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Abstrakt 
 

Bakgrund: Inom intensivvård råder platsbrist vilket medför akuta överflyttningar dygnet 

runt. Plötsliga överflyttningar leder till bristfälliga förberedelser för familjen och mottagande 

vårdavdelning.  

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mottagandet av barn från 

barnintensivvårdsavdelning till pediatrisk vårdavdelning. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ intervjustudie. 11 intervjuer utfördes och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna kände sig stressade över att ta emot barn från 

barnintensivvårdsavdelningen pga. tidskrävande inskrivning och föräldrars stora behov av 

information och stöd. Sjuksköterskorna önskade mer medbestämmande i planeringen av 

överflytten för att anpassa det övriga arbetet på avdelningen. De kände sig oförmögna till att 

utföra de arbetsuppgifter som förväntades av dem vilket ledde till oro för patientsäkerheten.  

Konklusion: Inskrivning behöver ske snabbare, av läkare, efter överflytten om inte redan 

innan. Ett mottagarteam hade underlättat arbetet. Studien visar på ett behov av tidigare 

initiering av information till föräldrar om överflytt till vårdavdelning. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

 

I Sverige råder det stor brist på intensivvårdsplatser (Fläring et al., 2014).  I jämförelse med 

övriga länder i Europa utifrån antal intensivvårdsplatser och befolkningsmängden hamnar 

Sverige på en 30:e plats. Platsbristen leder till akuta överflyttningar med bristande 

förberedelser som följd. Bristande förberedelser utgör en risk för patientsäkerheten och leder 

bland annat till att familjers behov av information inte blir tillgodosett (a.a.). Övergången i 

vårdnivå är en stor omställning för familjen och påfrestande för föräldrarna som behöver 

mycket information och stöd i överflyttningen (Colville et al., 2009). Vid övergång i vårdnivå 

föreligger det stora risker för kommunikationsbrister mellan de olika vårdnivåerna samt risk 

för att viktig information går förlorad (Hult Backlund, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2016) är 

kommunikationsbrister den största anledningen till vårdskador. Problem med kommunikation 

har medfört allvarliga konsekvenser för patienter och beräknas fortfarande vara ett stort hot 

mot patientsäkerheten (Hult Backlund, 2014). Med platsbrist och bristande förberedelse som 

följd blir kommunikationen sämre och patientsäkerheten riskeras (Fläring et al., 2014; 

Socialstyrelsen, 2016). Vid en överflytt från Barnintensivvårdsavdelning, BIVA, till 

pediatrisk vårdavdelning är det vanligt att sjuksköterskan på BIVA informerar om överflytten 

och förbereder familjen (Berube, Bourbonnaise, Thomas & Moreau, 2014). De har därmed 

stor möjlighet att förbättra föräldrarnas upplevelser av vården (Haines & Childs, 2005). Enligt 

transitionsteorin bör omvårdnaden spela en central roll för individer och familjer som 

genomgår någon form av övergång där de får nya roller eller då de förlorar sitt sammanhang 

och stöd från omgivningen (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). En sådan 

övergång kan t.ex. innebära en övergång i vårdnivå. I övergången har sjuksköterskan i sitt 

yrke ett ansvar att främja hälsa, tillgodose hälsobehov och en viktig funktion vad gäller 

omvårdnaden (ICN, 2012; Meleis et al., 2000). Det är av största vikt att sjuksköterskan vid 

överflytten informerar, förbereder och samtalar med föräldrarna för att förstå deras perspektiv 

och behov (Berube et al., 2014). Intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar, 

IVA, inom vuxenvården upplever oftast att det är deras uppgift att informera och förbereda 

patient och anhöriga men upplever samtidigt en osäkerhet kring tillvägagångssättet 

(Chaboyer, Foster, Kendall & James, 2002). Vidare har sjuksköterskor på IVA svårt att 

definiera en god överflyttning och vad det innebär (Watts, Pierson & Gardner, 2005). Stressen 
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inom barnsjukvården medför att sjuksköterskan inte har tid att förbereda familjen i den 

utsträckning som behövs för en god överflyttning (Livesley & Long, 2013). Då studier inom 

vuxenvården visar att sjuksköterskor upplever en osäkerhet kring vad en god överflyttning 

från IVA till vårdavdelning innebär, behövs det utökad kunskap inom området även i 

barnsjukvården (Chaboyer et al., 2002; Watts et al., 2005). Trots vikten av att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn som överflyttats från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning finns det få studier genomförda inom ämnet.  

 

 

Centrala begrepp 

 

BIVA - Barnintensivvårdsavdelning. En vårdnivå för barn med multiorgansvikt som kräver 

intensivvård (Andersson, 2015) 

 

Pediatrisk vårdavdelning – En avdelning för barn mellan 0-18 år som kräver 

omhändertagande inneliggande på sjukhuset (Petersson, 2015) 

 

Erfara - Få reda på, lära känna, uppleva (Svenska Akademien, 2015) 

 

Transition – övergång (Meleis et al., 2000) 

 

 

Bakgrund 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

 

Teorin om transition innebär att individer som utsätts för en transition, d.v.s. övergång, blir 

mer sårbara (Meleis et al., 2000). Vid överflytt av ett barn från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning sker många omställningar. Det blir en förändring i personalen, personaltäthet, 

övervakning, miljön och organisationen (Andersson, 2015a). En sjuksköterska som arbetar 

med patienter och familjer får erfara flera olika transitioner under sitt yrkesliv. Meleis et al. 

(2000) kategoriserar trasitionerna i fyra olika grupper: utvecklingsrelaterade transitioner, 

hälso- och sjukdomsrelaterade transitioner, situationsmässiga transitioner och organisatoriska 
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transitioner. Vidare menar Meleis et al. (2000) att en sjuksköterska i omvårdnaden genomgår 

en transition i sin sjuksköterskeroll medan patienten genomgår en transition i sitt 

hälsotillstånd. Sjuksköterskans transition i sin yrkesroll kan dock inte ses som en egen 

transition utan påverkas av patientens hälsotillstånd och patientens förmåga till egenvård.  

 

Meleis et al. (2000) menar att varje transition innehåller fem olika delar som nödvändigtvis 

inte behöver ske i kronologisk ordning. Delarna omfattar medvetenhet (att blir medveten om 

förändringen), delaktighet (att vara med i förändringen), förändring, tidsspann (hur lång tid 

förändringen tar) och avgörande händelse (a.a.). Vid en överflytt från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning blir först personal och familjer medvetna om överflytten. Medvetenhet om 

transitionen är av största vikt för att transitionen ska ske (Meleis et al., 2000). Alla transitioner 

innehåller delaktighet men till olika grad. Delaktighet handlar om hur involverad 

vederbörande är i transitionen, hur mycket information som söks och vilka förberedelser som 

utförs. Bli medveten om transitionen menar Meleis et al. (2000) är avgörande för hur delaktig 

de olika aktörerna inom transitionen är. De som inte blir medvetna om sin transition är 

därmed även mindre delaktiga i transitionen (a.a.). Vid en överflytt från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning är sjuksköterskan delaktig i de olika förberedelserna av överflytten som 

innefattar förberedelser av barnet, information till föräldrarna och överrapportering till 

mottagande enhet.  

 

Förändring är en viktig del inom transitionsteorin (Meleis et al., 2000). Begreppet har 

liknande innebörd som transition men Meleis et al. (2000) betonar att begreppet förändring 

inte ska ses som en synonym till transition. Alla transitioner innehåller förändring men alla 

förändringar är inte i relation till transitionen. Förändringens roll påverkas av hur viktig 

förändringen anses vara samt av förväntningar och personliga och samhälleliga normer (a.a.). 

Beroende på hur avgörande överflyttningen anses vara av familjen och beroende på vilka 

förväntningar som läggs på familjen eller sjuksköterskan förändras även transitionens 

betydelse.  

 

Sjuksköterskan förväntas utföra arbetsuppgifter som uppfyller lokala riktlinjer och följer lagar 

och regler (ICN, 2012). Coyne (2007) menar att föräldrarnas roll förändras från att ständigt ha 

en sjuksköterska hos barnet till att behöva ta ett större egenansvar för sitt barn och vara mer 

självständiga i omvårdnaden av barnet. Föräldrarna genomgår då en förändring i sin 
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föräldraroll, att gå från att behöva ta mindre ansvar för sitt barn på BIVA till att behöva ta mer 

egenansvar för sitt barn på en pediatrisk vårdavdelning (Coyne, 2007).  

 

 

Tidsspannet är den subjektiva upplevelsen av tiden som transitionen tar och upplevs olika från 

person till person (Meleis et al., 2000). Meleis et al. (2000) menar att tidsspannet inte kan 

definieras eftersom upplevelsen av hur lång tid transitionen tar är individuellt. Dock ser 

Meleis et al. (2000) tidsspannet som en del i transitionen eftersom alla transitioner är en 

omställning över en tidsperiod. De avgörande händelserna är det som faktiskt sker, d.v.s. 

transitionen (a.a.).  

 

 

Barnintensivvårdsavdelning 

 

Enligt Andersson (2015b) vårdas alla barn med varierande och svåra sjukdomstillstånd med 

multiorgansvikt och är i behov av övervakning på BIVA. På intensivvårdsavdelningar finns 

tillgång till den mest avancerade utrustningen och avdelningen är utrustad så att de mest 

kritiskt sjuka patienterna ska ha störst möjlighet för överlevnad. Den dagliga vården är 

högteknologisk och avancerad och vanligen är patienterna anslutna till avancerade apparater 

för både övervakning och behandling. Dagligen genomförs undersökningar för att upptäcka 

förändringar i patientens hälsotillstånd. Vården bedrivs enligt så kallad ”bedside vård” som 

innebär att det mesta av arbetet sker inne på salen hos patienten. (a. a.) Personaltätheten är 

högre jämfört med en vanlig vårdavdelning och mycket som ingår i den vanliga 

intensivvården, t.ex. övervakningsutrustning, infusionspumpar och respiratorer, leder till att 

patienter kan uppleva obehag av intensivvården (Andersson, 2015a; Choi, Tate, Rogers, 

Donahoe, & Hoffman, 2016). Enligt en studie av Choi et al. (2016) upplever vuxna patienter 

som vårdas på intensivvårdsavdelning symtom på depression och ångest. Något som berör 

föräldrarna mycket på BIVA är när barnet genomgår medicinska procedurer, speciellt 

invasiva ingrepp (Colville et al., 2009). Föräldrarna upplever ett starkt obehag inte enbart 

p.g.a. den medicinska utrustning som är kopplad till deras barn utan även pga. de förändringar 

i utseendet som många barn genomgår under vistelsen på BIVA, t.ex. i form av svullnad och 

ödem (Colville et al., 2009).  
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Överflyttning 

 

När patienten är stabil och inte längre i behov av intensivvårdsavdelningens noggranna 

övervakning och behandling flyttas patienten över till en vårdavdelning för fortsatt vård. När 

ett barn överflyttas från BIVA till pediatrisk vårdavdelning är föräldrarna medvetna om att 

överflytten är möjlig tack vare en förbättring av barnets hälsotillstånd. Trots detta upplever de 

förändringen som stressande och känslomässigt påfrestande (Colville et al., 2009). Det är 

centralt att överflytten genomförs vid rätt tidpunkt på dygnet för att undvika försämring i 

patientens hälsotillstånd som leder till återremittering till intensivvårdsavdelningen. Barn som 

överflyttas nattetid riskerar i större grad drabbas av vårdskada och det föreligger även en ökad 

risk för mortalitet (Fläring et al., 2014). På grund av den platsbrist som råder idag tvingas 

överflyttningar genomföras oavsett tid på dygnet (Fläring et al., 2014; Andersson, 2015b). 

Vid akuta överflyttningar blir rutinmässiga förberedelser bristfälliga och informationen om 

överflytten till patient och anhöriga blir otillräcklig.  

 

 

Kommunikation vid överflytten 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016a) innebär brister i informationsöverföring mellan vårdgivare eller 

vårdnivå en risk för patientsäkerheten. För att säkerställa patientsäkerheten krävs en 

välfungerande kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 

2016a). Vid övergången från BIVA till pediatrisk vårdavdelning finns risk för missförstånd 

eller andra brister i kommunikationen, vilket kan leda till att viktig information inte 

uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2016b). De olika dokumentationssystemen som används 

utgör en risk för patientsäkerheten eftersom viktig information riskerar att gå förlorad i 

övergången mellan dokumentationssystem (socialstyrelsen, 2016b). Vid överflytten sker 

rapportering till övertagande vårdenhet enligt SBAR, akronym för situation, bakgrund, 

aktuellt och rekommendation, som är en modell för säker muntlig kommunikation som 

Socialstyrelsen har utarbetat (Socialstyrelsen, 2016b). SBAR är utvecklad för att skapa en 

strukturerad överrapportering så att väsentlig information kommer med i rapporten och 

missförstånd minimeras (Socialstyrelsen, 2016b).  
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Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot samhället att främja och initiera insatser för de sårbara 

befolkningsgrupperna och se till att deras hälsobehov och sociala behov tillgodoses (ICN, 

2012). Inom vuxenvården är det vanligt förekommande att patienter från IVA tvingas flytta 

till vårdavdelning p.g.a. platsbrist trots att de fortfarande är i behov av intensivvård (Gajic et 

al., 2008).  I studien av Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) framkom att sjuksköterskor 

på vårdavdelningar för vuxna i allmänhet upplever mer stress än sjuksköterskor på IVA. 

Sjuksköterskor på vårdavdelningar strävar efter att ge god vård men känner sig maktlösa inför 

den uppgiften (Vicente, Shadvar, Lepage, & Rennick, 2016). Barn kan överflyttas till 

vårdavdelningar när de fortfarande är i behov av intensivvård vilket stressar den ansvariga 

sjuksköterskan som tar emot barnet (Vicente et al., 2016). Vid överflytt till pediatrisk 

vårdavdelning minskar personaltätheten och övervakningsmöjligheterna. Sjuksköterskor som 

vårdar patienten upplever att patienten har överflyttats trots att de är i behov av intensivvård 

vilket medför en oro för patientsäkerheten vilket stressar sjuksköterskor (Vicente et al., 2016). 

Stressen grundar sig i överflytten som sker tidigare och tidigare i vårdkedjan vilket leder till 

att barnen som överflyttas till vårdavdelning har ett mycket större behov av övervakning än 

förut (Vicente et al., 2016). Utöver det vårdtunga barnet från BIVA ansvarar sjuksköterskan 

för ytterligare tre tilll fyra andra barn på avdelningen vilket också stressar sjuksköterskan 

(a.a.). Stressen hos vårdavdelningssjuksköterskor leder till att anhöriga inte får den 

information de har rätt till och är i behov av (Cognet & Coyer, 2014). Vid sjukdom och behov 

av vård utsätts patienten för ett lidande och de eventuella anhöriga blir även mer sårbara i sin 

oro (svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor på vårdavdelningar anser vidare att 

information om överflytten ska ges till patient och anhöriga innan överflytten sker (Cognet & 

Coyer, 2014). Berube et al. (2014) visade i sin studie att information och en god 

kommunikation med föräldrar är viktiga faktorer för att minska föräldrarnas oro och ett led i 

att få dem att känna sig trygga vid inläggning på en pediatrisk vårdavdelning. Enligt 

Patientlagen (SFS, 2014:821) har patient och anhöriga rätt till information om det förväntade 

vårdförloppet som bl. a. innefattar övergångar i vårdnivå. Trots det upplever föräldrar och 

anhöriga en brist på information, när deras barn blir inlagt, vilket de upplevde påfrestande 

(Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel, & Garralda, 2005).  
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av överflyttning av barn från BIVA till 

pediatrisk vårdavdelning. 

 

 

Metod  

 

Studien genomfördes med kvalitativ ansats med stöd av en semi-strukturerad intervjuguide 

som beskriver individers erfarenheter (Creswell, 2013). Studien har en kvalitativ design 

eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av överflyttningen av barn från 

BIVA till pediatrisk vårdavdelning (Polit & Beck, 2014). Enligt Polit och Beck (2014) är 

kvalitativa metoder mest lämpade för att beskriva upplevelser eller erfarenheter. 

Datamaterialet har analyserats utifrån innehållsanalys med en induktiv ansats vilket innebär 

att den transkriberade texten analyserades förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004). 

Den induktiva analysen utgår från människors berättelser om erfarenheter och upplevelser för 

att hitta likheter och olikheter som till slut leder till resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

 

Urval  

 

För att få tillfredställande svar på syftet med studien har ett strategiskt urval använts som 

strävar efter variation (Malterud, 2011). Sjuksköterskorna som intervjuades hade varierande 

erfarenhet inom barnsjukvård och överflyttning.  

 

Inklusionskriterierna var tjänstgörande sjuksköterska inom barnsjukvården på pediatrisk 

vårdavdelning. De intervjuade sjuksköterskorna hade varierande arbetslivserfarenhet, allt från 

några månader till flera år, inom barnsjukvården. Sjuksköterskornas ålder var mellan (23 -63 

år) och hade alla erfarenhet av överflyttning av barn från BIVA till pediatrisk vårdavdelning. I 

studien deltog både specialistutbildade sjuksköterskor inom barn- och ungdomssjukvård och 

grundutbildade sjuksköterskor med erfarenhet av barn som överflyttats från BIVA till 

pediatrisk vårdavdelning. Exklusionskriterierna var de sjuksköterskor som inte tagit emot 
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barn från BIVA till pediatrisk vårdavdelning samt de sjuksköterskor som tjänstgjorde på 

samma pediatriska avdelning som författaren till studien. Totalt intervjuades 11 

sjuksköterskor som tjänstgjorde på pediatriska vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i 

södra Sverige som har BIVA. 

 

 

Instrument 

 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide som stöd för att intervjun 

skulle fokusera på syftet (Malterud, 2011; Kvale, 1997) (se bilaga 1). Med hjälp av 

litteraturgenomgång och egen erfarenhet inom området som stöd utarbetades en intervjuguide. 

Fyra huvudfrågor med följdfrågor t.ex. ”vill du utveckla?” och” kan du ge exempel?” 

formulerades som ansågs besvara syftet till studien (se bilaga 1). Under intervjuernas gång 

fick informanterna svara på frågorna och utveckla sina svar med erfarenheter och exempel.  

 

 

Datainsamling 

 

Samtycke från verksamhetschefen erhölls innan intervjuerna genomfördes. Därefter skickade 

författaren information om studien till enhetscheferna (mellanhänderna) på de olika 

pediatriska vårdavdelningarna på ett barn- och ungdomssjukhus i södra Sverige. Efter 

mellanhänderna gett muntligt medgivande delades informationsblanketter ut till 

sjuksköterskor som tillfrågades att delta i studien. Vid intresse lämnade sjuksköterskorna sina 

kontaktuppgifter som vidarebefordrades till författaren. Eftersom inte tillräckligt antal 

informanter erhölls med endast enhetscheferna som mellanhänder tillfrågades dessutom två 

sjuksköterskor, som inte var aktuella för studien, att agera mellanhand. Totalt visade 11 

sjuksköterskor intresse att delta i studien. Tid och plats bestämdes tillsammans med 

intervjupersonerna och utfördes på olika pediatriska vårdavdelningar på ett barn- och 

ungdomssjukhus i södra Sverige. Sju av intervjuerna utfördes i tysta samtalsrum som fanns på 

antingen avdelningen där sjuksköterskan tjänstgjorde eller på en närliggande avdelning. Fyra 

intervjuer utfördes på ett kontor i en annan byggnad. Samtliga intervjuer genomfördes under 

sjuksköterskornas arbetstid eller i direkt anslutning till ett arbetspass under perioden oktober-

november 2016. Samtyckesblankett om deltagande till studien undertecknades av deltagarna 



12 

 

vid intervjutillfället och intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Ljudfilerna, kodlistan 

och det transkriberade materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga med lösenord på en 

mobil och dator. Intervjuerna utfördes av två personer och enskilt med varje informant och 

tog mellan 30 - 55 min. Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide 

(Kvale, 1997) (se bilaga 1). En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden 

och dess följdfrågor svarade på syftet (Polit & Beck, 2014). Då pilotintervjun var uttömmande 

och informativ inkluderades den i studien med mindre justeringar på intervjuguiden. 

 

 

Analys av data 

 

Dataanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) med manifest och latent 

innehållsanalys. Vid analys och tolkning av stora datamängder är det relevant att använda 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och lästes vid upprepade tillfällen för 

att få en överblick över helheten och för att hitta likheter och olikheter (Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte identifierades och 

markerades enskilt av två personer för att sedan diskuteras tillsammans. Efter det 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att förenkla hanteringen av texten utan att 

förlora det viktiga i innehållet. Därefter bildades koder från de kondenserade meningsbärande 

enheterna. Koderna analyserades i jämförelse med de meningsbärande enheterna och dess 

kontext för att abstraheras till subkategorier. Subkategorierna som var besläktade med 

varandra grupperades ihop till kategorier. Efter det togs kontakt med handledare för att 

diskutera analysen, koderna, subkategorierna och kategorierna. Därefter granskades de 

meningsbärande enheterna i de transkriberade intervjuerna ytterligare för att se att de svarade 

mot studiens syfte. De nya meningsbärande enheterna kondenserades för att bilda nya koder, 

subkategorier och förslag på kategorier. Innan start av den latenta analysen togs en ny kontakt 

med handledare för att diskutera relevansen i koderna och kategorierna med handledaren. 

Därefter granskades kategorierna, subkategorierna, koderna och de meningsbärande enheterna 

i relation till deras kontext som utgjorde den latenta analysen. Latent innehållsanalys innebär 

att analysera texten djupare för att få fram den underliggande betydelsen i det som har blivit 

sagt under intervjun (Graneheim & Lundman, 2004). I den latenta analysfasen bearbetades 

innebörden i kategorierna, subkategorierna, koderna och de meningsbärande enheterna i 
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relation till deras kontext för att uppnå en högre abstraktionsnivå vilket resulterade i ett tema. 

Temat diskuterades och omformulerades flertal gånger i samråd med handledaren. 

 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad Kod Subkategori Kategori 

Den enda nackdelen 

är det här liksom 

stressen vart, kring 

vart barnet ska ligga 

nånstans och om vi 

är tillräckligt med 

personal till att ta 

hand om barnet 

 

Stressen kring 

vart barnet ska 

ligga nånstans 

och om vi är 

tillräckligt med 

personal  

Är vi 

tillräckligt med 

personal? 

Känsla av 

otillräcklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress Från ingen planering 

alls till att nu ska de 

ner, sen så har man 

inte så mycket tid på 

sig , och så känner 

man ibland att de inte 

riktigt visar hänsyn 

till att vi också har 

jobb här, som vi inte 

bara kan gå ifrån, så 

kan det vara ibland 

 

Från ingen 

planering alls till 

att nu ska de ner. 

Man har inte så 

mycket tid på sig. 

Ibland visar de 

inte hänsyn 

Man får ingen 

tid på sig. De 

visar inte 

hänsyn. 

Behov av 

medbestämmande 

Sen kan jag känna att 

ibland att föräldrarna 

inte har så bra koll på 

hur det är att, hur det 

är för barnet att 

vårdas här nere 

Jag kan känna att 

föräldrarna inte 

har så bra koll 

Föräldrarna har 

inte koll 

Föräldrars behov 

av information 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av 

föräldrars behov 

 

 

Förförståelse 

 

Genom att vara medveten om sin förförståelse kan författarens påverkan på studien minimeras 

(Nyström, 2012). Vissa teoretiker hävdar även att förförståelsen aldrig kan uteslutas utan 

alltid kommer påverka resultatet till viss grad (Nyström, 2016). Dock behöver det inte 

innebära en negativ påverkan på studien eftersom tidigare erfarenheter och kunskap inom det 

studerade ämnet även kan bidra till fördjupad och ny kunskap inom området (Nyström, 2012). 

Författaren har arbetat tre år inom barnsjukvården som sjuksköterska och har erfarenheter av 

överflyttningar från BIVA till vårdavdelning. Författaren har själv upplevt överflyttningarna 

som problematiska och haft erfarenhet av föräldrarnas oro, frustration och missnöje över 
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vården efter överflyttning till vårdavdelning. Den egna erfarenheten av problemen var 

grunden till intresset för ämnet. I och med utveckling av intermediärvårdssalar vore det 

relevant att studera fenomenet överflyttning. Förförståelsen har skrivits ner innan intervjuerna 

för att ha den i åtanke under intervjuerna och analysens gång.  

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav på forskning för att skydda individer mot 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet). De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, s. 7) vilket togs i beaktande genom att 

samtliga involverade i studien fick information om studiens syfte och vad den ledde till samt 

vad som förväntades av deltagarna. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, s. 9) vilket togs i 

beaktande genom att deltagandet i studien var frivilligt och alla deltagare hade rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst utan att behöva uppge orsak. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet, s. 12). Deltagarnas personuppgifter förvarades 

lösenordsskyddat på en dator så att endast författaren hade tillgång till materialet. 

Inspelningen av intervjuerna gjordes med en mobiltelefon som skyddades med lösenord. 

Kodlistan och de transkriberade intervjuerna förvarades på en lösenordsskyddad dator som 

endast författaren hade tillång till. Det som sades under intervjuerna behandlades så att 

enskilda personer ej gick att identifiera. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, s. 14) och 

allt insamlat studiematerial kommer att förstöras efter godkänd examination. 

 

Projektplanen skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden, VEN, 84-16 för ett rådgivande 

yttrande som inte hade några forskningsetiska invändningar till att studien genomfördes. Efter 

det skickades informationsblanketter (se bilaga 2, 4 och 5) till samtliga berörda av studien och 

därefter tillfrågades om samtycke (se bilaga 3 och 6). Verksamhetscheferna gav medgivande 
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till att studien utfördes genom samtyckesblanketten avsett för verksamhetscheferna. 

Samtycket från informanterna erhölls genom att deltagarna och författarna undertecknade en 

samtyckesblankett i samband med intervjuerna. I informationsblanketter som lämnades till 

deltagarna fanns författarens kontaktuppgifter samt information om att avbrytande av studien 

kunde ske när som helst. 

 

 

Resultat 

 

Analysen av materialet resulterade i ett tema, Fångade i vårdens struktur och två kategorier, 

Stress och Sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars behov. Kategorin Stress var resultatet 

av tre subkategorier, (1) Behov av medbestämmande, (2) Känsla av otillräcklighet och 

begränsning och (3) Oro för patientsäkerheten. Kategorin Sjuksköterskors erfarenheter av 

föräldrars behov bildades av subkategorierna Föräldrars behov av information och 

Föräldrars behov av stöd. Totalt plockades 248 meningsbärande enheter ut som 

kondenserades till 48 koder och abstraherades till 5 subkategorier. 

 

Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

Tema FÅNGADE I VÅRDENS STRUKTUR 

 

Kategori Stress Sjuksköterskors erfarenhet av 

föräldrars behov 

 

Subkategori Behov av medbestämmande Föräldrars behov av information 

 

Känsla av otillräcklighet och 

begränsning 

 

Föräldrars behov av stöd 

 

Oro för patientsäkerheten 
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Fångade i vårdens struktur 

 

Temat bildades genom en latent innehållsanalys av intervjuerna där den underliggande 

meningen söktes. De meningsbärande enheterna analyserades i förhållande till dess kontext 

och jämfördes med subkategorierna och kategorierna för att finna en djupare abstraktionsnivå. 

Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att ge god vård men det som genomlyste under 

intervjuerna var bristen på förutsättningar att utföra, vad de ansåg var, god vård för patienten. 

Bristen på förutsättningar att utföra en god vård var relaterat till organisation och rutiner som 

var svåra att frångå vilket gjorde det omöjligt att genomföra vad sjuksköterskorna ansåg vara 

en god vård. Sjuksköterskornas önskan om god vård som begränsades av organisation och 

rutiner genomsyrades i hög grad under intervjuerna vilket gav upphov till temat Fångade i 

vårdens struktur. 

 

 

Stress  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var intressant och utmanade att vårda barn som överflyttats 

från BIVA till den pediatriska vårdavdelningen. Vanligtvis kunde överflytten genomföras 

utan problem under förutsättningen att det fanns tid och plats för barnet. Vid de tillfällen det 

rådde tidsbrist kände sjuksköterskorna en stress över att ta emot barnet och dess familj från 

BIVA. När barnet överflyttades betonade sjuksköterskorna vikten av delaktighet i planeringen 

för att uppnå en optimal överflytt för barnet och familjen, dock var möjligheterna till detta 

begränsade. Vid de akuta överflyttningarna beskrev sjuksköterskorna begränsade möjligheter 

till medbestämmande i planeringen eftersom de kunde ta emot ett barn även om de ansåg att 

det inte passade in i det övriga arbetet på avdelningen. Då kände de sig stressade och 

otillräckliga för de övriga patienterna de ansvarade för, vilket medförde begränsningar att 

genomföra arbetsuppgifterna som de ansåg förväntades av dem. När det inte fanns möjlighet 

att tillgodose patientens behov uttryckte de även en oro för patientsäkerheten.  

 

Kategorin stress bildades av subkategorierna (1) Behov av medbestämmande, (2) Känsla av 

otillräcklighet och begränsning och (3) Oro för patientsäkerheten.  
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Behov av medbestämmande 

 

Redan när sjuksköterskorna fick information om en planerad överflytt kunde de känna stress 

över att ta emot ett barn från BIVA pga. vetskapen om den tidskrävande 

inskrivningsprocessen. För att uppnå en god överflytt påtalade sjuksköterskorna vikten av en 

god planering inte endast för barnet som överflyttas utan även för det övriga vårdarbetet på 

avdelningen. Sjuksköterskorna strävade efter en god överflytt med ordentliga förberedelser, 

överflytt i lugnt skede och god eftervård på avdelningen. De berättade att oftast gick 

överflytten smidigt och fungerade bra men ibland fanns svårigheter att uppnå en god överflytt 

när BIVA hade platsbrist. I samband med platsbrist kunde patienter överflyttas akut vilket 

medförde en känsla av maktlöshet och önskan om mer medbestämmande i planeringen hos 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen. Känslan av maktlöshet och önskan om mer delaktighet 

medförde en stress hos sjuksköterskorna.  

 

Från ingen planering alls till att nu ska de ner, sen så har man inte så mycket 

tid på sig, och så känner man ibland att… vi inte bara kan gå ifrån… och så 

känner man ibland att de inte riktigt visar hänsyn till att vi också har jobb här 

(11) 

 

Det fanns förståelse för BIVAs pressade situation men sjuksköterskorna önskade större 

delaktighet i planeringen och större inflytande i bestämmelserna kring mottagandet av barnet. 

Sjuksköterskorna beskrev en begränsad möjlighet till medbestämmande när de inte hade 

möjlighet att ta emot en patient.  

 

”För BIVA har ju patienter som är klara hos dem och de vill ju bli av med 

dem patienterna såklart och vi har en avdelning som är full, alltså vad…vi kan 

ju inte göra mera, vi har, vi har ju inga sängar” (9) 

 

Bristen på medbestämmande medförde vanligtvis en känsla av uppgivenhet hos 

sjuksköterskorna och de uttryckte en önskan om bättre samarbete mellan BIVA och 

avdelningen och större delaktighet gällande besluten om överflytten.  
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Känsla av otillräcklighet och begränsning  

 

Det tidskrävande arbetet med ett barn från BIVA i kombination med övriga barn att vårda i 

teamet ledde till upplevelsen av att tiden inte räckte till. Sjuksköterskorna menade på att 

barnen från BIVA var mest krävande både medicinskt och omvårdnadsmässigt precis vid 

ankomsten till vårdavdelningen men att vårdtyngden minskade successivt i takt med att barnet 

blev stabilare. Den ökade vårdtyngden vid mottagandet berodde på kontroller, inskrivning, 

läkemedelsadministrering och mycket information till föräldrarna. Dock varierade det 

beroende på barnet. Om barnet hade genomgått en vanligare rutinoperation var 

sjuksköterskornas erfarenhet att barnet var lättare att vårda och kände sällan problem med att 

ta emot eller vårda de barnen. Hade barnet vårdats en längre tid på BIVA med ovanlig 

diagnos och svårare sjukdomsförlopp medförde det vanligtvis mer avancerade åtgärder och 

ofta fler medicintekniska apparater att hantera. En mer avancerad vård ansåg de var lärorikt 

men även mer tidskrävande vilket ledde till att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga för de 

övriga patienterna de ansvarade för. 

 

Ja, det kan bli stress, det kan bli stressigt, eh, just för att jag behöver. Jag 

kanske inte hinner göra nånting annat på ett par timmar än att ta hand om 

det här barnet, då blir det stressigt för jag har samtidigt andra barn att ta 

hand om (1) 

 

Det framkom också att p.g.a. tidsbrist var sjuksköterskorna tvungna att prioritera sitt arbete 

och viktiga moment blev bortprioriterade t.ex. information och samtal med föräldrar. Att 

prioritera bort saker som de ansåg var viktiga för barnet och familjen gav dem en känsla av 

otillräcklighet som medförde att de hade skuldkänslor. 

 

”Man tänker att du ska välja mellan att ge smärtlindring till ett barn och 

trösta en förälder så blir det ändå liksom på nåt sätt ändå smärtlindringen 

som går före …..det är en jobbig känsla att man inte gör ett tillräckligt bra 

jobb eller att man inte räcker till kanske” (5) 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna stress när inskrivning av läkare dröjde om ansvarig läkare 

var upptagen vilket medförde att barnet vårdades på avdelningen i flera timmar med otydlig 

planering.  Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig begränsade i att utföra sina 

arbetsuppgifter som de var ålagda att genomföra pga. ovetskapen om vad som planerades med 
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patienten. Ansvara för patienten utan en tydlig planering gav upphov till stress och en känsla 

av uppgivenhet hos sjuksköterskorna. 

 

 

Oro för patientsäkerheten 

 

Sjuksköterskorna hade förståelse för de stressade läkarna som stod upptagna i annat arbete 

men menade på att försenad inskrivning av läkare medförde att vårdarbetet tog längre tid än 

nödvändigt, vilket gav upphov till oro för patientsäkerheten. När inskrivningen var utförd och 

planeringen upplagd upplevdes vården betydligt mer patientsäker. 

 

Sjuksköterskorna påtalade risker i patientsäkerheten med de olika journalsystemen som 

vårdnivåerna använde sig av. BIVA-personalen använde sig av läkemedelsordinationer på 

papper medan sjuksköterskorna på vårdavdelning var vana vid elektroniska 

läkemedelsordinationer. Läkemedelsordinationerna skrevs in i det elektroniska systemet i 

samband med inskrivningen av läkare, som kunde dröja, och dessförinnan fanns inga giltiga 

ordinationer för sjuksköterskorna att följa. Sjuksköterskorna medgav dock att de i akuta 

situationer följde läkemedelsordinationerna på papper men kände sig otrygga i det eftersom 

ordinationerna var handskrivna och ibland svåra att tyda. Sjuksköterskorna uttryckte oro för 

felmedicinering. Situationer som kunde uppstå var t.ex. att barnet behövde analgetika utan att 

det fanns en giltig ordination att tillgå, vilket medförde ett smärtgenombrott hos barnet. 

 

Det värsta är ju att man inte får smärtstillande ordinerat och barnet får ont 

och man liksom inte har fått nån ordination. Det är väl det som är jobbigast 

(9). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att sådana situationer kunde medföra stress och uppgivenhet hos 

sjuksköterskorna och de upplevde att föräldrarna reagerade starkt på händelsen.  

 

Oron för patientsäkerheten beskrevs även när sjuksköterskorna ansåg att patienten 

överflyttades pga. platsbrist eller när sjuksköterskorna inte ansåg att patienten var tillräckligt 

stabil för att vårdas på en pediatrisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna kände ett behov av att 

vara inne hos patienten mer än de hade möjlighet till, vilket genererade stress och frustration. 
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Sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars behov 

 

Överflyttning från BIVA till pediatrisk vårdavdelning var en stor omställning för familjen 

enligt sjuksköterskorna där den minskade övervakningen av barnet ledde till att föräldrarna 

verkade oroliga. Sjuksköterskorna uttryckte att föräldrarnas oro berodde på bristande 

information samt att föräldrarna var mer tidskrävande när de var oroliga. Föräldrarna ansågs 

vara en resurs i vårdarbetet och sjuksköterskorna påtalade betydelsen av föräldrars lugn, 

trygghet och känsla av förtroende för vårdpersonalen för en god vård av barnet. Arbetet med 

familjen beskrevs som positivt när relationen mellan föräldrar och vårdpersonalen var bra och 

sjuksköterskorna ansåg arbetet vara givande och tillfredställande när de lyckades lugna 

föräldrar i sin oro. Dock fanns de svårigheter med att tillgodose föräldrars behov av 

information och stöd när de själva kände en oro för patientsäkerheten. 

 

Ibland är ju jag enig i föräldrarnas upplevelse av att barnet behöver mer 

intensivvård ehm och då är det ju väldigt utmanande att va eh.. .ja, men alltså 

skapa lugn i situationen fastän man nästan skulle vilja skicka barnet i retur (7) 

 

 

Föräldrars behov av information 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att föräldrarnas oro var orsakat av minskade 

övervakningsmöjligheter på avdelningen och när det skedde plötsliga ändringar i 

omvårdnadsplanen. Då var sjuksköterskornas erfarenhet att föräldrarna blev oroliga och kände 

viss misstro till vårdpersonalen. Misstron till vårdpersonalen hos föräldrarna var även relaterat 

till när föräldrarna märkte av den bristande kommunikationen mellan vårdpersonalen.  

 

Sjuksköterskorna menade på att föräldrarna fick bristande information kring hur vården på 

avdelningen bedrivs och vad som förväntades av föräldrarna efter överflytten vilket ledde till 

att föräldrarna kunde upplevas besvikna på vården. Föräldrarnas oro ansåg sjuksköterskorna 

bero på den plötsligt minskade övervakningen och sjuksköterskorna föreslog att 

övervakningen kunde minskas redan innan barnet överflyttas. Eftersom det inte fanns 

personal hos barnet oavbrutet på avdelningen förväntades föräldrarna vara mer närvarande 

hos barnet jämfört med på BIVA.  Sjuksköterskornas erfarenhet var att föräldrarna inte alltid 

var medvetna om den minskade personaltätheten samt att de förväntades vara mer närvarande 
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hos barnet på avdelningen vilket kunde förfära föräldrarna. När föräldrarna sedan fick 

information var sjuksköterskornas erfarenhet att de blev lugnare och tryggare vilket också gav 

sjuksköterskorna en känsla av tillfredställelse. Sjuksköterskorna beskrev att det var 

tidskrävande att ge föräldrar information eftersom det var av stor betydelse att upprepa och 

anpassa informationen efter föräldrarnas förutsättningar att ta till sig informationen. 

 

ibland får man försöka att inte informera för mycket… Sen så har jag också 

hört många gånger att dem har fått information och så och så kommer dem 

ner och så verkar det som att dem inte har fått nån information alls men då 

har dem väl bara glömt bort det (5) 

 

På stressiga dagar kunde sjuksköterskorna se föräldrarnas behov av att ställa frågor och få 

information men var tvungna att prioritera bort det i stressen. När sjuksköterskorna ansåg att 

de inte tillgodosåg föräldrarnas behov av information kunde de känna frustration och 

skuldkänslor. 

 

 

Föräldrars behov av stöd 

 

Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna upplevde frustration och kände sig övergivna när 

de överflyttades till vårdavdelning för att de förväntade sig något annat. Sjuksköterskorna 

beskrev att föräldrarna kände oro och rädsla över att närma sig sitt barn och sköta den basala 

omvårdnaden, då det var främmande och skrämmande. Vid de tillfällena såg sjuksköterskorna 

ett behov av att visa föräldrarna att de fortfarande kan sköta om sitt barn och stödja 

föräldrarna så att de kunde komma nära sitt barn. I den främmande miljön beskrev 

sjuksköterskorna att föräldrarna inte vågade utföra den basala omvårdnaden som de gjort 

tidigare t.ex. amning och byta blöja på grund av rädsla för att skada sitt barn. Då beskrev 

sjuksköterskorna vikten av att vara hos föräldrarna och visade hur de kunde utföra olika 

omvårdnadsmoment och närma sig barnet.  

 

De är ju rädda att de ska skada sitt barn ju… sen är ju föräldrarna 

”ooohhhhh, kan man lyfta upp det?” liksom (10). 

 

När det inte fanns tid för sjuksköterskorna att vara hos familjen och stötta föräldrarna i 

omvårdnaden av barnet kände de skuldkänslor över att lämna familjen.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  

 

För att bedöma trovärdigheten av studien behöver giltigheten, tillförlitligheten och 

överförbarheten granskas (Graneheim & Lundman, 2012). De olika begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet har olika betydelser men relaterar till varandra under 

begreppet trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet innebär i vilken 

utsträckning det valda fenomenet verkligen blivit studerat d.v.s. i vilken utsträckning syftet är 

besvarat med hjälp av metoden (Henricson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 

presentera resultatet på ett sätt så att läsaren kan se alternativa tolkningar ökas trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Granskningen av giltighet innebär att se hur representativt 

resultaten är i förhållande till syftet (Lundman & Graneheim, 2012).  

 

Hur stor datamängd som är nödvändig för att uppnå ett trovärdigt resultat beror dels på hur 

komplext ämnesområdet är men även på hur innehållsrikt det insamlade materialet är 

(Graneheim & Lundman, 2004). Urvalet bestod av 11 informanter som gav uttömmande 

intervjuer och variation i svaren. Genom att välja deltagare med olika erfarenheter, kön och 

ålder ökas möjligheten för att resultatet når en variation och att ämnesområdet belyses i större 

utsträckning (Graneheim & Lundman, 2004). I urvalet av sjuksköterskor till studien fanns en 

variation i utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och ålder.  Variation hos deltagarna medförde 

ett resultat som gav en heltäckande bild av sjuksköterskors erfarenheter av överflytten vilket 

stärker överförbarheten (SBU, 2014). Initialt agerade endast enhetscheferna på de pediatriska 

vårdavdelningarna som mellanhand men eftersom det inte medförde tillräckligt med 

informanter fick dessutom två sjuksköterskor agera mellanhand vilket kan ha påverkat vilka 

som deltog i studien. Vem som deltog i studien var avgörande för resultatet men eftersom 

deltagarna hade varierande erfarenheter och berättelser blev resultatet ändå giltigt. Trots 

giltigt och tillförlitligt resultat krävs fler studier inom ämnet för att kartlägga sjuksköterskors 

erfarenheter av överflytten. 

 

Användning av den mest lämpliga metoden för datainsamling är viktigt för att uppnå 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Initialt var en av inklusionskriterierna för 
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studien specialistutbildade sjuksköterskor inom barnsjukvård men pga. svårigheter att få 

informanter vidgades inklusionskriterierna till att även innefatta grundutbildade 

sjuksköterskor. Utvidgningen av inklusionskriterierna har medfört en större variation i urvalet 

vilket leder till ett mer heltäckande resultat som blir mer överförbart. 

 

Sjuksköterskorna som fick information om studien var endast från ett sjukhus vilket kan ha 

begränsat överförbarheten men eftersom urvalet av deltagare var varierat är resultatet 

troligtvis överförbart ändå.  

 

Sjuksköterskorna från en av de pediatriska vårdavdelningarna exkluderades eftersom 

författaren tjänstgjorde på avdelningen. Då det redan finns stor variation hos informanterna 

till studien har den exklusionen förmodligen inte avgörande betydelse för resultatet.  

 

För studien tillfrågades sjuksköterskor från fyra olika pediatriska vårdavdelningar men endast 

sjuksköterskor från två pediatriska avdelningar deltog. Resultatet är trots det tillförlitligt 

eftersom de två avdelningarna tog emot flest barn från BIVA. 

 

Tillförlitligheten stärks av att två personer har utfört alla intervjuer gemensamt (Lundman & 

Graneheim, 2012). Intervjuerna utfördes av två personer som ställde frågor och följdfrågor 

vilket möjliggjorde att intervjuerna ökade fokus på syftet jämfört med om intervjuerna endast 

hade utförts av en person. Ju mer intervjuerna är fokuserade på syftet desto mer 

informationsrika blir de och därav stärks tillförlitligheten. Forskarens delaktig bör tas i 

beaktande för resultatet eftersom forskaren är den som intervjuar och därmed även den som är 

med och skapar innehållet i resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

En semistrukturerad intervjuguide användes för att fokusera intervjuerna på syftet (Kvale, 

1997; Malterud, 2011). Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vid överflytten av 

barn från BIVA till pediatrisk vårdavdelning men som fråga 2 i intervjuguiden (se bilaga 1) 

var formulerad blev det ibland otydligt i svaren hos sjuksköterskorna om de syftade på 

föräldrar till barn som överflyttades eller föräldrar till barn som vårdades generellt på 

avdelningen. Dock kunde intervjuerna styras över till att syfta på överflytten genom 

följdfrågor. Efter pilotintervjun genomfördes smärre justeringar på intervjuguiden vilket kan 

ha påverkat utfallet på de först utförda intervjuerna. Dock inkluderades de intervjuerna ändå 
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eftersom de var uttömmande och svarade på syftet. Intervjuerna tog ca 30-55 minuter vilket 

ledde till uttömmande information med relevanta diskussionsområden som svarade på syftet. 

 

Metoden som valdes för studien var deskriptiv kvalitativ metod vilket innebär en strävan efter 

helheten och används för att förstå ett fenomen som skapats av individer i deras egen kontext 

(Polit & Beck, 2014). Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

överflytten är en deskriptiv kvalitativ metod lämplig och stärker resultatens trovärdighet. 

 

Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004) vilket 

innebär att meningsbärande enheter valdes ut för att sedan kondenseras och bilda koder. De 

meningsbärande enheterna som liknade varandra grupperades ihop under en gemensam kod. 

Koderna analyserades för att hitta likheter och skillnader för att sedan grupperas ihop till 

underkategorier och kategorier. När kategorierna hade tagits fram analyserades intervjuerna, 

de meningsbärande enheterna, koderna, underkategorierna och kategorierna återigen för att se 

ett underliggande tema. Under analysens gång har handledaren medverkat och granskat koder, 

kategorier och tema. Resultatet anses vara trovärdigt om utomstående, som är kunniga inom 

ämnet, har granskat analysmetoden och bedömt att koder, kategorier och tema är relevanta 

och rimliga (Lundman & Graneheim, 2012).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde stress kring överflyttning av barn från BIVA till 

vårdavdelning. Stressen kunde relateras till behov av medbestämmande, känsla av 

otillräcklighet och begränsning samt oro för patientsäkerheten.  

 

Behov av medbestämmande uttryckte sjuksköterskorna tydligast när det var brist på 

vårdplatser på BIVA som resulterade i en snabb överflyttning till vårdavdelningen. När 

patienten överflyttades akut beskrev sjuksköterskorna en begränsad möjlighet till delaktighet i 

planeringen av överflytten, t.ex. vilken tid överflyttningen skedde. Bristen på 

medbestämmande gav upphov till stress och en känsla av otillräcklighet och uppgivenhet hos 

sjuksköterskorna. En studie av James et al. (2013) visade i överensstämmelse med denna 

studie att sjuksköterskor önskade mer inflytande över tidpunkten en patient överflyttas. Enligt 

James et al. (2013) var personalen på intensivvårdsavdelningen stressade över dokumentation 
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och förberedelser inför en överflytt medan sjuksköterskorna på vårdavdelningen önskade 

bättre framförhållning för att kunna planera sitt arbete. Akuta och oplanerade överflyttningar 

gav upphov till stress hos båda parterna men problemet var svårt att lösa i.o.m. vårdens 

utformning (a.a.).  

 

Vidare visade James et al. (2013) i likhet med denna studie att sjuksköterskorna önskade ett 

bättre samarbete mellan avdelningarna. Meleis et al. (2000) betonar även vikten av 

delaktighet i de olika stadierna av transition. Dock anser sjuksköterskorna att de har bristande 

möjligheter till delaktighet i besluten om överflytten. Meleis et al. (2000) menar vidare på att 

brist på förberedelser hämmar transitioner. När ett barn överflyttas hastigt blir förberedelserna 

bristfälliga både för barnet, familjen och sjuksköterskorna som tar emot barnet. Barnet och 

familjen får bristande information och sjuksköterskorna får för lite tid på sig att förbereda 

mottagandet av barnet till avdelningen. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte inte bara stress över att ta emot ett barn från BIVA utan 

problemområden kunde identifieras även efter att barnet hade överflyttats. I resultatet 

framkom också att sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet och begränsning 

som berodde på patientens behov av intensiv övervakning, tidskrävande inskrivning, 

komplicerad läkemedelsadministrering och tidskrävande information till föräldrarna. Känslan 

av otillräcklighet var dels för det vårdtunga barnet från BIVA, dels för familjen men även för 

de andra barnen som vårdades i teamet. Kombinationen av arbetet som skulle utföras, 

information som skulle ges till familjerna och lång väntetid på läkarinskrivningen medförde 

att arbetet blev övermäktigt. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann med arbetet de kände 

sig förpliktade att utföra och många arbetsmoment blev försenade eller uteblev helt pga. den 

ökade arbetsbelastningen.  

 

När de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter på grund av tidsbrist beskrev de en oro för 

patientsäkerheten. Vicente et al. (2016) har visat att sjuksköterskor på barnavdelningar känner 

stort ansvar för att bedriva god vård, men samtidigt fanns flera faktorer som begränsade 

möjligheterna till det. Svårigheterna gällde framförallt de allt sjukare barnen som hade mer 

komplicerade sjukdomar och krävde mer övervakning. I likhet med denna studien beskrev 

sjuksköterskorna en utmaning i att vårda ett allvarligt sjukt barn och samtidigt ha tre till fyra 

andra barn att ansvara för. Enligt Vicente et al. (2016) kände sjuksköterskorna en oro för 

patientsäkerheten på grund av personalbrist, ekonomiska nedskärningar och högt patientflöde. 
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Vidare kände de mer erfarna sjuksköterskorna en stress på grund av högre förväntningar. I 

komplexa situationer förväntades sjuksköterskor med mer erfarenhet och kompetens kunna 

hantera situationen men de hade en önskan om möjlighet att kunna rådfråga någon mer 

erfaren. Rollen som mer erfaren sjuksköterska var stressande eftersom fick ansvara för 

patienter med större vårdbehov, hade mer ledningsansvar och förväntades besitta mer 

kunskap. (a.a.)  

 

Enligt ICN:s etiska kod (2012) bör sjuksköterskan ha god hälsa både fysiskt och psykiskt så 

att förmågan att ge vård inte äventyras. Stress hos sjuksköterskor leder till utbrändhet och 

sjukskrivning och därmed personalbrist som är ett samhälleligt och globalt problem (Global 

Health Workforce Alliance, 2011; Buchan & Aiken, 2008). Det är därför av vikt att minska 

stressen hos sjuksköterskor för att minska sjukskrivningar och därigenom personalbristen.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten äventyrades framförallt när inskrivning av 

läkare dröjde. Patienten kunde vårdas flera timmar på vårdavdelningen och då utan tydlig 

planering kring vad som behövde observeras och övervakas hos patienten. Detta medförde 

stress, uppgivenhet och oro för patientsäkerheten hos sjuksköterskorna. Enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) ska risker för patientsäkerheten rapporteras och utredas. 

Sjuksköterskornas oro för patientsäkerheten är en indikation på att patientsäkerheten riskeras, 

vilket måste förebyggas innan en vårdskada sker. För att öka patientsäkerheten hade 

inskrivning av läkare från övertagande enhet kunnat utföras på BIVA innan patienten 

överflyttas till pediatrisk vårdavdelning.  

 

De olika journalsystemen var också något som sjuksköterskorna påtalade bidrog till oro för 

patientsäkerheten. Vid akuta situationer medgav sjuksköterskorna att de använde sig av 

ordinationerna som fanns i pappersjournalen utan befogenhet att göra det. Sjuksköterskor 

anmärkte då på risken för felmedicinering eftersom läkemedelsordinationerna var 

handskrivna, svåra att tyda och de var ovana vid ordinationssättet. Socialstyrelsen (2016) 

menar på att elektroniska journalhandlingar är ett sätt för smidig och snabb 

informationsöverföring. Genom att ha en gemensam elektronisk läkemedelsmodul med 

läkemedelsordinationer, som är giltiga för sjuksköterskorna att använda sig av direkt när 

patienten överflyttas, hade oron för patientsäkerheten kunnat kringgås.   
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När arbetet var övermäktigt blev sjuksköterskorna tvungna att prioritera arbetet. Information 

och samtal med föräldrarna var det som vanligtvis prioriterades bort i de situationerna. Enligt 

Patientlagen (2014:821) är sjukvårdspersonal skyldiga att informera patient och dess 

närstående om given vård och planering. Berube et al. (2014) visade att information var en 

viktig del i omvårdnaden för att föräldrarna ska känna sig trygga i vården. Föräldrarna 

uppskattade att få information självmant från vårdpersonalen. Det tolkades som ärlighet och 

uppriktighet, vilket medförde trygghet hos föräldrarna. När föräldrar fick bristande 

information på vårdavdelningen medförde det en känsla av att något undanhölls från dem, 

vilket kunde leda till misstro till sjuksköterskorna (a.a.). Därmed är det ytterst viktigt att 

sjuksköterskor ges möjlighet och tid att samtala med och informera familjen om given vård 

och planering. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att föräldrarna inte hade tilltro till vården när det skedde 

plötsliga förändringar eller när föräldrarna fick bristande information. En studie av James, 

Quirke, och McBride-Henry (2013) visade att intensivvårdssjuksköterskor värdesatte att 

informera patienterna och deras anhöriga om den minskade personaltätheten och 

övervakningen som berodde på patientens stabilare tillstånd, samt att uppmuntra patienten till 

mobilisering och ökad självständighet. Trots information och uppmuntran som patienten fick 

upplevde sjuksköterskorna på vårdavdelningen att patienterna och anhöriga hade fått 

bristande information kring just minskad övervakning och personaltäthet (a.a.). Studien visar 

på föräldrars behov av upprepad information. Enligt ICN:s etiska kod (2014) bör 

sjuksköterskan ansvara för att patient och anhöriga får lämplig och tillräcklig information men 

behöver även möjlighet till det. 

 

 

Konklusion och implikationer 

 

Resultaten av denna studie visade framför allt på att sjuksköterskor känner en stress över 

mottagandet av ett barn från BIVA. Stressen var relaterat till en känsla av bristande 

medbestämmande vilket hade kunnat minskas genom information till sjuksköterskorna om 

hur länge barnet förväntas vårdas på BIVA. När barnet väl hade överflyttats till 

vårdavdelningen beskrev sjuksköterskorna en stress över att samtidigt ansvara för andra barn i 

teamet. Som ett förslag till utveckling hade ett team kunnat utformas på vårdavdelningarna 

som endast tog emot barn från BIVA och inte tyngdes av det arbete som de övriga 
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sjuksköterskorna har. Därmed hade det mottagande teamet haft större möjligheter att 

informera och stötta föräldrarna i den mån de är i behov av. Utöver muntlig information till 

föräldrarna om överflytten hade en broschyr kunnat utformas med information om vilka 

förändringar det innebär. Broschyren hade med fördel delats ut till föräldrarna i samband med 

ankomsten till BIVA så att föräldrarna får så lång tid som möjligt att förbereda sig inför 

flytten till vårdavdelning. Sjuksköterskorna kände även en stress och oro för patientsäkerheten 

när inskrivning av läkare dröjde vilket hade kunnat undvikas genom att inskrivningen sker 

innan barnet överflyttas. Vidare visade studiens resultat på ett behov av ett gemensamt 

journalsystem oavsett vårdnivå. Ett gemensamt journalsystem hade kunnat bidra till minskad 

arbetsbörda, färre informationsöverföringar och på så sätt öka patientsäkerheten.  

 

Genom införande av de olika förslagen till förbättring är målet en mer effektiv och 

patientsäker vård med trygga och nöjda såväl anhöriga som sjuksköterskor. Stress och hög 

arbetsbelastning inom sjukvården i Sverige har lett till flertal sjukskrivningar och 

uppsägningar med kraftig personalbrist som följd. Samtidigt ökar befolkningen och 

medellivslängden vilket leder till fler människor i behov av vård. En mer effektiv och 

patientsäker vård medför även minskad oro och stress hos sjuksköterskor. Arbetstagare har 

rätt till en dräglig arbetsmiljö och risker för ohälsosam arbetsbelastning föreligger med shift- 

och nattarbete (AFS 2015:4). Risk för psykisk påfrestning och därmed ohälsa föreligger även 

i arbeten där möten med människor i svåra situationer förekommer eller behöva fatta svåra 

beslut under press där etiska dilemman också ingår (AFS 2015:4). Genom att minska stressen 

hos sjuksköterskor uppnås en bättre arbetsmiljö med mindre sjukskrivningar vilket hade 

främjat samhället. Vidare är det barns mänskliga rättighet med tillgång till sjukvård och 

vårdnadshavare som ser till barnets utveckling och uppfostran (FN, 2009) 
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     Bilaga 1 (6) 

Intervjuguide med semi-strukturerade frågor: 

 

 

1. Hur tycker du att det är att vårda barn som överflyttats till din avdelning från 

BIVA? (Kan du utveckla mer? Varför känner du så? Ge exempel) 

 

2. Hur inverkar föräldrarnas sätt din upplevelse av att vårda deras barn? 

(utveckla/ fördjupa) 

 

3. Hur tycker du att samarbetet fungerar när ett barn flyttas från BIVA till din 

avdelning? Hur fungerar samarbetet med de andra yrkeskategorierna? 

 

4. Hur upplever du att det är organiserat när ett barn överflyttas från BIVA till 

vårdavdelning? (Varför? Ge exempel) 
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Till verksamhetschef/motsv områdeschef 
 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien Barnsjuksköterskors erfarenheter av 

överflyttningsprocessen av barn från BIVA till pediatrisk vårdavdelning 

 

Sjuksköterskor har stora möjligheter till att påverka hur barn och dess föräldrar mår vid en 

överflyttning från BIVA till en pediatrisk vårdavdelning. Trots vetskap om vad som gör en smidig 

överflytt känner sig föräldrar inte nöjda med vården efter överflyttningen. Därför vill vi beskriva 

barnsjuksköterskornas upplevelser av överflyttningsprocessen från BIVA till pediatrisk vårdavdelning. 

 

En intervjustudie kommer att genomföras med 10-12 deltagare. Deltagarna ska vara sjuksköterskor 

med specialistutbildning inom barnsjukvård som tjänstgör på en pediatrisk vårdavdelning samt ha 

erfarenhet av att vårda barn som överflyttats från BIVA till pediatrisk vårdavdelning. Deltagarna 

kommer själva att få bestämma tid och plats för intervjuerna. Enhetscheferna kommer agera 

mellanhänder och dela ut informationsblanketter till potentiella studiepersoner samt samla in 

kontaktuppgifter till dessa. Studiepersonerna samtycker till studien via en samtyckesblankett som 

signeras. 

 

Det insamlade materialet kommer att kodas så att enskilda personer inte kan identifieras samt skyddas 

från obehöriga med ett lösenord som endast författarna känner till. Resultatet kommer att redovisas 

genom en magisteruppsats. Efter godkänd examination förstörs insamlat material från intervjuerna. 

 

Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 

den planerade studien genomförs.    

 

Studien ingår som ett examensarbete i barnsjuksköterskeprogrammet. 

 

Postadress: Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 

3, Lund.  

Telefon: 046-222 00 00 vx.  

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Zhengyian Kenéz 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 070-629 45 54 
e-post: gsj09vke@student.lu.se  

Azia Alkabi 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 076-096 06 94 
e-post: az8675al-s@student.lu.se 

Handledare 
Annica Sjöström-Strand 

Universitetslektor 
Tfn: 046-222 19 93, 070-887 07 88 
e-post: annica.sjostrom-strand@med.lu.se 

   
Bilagor 

1. Medgivandeblankett 

2. Projektplan 
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Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande områdeschef 

 

 

Barnsjuksköterskors erfarenheter av överflyttningsprocessen av barn från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning 

 

Er anhållan 

 

 

 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 

 

 

 

Postadress: Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 3, Lund.  

Telefon: 046-222 00 00 vx.  
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Till ………………. 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av överflyttningsprocessen av barn från BIVA till 

pediatrisk vårdavdelning 

 

Vi skulle uppskatta om du ville vara behjälplig med att dela ut informationsblanketter till potentiella 

studiedeltagare i ovanstående studie samt samla in kontaktuppgifter till intresserade.  

 

Sjuksköterskor har stora möjligheter till att påverka hur barn och dess föräldrar mår vid en 

överflyttning från BIVA till en pediatrisk vårdavdelning. Trots vetskap om vad som gör en smidig 

överflytt känner sig föräldrar inte nöjda med vården efter överflyttningen. Därför vill vi beskriva 

barnsjuksköterskorna på vårdavdelnings erfarenheter av att vårda de barn som har överflyttats från 

BIVA till pediatrisk vårdavdelning. 

 

En intervjustudie kommer att genomföras med 10-12 studiepersoner. Studiepersonerna ska vara 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom barnsjukvård som tjänstgör på en pediatrisk 

vårdavdelning samt ha erfarenhet av att vårda barn som överflyttats från BIVA till pediatrisk 

vårdavdelning. Vid visat intresse samla in namn, telefonnummer och e-mail-adress och informera om 

att vi kommer ta kontakt antingen via telefon eller mail för att bestämma en tid för intervjun. 

Kontaktuppgifterna på samtliga potentiella studiepersoner lämnas sedan till oss. 

 

Intervjumaterialet kommer att kodas så att enskilda personer ej kan identifieras samt skyddas från 

obehöriga med ett lösenord som endast författarna känner till. Resultatet redovisas genom en 

magisteruppsats. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva uppge anledning. Den 

information som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att ingen obehörig får tillgång 

till den. Efter godkänd examination förstörs insamlat material. 

 

Studien ingår som ett examensarbete i barnsjuksköterskeprogrammet. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  
Med vänlig hälsning 
 
Zhengyian Kenéz 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 070-629 45 54 
e-post: gsj09vke@student.lu.se 

Azia Alkabi 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 076-096 06 94 
e-post: az8675al-s@student.lu.se 

Handledare 
Annica Sjöström-Strand 

Universitetslektor 
Tfn: 046-222 19 93, 070-887 07 88 
e-post: annica.sjostrom-strand@med.lu.se 

 

Postadress: Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 3, Lund 

Telefon: 046-222 00 00 vx. Telefax 046-222 18 08  
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Sjuksköterskors erfarenheter av överflyttningsprocessen av barn från BIVA till 

pediatrisk vårdavdelning 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie.  

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn som överflyttats från 

BIVA till en barnavdelning.  Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det som sägs 

under intervjun kommer även behandlas på ett sådant vis att enskilda personer ej kan identifieras. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas för den aktuella studien och inget annat.  

 

Vi skulle vilja göra en intervju med Dig. Den beräknas ta cirka 30 min till 1 timme och genomförs av 

Azia Alkabi och Zhengyian Kenéz. Vi erbjuder plats för intervjun alternativt att Du själv föreslår 

plats.  

  

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att kodas och förvaras inlåst. 

 

Beroende på tidigare erfarenheter kan olika minnen erinras men deltagandet är helt frivilligt och Du 

kan avbryta när som helst utan att du behöver ange orsak. Den information Du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inte någon obehörig får tillgång till den. Efter examination 

kommer intervjuerna att destrueras. 

 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten och skicka tillbaka den i bifogat svars-

kuvert alternativt lämna den till din enhetschef.  

 

Studien ingår som ett examensarbete i barnsjuksköterskeprogrammet.  

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Zhengyian Kenéz 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 070 - 629 45 54 
e-post: gsj09vke@student.lu.se  

Azia Alkabi 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 

barnsjuksköterskeprogrammet 
Tfn: 076-096 06 94 
e-post: az8675al-s@student.lu.se 

Handledare 
Annica Sjöström-Strand 

Universitetslektor 
Tfn: 046-222 19 93, 070-887 07 88 
e-post: annica.sjostrom-strand@med.lu.se 

 

 

 

 

 

 

Postadress: Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 3, Lund 

Telefon: 046-222 00 00 vx. Telefax 046-222 18 08 
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Samtyckesblankett       

 

 

Jag har tagit del av informationen om sjuksköterskors erfarenheter av överflyttningsprocessen av barn 

från BIVA till pediatrisk vårdavdelning 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 

helst utan att behöva ange orsak.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

 
Underskrift av studiedeltagare 
 

 
__________________________________ 
Ort, datum 
 

 
__________________________________ 
Underskrift  
 

 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

 
Underskrift av student 
 

 
__________________________________ 
Ort, datum 
 

 
__________________________________ 
Underskrift 
 

 
__________________________________  
Telefonnummer 
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2017-04-19 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Bilaga 6 (6) 


