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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och 

läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och 

lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis 

outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument 

översatta till svenska. 

 

Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en 

barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa beteenden kunde användas 

för att besvara frågor från ett engelskspråkigt riskskattningsinstrument för delirium. 

 

Metod: Studien utfördes som en fokuserad etnografisk observationsstudie där sju 

patienter på en barnintensivvårdsavdelning observerades under tre timmar vardera.  

Utifrån observationernas fältanteckningar gjordes en innehållsanalys med fokus på 

manifest innehåll. I ett andra steg utfördes en deduktiv analys där kategorierna från 

fältanteckningarna jämfördes mot frågor från riskskattningsinstrumentet för delirium. 

 

Resultat: Innehållsanalysen av fältanteckningarna resulterade i åtta kategorier som 

representerade barnens beteende under observationerna: reagerar på vårdhandling, 

förmedlar fysiska behov, förmedlar smärta, svarar på fråga, sysselsätter sig själv, 

stimuleras av underhållning, uppmärksammar omgivningen och väcks av stimuli. Den 

deduktiva innehållsanalysen visade att fyra av de åtta frågorna från 

riskskattningsinstrumentet kunde besvaras med hjälp av kategorierna.  

 

Slutsats: Urvalet bestod av en homogen subgrupp där inga beteenden med tydlig 

koppling till risk för delirium kunde observeras. Miljörelaterade riskfaktorer för delirium 

i form av frekventa vårdhandlingar, höga ljud och störd sömn förekom. Trots att denna 

grupp patienter inte visade tecken på delirium kan förebyggande av dessa störningar leda 

till minskat vårdlidande. Barnintensivvården kan ytterligare minska vårdlidande 

genom att öka föräldrarnas möjligheter att vara hos sitt sjuka barn dygnet runt. 

 

 

 

Nyckelord: barnintensivvård, observationsstudie, delirium 



ABSTRACT 

 

Background: Nursing and preventive measures may be overlooked when health care in 

large relies on medical technology and medical treatment. Intensive care delirium is a 

relatively unexplored area in pediatric intensive care. There are currently no risk 

assessment tools translated to Swedish. 

 

Aim: The objective was to study children's behaviour when they were cared for in a 

pediatric intensive care unit. In addition, it was questioned whether these behaviours 

where able to answer questions originating from an English language risk assessment tool 

for delirium. 

 

Method: Using focused ethnographic observation seven patients were observed during 

three hours each. Content analysis was performed on the field notes from the observations 

with focus on manifest content. As a second step, a deductive analysis compared the 

categories with questions from the risk assessment tool for delirium. 

 

Findings: The content analysis of field notes resulted in eight categories which 

represented the children’s behavior during the observations: reacting to care, expressing 

physical needs, expressing pain, answering question, occupying oneself, stimulated by 

entertainment, observing the surroundings and awakened by stimulus. The deductive 

analysis showed that four of the eight questions from the risk assessment tool could be 

answered with the categories. 

 

Conclusion: The selection consisted of a homogenous subgroup where no obvious 

behaviors related to risk of delirium was observed. Environmental risk factors for 

delirium such as frequent care related interventions, loud noise and disturbed sleep where 

observed. Despite that, prevention of these disturbances could reduce health care related 

suffering even though this group of patients did not show signs of delirium. Pediatric 

intensive care units can further reduce healthcare related suffering by enabling families to 

be present with their sick child during all hours of the day and night.  

 

Keywords: intensive care units, pediatric, observational study, delirium 
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BAKGRUND 

Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen för denna studie är begreppen sjukdomslidande och vårdlidande. 

Dessa begrepp definieras i Katie Erikssons teoriutveckling om lidande. 

Sjukdomslidande är direkt relaterat till sjukdomen och dess symtom som till exempel 

smärta (Eriksson, 2001). Vårdlidande uppstår hos patienten i kontakt med hälso- och 

sjukvården. Det finns enligt Eriksson en paradox inom modern sjukvård på grund av att 

dess syfte är att bota sjukdomar och lindra lidande samtidigt som den orsakar 

vårdlidande. Vårdlidandet är ett onödigt lidande som sjukvården bör sträva efter att 

eliminera och det som inte kan elimineras bör man göra allt för att lindra. Vårdlidande 

uppkommer ofta omedvetet som en följd av brist på reflektion och otillräcklig kunskap 

(Eriksson, 2001). Orsaker till vårdlidandet sammanfattas i fyra övergripande kategorier. 

Dessa är kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och 

utebliven vård. Eriksson hävdar också att vårdens verklighetsbild präglas av ett 

reduktionistiskt och sjukdomscentrerat synsätt. När sjukvården till stor del förlitar sig på 

medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som 

syftar till att förebygga och lindra inte ges tillräckligt utrymme. Även anhörigas 

delaktighet har stor betydelse. Studier om vårdlidande av Sundin och medarbetare 

(2000) och Öhlens (2000) stödjer Erikssons tankar om att en medaktör som bekräftar 

patientens lidande kan förhindra att vårdlidande uppstår. Eriksson beskriver även vad 

konsekvenserna kan bli av anhörigas lidande. En anhörig som själv lider kan inte lida 

med patienten. Denna oförmåga kan ge upphov till känslor av skam och skuld och/eller 

aggression och förtvivlan. För att motverka vårdlidande handlar det ytterst om varje 

vårdares insikt, mognad och val att vara öppen för sig själv och patientens lidande 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011).  
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Barn som patienter  

Uppsalaprofessorn Pehr Afzelius som levde mellan 1760 - 1843 skriver i sina 

föreläsningsanteckningar: 

 

"I större städer dö nära hälften af de födde innan 3:e året. Ännu större är denna 

dödlighet i de allmänna barnahusen där af 100:e barn som nyfödda där 

emottagits knapt 15 äro öfvriga innan de uppnått en ålder af 6 år. En sådan 

dödlighetens rika skörd i vår första ålder väcker bildligt hela vår 

uppmärksamhet då vi veta det icke vara efter naturens ordning att så sker och 

att orsaken följaktligen måste ligga å föräldrarnas sätt att sköta sina barn i 

däras spädare ålder, eller i läkarens sätt att behandla dem. Hos de vilda 

folkslagen är proportionen af dem som dö i spädare åren mindre än hos de 

hyfsade, så att dödligheten tilltar med själfva hyfsningen i den mohn 

behandlingen afviker från naturen" (Afzelius, 2014, s 15). 

 

Citatet ovan illustrerar insikter om vårdlidande och barnsjukvårdens begränsningar i ett 

historiskt perspektiv. Pehr Afzelius betonade redan under 1800-talet att barn inte ska 

behandlas som små vuxna, utan som de barn de är. Idag finns övergripande idéer, 

principer och konventioner som ger vägledning om hur sjukvård av barn bör bedrivas.  

 

FN:s barnkonvention 

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar 

FN:s Barnkonvention. “Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig 

för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för 

sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta 

hand om sina barn på bästa sätt” (Rädda barnen, 2016). Artikel 6 i barnkonventionen 

handlar om barnets rätt till liv och utveckling. I den framgår att “konventionsstaterna 

skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”. 

Vidare står det att barnen har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 

rehabilitering (UNICEF Sverige, 2009).  
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Barnperspektiv eller barnets perspektiv 

Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB)s projekt "Trygga barn och ungdomar 

inom hälso- och sjukvård" utmynnade i en antologi sammanställd av Stiftelsen allmänna 

barnhuset. Där belyses att det är skillnad på om det är vuxna som utifrån ett 

barnperspektiv vill se till barnets bästa eller om barnet själv ges möjligheter att uttrycka 

sina erfarenheter och få sina synpunkter beaktade utifrån sitt perspektiv. Det krävs 

därför reflektion och kunskap för att tolka formuleringarna i barnkonventionen och 

tillämpa dem i det specifika barnets situation. Barn från vissa kulturer och sammanhang 

kan därför bemötas på ett sätt som är oförenligt med barnets bästa i en annan kultur eller 

sammanhang (Söderbäck, 2010). 

 

Familjecentrerad vård 

En bärande idé vid vård av barn är att den skall vara familjecentrerad. Barn står alltid i någon 

form av beroendeställning till sina föräldrar, och under svår sjukdom när barnet kan vara 

okontaktbart övertar föräldrarna barnets autonomi. Att barn ska ha en självklar tillgång till sin 

familj och sina föräldrar inom hälso- och sjukvård ligger i linje med en demokratisk 

samhällsutveckling och forskning som visar på betydelse av familjens medverkan och närvaro 

(Söderbäck, 2010). En begreppsanalys av Mikkelsen och Frederiksen (2011) visade att det 

dock saknas en entydig definition av begreppet familjecentrerad vård i litteraturen. Flertalet 

studier refererar till familjecentrerad vård som en princip eller filosofi som delar flera 

gemensamma huvuddrag. Begreppsanalysen genererade följande definition av 

familjecentrerad vård. 

 

 “Familjecentrerad vård är det professionella stödet för barnet och familjen 

som skapas genom en process av involvering och deltagande, styrkt av 

möjliggörande och förhandling. Familjecentrerad vård karaktäriseras av en 

relation mellan vårdpersonal och familj, i vilken båda parter åtar sig ett delat 

ansvar för barnets vård” (Mikkelsen & Frederiksen, 2011, s 1159).  

 

Mikkelsen och Frederiksen uppmanar samtidigt till vaksamhet i och med att det finns 

risk för att det sjuka barnets perspektiv hamnar i skymundan om för mycket fokus läggs 

på övriga familjemedlemmars behov. 

 



4 

 

Barnintensivvård i Sverige 

 

Indikationer för vård på barnintensivvårdsavdelning 

I Sverige finns för närvarande fyra specialiserade barnintensivvårdsavdelningar (BIVA). 

Dessa finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Enligt nationella riktlinjer är 

absoluta indikationer för vård på BIVA följande:  

  

 Barn under 3 år med andningssvikt som kräver invasiv ventilation där 

respiratortiden förväntas överstiga 2 dygn.   

 Behov av kontinuerlig dialys (CRRT) om vikt <30 kg. (Från 30 kg är 

utrustningen som krävs vid CRRT samma som hos vuxna). 

 Barn under 3 år med multiorgansvikt (svikt i 2 eller fler organsystem).   

 Intensivvårdskrävande myokardit.   

  

Förutom dessa kriterier finns även några relativa indikationer som innefattar små barn 

med andningssvikt, barn med återkommande intensivvårdsbehov, komplicerad 

postoperativ intensivvård samt då annan lokal resurs/kompetens bedöms otillräcklig 

(Svensk förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, 2014).  

 

Centralisering av barnintensivvård 

Folkhälsorapporten från år 2009 behandlar ämnet "vård på lika villkor" som innebär att 

medborgare har lika rätt till vård och behandling oavsett faktorer som ålder, kön, 

funktionshinder och bostadsort (Socialstyrelsen, 2009). Detta står i samklang med § 2 i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Där står "Målet för hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen". Svensk förening för 

Barnanestesi och Barnintensivvård (SFBaBi) skriver i sina riktlinjer att 

barnintensivvården i sverige för närvarande är underdimensionerad och ojämlikt 

distribuerad. Detta medför onödiga risker för patienter i behov av barnintensivvård. 

Därför bör barnintensivvården samordnas nationellt så att prioriteringar kan säkerställa 

störst nytta för de minsta och sjukaste patienterna. Ur ett samhällsperspektiv finns 

många samordningsvinster med att centralisera vården till intensivvårdsavdelningar som 

är specialiserade på barn. Det krävs vana och det tar tid att utveckla kompetens inom 

området. Ett litet sjukhus med få barn per år klarar inte att upprätthålla kompetensen hos 
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sin personal. Samtidigt ställer en centralisering andra krav på sjukvårdssystemet. Trots 

en centralisering måste ändå det primära omhändertagandet fungera i väntan på 

transport och transportorganisationen i sig måste även den ha en hög nivå avseende 

intensivvård av barn. Nordisk standard för barn och ungdomar som ges ut av NOBAB 

menar att "Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och 

kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barn och familj" 

(NOBAB, 2016). 

 

Delirium 

Definitioner av delirium 

Ordet delirium härstammar från latinets de-lira som betyder ur spår. Delirium är en 

neurokognitiv störning orsakad av somatisk sjukdom eller dess behandling (Schieveld, Ista, 

Knoester & Molag, 2015). World Health Organization definierar delirium, i diagnossystemet 

ICD-10, som ett etiologiskt icke-specifikt organiskt cerebralt syndrom vilket karakteriseras av 

samtidig störning av uppmärksamhet, perception, tänkande, minne, psykomotoriskt beteende, 

emotion och sömnmönster. Varaktigheten varierar och allvarlighetsgraden kan innefatta lätt 

till mycket allvarlig (World Health Organization, 2015). American Psychiatric Association 

(2013) beskriver i diagnossystemet DSM-5 att fyra kriterier skall uppfyllas för diagnosen 

delirium.  

 

 Patienten uppvisar en störning av uppmärksamhet och koncentration. 

 Störningen är förknippad med störningar i kognition som inte kan förklaras av annan 

tidigare förekommande neurokognitiv störning (till exempel utvecklingsstörning eller 

demens). 

 Tillståndet har utvecklats under en kort tidsperiod, timmar eller dagar, och fluktuerar 

även under dygnet, en typisk försämring kan ses under kvällen, så kallad sundowning. 

 Det finns indikation från patientens anamnes, somatiska undersökning eller labsvar att 

störningen troligen är orsakad av ett medicinskt tillstånd eller dess behandling. 

 

En patient med delirium kan te sig hyperaktiv med agitation, irritabilitet och motorisk oro 

eller hypoaktiv med apati, ointresse och nedsatt reaktionsförmåga. Dessa två varianter kan 

även förekomma hos samma patient i en blandform där tillståndet växlar över dygnet. 
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Hyperaktivt delirium kan innebära risk för självskada, till exempel finns risk att patienten 

ramlar ur sängen eller drar ut intravenösa katetrar. Den hypoaktiva formen kan vara svårare 

att upptäcka och diagnostisera just för att patienten är så stillsam (Schieveld et al., 2015).   

 

Orsaker till delirium  

Patogenesen vid delirium är inte helt klarlagd. Studier med PET 

(positronemissionstomografi) har visat ett flertal patofysiologiska mekanismer som till 

exempel obalans i den kolinerga och noradenerga neurotransmissionen. Men någon 

entydig beskrivning saknas fortfarande. Den underliggande patofysiologin vid delirium 

är troligtvis olika beroende av vilken utlösande faktor som ligger bakom (Williams, 

2013). Det finns tre faktorer som ofta samverkar och i olika grad bidrar till utveckling 

av delirium. Dessa tre faktorer är: den underliggande sjukdomsprocessen, biverkningar 

av behandlingar och den störande miljön på intensivvårdsavdelningen (Smith, Brink, 

Fuchs, Ely & Pandharipande, 2013; Reade & Finfer, 2014). 

 

Prevention och behandling av delirium  

En meta-analys av Trogrlić et al. (2015) inom vuxenintensivvård visade att effekten och 

implementering av så kallade "bundels" (strukturerade vårdplaner) gav kortare vårdtider 

och minskad mortalitet. Ett exempel på strukturerad vårdplan är ABCDE-bundles 

(Awakening and Breathing coordination, Choice of  sedative, Delirium monitoring and 

management and Early mobility). I de studier där implementeringen skedde på flera sätt 

och i flera nivåer av organisationen var också effekten störst. Likande studier inom 

barnintensivvård saknas. Schieveld et al (2015) menar att framtida forskning bör 

undersöka om implementering av liknande vårdplaner även har positiva effekter på 

barnintensivvårdsavdelningar.  

 

Hos vuxna patienter används ibland läkemedel för att förhindra delirium. För barn 

rekommenderas inte användandet av läkemedel annat än den till den form av delirium som 

kan uppträda akut direkt efter anestesi i samband med operationer, men även den formen av 

läkemedelsprevention hos barn har dåligt stöd i litteraturen. Läkemedelsbehandlingar används 

istället för att lindra symtom som uppstår under intensivvården, till exempel oro, agitation, 
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hallucinationer och störd sömn. Utsättandet av sedering och opiater kan leda till behov av 

medicinering för att lindra utsättningssymptom (Schieveld et al., 2015). 

 

Riskskattning av delirium hos barn 

Förekomst av delirium hos vuxna intensivvårdspatienter är ett välkänt problem som leder till 

förlängda vårdtider, ökad morbiditet och mortalitet i efterförloppet (Ely et al., 2004). Inom 

barnintensivvården är förekomst av delirium ett förhållandevis outforskat område. Två studier 

har visat att delirium drabbar minst 30 procent av barn och tonåringar inom intensivvård 

(Silver et al., 2012; Smith et al., 2011). Det finns få studier om effekterna av delirium hos 

barn. En retrospektiv studie visar längre vårdtider i nivå med de i vuxenpopulationen (Turkel 

& Tavare, 2003). I en studie av Flaigle, Ascenzi & Kudchadkar (2015) framkom att 

sjukvårdspersonal på en barnintensivvårdsavdelning hade bristfälliga kunskaper om risken att 

svårt sjuka barn drabbas av delirium och hur man kan behandla tillståndet. De menar vidare 

att det finns ett stort behov av att utbilda barnintensivvårdspersonal i hur man screenar barn 

för risken att drabbas av delirium.  

 

En internationell enkätstudie av Kudchadkar, Yaster & Punjabi (2014) visar att riskskattning 

för delirium hos barnintensivvårdspatienter inte görs särskilt ofta. Endast två procent av de 

läkare vid barnintensivvårdsavdelningar som var med i studien svarade att riskskattningar för 

delirium gjordes regelbundet. Två review-artiklar av van Tuijl, van Cauteren, Pikhard, Engel 

& Schieveld (2015) och Daoud, Duff & Joffe (2014) beskriver flera riskskattningsskalor för 

delirium hos barn. Två av skalorna är primärt avsedda för barnintensivvård. Dessa är Pediatric 

Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit (pCAM-ICU) och Cornell Assessment 

of Pediatric Delirium (CAPD). Daoud et al (2014) påpekar att ingen av skalorna egentligen är 

testade i tillräcklig omfattning och att mer forskning behövs för att visa prevalens, riskfaktorer 

och effekt av behandlingar. Av dessa två riskskattningsinstrument har pCAM-ICU en 

begränsning i och med att den endast kan användas till barn från fem års ålder och uppåt 

(Smith et al., 2011). Av den anledningen verkar CAPD vara mest lämpad för en 

barnintensivvårdsavdelning där de flesta patienter i regel är under fem års ålder (Van Tuijl et 

al., 2015). Ett annat riskskattningsinstrument för delirium hos barn är Sophia Observation 

withdrawal Symptoms-Pediatric Delirium scale (SOS-PD) som är en vidareutveckling av ett 

skattningsinstrument för abstinenssymtom. Detta instrument skattar även fysiologiska  

parametrar i kombination med beteenden och bygger på antagandet att många fall av delirium 
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inom barnintensivvården kan kopplas till abstinenssymtom (van Dijk, Knoester, van 

Beusekom & Ista, 2012). Tyvärr har ingen av dessa riskskattningsinstrument översatts till 

svenska vilket utgör en begränsning för screening i svensk sjukvård. De 

riskskattningsinstrument som är utvecklade för barn bygger i större utsträckning på 

observation av ickeverbala beteenden jämfört med de avsedda för vuxna.  

 

Beskrivning av Cornell Assessment of Pediatric Delirium 

 I denna studie har författarna valt att utgå från CAPD-instrumentets frågeställningar som 

grund för den deduktiva innehållsanalysen. Av den anledningen beskrivs detta instrument mer 

utförligt. CAPD-skattningen börjar enligt Traube et al. (2014) med en RASS-skattning 

(Richmond Agitation-Sedation Scale). Om RASS är -4 eller -5 är patienten alltför 

medvetandesänkt för att CAPD-skattningen skall kunna genomföras. CAPD består av 8 frågor 

som skattas enligt en Likert-skala (bilaga 1). Instrumentet är validerat mot kliniska 

psykologbedömningar enligt DSM-kriterierna (Traube et al., 2014). Frågorna är konstruerade 

så att de täcker in diagnoskriterierna för delirium i både hyperaktiv och hypoaktiv form. Det 

som efterfrågas är skattning av beteenden som till exempel icke-verbal kommunikation. Till 

frågorna finns ett formulär med så kallade ankringspunkter för att förtydliga åldersspecifika 

beteenden (bilaga 2). Dessa finns för 4, 6, 8 och 28 veckors ålder samt för 1 och 2 års ålder 

(Vanderbilt University, 2015). Skattningen görs av en intensivvårdssjuksköterska i slutet av 

arbetspasset och tar mellan en halv och två minuter att genomföra. Patienten har risk för 

delirium om skattningen ger en poäng från och med 9 och uppåt (Traube et al., 2014).  

 

Problemformulering 

Delirium är ett väl utforskat ämne bland vuxna intensivvårdspatienter. Ett problemområde 

som på senare tid uppmärksammats är att även barn drabbas i samband med intensivvård. 

Vården behöver ständigt utvecklas i takt med att nya problem upptäcks. Barn har dessutom 

enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga vård och rehabilitering. I Sverige finns i dag 

fyra barnintensivvårdsavdelningar. Författarna har varit i kontakt med samtliga. Ingen av 

dessa använder idag något riskskattningsinstrument för delirium. Det är viktigt att i tidigt 

skede upptäcka om barnet är i riskzonen för utveckling av delirium för att kunna förebygga, 

identifiera orsaker, ge symtomlindrande behandling och minska vårdlidande. En förutsättning 
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för detta är att fördjupa kunskapen om hur observation av barns beteenden kan bidra till att 

hitta riskfaktorer för delirium. 

 

Syfte 

Syftet var att genom observationer studera barns beteenden när de vårdas på en 

barnintensivvårdsavdelning. Vidare syftade studien till att undersöka om dessa beteenden 

utgjorde grund för att besvara frågorna i CAPD-riskskattningsinstrumentet för delirium. 

 

Frågeställningar 

Vilka beteenden uppvisar barnen i den kontext som barnintensivvårdsavdelningen utgör? 

Uppvisar barnen de beteenden som efterfrågas i CAPD-riskskattningsinstrumentet? 

  

METOD 

Design 

Studien utfördes som en fokuserad etnografisk observationsstudie med deduktiv ansats. Det är 

en kvalitativ metod som på flera punkter skiljer sig från det som traditionellt förknippas med 

etnografiska studier. Det som gör metoden lämplig för ovanstående frågeställningar är att den 

är problemfokuserad och kontextspecifik, fokuserar på en viss grupp, kultur eller 

organisation. Datainsamling sker genom korta fältobservationer, kommunikativa företeelser 

studeras samt att observatörerna har en bakgrundskunskap inom området (Cruz & 

Higginbottom, 2013). Det som undersöks i denna studie är patienters beteenden och hur de 

uttrycks i den kontext som barnintensivvårdsavdelningen utgör. Denna metod fångar upp de 

beteenden patienterna visar och ger detaljerade beskrivningar av situationerna där de 

förekommer. Dessa kvalitativa beskrivningar utgjorde sedan grunden för en deduktiv analys.  

 

Urval 

Urvalet gjordes konsekutivt av patienter som vårdades på en liten 

barnintensivvårdsavdelning med tre vårdplatser. Inklusionskriterierna var ålder mellan 

noll till och med 12 år samt tillräcklig medvetandegrad. Den typ av beteenden som 

observerades visar sig tydligare om patienten har en lägre grad av medvetandepåverkan. 
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Därför exkluderades patienter som var djupt sederade. Ingen regelrätt RASS-skattning 

gjordes i samband med studien. Anledningen till detta var att RASS-skattningar inte 

utfördes rutinmässigt på den aktuella avdelningen. Att författarna själva skulle gjort 

detta bedömdes dock inte vara ett alternativ. Det skulle inneburit att författarna i så fall 

själva varit tvungna att smärtstimulera de barn som var sederade och inte reagerade på 

tilltal. En sådan intervention ansågs inte rimlig i förhållande till att datainsamlingen i 

övrigt inriktades på att störa barnen så lite som möjligt. Uppskattningen av 

medvetandegraden baserades istället på ansvarig sjuksköterskas beskrivning av 

patienten. Målsättningen var att patienterna vid observationstillfället skulle ha en 

medvetandegrad motsvarande > RASS – 4, alltså inte djupt sederade eller medvetslösa. 

Sju fullständiga observationer genomfördes under tidsperioden 2016-04-01 till 2016-05-

03. Av de barn som observerades var åldern hos den äldsta nio år och den yngsta fem 

månader. Medianåldern var fyra år. 

 

Kontext 

Barnintensivvårdsavdelningen där studien utfördes bestod av tre vårdplatser. Lokalerna 

delades med sjukhusets centrala intensivvårdsavdelning där primärt vuxna patienter 

vårdades. En av vårdplatserna låg i ett eget rum med egen sluss ut mot korridoren. De 

andra två vårdplatserna fanns i en större tre- sal med öppen planlösning och delades 

med en vårdplats för vuxna patienter. Glasväggar in mot kontorsexpeditioner fanns i 

samtliga salar. Mellan enkelsalen och den större salen fanns en mindre dörr med fönster. 

Varje vårdplats var utrustad med två så kallade takpendlar på var sida där 

övervakningsutrustning, ventilator, sprut- och infusionspumpar var monterade. Barn 

med en vikt under sju kilo vårdades i öppenvårdskuvöser och större barn vårdades i 

intensivvårdssängar av samma typ som används till vuxna. Bemanningen bestod av en 

undersköterska per vårdplats som hela tiden var närvarande vid patienten. En 

intensivvårdssjuksköterska ansvarade samtidigt för en till två patienter. 

Läkarbemanningen bestod på kontorstid vardagar av intensivvårdsspecialister med 

inriktning på barn. Under jourtid och på helger var jourläkaren på centralintensiven 

även ansvarig för barnintensivvårdsavdelningen. För anhöriga fanns ett anhörigrum som 

delades med anhöriga till vuxna patienter. Där fanns ett litet kök och några rum med 

soffor men inga sovplatser. Inne på barnintensivvårdsavdelningen fanns två flyttbara 

fåtöljer för anhöriga att sitta i samt ett flertal enklare kontorsstolar. Det fanns ingen 
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möjlighet för föräldrar att sova eller lägga sig och vila på patientsalarna, det fanns inte 

tillräckligt med utrymme för en extra föräldrasäng. De hänvisades istället till rum på 

barnsjukhusets vårdavdelningar eller patienthotell. Om familjen var bosatt i det aktuella 

länet kunde inte alltid plats erbjudas på patienthotell utan hänvisades till att sova 

hemma. Under observationerna var barnens föräldrar, en eller båda, närvarande under 

större delen av tiden.   

  

Bortfall 

Under observationsperioden bestod bortfallet av nio patienter. I ett fall valde föräldrarna 

att inte delta. I två fall avstod författarna från att fråga om deltagande i studien på grund 

av etiska skäl med tanke på att patienterna var i palliativt skede, en av dessa hade även 

alltför sänkt medvetandegrad. I fyra fall var det postoperativa patienter där vårdtiden var 

så kort att observationen inte hann göras innan de lämnade 

barnintensivvårdsavdelningen. I ett fall hade barnet nästintill obefintlig 

kommunikationsförmåga i sitt habitualtillstånd vilket innebar att observationen skulle 

vara av tveksamt värde. En observation genomfördes i sin helhet men räknas av 

författarna som bortfall då barnet ej reagerade på något stimuli på grund av sedering 

som givits inför en kort procedur straxt innan. Författarna provade att genomföra 

observationen då det rapporterats att sederingen varit i relativt låg dos och troligtvis 

skulle slutat verkat efter cirka 30 minuter. Men patienten sov under hela 

observationstiden. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in genom observationer av barn som vårdades vid 

barnintensivvårdsavdelningen. Observationstiden var tre timmar per observation.  

Observationerna dokumenterades för hand i form av fältanteckningar med papper och penna. I 

denna studie noterades klockslag i samband med varje enskild anteckning. Observatörerna 

försökte i sina beskrivningar vara så detaljerade som möjligt men fokuserade främst på 

patientens beteenden som visades i interaktionen med anhöriga, vårdpersonal och miljön. I 

denna studie utgår författarna från definitionen av beteende i enlighet med svensk MeSH som 

"varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation" (Svenska MeSH, i.d.) 
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Observatörerna strävade efter att under observationstiden undvika kommunikation med 

föräldrar, vårdpersonal och varandra. Om barnet var vaket placerade sig observatörerna så att 

de inte var i barnets direkta synfält. Detta för att påverka barnet så lite som möjligt. Tjora 

(2006) visade att det fanns en stor variation i stil när oerfarna observatörer för 

fältanteckningar. Det fanns också en tendens att tidigt värdera och tolka de situationer de 

observerade vilket ledde till bristande objektivet. Tydliga regler för strukturen på 

fältanteckningarna är därför viktigt vid observationsstudier med flera observatörer. I denna 

studie utfördes observationerna av två observatörer. Syftet med detta var dels att lättare fånga 

händelser under observationstiden. Men även att vid bearbetning och renskrivning av 

fältanteckningarna föra en dialog i syfte att bibehålla objektivitet under datainsamlingen. I 

förlängningen stärker en sådan diskussion studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004). Möten för att diskutera fältanteckningar, renskriva och sammanföra data till en 

gemensam fältanteckning är enligt Knoblauch (2005) en viktig del av fokuserad etnografi. 

Även Creese, Bhatt, Bhojani & Martin (2008) fann att diskussion kring fältanteckningar i 

etnografiskt teamarbete var värdefullt för att uppnå samsyn och stärkte forskningsarbetet 

genom olika individers perspektiv. Efter renskrivning av fältanteckningarna sammanfattades 

även allmänna reflektioner kring observationen. Det handlade till exempel om bifynd som inte 

täcktes av frågeställningarna eller erfarenheter och synpunkter på metoden som senare kunde 

vara av värde i resultat- och metoddiskussion. 

 

Tillvägagångssätt  

Projektplanen godkändes av examinatorn och tillstånd att genomföra studien gavs från 

verksamhetschefen (bilaga 3). Inför observationerna fick barnets föräldrar/vårdnadshavare, 

och om möjligt barnet själv, muntlig och skriftlig information (bilaga 4). Därefter fick de tid 

på sig att fundera om de ville delta eller ej. Författarna återkom efter en kort tid och frågade 

om de ville delta i studien. Barnet observerades under tre timmar av de två observatörerna. De 

båda observatörernas fältanteckningar bearbetades och diskuterades, renskrevs och 

sammanfogades till en gemensam fältanteckning. Processen upprepades vid nästföljande 

observation. Efter den sista observationen genomfördes den slutgiltiga bearbetningen med 

innehållsanalys av alla fältanteckningar. I ett andra steg utfördes en deduktiv analys där 

kategorierna från fältanteckningarna matchades mot frågor från CAPD-

riskskattningsinstrumentet. 
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Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för att genomföra studien gavs från verksamhetschefen (bilaga 3). Studien 

bedömdes utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken 

och därför fanns inget behov av granskning hos etikprövningsnämnden. Studien hade 

även diskuterats med cheferna på barnintensivvårdsavdelningen. Skriftlig och muntlig 

information gavs till barnens föräldrar eller vårdnadshavare och i de fall det var möjligt  

tillfrågades barnet själv och informerades på ett åldersanpassat sätt (SFS, 2003:460). 

Det poängterades även muntligen att studien på inget sätt skulle komma att förändra 

barnets vård. Proceduren för informerat samtycke och den skriftliga informationen 

(bilaga 3) följer regler och riktlinjer för forskning enligt Centrum för forsknings- & 

bioetik (2015). Namn och personnummer på patienterna registrerades inte.  

 

Bearbetning och analys   

Innehållsanalys av fältanteckningarna gjordes med fokus på manifest innehåll. Med  

manifest innehåll avses de deskriptiva synliga företeelser som beskrivs i 

fältanteckningarna i motsats till latent innehåll som bygger på tolkningar av innehållet 

(Kondracki, Wellman & Amundson, 2002). Först identifierades meningsbärande 

enheter i texten. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. Detta innebär att 

meningen förkortades så mycket det gick utan att dess innebörd gick förlorad (Coffey & 

Atkinson, 1996 ). Den kondenserade meningsbärande enheten uttrycktes sedan genom 

abstraktion i form av en kod. En kod kan jämföras med en etikett eller rubrik som 

representerar den meningsbärande enheten i form av ett eller några få ord (Coffey & 

Atkinson, 1996). Koderna sorterades sedan i kategorier och subkategorier, vars innehåll 

skulle vara unikt och inte överlappa sinsemellan. (Krippendorff, 1980).  
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Tabell 1. Exempel på processen där meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och 

kategorier sammanställs utifrån fältanteckning.   

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Patienten och pappa 

pratar om att han 

har sovit bra. 

Berättar för pappa 

att mamma suttit i 

fåtöljen under 

natten och sovit 

med fötterna i en 

pall. 

Pratar om natten. 

Berättar att mamma 

suttit i fåtöljen 

under natten och 

sovit med fötterna i 

en pall. 

Beskriver 

omgivningen 

Medveten om 

omgivningen 

Uppmärksammar 

omgivningen 

Många personer, 

fem, står runt 

sängen. 

Sjuksköterska, 

sjukgymnast, 

undersköterska och 

föräldrarna och 

tittar på patienten. 

Patienten är glad, 

tittar runt på alla 

och jollrar 

samtidigt. 

Flertalet vuxna ger 

patienten 

uppmärksamhet. 

Patienten ser på 

alla, är glad och 

jollrar. 

Ser och hör 

personer runt 

vårdplatsen. 

Uppmärksammar 

personer 

 

Behandling med 

inhalationsmask 

påbörjas. Patienten 

blir arg, skriker, 

slår bort masken 

och håller armen 

för munnen. 

Får 

inhalationsmask. 

Skriker, slår bort 

masken och håller 

armen för munnen 

Obehag vid 

vårdhandling 

Besvärad av 

vårdhandling 

Reaktion på 

vårdhandling 

Vändning från 

ryggläge till vänster 

sidoläge. Hjälper 

själv till att vända. 

Hjälper själv till att 

vända. 

Medverkar vid 

vårdhandling 

Delaktighet i 

vårdhandling 

 

Lägesändring. 

Deltar, får räkna 1-

2-3 inför flytt. 

Frågar personalen 

om vad de ska göra. 

Deltar, räknar 1-2-3 

inför flytt. Frågar 

vad de ska göra. 

 

   

 

 

 

För att besvara den andra frågeställningen utfördes en deduktiv analys, vilket innebär att 

tidigare kunskap kan operationaliseras i syfte att testa en hypotes (Elo & Kyngäs, 2008). 

Denna studie testade om det gick att observera de specifika beteenden som efterfrågas i 

CAPD-riskskattningens frågor (bilaga 1). Hypotesen i detta fall är att de beteenden som 
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efterfrågas i riskskattningen även kan observeras hos barn som vårdas på en svensk 

barnintensivvårdsavdelning. Frågorna är validerade mot kliniska psykologbedömningar 

enligt DSM-kriterierna för delirium (Traube et al., 2014). Dessa jämfördes sedan mot 

kategorierna från innehållsanalysen av fältanteckningarna. Ingen regelrätt kvantitativ 

riskskattning med poängräkning utfördes alltså. Nedan följer författarnas översättning 

av de åtta frågorna från CAPD-riskskattningen.  

 

1. Ger barnet ögonkontakt med vårdaren?     

2. Är barnets handlingar avsiktliga?    

3. Är barnet medvetet om hans/hennes omgivning?    

4. Kommunicerar barnet sina behov och sin vilja?    

5. Är barnet rastlöst?     

6. Är barnet otröstligt?    

7. Är barnet underaktivt – mycket lite rörelse vid vakenhet?    

8. Tar det lång tid för barnet att ge respons vid interaktioner?    

 

De slutgiltiga kategorierna och subkategorierna från innehållsanalysen matchades mot 

CAPD-riskskattningens frågor. Ankringspunkterna för de yngre åldrarna användes för 

att verifiera att det beteende som beskrevs i fältanteckningen motsvarade det 

efterfrågade beteendet på ett åldersadekvat sätt. Detta gjordes genom att spåra kategorin 

bakåt i analysen till fältanteckningen hos de barn vars ålder motsvarade en åldersklass i 

tabellen med ankringspunkter (bilaga 2). 

 

RESULTAT 

Innehållsanalys av fältanteckningar 

Innehållsanalysen av fältanteckningarna resulterade i åtta kategorier vilka representerade de 

beteenden som barnen på barnintensivvårdsavdelningen uppvisade. Dessa kategorier var 

reagerar på vårdhandling, förmedlar fysiska behov, förmedlar smärta, svarar på fråga, 

sysselsätter sig själv, stimuleras av underhållning, uppmärksammar omgivningen och väcks 

av stimuli. Kategorier och subkategorier redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Subkategorier Kategorier 

Reaktion under vårdhandling                    

Reaktion på vårdhandling  

Rädsla inför vårdhandling   

Förväntad smärta   

Reaktion efter vårdhandling   

Delaktighet i vårdhandling   

Reagerar på vårdhandling 

(Ingen subkategori identifierad) Förmedlar fysiska behov  

Förmedlar smärta verbalt                            

Uttrycker smärta med mimik och ljud   

Förmedlar smärta  

Ja/nej svar  

Förmedlar åsikt på fråga 

Lyder uppmaning 

Svarar på fråga  

Hålla i särskilt föremål 

Egen lek 

Sysselsätter sig själv  

Reaktioner på film 

Visuellt stimuli (leksak) 

Lek 

Stimuleras av underhållning  

Ögonkontakt 

Uppfattar ljud i vårdmiljön 

Lyssnar aktivt 

Uppmärksammar personer 

Medveten om miljön runt sig 

Medveten om förälders närvaro 

Uppmärksammar omgivningen 

Störs av ljud 

Störs av vårdhandling 

Väcks av stimuli 

 

Reagerar på vårdhandling 

De beteenden som avses inom denna kategori skedde innan, under eller efter någon form av 

vårdhandling. En vårdhandling är något som fysiskt görs av vårdpersonal eller föräldrar som 

till exempel vändning, sugning av luftväg eller provtagning. Beteendet sågs som en specifik 

reaktion kopplad till den aktuella vårdhandlingen. En vanlig reaktion under vårdhandling 

kunde ge sig uttryck i obehag som "Undersköterskan suger i munnen, skriker lite efter 

sugning". En subkategori betecknas som förväntad smärta och innefattar barnens förväntan på 

smärta inför en vårdhandling. "Sjuksköterskan lägger ett underlägg under armen som ska 

stickas i. Patienten drar undan armen och ropar nej två gånger". En annan subkategori är 

delaktighet i vårdhandling då barnet medverkar genom att hjälpa till eller utför vissa delar 

själv. 
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Förmedlar fysiska behov 

Barnen förmedlade sina fysiska behov både verbalt och icke-verbalt. Att förmedla behoven 

kunde dels initiera åtgärder som behov av lägesändring "säger till pappa att han vill ha kudde 

mellan knäna". Det kunde även vara av informativ karaktär som diskussioner om hunger och 

vad barnet önskade äta senare under dagen. Icke verbal förmedling kunde till exempel ses hos 

barn med tidigare känd nedsatt förmåga att kommunicera, där föräldrarna lärt sig tolka icke 

verbala signaler. 

 

Förmedlar smärta 

Barnet förmedlade tydligt smärta antingen verbalt eller genom mimik och ljud. Subkategorin 

förmedlar smärta verbalt innefattar att barnet med egna ord beskriver smärta. Den andra 

subkategorin uttrycker smärta med mimik och ljud innefattar icke-verbala tecken och enstaka 

utrop som "aj!". Beteenden i denna kategori är inte kopplade till en specifik vårdhandling. 

  

Svarar på fråga 

Barnen svarade på frågor på olika sätt. En vanlig subkategori var rena ja/nej-frågor som 

besvarades verbalt eller icke-verbalt i form av nickningar/skakningar på huvudet eller annat 

tydligt kroppsspråk. Att svara med åsikt handlar till exempel om att värdera smärta, eller ett 

beskrivande svar på fråga om obehag. Barnen kunde även svara på frågor om vad de kunde 

utföra genom att utföra det istället för att svara verbalt, exempelvis att röra på fötterna efter 

frågan "Kan du röra på fötterna?". 

 

Sysselsätter sig själv 

Barnen visade sitt behov av lek genom olika fantasibeskrivningar av objekt runt dem samt att 

låta gosedjur och leksaker utsättas för lekta vårdhandlingar. Att hålla i och plocka med 

föremål kunde ses som en sysselsättning, vilket kunde innefatta att hålla noga reda på sina 

nappar eller flytta leksaker fram och tillbaka mellan händerna ."Säger ”Annan napp”, plockar 

lite med de nappar som ligger i sängen". 
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Stimuleras av underhållning 

Några av de observerade barnen såg på barnfilmer, och sågs reagera på en del scener. Under 

musikinslag sjöng några med, samt kunde ses skratta till roliga inslag. Barn som var för unga 

för att stimuleras av media kunde istället visa tydliga reaktioner på lek med föräldrar eller att 

iaktta leksaker som hängde i taket. "Pojkar på filmen sjunger tillsammans. Patienten blir glad 

och sjunger med, tittar på mamma och ler". 

 

Uppmärksammar omgivningen 

Denna kategori innefattade beteenden som indikerade att barnet i vaket tillstånd noterade vad 

som hände i rummet. "Läkare kommer in på salen frågar hur barnet mår. Inget svar från 

barnet men är vaken och följer de som talar med blicken. Läkaren och föräldrarna talar och 

barnet lyssnar". Det gäller även medvetenhet om den fysiska miljön. "Pratar om knapparna 

på väggen i salen. Säger att en knapp öppnar dörren. Undrar över alla knappar i 

sängen/väggen". Barnen uppmärksammade när nya personer kom in i patientsalen och 

uppvisade en särskild medvetenhet om sina föräldrar. Det första exemplet i Tabell 1 visar hur 

barnet under natten hade uppmärksammat att mamman var närvarande. Barnen reagerade 

också när föräldrarna ibland var tvungna att gå ut från salen eller när de uppfattade det som att 

de var på väg att gå "Pappa vänder sig om för att hämta en stol. Patienten sprattlar, ser 

ledsen ut och gråter. Pappa säger ”jag skulle bara ta en stol” och klappar på patienten som 

slappnar av". Att barnen uppskattade föräldrarnas närvaro var extra tydligt när någon av dem 

kom tillbaka efter en stunds frånvaro "Pappa kommer in. Patienten ler stort, sprattlar med 

benen och tittar på pappa".  

 

Väcks av stimuli 

Denna kategori beskriver att barnet vaknar ur sömn eller vila kopplat till vilken typ av stimuli 

som orsakat uppvaknandet. De typer av stimuli som förekom var olika ljud, samtal och 

vårdhandlingar. "Läkare kommer in på salen och pratar med hög röst med sjuksköterska. 

Patienten reagerar lite med rörelse och tittar upp". 
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Deduktiv analys 

De beteenden barnen uppvisade under observationerna representeras av kategorierna ovan. 

Kategorierna med tillhörande subkategorier jämfördes mot frågorna i CAPD-

riskskattningsinstrumentet. Denna deduktiva jämförelse resulterade i att samband mellan fyra 

av frågorna i CAPD och kategorierna identifierades där kategorierna kunde besvara frågorna. 

För de resterande fyra frågeställningarna kunde inga lämpliga samband med kategorier hittas.  

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier som kan besvara CAPD-riskskattningens frågeställningar. 

CAPD-riskskattningens 

frågeställningar 

Kategorier  Exempel på subkategorier 

1. Ger barnet ögonkontakt med 

vårdaren? 

Uppmärksammar omgivningen Ögonkontakt 

Uppmärksammar personer                                   

2. Är barnets handlingar 

avsiktliga? 

Svarar på fråga 

 

Förmedlar åsikt på fråga  

Lyder uppmaning 

 Reaktion på vårdhandling  Delaktighet i vårdhandling 

 Sysselsätter sig själv Egen lek 

 Förmedlar fysiska behov  

3. Är barnet medvetet om 

hans/hennes omgivning? 

Uppmärksammar omgivningen 

 

 

 

Uppfattar ljud i vårdmiljön  

Lyssnar aktivt  

Uppmärksammar personer  

Medveten om miljön runt sig  

 Stimuleras av underhållning Reaktioner på film 

Visuellt stimuli 

4. Kommunicerar barnet sina 

behov och sin vilja? 

Förmedlar fysiska behov   

 Svarar på fråga Förmedlar åsikt på fråga 

5. Är barnet rastlöst?   -  - 

6. Är barnet otröstligt?   -  - 

7. Är barnet underaktivt – 

mycket lite rörelse vid vakenhet? 

  -  - 

8. Tar det lång tid för barnet att 

ge respons vid interaktioner? 

  -  - 

 

 

DISKUSSION 

Innehållsanalysen av fältanteckningarna resulterade i åtta kategorier som representerade 

barnens beteende under observationerna på barnintensivvårdsavdelningen. Den 

deduktiva innehållsanalysen visade att fyra av de åtta frågorna från CAPD kunde 

besvaras med hjälp av kategorierna.  
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Resultatdiskussion 

Innehållsanalys av fältanteckningar 

Beteenden kopplade till specifika fysiska vårdhandlingar var vanligt förekommande och 

samlades under kategorin Reagerar på vårdhandling. Ofta innebar det att barnet stördes och 

upplevde oro eller obehag. Författarna observerade även att vårdhandlingarna kunde ske 

förhållandevis ofta. Det kunde innebära att barnet blev stört mer än nödvändigt särskilt när 

olika personalkategorier inte samordnade och planerade sina vårdåtgärder. Att utsätta barn för 

skrämmande och obehagliga vårdåtgärder kan ställas i relation till Katie Erikssons teorier om 

vårdlidande. De kan uppfattas som en kränkning av patientens värdighet och som 

maktutövning men motiveras genom att man vill göra gott. Särskild uppmärksamhet och 

kunskap om detta behövs hos vårdpersonal som arbetar med barn. Samordning och fokus på 

barnens delaktighet och autonomi borgar för en god vård. En av subkategorierna handlade 

även om att barnet var delaktig i vårdhandlingen vilket tyder på att inte alla vårdhandlingar 

var obehagliga. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 

nämner att "Sjuksköterskan vidtar lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda medarbetare 

att utveckla högre etisk medvetenhet" vilket vi anser är av yttersta vikt att ha som målbild vid 

arbete med svårt sjuka barn. 

 

Enligt Smith et al (2013) och Reade & Finfer (2014) är miljörelaterade störningar på 

intensivvårdsavdelningar en av tre faktorer som kan utlösa delirium. En kategori som 

knyter an till miljörelaterade störningar är väcks av stimuli. Att barnen vaknade av yttre 

stimuli var en återkommande händelse under observationerna. De typer av stimuli som 

förekom var olika ljud, samtal och vårdhandlingar. Vissa störningar från miljön är svåra 

att undvika på en intensivvårdsavdelning men det noterades under observationerna att 

en del störningar hade kunnat undvikas genom andra arbetssätt och en högre 

medvetenhet om vikten av en harmonisk miljö. Författarna menar att sjukvårdsorsakad 

störd sömn kan ses som utebliven vård i linje med Erikssons (2001) teori om 

vårdlidande. En bidragande orsak till störande ljud var avdelningens öppna planlösning. 

Barn och föräldrar reagerade ofta på ljud från sängplatserna bredvid. Ljud och aktivitet 

från sängplatsen intill kunde även noteras under kategorin uppmärksammar 

omgivningen. Under en observation stängdes en dörr mellan vårdplatserna varpå barnets 

beteende ändrades markant. 
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Barnen visade tecken på glädje när föräldrarna kom in på salen efter en längre tids frånvaro, 

exempelvis på morgonen efter att föräldrarna sovit på annan avdelning. Anledningen till att 

föräldrarna var borta var bland annat att de passade på att uträtta ärenden när barnen sov, 

vilket kunde leda till att barnen vaknade utan sina föräldrar närvarande. Även under natten 

sov föräldrarna oftast på annan avdelning eller hotell. Barnintensivvårdsavdelningens lokaler 

är från början byggda för vuxenintensivvård och som en följd av detta finns inte plats för 

extra anhörigsäng. För att kunna arbeta efter begreppet familjecentrerad vård anser författarna 

att ett viktigt steg är att erbjuda möjlighet till föräldrars vila och återhämtning i direkt 

anslutning till det sjuka barnet. Att barn inom sjukvården är i behov av sina föräldrar upplevs 

som ett väl inarbetat koncept inom barnsjukvården i stort, men upplevs som en brist på 

avdelningen där observationerna ägde rum.  

 

Eftersom inga observationer utfördes nattetid är det svårt att dra några slutsatser om hur barn 

och föräldrar upplevde detta. Men under observationer på morgonen noterades att barnen blev 

mycket glada när föräldrarna kom tillbaka. Vid vistelse på barnintensivvårdsavdelningen hade 

föräldrar oftast bara tillgång till enklare kontorsstolar att sitta på. Det fanns två 

flyttbara fåtöljer på avdelningen men eftersom de ofta var upptagna gjorde det att inte båda 

föräldrarna hade möjlighet att sitta bekvämt i barnens närhet under längre tid.   

Mikkelsen och Frederiksen (2011) talar om den familjecentrerade vården där familjens 

medverkan och närvaro är viktig för barnets välmående och möjliggör bästa möjliga vård. 

Barnens föräldrar är de som bäst förstår barnets beteende och kan därför vara bäst lämpade att 

tolka vad som är bäst ur barnets perspektiv. Därför är föräldrarnas möjlighet att närvara under 

sitt barns vård mycket viktigt. Enligt NOBAB (2016) skall vårdpersonalen "bemöta de fysiska 

och psykiska behoven hos barn och familj". Denna studie identifierade behov att förbättra de 

fysiska förutsättningarna för familjen att närvara under barnets vård.   

 

I kategorin Förmedlar fysiska behov medförde föräldrarnas närvaro att barnens uttryck snabbt 

tolkades och besvarades. När barnet förmedlade ett fysiskt behov som till exempel törst blev 

denna kategori tydlig i och med att barnets uttryck ofta initierade en åtgärd från föräldrar eller 

vårdpersonal för att tillfredsställa behovet. Dessa åtgärder indikerar att det fanns en vilja att 

uppfatta barnets perspektiv enligt det resonemang som Söderbäck (2010) beskriver.  

 

Kommunikativa beteenden kunde ses hos barn i kategorierna förmedlar smärta och svarar på 

fråga. Kategorin förmedlar smärta sågs hos de äldre barnen som på egen hand verbalt kunde 
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uttrycka och lokalisera smärta samt hos de yngre som smärtuttryck via mimik och 

ljud. Personal frågade ibland barn i yngre åldrar om smärta utan att få svar. Här kan behövas 

en större medvetenhet om yngre barns oförmåga att beskriva och lokalisera smärta. Även här 

anser författarna att föräldrarna är en resurs för att tolka smärta ur barnets perspektiv och 

lindra sjukdomslidande. Chan & von Baeyer (2016) påpekar att 

förskolebarns smärtbeskrivningar kan vara egenartade och svåra att tolka. Det är viktigt att ta 

hänsyn till utvecklingsnivån hos dessa barn och använda flera smärtskattningsmetoder 

parallellt, som ansiktsskalor och föräldrarnas bedömning.  

 

Sysselsätter sig själv och stimuleras av underhållning är kategorier som handlar om 

stimulans. Miljön på en intensivvårdsavdelning är kal och kliniskt anpassad, och barnen är 

inte i skick att leka på samma sätt som när de är hemma och friska. Beteenden visade dock ett 

fortgående behov av att leka och sysselsätta sig själv med fantasilekar och att plocka med 

diverse leksaker. Stimuleras av underhållning innebar att barnen fokuserade på filmtittande 

och att det kan haft viss distraherande effekt. En del barn ville gärna se samma film flera 

gånger, anledningar framkom inte i studien som bara använde deduktiv ansats, men kanske 

kan man ana någon form av trygghet i att se och höra samma bekanta ljud flera gånger. 

Tydliga beteenden kunde ses när filmen hade musik och sånginslag, som gjorde att barnen log 

och sjöng med, och även kommenterade musiken med sina föräldrar. Kanske finns ett behov 

av att även inom barnintensivvården involvera clowner och lekterapi hos vissa patienter. 

Musikterapi har enligt McDowell (2005) många positiva effekter vad gäller smärtlindring och 

reducerad stress där effekter även kan ses på patienters vitalparametrar. Det mesta av 

forskningen är gjord på vuxna men resultaten bedömdes av McDowell vara överförbara till 

barnintensivvård.  

 

Deduktiv analys  

Resultatet av den deduktiva innehållsanalysen indikerar tydligt att de beteenden som 

kategorierna representerar inte var kopplade till någon tydlig risk för delirium enligt 

frågorna i CAPD. Detta framgår särskilt vid jämförelse av tabell 3 och CAPD-

riskskattningsinstrumentet i bilaga 1. Positiva fynd på de fyra första frågorna (1-4) ger 

låg poäng enligt instrumentets konstruktion. Samtidigt ger negativa fynd på de fyra sista 

frågorna (5-8) också låga poäng och det var även hos dessa frågor som inget samband 

hittades mellan frågor och kategorier. Detta speglar författarnas allmänna bedömning att 
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ingen av de barn som observerades uppvisade några tecken på delirium. Anledningar till 

detta diskuteras i metod- och urvalsdiskussion.  

 

De två kategorier som inte kunde användas för att besvara CAPD-frågorna var väcks av 

stimuli och förmedlar smärta. När det gäller kategorin väcks av stimuli kan det bero på 

att själva kategorin representerar ett specifikt beteende som inte efterfrågas i frågorna 

och som inte heller går att gradera enligt en Likert-skala. Subkategorierna illustrerar hur 

beteendet som observatörerna registrerat är kopplat till vilken typ av stimuli som utlöst 

det. Kategorin förmedlar smärta är också väldigt specifikt och matchar därför inte heller 

frågorna. 

 

Denna studie bidrar till att öka kunskapen om barnens situation inom barnintensivvården. En 

fokuserad etnografisk observationsstudie ger en fördjupad bild av den kontext inom vilken 

barnens beteenden kan observeras. Ökade kunskaper om detta ligger inom 

specialistsjuksköterskans kompetensområde samt är kunskaper och förmågor som är 

oberoende av medicinsk-teknisk övervakningsutrustning. Kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor från Riksföreningen för Anestesi- och intensivvård beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskan ska förebygga ohälsa genom att ”utifrån individuellt anpassad 

vård förebygga komplikationer, till exempel intensivvårdsdelirium” (Riksföreningen för 

Anestesi- och intensivvård, 2012). 

 

Med utgångspunkt i begreppet vårdlidande när det gäller patienter som utvecklar 

delirium så är det främst utebliven vård som kan bidra till patientens lidande. Utebliven 

vård kan bero på bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Delirium 

är ett tillstånd vars orsaker är multifaktoriella och det lidande som patienten upplever är 

troligtvis en kombination av sjukdomslidande och vårdlidande. Med ökad kunskap om 

förekomst av delirium och systematiska bedömningar av patientens tillstånd kan 

sjuksköterskan förhoppningsvis identifiera faktorer som bidrar till utveckling av 

delirium. Genom att aktivt förebygga dessa kan sjuksköterskan bidra till att patientens 

vårdlidande minskar. Idag finns inga riskskattningsinstrument som är översatta och 

reliabilitetstestade för svenska förhållanden. Resultatet från denna studie kan vara till 

hjälp för att senare styra en implementering av dessa instrument om de så småningom 

blir tillgängliga i svensk översättning. Ur ett samhälleligt perspektiv är barnperspektivet 
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viktigt med tanke på att forskning som avser barn inom hälso- och sjukvården ofta 

ligger efter motsvarande ämnesområden för vuxna.  

 

Om man inte regelbundet försöker mäta dessa tillstånd objektivt med hjälp av 

riskskattningsinstrument riskerar man att hamna i en inställning och acceptans av ”vi 

vet att det förekommer men kan inte göra något åt det" eller att de åtgärder som vidtas 

inte följs upp och utvärderas systematiskt. Att utföra regelbundna riskskattningar kräver 

mycket av både den individuella vårdaren och organisationen. Implementering, 

utbildning, träning och diskussionstillfällen måste erbjudas vilket naturligtvis medför 

ekonomiska kostnader. Detta kräver ett stort engagemang från ledningen, vilket Trogrlić 

et al (2014) visade. Rutiner måste följas och effektiva dokumentations- och 

uppföljningssystem måste finnas på enheten. Författarnas erfarenheter av 

riskskattningar för delirium inom vuxenintensivvården är att även om översatta och 

validerade instrument finns så används de ytterst sparsamt. Ett första steg kan vara att 

öka medvetenheten bland vårdpersonal om att delirium förekommer och vad det är. 

Flaigle, Ascenzi & Kudchadkars (2015) studie på vårdpersonals kunskaper om delirium 

hos barn visade bland annat att många trodde att Glasgow Coma Scale var ett bra 

verktyg för att identifiera delirium.  

 

En viktig aspekt när det gäller prevention av delirium hos barn är närvaro av föräldrar 

och anhöriga. Föräldrarnas närvaro ger barnet en ökad medvetenhet och trygghet. 

Föräldrarna är även de mest lämpade att upptäcka delirium då de känner sitt barn bäst 

och uppmärksammar om barnet inte beter sig normalt. En konstant närvaro av en 

förälder under sjukhusvistelsen, att höra föräldrarnas röster och ha möjlighet att se 

välkända familjemedlemmar samt tillgång till egna favoritleksaker minskar graden av 

delirium (Hatherill et al 2010., Schieveld et al 2007). 

Metoddiskussion 

Studier där riskskattningsinstrument används för att skatta risk för delirium eller mäta 

interreliabiliteten hos ett sådant instrument är i regel kvantitativa studier därför att de 

genererar resultat i form av en poäng som går att utföra statistiska beräkningar med. Men det 

som utgör grunden för riskskattningen är sjuksköterskans bedömning av patientens beteende 

baserat på observationer under arbetspasset. Denna bedömning är en sammansatt bild där 

sjuksköterskans metod att observera patienten snarare är av kvalitativ och subjektiv karaktär. 
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Det som riskskattningsinstrumenten strävar efter att göra är att förenkla och kvantifiera 

sjuksköterskans bedömning så att den ska kunna dokumenteras på ett objektivt sätt och senare 

jämföras med andra sjuksköterskors observationer av samma patient över tid. Denna studie 

och dess metodval riktar fokus mot det som är kärnan i sjuksköterskans observation av 

patienten och pekar på den komplexa process som denna bedömning utgör. När ett 

kvantitativt riskskattningsinstrument används i klinisk verksamhet så går det inte att bortse 

från faktorer som sjuksköterskans förförståelse, värderingar, fördomar samt även den sociala 

och fysiska kontext som miljön på intensivvårdsavdelningen utgör. Allt detta påverkar 

naturligtvis bedömningen, men i kvantitativa studier är utgångspunkten ofta att den poäng 

som genereras i stort sett representerar en objektiv bild av patientens tillstånd. Med 

hänvisning till detta resonemang kan metodvalet i denna studie försvaras. Genom att använda 

en kvalitativ metod för att grundligt beskriva förekomsten av de beteenden som ett 

kvantitativt riskskattningsinstrument, i form av CAPD, är avsett att bedöma framträder en 

fördjupad bild av användbarhet avseende kopplingen mellan sjuksköterskans subjektiva 

observation och instrumentets frågeställningar. 

 

Studiens trovärdighet kan även styrkas enligt de begrepp som Graneheim & Lundman 

(2004) presenterar för att värdera kvalitativa studier. Dessa är tillförlitlighet 

(dependability), giltighet (credibility) och överförbarhet (transferability). Begreppen är i 

viss mån överlappande och beroende av varandra. 

 

Studiens tillförlitlighet (dependability) 

Metoden är detaljerat beskriven och referenser till använda metoder, datainsamling och 

analys redovisas. Detta möjliggör för andra forskare att reproducera föreliggande studie. 

Förutom den teoretiska fördjupningen inom ämnet har båda författarna tidigare arbetat 

som sjuksköterskor inom verksamheter specialiserade på barn. En av författarna hade 

även tillbringat fem veckor på verksamhetsförlagd utbildning på den aktuella 

barnintensivvårdsavdelningen. Denna förkunskap av forskningsmiljön kan enligt 

Lincoln & Guba (1985) vara positivt för arbetets trovärdighet. Samtidigt kan forskaren 

vara färgad av sin kunskap om miljön. Cruz & Higginbottom (2013) beskriver 

begreppet reflexivitet, att man som kvalitativ forskare är skyldig att klargöra och 

avgränsa de interaktioner som sker mellan forskarna, metoden och  de studerade 

personerna och ha en medvetenhet om hur resultaten formas av själva interaktionen 
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mellan forskaren och  analysprocessen. Under sammanställning av koder och 

subkategorier upptäcktes att fältanteckningarna efterhand blev kortare och mer koncisa. 

Detta stämmer med Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av observationsstudier 

som en ständigt utvecklande process som efterhand smalnar av mer mot det studerade 

fenomenet. Även under den gemensamma färgkodningen av sammanställda 

fältanteckningar kunde ytterligare överflödig information sållas bort som inte hade 

någon relevans för studiens syfte. 

 

Det praktiska arbetet med analysens alla steg, markering av meningsbärande enheter till 

kategorisering, sköttes i ett onlineverktyg där båda författarna samtidigt kunde redigera 

dokumentet från varsin dator. Fördelarna med detta arbetssätt var en stor överskådlighet 

av materialet samt spårbarhet bakåt för att kunna kontrollera att all data som svarade 

mot studiens syfte inkluderats under rätt kategori.  

 

I arbetet användes två analysmetoder. Dels en manifest innehållsanalys för att besvara 

första frågeställningen, och därpå en deduktiv analys för att matcha resultatet av första 

frågeställningen mot frågeställning två. Dessa metoder uppfattades fungera för att svara 

på frågeställningarna, samt gav en del bifynd som var av vikt för helheten av barnens 

vård som inte hade besvarats var för sig. Bifynd kunde urskiljas som var av vikt för att 

bland annat identifiera orsaker till vårdlidande i föreliggande vårdmiljö. 

 

I den deduktiva innehållsanalysen använde författarna sig av frågor som de själva 

översatt från det engelskspråkiga riskskattningsinstrumentet. Även om frågorna var 

korta och förhållandevis enkelt utformade så kan vissa betydelser och innebörder ändras 

vid en översättning mellan olika språk. I detta fall var risken liten men det är en av 

anledningarna till att det inte rekommenderas att använda engelskspråkiga versioner 

inom svensk sjukvård. Den deduktiva innehållsanalysen består i en enkel jämförelse 

mellan frågor och kategorier som bygger på författarnas kunskap om kategoriernas 

innebörd. Elo & Kyngäs (2008) beskriver att denna typ av deduktiva analyser inte är 

särskilt vanlig inom omvårdnadsforskning men är användbara när vedertagna modeller 

och koncept ska kompletteras och testas mot nya resultat.  
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Studiens giltighet (credibility) 

Fokuserad etnografisk observationsstudie upplevdes av författarna väl svara mot 

studiens syfte. Det fanns en tydlig fördel i att vara två observatörer som kunde se och 

höra detaljer från två olika sidor om patienten. Detta visade sig senare i 

sammanställningen av gemensam fältanteckning, där den ene observatören kunde fylla i 

luckor där den andre fått sikten skymd av till exempel vårdpersonal eller föräldrar. 

Graneheim & Lundman (2004) skriver att även om verkligheten är subjektiv för varje 

individ, så finns en styrka i att ha en dialog mellan forskare. Dialogen handlar inte om 

att jämföra olika bilder på verklighet utan att undersöka om två olika forskare väljer att 

koda och kategorisera på samma sätt. Detta kan alltså stärka trovärdigheten. Tiden för 

observationerna var tre timmar. Författarna avsåg att sprida ut observationerna på olika 

tider på dygnet. Mest insamlat material per observation gav de som skedde under 

morgontimmarna med morgonrutiner och rond. Författarna valde att byta om till samma 

kläder som personalen bar innan observationerna, och upplevde att det var positivt på så 

sätt att observatörerna "smälte in" i miljön och blev ointressant för barnen att söka 

kontakt med. Att observera patienterna under tre timmar gav ett unikt tillfälle att se 

helheten i vården av patienten. Det väckte frågor kring ansvarig sjuksköterskas 

möjligheter att under sitt arbetspass kunna bedöma barnens beteenden. Rond och 

läkemedelsarbete gjorde att sjuksköterskan lämnade vårdsalen långa perioder. Negativt 

med klädvalet var att observatörerna under korta stunder kunde bli lämnade ensamma 

med barnet på sal utan att personalen reflekterade över att observatörerna endast var där 

i egenskap av observatörer. 

 

Gällande urvalet beskriver Graneheim & Lundman (2004) att för att få så innehållsrika 

beskrivningar som möjligt så bör forskaren använda sig av strategiskt urval för att få en 

bredd i åldrar, kön och sjukdomsgrad. På den lilla avdelning studien utfördes och under 

den givna tidsramen bedömdes istället ett konsekutivt urval vara nödvändigt. Det 

önskade antalet patienter kunde annars inte uppnås i tid. Ett strategiskt urval kan ha 

fungerat bättre på en större barnintensivvårdsavdelning. Målsättningen i projektplanen 

var att genomföra minst tio observationer. Detta antal observationer baserades på en 

uppskattning av antalet tillgängliga patienter på barnintensivvårdsavdelningen under 

den givna tidsramen. Förhoppningen var att nå mättnad i datainsamlingen vilket innebär 

att det inte längre kommer fram några nya data och att datainsamlingen kan avslutas 



28 

 

(Polit & Beck, 2012). Trots att antalet observationer var lägre än det önskade upplevde 

författarna ändå en viss mättnad i informationsinsamlingen inom de inkluderade barnen.  

 

Positivt i urvalet var den relativt stora åldersspridningen från fem månader till nio års 

ålder. En svaghet i urvalsprocessen visade sig vara att patienterna var relativt homogena 

gällande graden av sjukdom och intensivvårdsbehov. De inkluderade patienterna var i 

många fall mer av kategorin postoperativa patienter än traditionella 

intensivvårdspatienter. Några hade kunnat vårdas på annan vårdnivå om det exempelvis 

funnits en intermediärvårdsavdelning för barn på sjukhuset. Endast ett barn var 

intuberat. Under observationerna hade de flesta ingen eller liten mängd sedering. Denna 

fördelning är kanske inte helt rättvisande för barnintensivvårdspopulationen i stort. 

Detta antas vara en konsekvens av slumpmässiga variationer i patientunderlaget som 

slår igenom extra mycket vid en avdelning med få vårdplatser. Då syftet var att studera 

barns beteenden och interaktioner i intensivvårdskontext mer än att bedöma barnets 

grad av sjukdom blev det ändå ett rikt insamlat material. Resultatet kan betraktas som 

giltigt för den subgrupp av barnintensivvårdspatienter som vårdas i vaket tillstånd med 

lite sedering. Under tidsramen för studien fanns få patienter med absoluta indikationer 

för barnintensivvård tillgängliga. Vid en större studie under längre tid hade snävare 

inklusionskriterier kunnat användas som till exempel att enbart använda de absoluta 

indikationer för barnintensivvård enligt SFBaBi. Troligtvis hade resultatet i vissa delar 

sett annorlunda ut och möjligheten att fånga upp riskbeteenden för delirium varit större 

då en viktig riskfaktor vid delirium är den bakomliggande sjukdomens allvarlighetsgrad 

(Smith et al., 2013; Reade & Finfer, 2014). 

 

Föräldrarna till barnen blev tillfrågade om tillstånd för att delta i studien. Bland 

bortfallet uppmärksammades att de som nekade tillstånd var föräldrar till akut 

insjuknade barn som tidigare varit helt friska. Det var ofta okomplicerat att få tillstånd 

från barn med planerade ingrepp som föranleder intensivvård eller akut insjuknade barn 

med tidigare vana av hospitalisering, till exempel multihandikappade. Att inkludera den 

kategori av barn som föll bort kan vara en svårighet även i framtida studier. 

Studiens överförbarhet (transferability) 

Denna studie bör kunna överföras och användas i liknande verksamheter. Resultatet är 

troligen överförbart inom liknande subgrupp av barnintensivvårdspatienter. En 
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möjlighet är att utföra samma eller liknande studie på större 

barnintensivvårdsavdelningar eller under längre tid för att kunna fånga upp ett bredare 

urval. Vissa fynd kan säkert avvika beroende på lokala förutsättningar som till exempel 

lokalernas utformning. I den grupp som ingick i föreliggande studie kan författarna 

föreställa sig att man finner likheter i tillståndet hos barn på exempelvis 

uppvakningsavdelningar och onkologiska avdelningar, varpå liknande studier skulle 

kunna göras. 

 

Förslag på vidare forskning  

Innan någon strukturerad riskskattning för delirium kan påbörjas måste det finnas ett 

fungerande sätt att skatta medvetandegrad. Det första steget blir i så fall införande av 

någon sederingsskala, till exempel RASS. Därefter skulle en formell översättning av 

CAPD med ankringspunkter kunna göras. I samband med införande vore det lämpligt 

att göra ett interbedömmar reliabilitetstest av den svenska versionen. Samtidigt vore det 

lämpligt att utföra någon form av implementeringsforskning för att undersöka hur 

skattningsskalor kan införas i verksamheter på bästa sätt och hur följsamheten ser ut 

över tid. Delirium har ofta multifaktoriella orsaker och symtomen patienten visar kan 

ibland orsakas av andra tillstånd. Det finns skattningsskalor för medvetandegrad, 

smärta, abstinens och delirium. För att få en samlad bild av patientens tillstånd kan 

eventuellt flera skalor användas parallellt. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv kan det 

finnas ett värde av att ta reda på vilka riskskattningsskalor som sjukvården tjänar på att 

använda. Utbildning och implementering innebär kostnader som måste stå i proportion 

mot ökat värde för patienterna.  

 

Med utgångspunkt i resultaten från denna studie kan frågan ställas vad familjecentrerad 

vård innebär i praktiken? Ett sätt att undersöka detta vore att starta en post-IVA 

mottagning för barnintensivvårdsavdelningen. En post-IVA mottagning för vuxna 

patienter finns redan på den allmäna intensivvårdsavdelning som delar lokaler med 

barnintensivvårdsavdelningen. Erfarenheter från den verksamheten kan vara till hjälp 

vid uppstart av motsvarande verksamhet för barnintensivvården. Att erbjuda barnen 

med familj möjlighet att komma på besök till en sådan mottagning kan ge värdefulla 

insikter och framför allt ge utrymme för barnet att uttrycka sina perspektiv och 

erfarenheter. En studie av Colville & Pierce (2012) visade att i 25 procent av familjerna 
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där ett barn vårdats på en barnintensivvårdsavdelning led någon i familjen av post 

traumatiskt stress syndrom (PTSD). En post-IVA mottagning kan fånga upp dessa 

patienter och anhöriga och hjälpa dem vidare för specifik behandling och stödinsatser.  

 

Slutsats 

Patienterna på barnintensivvårdsavdelningen uppvisade beteenden som kunde grupperas 

inom åtta kategorier. Urvalet bestod av en homogen subgrupp där inga beteenden med 

tydlig koppling till risk för delirium kunde observeras. Miljörelaterade riskfaktorer för 

delirium i form av frekventa vårdhandlingar, höga ljud och störd sömn förekom. Trots 

att denna grupp patienter inte visade tecken på delirium kan förebyggande av dessa 

störningar leda till minskat vårdlidande. Barnintensivvården kan ytterligare minska 

vårdlidande genom att öka föräldrarnas möjligheter att vara hos sitt sjuka barn dygnet 

runt. 
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Bilaga 4. 

 
Information om deltagande i studie för föräldrar och vårdnadshavare till barn på BIVA 
Härmed tillfrågas du och ditt barn om att delta i en studie. Studien undersöker barns beteenden i samband 

med vård på intensivvårdsavdelning. Syftet är att undersöka om sjukvårdspersonal genom systematiska 

observationer kan upptäcka riskfaktorer för förvirringstillstånd hos barn inom intensivvården. 

 

Två observatörer kommer vara närvarande på salen under tre timmar. De kommer förhålla sig passiva, 

observera och föra anteckningar. Medverkan i studien innebär ingen skillnad i den vård ditt barn får. Om 

barnet är vaket kommer observatörerna att placera sig så att de inte är i barnets synfält. Detta för att påverka 

barnet så lite som möjligt. 

 

Verksamhetschefen för verksamhetsområdet Anestesi- och Intensivvård har givit sitt godkännande för 

studien. Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn som vårdas på BIVA under de veckor studien pågår kommer 

att tillfrågas om deltagande i studien. Inga uppgifter om namn eller personnummer kommer att registreras så 

deltagande i studien är helt anonymt. Deltagande i studien är frivilligt och ni kan när som helst välja att 

avbryta er medverkan. 
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universitet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård. 
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