readiness of Emergency 

Departments 

 

Tidskrift: Journal club - 

JAMA pediatric 

 

Årtal: 2015 

Syfte: Utvärdera 

effekten av 

sjuksköterskors 

beredskap för vård 

av barn.  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvantitativ studie 

Metod: 

Webbaserad 

enkät 

utvärdering  

 

Urval: Ca 4000 

sjuksköterskor på 

akutmottagninga

r som har öppet 

24 timmar om 

dygnet 7 dagar i 

veckan. 

Resultat:  Då 

beredskap och 

utbildning på 

barn inte är 

självklar på alla 

sjukhus så 

används det 

mycket tekniska 

hjälpmedel och 

verktyg för att 

vården ska bli 

rätt för barnen. 

Granskades och 

godkändes 

instituitionella 

granskningsnämn

den vid 

university of 

Utah, Salt Lake 

City. Deltagandet 

i studien var 

frivillig. 

Författare: M. Goldman, 

A. Wong, A. Bhatnager, L. 

Brown & M. Auerbach 

 

Titel: Providers' 

Perceptions of Caring for 

Pediatric Patients in 

Community Hospital 

Emergency Departments: A 

Mixed-methods Analysis. 

 

Tidskrift: Academic 

Emergency Medicine 

Årtal: 2018 

Syfte: Undersöka 

hur sjuksköterskor 

upplever 

vårdandet av barn 

på en 

akutmottagning 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Mixad metod 

Metod: Genom 

att analysera 

samtal genom att 

låta personal 

diskutera i grupp 

om egna 

erfarenheter och 

upplevelser och 

simuleringsövnin

gar med 

uppföljning. 

 

Urval: 49% av 

deltagarna var 

sjuksköterskor 

Resultat: Under 

samtalen lyftes 

tre utmaningar 

fram, brist i 

kunskap och 

erfarenhet, 

hantering av 

känslor vi vård 

av barn och 

misstro på 

verksamheten. 

Etiskt godkänd 

och granskad av 

den 

institutionella 

styrelsen från 

Brown 

University / 

Hasbro 

Children’s 

Hospital 

Författare: M. Grahn, E. 

Olsson & M. Edwinson 

Månsson   

 

Titel: Interactions Between 

Children and Pediatric 

Nurses at the Emergency 

Department: A Swedish 

Interview Study 

 

Tidskrift: Elsevier 

 

Årtal: 2016 

Syfte: Är att 

undersöka  sjuksk

öterskornas teknik 

att skapa 

förtroende hos 

barn mellan tre 

och sex år på en 

akutmottagning. 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

kvalitativ studie 

Metod: 

Intervjuer med 

sjuksköterskor 

  
Urval: Sju 

sjuksköterskor 

deltog de 

arbetade på en 

akutmottagning i 

Sverige. 

Genom att 

skapa en trygg 

och lugn miljö 

skapar 

förtroende 

mellan 

sjuksköterskan, 

barn och 

föräldrar. Att 

inkludera 

barnen kan vara 

en fördel för att 

skapa 

förtroende. 

Ansökan till en 

rådgivande 

kommittén för 

forskningsetik i 
Hälsopedagogik 

vid Lunds 

universitet för 
uttalande om 

studien. Etiskt 

granskad. 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Marianne+Gausche-Hill&q=Marianne+Gausche-Hill
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Marianne+Gausche-Hill&q=Marianne+Gausche-Hill
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Michael+Ely&q=Michael+Ely
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Michael+Ely&q=Michael+Ely
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Författare:  M., Habich & 

M., Letizia 

 

Titel: Pediatric Pain 

Assessment In the 

Emergency Department: A 

Nursing Evidence-Based 

Practice Protocol 

 

Tidskrift: Pediatric 

Nursing 

 

Årtal: 2015 

Syfte: 

Standardisera 

användningen av 

evidensbaserade 

metoder för 

bedömning av 

pediatrisk smärta 

samt att utveckla 

och genomföra ett 

pediatriskt 

smärtautbildnings

program som 

strävar mot att 

förbättra 

sjuksköterskors 

kompetens på 

akutmottagningar.

  

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskepers

pektiv 

 

kvalitativ studie 

Metod: 

Webbaserad 

utbildning för 

sjuksköterskor. 

Men test före och 

efter 

utbildningen för 

utvärdering 

 

Urval: 78 

sjuksköterskor 

genomförde 

utbildningen. 

Resultat: 

Utvärderingen 

av utbildningen 

var bara positiv 

och 

kompetenser för 

sjuksköterskor 

ökade. Statistik 

visar på 

betydande 

inlärnings vinst 

och att 

kunskapen 

tillämpades i 

praktiken vid 

bland annat 

triage. 

Sjuksköterskorn

a tillämpade 

även relevanta 

smärtskalor för 

att göra goda 

bedömningar i 

samband med 

smärtpåverkade 

barn. 

Etiskt granskad 

och godkänd 

enligt 

granskningsnämn

d av Universitet 

och sjukhusets 

Institutional 

review board. 

Deltagarna 

undertecknade 

samtycke. 

Författare: R., Lehmann, 

A, Seitz, J., Meyburg, B., 

Hoppe, G., Friedrich 

Hofmann, B., Tönshof & 

S., Huwendiek. 

 

Titel: Pediatric in-hospital 

emergencies: real life 

experiences, previous 

training and the need for 

training among physicians 

and nurses 

 

Tidsskrift:  
BMC Research Notes 

 

Årtal: 2019 

Syfte: Att 

undersöka ett 

eventuellt behov 

av att utbilda med 

teamträning för att 

vara mer effektiva 

vid akuta 

situationer  

 

Perspektiv: 
Sjuksköterskepers

pektiv 

 

Kvantitativ studie 

Metod:  Struktur

erad 

undersökning 

med fyra avsnitt, 

svar genom 

enkätet. 

 

Urval: 53 läkare 

och 74 

sjuksköterskor 

deltog i 

undersökningen. 

Resultat: 

Utbildning 

genom 

teamträning 

gjorde 

personalen 

tryggare i de 

akuta 

situationerna. 

Etiskt godkända 

och granskade av 

personalrådet på 

the University 

Hospital, 

Heidelberg, 

Germany. 

Deltagandet i 

denna studie var 

frivilligt 
och de var 

anonym. 

Informerat 

samtycke erhölls. 

 

 

  


