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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska Barnsjukhuset infördes 

ett neurofokuserat projekt med syfte att minska riskerna för bestående neurologiska skador, 

bland annat infördes rapportering av oönskade händelser. För att implementering av nya 

vårdrutiner ska införas och bibehållas krävs gott ledarskap och ett interdisciplinärt 

engagemang. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva registreringen av oönskade händelser hos 

nyfödda barn i behov av intensivvård. 

Metod: En retrospektiv, deskriptiv journalgranskningsstudie genomfördes som en 

totalundersökning på en utvald avdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. Totalt 

granskades 262 journaler och data analyserades med deskriptiv statistik. Därefter 

sammanställdes och analyserades resultatet med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Resultat: Studien visar ett mycket stort bortfall gällande registreringen av oönskade 

händelser. Det framkom att alla oönskade händelser någon gång påträffats. Ett samband 

kunde ses mellan de allra minsta barnen, både sett till födelsevikt och gestationsålder, och 

oönskade händelser.  

Slutsats: Denna studie visar att oönskade händelser sker under barnens första vårddygn, men 

framförallt visar den brister i registrering av oönskade händelser. 

 

Nyckelord: intensivvårdsmiljö, vårdutveckling, oönskade händelser, sekundära insulter, 

intensivvård för nyfödda



 

 

ABSTRACT 

Background: In the intensive care unit for newborns at the University Children's Hospital 

introduced a neuro-focused project designed to reduce the risk of permanent neurological 

damage, including the introduction of reporting of adverse events. For the implementation of 

new care practices should be established and maintained, requires good leadership and 

interdisciplinary engagement. 

Aim: The aim of this study was to describe the recording of adverse events in newborn babies 

in need of intensive care. 

Method: A retrospective, descriptive medical record review study was conducted as a 

comprehensive study on a selected unit of a university hospital in Sweden. Total 262 records 

were reviewed and data were analyzed with descriptive statistics. Then compiled and 

analyzed the results using SPSS.  

Results: The study shows a very high dropout current registration of adverse events. It 

appeared that all adverse events are sometimes seen. A correlation was found between the 

youngest children, both in terms of birth weight and gestational age, and adverse events. 

Conclusion: This study demonstrates that adverse events occur during their children's first 

day of care, but above all shows the deficiencies in the registration of adverse events. 

 

Keywords: intensive care environment, care development, adverse events (avoidable factors), 

secondary insults, intensive care for newborn  
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BAKGRUND 

Omvårdnad på en intensivvårdsavdelning för nyfödda  

På en intensivvårdsavdelning för nyfödda vårdas barn som är i behov av stöd och medicinsk 

hjälp under den första tiden efter födseln. Hur lång tid barnen behöver hjälp varierar beroende 

på anledningen till varför barnet behöver vård på intensivvårdsavdelningen. Här vårdas barn 

som är födda för tidigt (underburna), barn i behov av kirurgisk behandling, barn som drabbats 

av svår syrebrist i samband med förlossningen (asfyxi) samt barn som av någon anledning 

inte mår bra i anslutning till förlossningen (Olhager, 2011). Underburna barn brukar delas in i 

olika kategorier utifrån gestationsålder vid födseln; extremt underburna (< 28 

gestationsveckor), måttligt underburna (28 till < 32 gestationsveckor), lindrigt underburna (32 

till < 37 gestationsveckor) (World Health Organization [WHO], 2015). Barn födda efter 37 

gestationsveckor klassificeras som fullgångna. På avdelningen kan barnen vid behov vårdas i 

kuvös, dock poängteras på avdelningen vikten av föräldrars närvaro samt föräldrar delaktighet 

för att optimera vården för det nyfödda barnet. Genom att vårda barnet hud mot hud 

(kängurumetoden) ger föräldrar/anhöriga sitt barn en trygghet och lugn genom sin närhet, ljud 

samt dofter som barnet känner igen (Blomqvist & Nyqvist, 2013).  

 

Lyo et al. (2015) har visat att temperaturen på sjukhussalen är en viktig aspekt som bör tas i 

beaktande under vårdtiden. Hos det underburna barnet kan de första timmarnas 

kroppstemperatur vara en indikator för barnets outcome. En initial kroppstemperatur mellan 

36,5-37,2°C är optimalt för nyfödda, underburna barn. Kroppstemperaturen påverkas av flera 

faktorer, exempelvis är låg födelsevikt och kejsarsnitt associerat med en lägre 

kroppstemperatur medan vattenavgång i mer än 24 timmar innan förlossningen, 

antibiotikabehandling hos mamman eller återupplivning av barnet vid förlossningen är 

associerat med en hög initial kroppstemperatur (Lyu et al., 2015). Kroppstemperaturen kan 

även manipuleras i behandlande syfte, till exempel har kylbehandling av barn med hypoxisk-

ischemisk encefalopati resulterat i att antalet epileptiska anfall har minskat (Orbach, 

Bonifacio, Kuzniewics & Glass, 2014), att hjärnskador hos barnen har begränsats och att 

dödligheten har minskat (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014).  

 

Neurofokuserad vård inom vuxenintensivvård 

Även fast diagnosticeringen av skallskadade patienter har förbättrats är det inte helt klarlagt 

varför vissa patienter inte överlever (Dunn, Fitzpatrick, Beard & Henry, 2003). En trolig orsak 
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till detta är att patienter som drabbas av skallskador drabbas av både en primär och sekundär 

skada. Med primär hjärnskada menas den skada som uppstår i samband med insjuknandet, de 

hjärnceller som skadas då kommer att förbli skadade. Hjärnskadan kan förvärras efter att den 

primära skadan uppstått; sekundär skada, denna beror på två olika faktorer, inflammatoriska 

processer och sekundära insulter, det vill säga tillstånd som påverkar hjärnans läkning 

(Narayan et al., 2002). I ett försök att motverka sekundära insulter har kontroller av 

intrakraniellt tryck (ICP), cerebralt perfusionstryck (CPP), systoliskt blodtryck, centralt 

ventryck (CVP), partialtryck av koldioxid (pCO2) och syrgas (pO2), syremättnad, blodsocker 

samt kroppstemperatur införts (Elf, Nilsson & Enblad, 2002). Variationer av CPP påverkar 

vanligtvis inte blodflödet till hjärnan som hålls konstant med hjälp av autoregulation. Ett 

förhöjt ICP tyder på en störning av autoregulationen och hjärnans cirkulation (Renck, 2003). 

Det finns ett samband mellan sekundära insulter och omvårdnadsåtgärder varför det är av stor 

vikt att omvårdnaden anpassas efter patientens behov och känslighet att drabbas av sekundära 

insulter (Nyholm, Steffansson, Fröjd & Enblad, 2014). Sjuksköterskan anses vara den person 

som har huvudansvaret för att motverka att sekundära insulter uppstår (Nyholm et al., 2012).  

 

Neurofokuserad vård inom intensivvården för nyfödda 

Nyfödda barn som behöver vård på en intensivvårdsavdelning kan sakna cerebral 

autoregulation och hjärnans cirkulation påverkas då istället direkt av blodtrycket. Det går inte 

att avgöra vilka barn som har en störd autoregulation varför all intensivvård av nyfödda utgår 

ifrån att autoregulationen är påverkad (Hellström-Westas, 2008). Utvecklingen av vård efter 

exempelvis pediatrisk stroke begränsas på grund av otillräcklig data gällande patofysiologi 

och behandlingsresultat (Murphy, 2012). De mål- och referensvärden som finns inom 

vuxenintensivvården för exempelvis ICP, CPP, syremättnad, blodsocker och 

kroppstemperatur används även inom intensivvården för nyfödda (Guilliams & Wainwright, 

2014; Sigurtà et al., 2013), trots att dessa mätvärden till stor del baseras på forskning och 

erfarenhet från vuxenvården (Murphy, 2012). 

 

Intensivvård av nyfödda ur ett samhällsperspektiv 

Utformning och organisation av intensivvård av nyfödda varierar lite över vårt land men även 

över världens olika länder, vilket påvisas i en studie som beskriver olika behandlingsprinciper 

gällande vård av extremt underburna barn. I exempelvis Frankrike och sex andra länder har 

man tidigare haft som princip att inte ens försöka rädda de allra minsta barnen, som föds i 

gestationsvecka 23-25, då det ansetts som meningslöst, kostsamt och svårt relaterat till 
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uppfattningen om att majoriteten av de som överlever drabbas av någon form av 

funktionsstörning (Janvier & Lantos, 2016). Aktuell forskning visar att överlevnaden bland 

underburna barn under de senaste åren har ökat (Fellman et al., 2009; Schlapbach et al, 2012; 

Stoll et al., 2015) och att allt färre extremt underburna barn drabbas av allvarliga kroniska 

sjukdomar (Stoll et. al., 2015) och måttliga till grava neurologiska funktionsnedsättningar 

(Schlapbach et al., 2012). Det finns dock ett samband mellan risken att drabbas av 

neurologiska restsymtom och låg gestationsålder vid födseln (Schlapbach et al., 2012; 

Serenius et al., 2013) och jämfört med fullgångna barn drabbas underburna barn oftare av 

funktionsnedsättningar (Janvier & Lantos, 2016; Serenius et al., 2013). Att rädda extremt 

underburna och att ge dem fullgod vård kan alltså bedömas som kostsamt men det har 

framkommit att barnen har ett värdigt liv och intensivvården för nyfödda är mer 

kostnadseffektiv, sett till antal levnadsår med livskvalitet, än exempelvis andra rutinmässiga 

operationer, vilka utförs utan att ifrågasättas (Janvier & Lantos, 2016).  

 

Neurofokuserat projekt på intensivvårdsavdelningen för nyfödda 

För att få vårdpersonal på neurointensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset mer 

uppmärksam på sekundära insulter, och att få dem att arbeta för att förhindra dessa, 

framställdes en checklista för dokumentation av sekundära insulter. Checklistan var enkelt 

utformad med frågor gällande sekundära insulter som skulle besvaras med ja eller nej, 

beroende på om de förekommit under passet eller inte. En utvärdering visade att checklistan 

hade en positiv påverkan på omhändertagande och övervakning av patienterna (Nyholm et al., 

2012). På intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska Barnsjukhuset infördes 2013 

ett neurofokuserat projekt där arbetet inriktades på att minska riskerna för bestående 

neurologiska skador hos nyfödda barn i behov av intensivvård. Rutiner från 

neurointensivvården av vuxna anpassades till intensivvården för nyfödda, bland annat 

påbörjades rapportering av oönskade händelser (i vuxenvården definierat som sekundära 

insulter) och det infördes förändringar i hur barnen övervakades (Akademiska sjukhuset, 

2013). Checklistor och standardprotokoll kan enligt Nyholm et al. (2012) leda till förbättrad 

omvårdnad av patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. Det infördes även rutiner 

för att minimera stimuli och stress för barnen (Akademiska sjukhuset, 2013). Detta kan 

uppnås med en tyst och lugn vårdmiljö, välplanerade omvårdnadsinsatser och vård hud mot 

hud med anhöriga (Bonifacio, Glass, Peloquin, & Ferriero, 2011). Vård hud mot hud kallas 

kangaroo mother care (KMC), eller kängurumetoden, och innebär en sammanhängande 

hudkontakt mellan spädbarn och en anhörig under en längre stund. Kängurumetoden har visat 
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sig leda till trygghet och säkerhet för barnet och är en omvårdnadsåtgärd som tidigt kan 

initieras (Heidarzadeh, et al. 2013).  

 

Implementering av nya vårdrutiner 

I ett försök att underlätta och förbättra bedömning och vård av nya sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning utbildades sjuksköterskorna av erfarna kollegor i en ny 

patientbedömningsmall och i effektiv dokumentation och kommunikation. Detta resulterade i 

att sjuksköterskorna blev bättre på att bedöma patienter och identifiera kritiska symtom. De 

blev även bättre på kommunikation, beslutsfattande, situationsmedvetenhet och att förmedla 

brådskande ärenden till läkare (Munroe et al. 2016). För att förbättringar i vården ska kunna 

införas och bibehållas ställs stora krav på enheternas omvårdnadschefer. Dessa behöver få 

stöd i sin roll att införa nya rutiner samt behöver ha resurser för att kunna stötta avdelningens 

sjuksköterskor vid förändringarna i vården. Sådana resurser kan vara att det finns ett team 

som utbildas och sedan hjälper personalen med handledning och feedback (Fleiszer, Semenic, 

Ritchie, Richer & Denis, 2016; Kueny, Shever, Lehan & Titler, 2015). Teamet bör förmedla 

att de nya rutinerna är en del av avdelningens omvårdnad och att de inte ska ses som en extra 

syssla (Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer & Denis, 2016; Stetler, Ritchie, Rycroft-Malone & 

Charns, 2014). Att motivera personalen kan kräva både belöningar och konsekvenser för att 

de nya rutinerna ska prioriteras (Kueny, Shever, Lehan & Titler, 2015). För att förändringarna 

sedan ska bibehållas behöver personalen se fördelarna med förändringarna, exempelvis att det 

blir en förbättring för patienterna. Det krävs även att all personal kollektivt utför de nya 

vårdrutinerna och att dessa anpassas efter avdelningens vårdförfaranden och patientgrupp 

(Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer & Denis, 2016). Att enhetens omvårdnadschef är lyhörd 

till sådant som upplevs som svårt är också viktigt, allt för att över tid skapa en miljö där de 

nya rutinerna blir enkla och självklara vårdbeteenden (Stetler, Ritchie, Rycroft-Malone & 

Charns, 2014). Även Curtis et al. (2006) belyser vikten av ett starkt ledarskap men de menar 

även att förändringar ofta kräver ändringar i organisationens kultur och att fullt engagemang 

krävs från all inblandad personal. Kvalitetsförbättring är inte en persons eller en yrkesgrupps 

uppgift utan kräver ett engagemang från hela det interdisciplinära intensivvårdsteamet (Curtis 

et al., 2006).   

 

Teoretisk utgångspunkt  

Enligt Fawcett och Desanto-Madeya (2013) består omvårdnadens metaparadigm av fyra 

koncept; människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Konceptet miljö innefattar såväl människors 
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anhöriga och den fysiska miljön som omger en person, såväl som kulturella, sociala och 

ekonomiska aspekter. Bender och Feldman (2015) menar att det finns ett oskiljaktigt 

förhållande mellan omvårdnad och miljö och att god omvårdnad inkluderar vårdmiljön. På en 

intensivvårdsavdelning är miljön präglad av mycket teknisk utrustning. Intensivvårdsperonal 

och patientens anhöriga spelar en viktig roll i att få patienten att känna sig trygg och lugn i 

den högteknologiska vården (Ylikangas, 2012). Den frekventa personalnärvaron och 

övervakningen av patienten kan göra att föräldrar till barn som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning upplever att vården är trygg och säker (Engström, Dicksson, 

Contreras, 2015).  

 

I miljön på en intensivvårdsavdelning för nyfödda påverkas barnets utveckling negativt i stor 

utsträckning. Det underburna barnet utsätts där för många stimuli i form av ljud- och 

synintryck som det annars skulle ha skyddats ifrån intrauterint (VandenBerg, 2007). En trygg 

och lugn miljö är därför optimalt för att minimera skada och optimera utvecklingen av de 

vitala funktionerna hos patienter på en intensivvårdsavdelning för nyfödda. Detta poängteras i 

The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). 

NIDCAP är ett program framtaget för att individuellt anpassa vården utefter det sjuka barnets 

behov och innefattar kängurumetoden, skydd mot överstimulans, stress och smärta (Heidelise 

& McAnulty, 2011). Vård med NIDCAP har bidragit till bättre substansmässig utveckling av 

hjärnan, vilket tyder på förbättrad motorisk och mental utveckling (Als et al., 2012), samt 

eventuellt förbättrad livskvalitet och hälsa (Heidelise & McAnulty, 2011). 

 

Problemformulering 

Nyfödda barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning riskerar att drabbas av neurologisk 

skada. Den neurologiska utvecklingen efter intensivvård hos nyfödda är ett relativt nytt 

forskningsområde, jämfört med forskningen inom samma område för vuxna. 

Omvårdnadsåtgärder som att aktivt arbeta för att barnet ska vårdas hud mot hud med anhöriga 

i en tyst och lugn miljö är insatser för att minska risker för primära och sekundära 

neurologiska skador. Detta är någonting som påbörjat som ett projekt med neurofokuserad 

vård på Akademiska Barnsjukhusets intensivvårdsavdelning för nyfödda sedan 2013. Genom 

att införa nya rutiner för observation och dokumentation av oönskade händelser (inadekvat 

ventilation, blodsocker- och elektrolytrubbningar samt hypertermi) finns en förhoppning om 

att kunna bidra till förbättrad omvårdnad och bättre resultat för barnen, på både kort och lång 

sikt. De oönskade händelserna samt de nya övervakningsrutinerna är dock till stor del 
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baserade på rutiner från intensivvården för vuxna. Det är därför av intresse att sammanställa 

de registrerade oönskade händelserna som uppkommer hos nyfödda vårdandes på 

intensivvårdsavdelningen för att vården ska bli optimalt anpassad efter barns behov och 

utveckling. Enligt FN:s barnkonvention (2009) ska sjukvården optimera barns överlevnad och 

utveckling, dock måste alla vårdåtgärder utvärderas för att konstatera nytta och 

kostnadseffektivitet (Levi, 2014). Denna studie kan bidra till vidareutveckling i vården av 

nyfödda barn i behov av intensivvård. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva registreringen av oönskade händelser hos nyfödda 

barn i behov av intensivvård. 

Frågeställningar 

1. Vilka oönskade händelser fanns registrerade under barnets första vårddygn?  

2. Vad var den vanligast förekommande oönskade händelsen första vårddygnet?  

3. Fanns samband eller variationer gällande oönskade händelser första vårddygnet och 

egenskaper hos barnet såsom kön/diagnoser/födelsevikt/gestationsålder vid födseln?  

 

METOD 

Design 

För att genomföra studien valdes en explorativ, deskriptiv och retrospektiv journalgranskande 

design. Med en kvantitativ ansats kan resultaten kvantifieras och i till viss del generaliseras 

(Ejlertsson, 2012) och då författarna granskade redan insamlat datamaterial blev studien per 

automatik retrospektiv (Henricson, 2014). Denna design ansågs mest lämplig i och med att 

detta arbete utförs i ett redan pågående projekt, som en sammanställning av den första delen i 

forskningsprojektet.   

 

Urval 

Detta är en totalundersökning där alla barn som vårdats på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda från januari 2015 – januari 2016 ingår. De barn som under sitt första vårddygn 

drabbades av någon oönskad händelse fortsatte att granskas under resterande vårdtid, dock 

max 14 dagar. För de barn som drabbades av någon oönskad händelse första dygnet 

registrerades fortsatt vårdtid (upp till 14 dagar), dock analyserades endast det första 
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vårddygnet. De barn som ej drabbades av en oönskad händelse under första vårddygnet 

exkluderades från fortsatt granskning.   

Inklusionskriterier: Barnet ska ha krävt och påbörjat intensivvård vid den studerade 

avdelningen under tiden januari 2015 till januari 2016. Det ska även finnas minst en oönskad 

händelse registrerad under första vårddygnet.  

 

Rutiner angående oönskade händelser  

Ett antal utvalda sjuksköterskor, undersköterskor och läkare blev ansvariga för att införa det 

neurofokuserade projektet på intensivvårdsavdelningen för nyfödda barn på Akademiska 

sjukhuset. Syftet med projektet var att så tidigt som möjligt identifiera och optimalt handlägga 

identifierade neurologiska tillstånd, samt att jobba mot att upprätthålla adekvat fysiologi 

(temperatur, elektrolyter, oxygenering, cirkulation och smärta). Olika läkarprofessioner 

(framförallt neonatologer, neurologer, neurokirurger), sjuksköterskor och undersköterskor 

skulle genom samarbete gemensamt jobba mot samma mål och den medicinska planeringen 

skulle ske interdisciplinärt i dagliga större ronder. Projektgruppen utbildades i ämnet i USA, 

där ett liknande projekt redan påbörjats. Gruppen organiserade utbildningsdagar för all 

avdelningens personal då det neurofokuserade projektet presenterades och personalen fick 

information om införandet av dokumentation av oönskade händelser samt om nya 

promemorior (PM) angående projektet. Personalen fick veta att oönskade händelser skulle 

registreras i journalsystemet IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) av ansvarig 

sjuksköterska i slutet av arbetspasset (J. Ågren, överläkare, februari 2014). Den PM (bilaga 1) 

som handlar om oönskade händelser finns att hämta via avdelningens interna hemsida samt 

finns längst bak i varje barns cardex (journalhandling som förvaras i en specifik pärm för 

respektive barn).  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via den studerade avdelningens journalsystem; Cosmic och ICCA. 

Journalgranskningen genomfördes enligt en journalgranskningsmall som konstruerades av 

författarna för att uppfylla studiens syfte (bilaga 2). Uppgifter som insamlades från barnets 

journal var kön, diagnos, födelsevikt, gestationsålder vid födseln samt alla registrerade 

oönskade händelser. Barnets registrerade oönskade händelser granskades från barnets 

inskrivning och så länge barnet var i behov av intensivvård, dock inte längre än två veckor.  
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Tillvägagångssätt 

Författarna samlade in alla registrerade ”oönskade händelser” definierat som: 

- Accidentell extubation 

- P-glukos < 2,6 eller > 11 (vid minst två tillfällen per pass) 

- pCO2 < 4 kPa vid respiratorvård 

- P- natrium < 125 eller > 150 

- Hypertermi  

 

Informationen överfördes från ICCA till en Excel-fil med hjälp av specialiserad personal från 

Philips som är leverantörer av journalsystemet. Bakgrundsinformationen gällande patienterna 

samlades in från Cosmic, slutligen matades allt in i IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) för sammanställning och analys. Första steget efter att ha samlat in all 

information var att avidentifiera allt som kan hänvisa fakta till person och personnumren 

byttes ut mot en anonym kod i form av en sifferkod med start från 1 och så vidare. Av 

sekretesskäl bearbetades information om patientdata endast på en dator som aldrig lämnade 

den studerade avdelningen. Efter arbetets slut finns nu all personidentifierad data i form av en 

kodnyckel inlåst på den studerade avdelningen och ingen data kommer kunna härledas till den 

enskilda individen. Efter att journalgranskningen delades patienterna in i fyra olika 

patientkategorier utifrån primär inskrivningsdiagnos i Cosmic för lättare få en överblick. 

Grupperna som valdes var: underburen, asfyxi, kirurgi samt övrigt (exempelvis infektioner, 

kromosomavvikelser etc.). Efter detta fördes data in i SPSS där sedan resultatet 

sammanställdes. Författarna startade med att göra en kolumn i SPSS som döptes till 

”oönskade händelser”. I kolumnen fylldes det i om patienten drabbats av någon oönskad 

händelse under det första dygnet som hen vårdats på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, 

detta dokumenterades som 0 (nej) eller 1 (ja). Endast de barn som drabbats av någon oönskad 

händelse under det första dygnet fortsatte att granskas under resterande vårdtid, dock max 14 

dagar. De oönskade händelserna dokumenteras tre gånger per dag varför författarna förde in 

alla oönskade händelser namngivet med vårddygn och tid på dygnet (förmiddag (fm), 

eftermiddag (em) eller natt) i SPSS. De oönskade händelser som eventuellt skett under 

vårdtiden dokumenterades fortsatt med 0 eller 1. För att på ett enklare sätt kunna få fram och 

redovisa bortfallet valde författarna att dokumentera de missade registreringarna med 2 (ej 

inskrivet). 
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Bortfall 

I 262 av de granskade journalerna saknades registreringar angående oönskade händelser det 

första vårddygnet för 55 barn, vilket ger ett totalt bortfall hos 21 % av barnen det första 

vårddygnet. Det var ett procentuellt högre antal barn i gruppen underburen som saknade 

registreringar, och minst antal icke-registreringar fanns i gruppen kirurgi (tabell 1). Sextiofem 

barn hade en eller flera registrerade oönskade händelser och dessa barns ICCA-journaler 

fortsatte att granskas. Den stora icke-registreringen var dock fortsatt stor under vårdtiden. Om 

det under vårddygnet saknades en eller flera registreringar för en variabel räknades detta som 

ett inkorrekt ifyllt dygn för den variabeln, även om det fanns registreringar för ett eller två av 

dygnets tre pass. Detta påvisade att det fanns ett registreringsbortfall på 98 % det första 

vårddygnet, med störst bortfall under förmiddagen. Icke-registreringen blev något lägre 

vårddygn två där icke-registreringen var lägst under eftermiddagspasset (tabell 2).  

 

Tabell 1. Totalt bortfall 

Diagnos Barn 

n 

Saknade registreringar 

n (%) 

Samtliga barn 262 55 (21) 

   Underburen 117 31 (26,5) 

   Asfyxi  37 13 (35) 

   Kirurgi 52 2 (< 1) 

   Övrigt 56 9 (16) 
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Tabell 2. Bortfall de två första vårddygnen i ICCA för respektive grupp 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då den aktuella studien utfördes som en del i ett redan pågående forskningsprojekt, och som 

ett kvalitetsutvecklingsarbete på kliniken, krävdes inte en granskning av Medicinska 

fakultetens forskningskommitté. Arbetet utfördes heller inte på ett sådant sätt som anses 

behöva en etisk prövning enligt Etikprövningsnämnden (2013). I och med att detta var en 

empirisk studie krävdes dock ett godkännande från avdelningens sektionschef, vilket 

författarna erhållit innan arbetet påbörjades. I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

fastställs tystnadsplikten och förbud om att på något sätt lämna ut uppgifter och allmänna 

handlingar. Där står också att sekretessreglerade uppgifter inte får utnyttjas utanför den 

verksamhet för vilken den är sekretessreglerad (SFS, 2009:400). Författarna har inte lämnat ut 

någon form av personuppgifter och den kodnyckel som använts samt insamlad patientdata har 

aldrig lämnat avdelningen där de granskade patienterna vårdats. Endast patientuppgifter som 

krävdes för den aktuella studien har samlats in. Författarna har därmed även arbetat i enlighet 

med Patientdatalagen (2008:335) som säger att personuppgifter ska behandlas med respekt för 

patientens integritet, att obehöriga inte får tillgång till personuppgifterna samt att vårdgivare 

 Extubation Glukos Lågt pCO2 Natrium 
Hyperterm

i 

Antal möjliga registreringar i 

ICCA vårddygn 1, n 

 

65 

 

65 

 

65 

 

65 

 

65 

 

Vårddygn 1, n(%) 

 

64 (98) 

 

64 (98) 

 

64 (98) 

 

64 (98) 

 

64 (98) 

 

Icke-registreringar fm 1, 

n(%) 

 

58 (89) 

 

55 (84) 

 

58 (89) 

 

58 (89) 

 

58 (89) 

 

Icke-registreringar em 1, 

n(%) 

 

41 (63) 

 

39 (60) 

 

38 (58) 

 

38 (58) 

 

38 (58) 

 

Icke-registreringar natt 1, n 

(%) 

 

39 (60) 

 

33 (51) 

 

35 (54) 

 

34 (52) 

 

32 (49) 

 

Antal möjliga registreringar i 

ICCA vårddygn 2, n 

 

 

 

54 

 

 

54 

 

 

54 

 

 

54 

 

 

54 

Vårddygn 2, n(%) 49 (91) 50 (93) 50 (93) 50 (93) 49 (91) 

Icke-registreringar fm 2, 

n(%) 

36 (66,6) 32 (59) 34 (63) 33 (61) 33 (61) 

Icke-registreringar em 2, 

n(%) 

24 (44) 20 (37) 21 (39) 20 (37) 20 (37) 

Icke-registreringar natt 2, 

n(%) 

33 (61) 31 (57) 32 (59) 32 (59) 30 (55) 
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endast får behandla sådana uppgifter som behövs för ändamålet (SFS, 2008:355). När 

författarna samlade uppgifter från Cosmic, enligt journalgranskingsmallen (bilaga 2), 

registreras det per automatik att de varit inne i journalen. Eventuellt kunde författarna lämnat 

en kommentar i journalen angående sitt ärende och syfte, men eftersom avdelningens 

sektionschef godkänt att genomföra arbetet ansågs detta inte nödvändigt.  

 

Bearbetning och analys 

Data från journalgranskningen analyserades med deskriptiv (frekvensberäkning och 

korstabell) och analyserande statistik (Chi-två-test) i SPSS. Vald signifikans nivå är 95 % (p < 

0,05). 

 

RESULTAT 

Totalt identifierades 262 barn, hos 65 av dessa fanns en eller flera oönskade händelser 

registrerade under barnets första vårddygn (tabell 3). Antalet barn med registrerade oönskade 

händelser i grupperna var: asfyxi 10 stycken, kirurgi 4 stycken, underburen 40 stycken och 

övriga 11 stycken. 

 

Tabell 3. Bakgrundsdata samtliga barn 

 Samtliga 

barn 

Oönskad 

händelse första 

vårddygnet 

Asfyxi Kirurgi Underburen Övriga 

Samtliga barn, n 262 65 37 52 117 56 

Pojke/flicka, n 159/103 36/29 5/5 1/3 23/17 7/4 

Vikt, gram 

Md, (range) 

2354 

(355-5890) 

1700 

(460-5000) 

3774 

(1944-5220) 

2627,5 

(722-4440) 

1042 

(355-3400) 

3415 

(1618-5890) 

Gestationsålder 

Md (range)  

33,53 

(21,71-42,56) 

32,14 

(22-42,14) 

40,14 

(30,42-42,56) 

36,14 

(24,42-42,14) 

27,71 

(21,71-36,71) 

38,85 

(35,42-42,42) 

Vårdtid, dagar 

Md (range)  

19,19 

(1-194) 

9,0 

(2-194) 

5,4 

(3-12) 

29,5 

(9-68) 

33,9 

(2-194) 

5,8 

(2-16) 

Md = Median; range = variationsvidd (min-max); n = antal 

 

Oönskade händelser första vårddygnet 

Alla oönskade händelser fanns representerade under barnens första vårddygn (tabell 3) i 

journalerna på 65 barn. Som påvisas i tabell 4 finns signifikanta samband mellan 

diagnosgrupp och antalet oönskade händelser. Accidentell extubation drabbade ingen av de 

måttligt underburna, men det hände lika många gånger i de övriga tre kategorierna. Problem 
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med blodsocker registrerades oftast bland de extremt underburna följt av de lindrigt 

underburna, fullgångna och måttligt underburna. Lågt pCO2 var framförallt ett problem bland 

de fullgånga, följt av de extremt underburna och sedan de måttligt och lindrigt underburna. 

Natriumrubbningar var vanligast hos de extremt underburna och de fullgånga följt av måttligt 

och lindrigt underburna. Hypertermi var framförallt vanligt hos extremt underburna, följt av 

fullgånga och måttligt och lindrigt underburna (tabell 4).  
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Tabell 4. Oönskade händelser i relation till kön, födelsevikt och gestationsålder. 

 Totalt oönskade 

händelser under 

första 

vårddygnet 

n (%) 

Flicka 

 

 

n (%) 

Pojke 

 

 

n (%) 

p 

 

Extremt 

underburen 

(<28v) 

n (%) 

Måttligt 

underburen 

(28-<32) 

n (%) 

Lindrigt 

underburen 

(32-<37v) 

n (%) 

Fullgången 

(<37v) 

 

n (%) 

p Vikt 

<1000g 

 

n (%) 

Vikt 

1000-

2500g 

n (%) 

Vikt 

>2500g 

 

n (%) 

p 

Totalt antal barn 

med oönskade 

händelser   

65 (100) 29 (45) 36 (55) NS 

 

25 (38,5) 7 (10,7) 12 (18,4) 21 (32,3) p < 

0,001 

26 (40) 13(20) 26 (40) p < 

0,001 

 

Extubation 
 

3 (3) 

 

1 (3) 

 

2 (5,5) 

 

NS 

 

1 (4) 

 

0 (0) 

 

1 (8,3) 

 

1 (4,7) 

 

NS 

 

0 (0) 

 

1 (7,6) 

 

2 (7,6) 

 

NS 
 

Glukos 
 

29 (30) 

 

12 (41,3) 

 

17 (47,2) 

 

NS 

 

13 (52) 

 

4 (57) 

 

7 (58,3) 

 

5 (23,8) 

 

NS 

 

15 (57,6) 

 

7 (53,8) 

 

7 (26,9) 

 

NS 
 

pCO2 
 

17 (18) 

 

8 (27,5) 

 

9 (25) 

 

NS 

 

6 (24) 

 

1 (14,2) 

 

1 (8,3) 

 

9 (42,8) 

 

NS 

 

6 (23) 

 

2 (15,3) 

 

9 (34,6) 

 

NS 
 

Natrium 

 

 

 

8 (8) 

 

5 (17,2) 

 

3 (8,3) 

 

NS 

 

3 (12) 

 

1 (14,2) 

 

1 (8,3) 

 

3 (14,2) 

 

NS 

 

3 (11,5) 

 

2 (15,3) 

 

3 (11,5) 

 

NS 

Hypertermi 39 (41) 14 (48,2) 25 (69,4) NS 18 (72) 5 (71,4) 5 (41,6) 11 (52,3) NS 19 (73) 5 (38,4) 15 (57,6) NS 
Totalt antal 

oönskade 

händelser 1a 

dygnet  

 

 

96 

            

NS = Non significant. 
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Registrering av oönskade händelser och egenskaper hos barnet 

I journalgranskningen framkom att inte finns någon skillnad mellan könen vad det gäller 

registrerade oönskade händelser (tabell 4). Fler pojkar än flickor fanns i kategorierna 

underburen och övrigt, lika många pojkar som flickor fanns i gruppen asfyxi, flickor var 

överrepresenterade i gruppen kirurgi.  

I de underburna barnens journaler fanns det signifikant fler registrerade problem med 

blodsocker, hypertermi och pCO2. Gällande lågt pCO2 och natriumrubbningar var 

problematiken lika stor i grupperna underburenhet och asfyxi. Grupperna kirurgi och övrigt 

drabbades procentuellt minst av oönskade händelser, men hypertermi var det som drabbade 

flest i gruppen övrigt. För detta finns statistisk signifikans (p < 0,05) (tabell 5, diagram 1).  

 

Tabell 5. Barnets diagnos och registrering av oönskade händelser under barnets första levnadsdygn. 

 n Underburen 

n (%) 

Asfyxi 

n (%) 

Kirurgi 

n (%) 

Övrigt 

n (%) 

p 

Totalt 262 117 (44,6) 37 (14,1) 52 (19,8) 56 (21,3)  

Extubation 3 2 (1,7) 1 (2,7) 0 (0) 0 (0) NS 

Glukos 29 23 (19,6) 2 (5,4) 2 (3,8) 2 (3,5) 0,04 

pCO2 17 7 (5,9) 7 (18,9) 1 (1,9) 2 (3,5) 0,008 

Natrium 8 4 (3,4) 4 (10,8) 0 (0) 0 (0) 0,024 

Hypertermi 39 26 (22,2) 3 (8,1) 1 (1,9) 9 (16) 0,039 

Totalt 96 62 (52,9) 17 (45,9) 4 (7,7) 13 (23,2)  

NS = Non significant 

 

 
 
Diagram 1. Oönskade händelser det första vårddygnet (i procent). 
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DISKUSSION 

Av totalt 262 barn som stämde in på inklusionskriterierna saknades registrering av önskade 

händelser för 55 barn det första vårddygnet. Det primära resultatet i denna studie visar brister 

i registrering av oönskade händelser. Av de oönskade händelser som fanns registrerade var 

hypertermi, följt av blodsockerrubbningar, vanligast det första vårddygnet medan accidentell 

extubation var minst vanligt. I och med det stora bortfallet i denna studie finns ingen 

signifikans i hur resultatet skulle kunna leda till någon förbättring eller utveckling gällande 

omvårdnaden. Resultatet påvisar ett behov av ökad följsamhet i nya införda rutiner på 

avdelningen och det är ett svar på att någon förändring gällande hur dokumentationen av 

oönskade händelser ska skötas måste ses över. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att försöka bidra till utveckling och förbättring av omvårdnaden 

av nyfödda barn i behov av intensivvård, genom att sammanställa dokumentationen av 

registrerade oönskade händelser. Det undersöktes vilka av de identifierade oönskade 

händelserna som fanns registrerade, vilken som var mest frekvent registrerad samt om det 

fanns ett samband mellan oönskade händelser och barnens kön, diagnos, födelsevikt eller 

gestationsålder vid födseln. Totalt under året 2015 vårdades 262 barn på den studerade 

avdelningen. Barnens journaler granskades i Cosmic och data samlades in med hjälp av en 

journalgranskningsmall varefter data avidentifierades. Sextiofem av barnen hade en eller flera 

registrerade oönskade händelser det första vårddygnet varför författarna granskade deras 

journaler i journalsystemet ICCA. Enligt rutinerna på den studerade avdelningen ska ansvarig 

sjuksköterska efter varje pass registrera i ICCA om det skett en oönskad händelse eller ej, en 

registrering ska alltså göras oavsett om en oönskad händelse har inträffat eller inte. I resultatet 

framkom dock att det finns ett stort bortfall i registreringen, ett totalt bortfall från start på 21 

%, där ingenting fanns dokumenterat alls det första vårddygnet.  Det stora bortfallet gjorde att 

det blev svårt för författarna att kunna genomföra samtliga analyser, men en del signifikanta 

samband fanns mellan barnens egenskaper och de oönskade händelserna. Författarna har inte 

utgått från vilket klockslag som barnen skrevs in på avdelningen utan har istället sammanställt 

alla registreringar och icke-registreringar utifrån vårddygn i ICCA. Detta medför att icke-

registreringarna under ett dygn i ICCA blir fler om ett barn skrivs in på kvällen eller natten, 

då det automatiskt blir icke-registreringar i ICCA under de pass på dygnet då barnet ej var 

inskrivet. Författarna kunde se att det fanns ett större bortfall gällande registrering av 
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accidentell extubation relaterat till olika inskrivningstid valde författarna att bortse från detta i 

resultatet då det inte går att avgöra vad icke-registreringen beror på.  

 

Omvårdnad av nyfödda barn i behov av intensivvård 

I denna studie framkom att de två vanligaste registrerade oönskade händelserna det första 

vårddygnet är hypertermi och problem med blodsocker. Barnets kroppstempteratur de första 

timmarna är en indikator för hur det kommer att gå för barnet och målsättningen bör vara att 

hålla barnen mellan 36,5-37,2°C. Hög initial kroppstemperatur hos ett underburet barn kan 

bero på faktorer hos barnets mamma, men kan även vara ett resultat av att barnet har behövt 

återupplivning i samband med förlossningen (Lyo et al. 2015). Stora variationer i blodsocker 

kan ha en negativ effekt på det underburna barnet. Högt blodsocker på nyfödda underburna 

barn har visat på lägre aktivitet på EEG (elektroencefalografi), vilket tolkas som att högt 

blodsocker kan ha en negativ inverkan på hjärnans funktion (Schumacher, Larsson, Pripp & 

Stirirs, 2014). Initialt hög kroppstemperatur eller högt blodsocker är inte alltid något som 

personalen kan påverka, men författarna menar att det är av stor vikt att berörd personal 

känner till de negativa effekter som dessa faktorer kan ha på ett underburet nyfött barn. 

Utbildning är en viktig komponent i införandet av nya omvårdnadsåtgärder och 

specialanpassad utbildning kan förbättra sjuksköterskors dokumentation, beslutsfattande och 

bedömning av patienten (Munroe et al., 2016). Vid införandet av registrering av oönskade 

händelser på den studerade avdelningen utbildades personalen i ämnet, författarna har dock 

ingen kännedom om hur många av dem som deltog i utbildningen som fortfarande arbetar där. 

Utbildningen skulle eventuellt behöva upprepas eller förnyas, både för nya sjuksköterskor och 

som repetition för de andra. 

 

För att nya rutiner ska bibehållas på en avdelning behöver personalen bland annat se att 

rutinerna leder till förbättringar för patienterna (Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer & Denis, 

2016). Om en utvärdering på avdelningen kan visa att kroppstemperatur och blodsocker oftare 

är inom normalintervallet efter införandet av registrering av oönskade händelser, och därmed 

kan förväntas ge en bättre prognos för barnen, kan detta motivera personal till att bli bättre på 

att registrera oönskade händelser. En tydlig anledning till varför temperatur och 

blodsockernivåer ska kontrolleras kan göra att dessa mätvärden uppmärkasammas mer 

effektivt och att både medicinsk behandling och preventiva åtgärder kan sättas in tidigt. Trots 

att barnet har en hög kroppstemperatur är det av stor vikt att denne får vårdas med 

kängurumetoden och enligt NIDCAP. Intensivvårdsmiljön är ofta högteknologisk med 



 

21 
 

mycket apparatur och risk för hög ljudnivå. Överstimulans är en riskfaktor för barn vårdandes 

på intensivvårdsavdelningen och ett preventivt arbete med ”hands off” och lugn vårdmiljö har 

enligt tidigare forskning påvisats ha en god påverkan på prognosen för barnen (Als et al., 

2012; Heidarzadeh et al., 2013; Heidelise & McAnulty, 2011). Vårdmiljön utvärderades inte i 

föreliggande studie och det kan därför inte uteslutas att miljön kan ha bidragit till både 

oönskade händelser och att registrering av oönskade händelser inte utförs.  

 

Studier påvisar att barn i behov av intensivvård efter födseln har en ökad risk för att drabbas 

av neurologiska skador. Hjärnan behöver bland annat stabil kroppstemperatur, lugn och trygg 

miljö, stabilt blodsocker och god syresättning för att utvecklas optimalt (Als et.al, 2012; 

Heidelise & McAnulty, 2011). Att införa dokumentation av oönskade händelser innebär inte 

att barnens neurologiska utveckling automatiskt blir bättre. Det kan dock göra att personalen 

kan bli mer uppmärksam på oönskade händelser, vilka kan påverka hjärnans utveckling 

negativt, av att kontinuerligt registrera oönskade händelser. Registreringen kan fungera som 

en påminnelse om att någonting har hänt som inte borde ha hänt. En ökad uppmärksamhet av 

oönskade händelser kan i sin tur eventuellt leda till ett förebyggande arbete mot dessa samt 

utveckling av omvårdnadsrutiner. Detta går i enlighet med FN:s barnkonvention (2009) som 

påtalar sjukvårdens ansvar för att optimera barns överlevnad och utveckling. Alla nya 

vårdåtgärder måste dock utvärderas för att konstatera nytta och kostnadseffektivitet (Levi, 

2014). Med ett stort antal icke-registreringar av oönskade händelser bör eventuellt nyttan och 

kostnadseffektiviteten med nuvarande system ifrågasättas.  

 

Orsaken till att den vanligaste registrerade oönskade händelsen i denna studie var hypertermi 

kan eventuellt bero på fysiologiska processer eller på grund av omvårdnadsåtgärder, till 

exempel varm bäddning. Om det beror på omvårdnadsåtgärder bör nyttan av dessa vägas mot 

eventuella risker hos barnet att ha förhöjd kroppstemperatur. Inom neurointensivvården för 

vuxna påbörjades arbetet med ”checklistor” vilket ligger till grund för registrering av 

oönskade händelser inom intensivvården för nyfödda. I en utvärdering utförd av Nyholm et 

al.(2012) påvisades att arbete med checklistor har en positiv påverkan på omhändertagandet 

och övervakningen av patienterna. Nyholm et al. (2012) föreslår även andra avdelningar att ta 

efter tankesättet med att arbeta med checklistor för att preventivt motverka att tillstånd som 

anses oönskade inte ska uppstå.  
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Intensivvård av nyfödda ur ett samhällsperspektiv 

Risken att drabbas av neurologiska restsymtom och funktionsnedsättningar är större för de 

som föds med låg gestationsålder än för fullgånga barn (Serenius et al., 2013) en anledning till 

detta kan bland annat vara en icke fungerande autoregulation. Dock finns risken att 

autoregulationen är påverkad hos alla barn som vårdas på intensivvårdsavdelningen för 

nyfödda och vården måste därför alltid anpassas som om autoregulationen är påverkad 

(Hellström-Westas, 2008). Inom vuxenvården finns det studier som påvisar att 

omvårdnadsåtgärder och sekundära insulter har ett visst samband relaterat till störd 

autoregulation och ska därför utföras med försiktighet och anpassas efter varje individ 

(Nyholm, Steffansson, Fröjd & Enblad, 2014). I och med att alla barn som vårdas på 

intensivvårdavdelningen för nyfödda riskerar att ha en störd autoregulation är det av ännu 

större vikt att omvårdanden anpassas efter barnets behov och vad det klarar av. Detta har 

också en bidragande orsak till avdelningens tankesätt gällande att minimera stress och stimuli 

för barnen, vårda barnen i en tyst och lugn vårdmiljö, tydligt planera sina vårdåtgärder och 

vikten av att vårdas med kängurumetoden (Akademiska sjukhuset, 2013; Bonifacio, Glass, 

Peloquin, & Ferriero, 2011).  

 

Att ge fullgod vård till extremt underburna är mer kostnadseffektivt, sett till antal levnadsår 

med livskvalitet, än exempelvis andra rutinmässiga operationer som utförs (Janvier & Lantos, 

2016).  På den studerade avdelningen vårdas barn oavsett ålder och storlek,  under 2015 var 

de inneliggande barnen födda från vecka 21,71 till 42,56 och med en födelsevikt mellan 355-

5890 gram. Överlevnaden bland de underburna barnen har ökat de senaste åren (Stoll et al., 

2015) varför en större andel underburna barn kommer att växa upp och ha en plats i samhället. 

För att kunna utvärdera om oönskade händelser  har en negativ påverkan på barnens 

utveckling krävs god dokumentation och noggrann registring av oönskade händelser. I 

föreliggande studie har varken morbiditet eller mortalitet studerats, men uppmärksammandet 

av icke-registrering kan leda till åtgärder för bättre eller förändrad dokumentation för att 

underlätta uppföljning och framtida forskning.  

 

Implementering av nya vårdrutiner 

Med det neurofokuserade tankesättet infördes nya rutiner, grundade i rutiner från 

neurointensivvården för vuxna men anpassade till intensivvården för nyfödda. Enlig Fleiszer 

et al. (2016) är det av stor vikt att nya rutiner anpassas till avdelningens vårdförfaranden och 

patientgrupp för att rutinerna ska bibehållas. Trots att de nya rutinerna är anpassade till 



 

23 
 

intensivvård för nyfödda påvisar resultatet i denna studie att rutinerna inte efterföljs på 

avdelningen. Forskning visar att en avdelnings ledning har ett stort ansvar för att införande av 

nya rutiner ska lyckas och bli en varaktig del av personalens dagliga vård. De bör se till att 

personalen får lättåtkomlig handledning och feedback under införandet av den nya 

arbetsformen (Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer & Denis, 2016; Kueny, Shever, Lehan & 

Titler, 2015) och de bör vara lyhörda till sådant som upplevs som svårt, för att över tid skapa 

en miljö där de nya rutinerna blir enkla och självklara (Stetler, Ritchie, Rycroft-Malone & 

Charns, 2014). Som Curtis et al. (2006) belyser krävs även ändringar i organisationens kultur 

och engagemang från hela det interdisciplinära intensivvårdsteamet.  I föreliggande studie har 

det inte studerats huruvida det på den studerade avdelningen fortfarande finns ett verksamt 

interdisciplinärt engagemang eller starkt ledarskap som arbetar för att förbättra registrering av 

oönskade händelser. Vetskapen finns dock om att en grupp bildades från start för att hålla 

detta projekt igång, vetskapen om hur aktiv denna grupp fortfarande är kan endast spekuleras 

i. Det kan endast också spekuleras i personalens kunskaper av rutinerna gällande 

registreringen av oönskade händelser, eller deras attityder till införandet av bedömning av 

oönskade händelser. Om personal får vetskap om att nya rutiner leder till en påvisad 

förbättring för patienterna ökar chansen att de nya rutinerna bibehålls (Fleiszer, Semenic, 

Ritchie, Richer & Denis, 2016) men då krävs även att förekomst eller frånvaro av oönskade 

händelserna har registrerats så att en utvärdering kan göras.  

 

Metoddiskussion  

Författarna genomförde studien genom att sammanställa oönskade händelser som registrerats 

under ett år, för att sedan kunna undersöka och eventuellt dra slutsatser om det finns särskilda 

problem med oönskade händelser. En totalundersökning med deskriptiv retrospektiv design 

ansågs mest lämplig för att uppnå det valda syftet. I en icke-experimentell studie är det 

svårare att dra slutsatser om samband mellan orsak och verkan, vilket på ett säkrare sätt kan 

göras med en experimentell design (Polit & Beck, 2012). Studiens syfte var dock framförallt 

att ge en bild av och beskriva ett vårdområde, varför forskarna valde en icke-experimentell 

design. Enligt Beckmann et al. (2003) upptäcks fler oönskade händelser och förhindringsbara 

problem med prospektiv incidensmonitorering än med retrospektiv journalgranskning. I det 

fallet användes ett fastställt incidentrapporteringssystem samt så uppmuntrade 

intensivvårdsläkare all personal att identifiera incidenter bland annat genom dagliga 

ronddiskussioner, konsultationer och bedside diskussioner. Med journalgranskning kan dock 

en del oönskade händelser observeras som missas med incidensmonitoreringen (Beckmann et 
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al., 2003). I föreliggande studie kunde eventuellt en prospektiv studie med sådant upplägg ha 

bidragit till ett mindre bortfall av registrering av oönskade händelser. Vid retrospektiva studier 

utgår forskaren från en beroende variabel, en effekt, och undersöker sedan om den variabeln 

har ett samband med en eller flera potentiella orsaker Ett problem med retrospektion är att 

dessa mätningar ofta blir mindre tillförlitliga än mätningar som studerar något som pågår i en 

samtid (Polit & Beck, 2012).  

 

Vid datainsamlingen upptäcktes att det saknas data, vid många arbetspass har oönskade 

händelser inte registrerats alls vilket leder till bortfall och bias, vilket i sin tur kan påverka 

studiens resultat. Författarna kan omöjligt uppskatta hur många oönskade händelser som 

egentligen inträffat under studietiden utan tvingas gå på de data som finns och resultatet blir 

därmed till viss del otillförlitligt. Det finns en möjlighet att personal observerar oönskade 

händelser, agerar med olika omvårdnadshandlingar och sedan endast dokumenterar detta i 

journalsystemet Cosmic eller för vidare informationen muntligt. Ingen journalgranskning av 

löpande text har dock genomförts. Författarna anser trots allt att de beskrivit situationen på 

den utvalda intensivvårdsavdelningen, vilket var syftet, men resultatet visar framförallt på 

problem med implementeringen av den nya rutinen. En fördel med retrospektiv 

journalgranskning är att eftersom data redan finns insamlat är studien enkel, minimalt 

resurskrävande och relativt snabb att genomföra (Henricson, 2012). Det är även en icke-

invasiv metod som inte påverkar patienter, anhöriga eller personal i den dagliga vården. 

 

Journalgranskningsmallen (bilaga 2) utformades i samråd med handledare för att kunna 

besvara det valda syftet och frågeställningarna. Mallen var ett instrument för att möjliggöra 

sammanställning av data och var enkel, översiktlig och till stor hjälp inför införandet av data i 

SPSS. Om ett instrument har god validitet innebär det att är avsett att mätas är det som 

faktiskt mäts och med reliabilitet menas att instrumentet uppvisar samma mätningar och mått 

även vid upprepad datainsamling (Henricson, 2012). Författarna anser att 

journalgranskningsmallen har både god validitet och god reliabilitet. Den utformades och 

anpassades efter syfte och frågeställningar och gav svar på just detta, samtidigt som insamlad 

journaldata alltid kommer att vara detsamma, då sådana journalanteckningar inte ändras i 

efterhand. Författarna har gått igenom all insamlad data tillsammans, vid upprepade tillfällen, 

vilket minskar risken för att fel ska begås på grund av den mänskliga faktorn. Författarna hade 

möjlighet att gå igenom journalerna för alla de barn som vårdats under 2015 och samla in all 

data som önskades, vilket är en av studiens styrkor. Eventuellt kan diskuteras om forskarna 
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borde ha riktat in sig på att göra en pilotstudie som är småskaliga versioner av en 

forskningsundersökning med ett för litet urval för att fullt ut kunna göra statistiska kalkyler 

eller för att kunna svara på forskningsfrågorna. En sådan studie innehåller cirka 10 % av det 

planerade undersökningsurvalet och utförs för att bedöma studiedesignen, genomförbarhet 

och för att utvärdera vald metod. Pilotstudier bidrar även till att påvisa hur stort bortfall som 

finns i patientjournaler och kan utvärdera potentiella problem med datainsamling och 

reabilitet(Vassar & Holtzmann, 2013). Författarna valde dock att inte göra en pilotstudie och 

lyckades även få ett urval som var större än 10 % av det planerade urvalet.  

 

För att uppnå intern validitet krävs att forskarna har arbetat med strategier för att utesluta att 

något annat än den oberoende variabeln svarar för ett observerat samband. 

Generaliserbarheten, den externa validiteten, är ett kritiskt moment för forskning som samlar 

bevis för evidensbaserad omvårdnad. För att kunna generalisera ett i resultatet fastställt 

samband och slutsatserna kring detta ska mätningarna hålla trots variationer i personer, miljö, 

tid eller nya beräkningar av resultaten (Polit & Beck, 2012). Resultaten i denna studie kan bli 

svåra att generalisera, då registreringen av oönskade händelser har ett stort bortfall. Trots att 

avdelningen är stor och vårdar många barn per år får slutsatser angående de oönskade 

händelserna tolkas med försiktighet. Eventuellt är vidare forskning om antingen oönskade 

händelser eller uppföljning av implementering av ny rutin mer generaliserbar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna tog hänsyn till patienternas integritet då de arbetade strikt utefter sekretessen. 

Dock granskades patienternas journal utan samtycke och utan information om att detta skulle 

ske. Då denna studie genomfördes för att sammanställa data och presentera en bild av hur 

omvårdnaden ser ut i nuläget valdes att inte ge information till föräldrar om att författarna gått 

in i barnets journal, ingen kommentar lämnades heller om varför journalen granskats. Om 

framtida forskning kräver fortsatt åtkomst till patienters journal bör föräldrar eventuellt 

informeras.   

 

Behov av vidare forskning 

Föreliggande studie är en del i ett redan pågående projekt. Data har sammanställts för att ge 

en bild av hur omvårdnaden ser ut i nuläget, detta gällande patienters oönskade händelser 

samt hur personalen registrerar dessa. För att kunna utveckla vården krävs att 

förbättringsarbetet kan utvärderas och att patienters resultat kan jämföras med tidigare 
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forskning. Insamlade data kan vara till grund för förändrade rutiner eller vårdåtgärder, men på 

grund av ett stort antal icke-registreringar, då ingen registrering utförts av oönskade 

händelser, blir resultatet svårt att utvärdera och jämföra med annan data. Icke-registreringarna 

väckte tankar hos författarna gällande rutinerna och informationen om hur registrering ska 

utföras. Eventuellt kan det vara så att personalen inte vet hur registreringen ska gå till och vad 

insamlad data kan komma att användas till. Icke-registreringen kan även bero på tidsbrist eller 

bemanningsproblematik. Ytterligare forskning skulle behövas för att få svar på sådana frågor, 

och på så vis ge en grund för vidare åtgärder för avdelningen. I bakgrunden till arbetet 

poängteras vikten av vårdmiljön för patienterna, detta är någonting som författarna inte 

studerat men relaterat till hur viktigt detta är för optimal utveckling för barnet i sin helhet och 

framförallt neurologiskt finns kanske ett intresse för vidare studier gällande detta.   

 

Slutsats 

Denna studie påvisar att oönskade händelser sker under barnens första vårddygn, men 

framförallt visar den brister i registrering av oönskade händelser och rutinerna på den 

studerade avdelningen bör därför ses över. 

 

Kliniska implikationer 

Icke-registreringarna påvisar ett problem med den nya rutinen och vad problemet är bör 

undersökas innan vidare åtgärder. Om registrering av oönskade händelser ska fortgå på 

samma sätt som nu bör personalen få utbildning om oönskade händelser och varför 

registrering av dessa är viktigt samt hur detta kan påverka avdelningens fortsatta vård i en 

positiv riktning. Registreringen av oönskade händelser bör vara en del av kulturen bland alla 

avdelningens yrkesgrupper och det bör finnas avsatt tid för sjuksköterskorna att göra 

registreringarna. 

 

I introduktionen för det neurofokuserade projektet beskrivs tankesättet för hur arbetet ska gå 

till samt så beskrivs syftet med varför det projektet påbörjades. Det författarna reflekterat över 

relaterat till syftet med projektet var att de flesta av poängterade tillstånd som skulle 

optimeras för förbättrad vård finns dokumenterat i de oönskade händelserna, dock står det att 

det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera neurologiska tillstånd, samt jobba mot att 

upprätthålla adekvat fysiologi gällande temperatur, elektrolyter, oxygenering, cirkulation och 

smärta (J, Ågren, överläkare, februari 2014). De punkter som inte dokumenteras i de 

oönskade händelserna är smärta, oxygenering och cirkulation. Gällande oxygeneringen så 
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dokumenteras pCO2 vilket är ett svar på hur väl ventilerad ett barn är, dock säger det inte 

speciellt mycket om hur syrgaskrävande barnet är. Varför dessa valt att inte dokumenteras kan 

inte författarna svara på, eventuellt är detta någonting som kommer att införas efter denna 

första uppföljning? 
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Inskrivningsvikt: Cosmic  
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1. Underburenhet 
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3. Kirurgi 
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Kön 
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