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Sammanfattning

När barn vistas på sjukhus är det oftast förenat med otrygghet hos såväl barnen som
föräldrarna. Barnsjuksköterskan är ålagd att arbeta utifrån kompetensbeskrivningen
för barnsjuksköterskor samt NOBAB standards för att sjukhusvistelsen för hela
familjen blir så bra som möjligt. Syftet med studien var att undersöka hur
sjuksköterskor som arbetar på barnavdelning uppfattar att NOBAB standards följs när
barn är inlagda på sjukhus. Studien har en deskriptiv kvantitativ design. Resultatet
visade att NOBAB standards följs delvis på den aktuella avdelningen. Det framkom
att sjuksköterskorna alltid uppmuntrade föräldrarna att stanna hos sitt barn under
sjukhusvistelsen. Sjuksköterskorna uppfattade att barnen fick träffa onödigt många
sjuksköterskor under deras vistelse och att detta kunde bero på en viss personalbrist
på avdelningen. En stabil personalgrupp ansåg sjuksköterskorna kunde bidra till en
ökad vårdkontinuitet för barnen. Barn vistades alltid på barnavdelningen på det
aktuella sjukhuset förutom när specifik vård krävdes. Sjuksköterskorna uppfattade att
barnen och deras föräldrar fick tillräckligt med information på deras nivå. Tillgången
till lek och skola anpassad för barnets ålder var bristande och sjuksköterskorna
menade att lekterapin och skolan kunde utvecklas. För att öka kunskapen om barns
rättigheter och NOBAB standards inom barnsjukvården behövs fortlöpande forskning
och utbildning för att synliggöra barnets bästa i verksamheten.
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Abstract

When children are hospitalized, it is usually associated with insecurity among both
children and parents. The pediatric nurse is required to work on the competence
description for pediatric nurses and NOBAB standards to ensure that the hospital stay
for the entire family will be as good as possible. The purpose of this study was to
examine how nurses working in the children's section perceive that NOBAB
standards are followed when children are hospitalized. The study had a descriptive
quantitative design. The results showed that NOBAB standards are followed in part to
the department. It was revealed that the nurses always encouraged parents to stay with
their child during hospital stay. Nurses perceived that the children got to meet an
unnecessary number of nurses during their stay and that this could be due to a certain
lack of staff in the department. They considered that this could be improved if the
organization around the children became more stable and the continuity of care will
improve. A child always stays on the children's section at the current hospital except
when specific treatment is required. Nurses perceived that the children and their
parents were given enough information on their level. Access to play and school
adapted for the child's age were deficient and nurses believed that play therapy and
the school could develop. To increase awareness of children's rights and NOBAB
standards in childcare needed for continuous research and education in order to
highlight the best interests of the business.
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Inledning
När barn vistas på sjukhus är det oftast förenat med otrygghet hos såväl barnen som
föräldrarna. Barnsjuksköterskans uppgift är att se till att sjukhusvistelsen för hela
familjen blir så bra som möjligt (Hallström & Lindberg, 2009). I Socialstyrelsens
rapport (2013) om barns och ungas hälsa, vård och omsorg redovisas att år 2011
vårdades cirka 150 000 barn på sjukhus i Sverige. Medelvårdtiden var fyra dagar och
de vanligaste orsakerna till inläggning var skador, förgiftningar och sjukdomar i
andningsorganen (Socialstyrelsen, 2013). I vissa delar av Sverige är det inte självklart
att barn vårdas på barnavdelning, cirka 30 procent av barnen vårdas på
vuxenavdelningar på grund av att avståndet till barnklinikerna kan vara långa eller att
specialistvård krävs. Eftersom barn och vuxnas behov är olika är det lättare att
tillgodose barnens behov på en avdelning där personalen är specialistutbildad med
inriktning på barn och ungdomar (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). I Sverige
betraktas alla människor som är under 18 år som barn (UNICEF, 2009).

När Sverige år 1990 anslöt sig till Förenta Nationen (FN) gjorde Sverige ett bindande
åtagande att respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som
barnkonventionen åberopar, barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa samt deras rätt till
sjukvård och rehabilitering (Rynning, 2010). Barn har även andra rättigheter inom
hälso och sjukvård såsom rätten till liv och utveckling (artikel 6); rätten till skydd mot
fysisk och psykisk misshandel, övergrepp eller vanvård (artikel 19); rätten att få
uttrycka sina frågor som rör barnet själv och få dem beaktade i förhållande till ålder
och mognad (artikel 12). Artikel nr 3 har en övergripande princip att barnets bästa ska
komma i första hand vid alla åtgärder som berör barnet oavsett var de befinner sig
(ibid.).

Barnsjuksköterskan skall enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF), (2008) arbeta
utifrån FN:s barnkonvention och NOBAB standards (Nordisk förening för sjuka barns
behov). Barnsjuksköterskan bör fördjupade kunskaper i att förbereda, informera och
stödja barnet speciellt anpassat till utvecklingsnivån hos det enskilda barnet (ibid.).
Enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd (2014) framkommer det att
tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat och därför är det av stor vikt att
undersöka om sjuksköterskor har den specifika barnkompetens som krävs för att
barnen ska få den vård de har rätt till enligt FN:s barnkonvention och NOBAB
standards.

Bakgrund
De första barnsjukhusen började byggas i Europa i mitten av 1800-talet. Miljön
utformades till att likna hemmet och mödrarna uppmanades till att delta så mycket
som möjligt i omvårdnaden kring barnet, detta då det var brist på sjukvårdspersonal
(Hallström & Lindberg, 2009). Denna inställning ändrades i slutet av 1800-talet till att
föräldrarna skulle ha så lite kontakt som möjligt eller ingen kontakt alls med barnet
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som vistades på sjukhus. Detta gjordes då de befarades att föräldrarna förde med sig
infektioner till barnen som spreds i samhället under den här tiden och bidrog till den
höga barnadödligheten (Ygge, 2004). När föräldrarna som besökte sina barn på
sjukhuset lämnade dem och gick hem blev barnen ledsna och otröstliga. De barn som
inte hade haft besök på några dagar var lugna och harmoniska och utifrån detta drog
personalen slutsatsen att besöken var skadliga för barnen. På den här tiden var man
omedveten om att en längre separation från föräldrarna kunde förlänga
sjukhusvistelsen och tillfrisknandet. Det ansågs även vara skadligt för barnets
emotionella utveckling och i värsta fall utlösa depressioner hos barnen under tiden de
var på sjukhuset. Detta uppmärksammades av barnläkare och barnpsykiatriker i en
engelsk rapport den så kallade ”The Platt report” och slutsatsen var att barn skulle
vårdas i en miljö avsedd för barn och vårdas av personal med barnkompetens (ibid.).
Idag kännetecknas barnsjukvården av att föräldrarna ständigt är närvarande och deltar
så mycket som möjligt i vården och det har visat sig att det är det bästa för barnet
(Ygge, 2007).

År 1989 antog FN konventionen om barns rättigheter. Den består av 54 artiklar som
handlar om det enskilda barnets rättigheter i samhället. Grundprinciperna i FN:s
barnkonvention är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barns bästa
ska beaktas vid alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn
har rätt att säga sin mening och få den respekterad (UNICEF, 2009). Den har
undertecknats av de flesta av världens nationer och är det viktigaste gemensamma
dokumentet för barns rätt (Gustavsson, 2012).

NOBAB bildades år 1980 och är ett forum för barns rättigheter inom hälso och
sjukvård och de arbetar aktivt för att förbättra förhållanden för barn i sjukvården.
NOBAB har 10 standards som är utarbetade i enlighet med FN:s barnkonvention
(bilaga A). Den handlar om att barn ska vårdas på sjukhus endast när behandlingen
och omvårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i öppenvården
(NOBAB, 2004). Barn och föräldrar har rätt till att få information på rätt
utvecklingsnivå och vara delaktiga i beslut som gäller barnets behandling och vård.
Barn skall inte vårdas på vuxenavdelningar och personal som arbetar med barn skall
vara specialistutbildad och kunna bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet
och familjen. Omvårdnaden skall vara organiserad så det skapas kontinuitet för
barnen. Alla barn har rätt att bemötas med respekt, förståelse och på ett
integritetsbevarande sätt (ibid.).

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- sjukvård för barn och
ungdomar (2008) står det beskrivet att barnkompetensen är viktig för att kunna möta
barnet och familjen i dess livssituation, oavsett ålder och bakgrund och oavsett
sjukdom och handikapp. Det krävs specifik kunskap, färdighet och kompetens för att
mötet med familjen ska bli optimalt. Arbetet och förhållningssättet skall baseras på
beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (ibid.).
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Sjukhusvistelsen för ett barn är ofta en ny upplevelse. Den nya miljön kan leda till att
barn upplever rädsla och känner en förlorad kontroll på grund av oförmågan att styra
över sin egen tid när det gäller att äta, sova, eller göra olika aktiviteter. Sjukhusmiljön
bidrar till störd sömn bland annat genom att telefonen ringer, sjuksköterskor pratar
högt och att höra när andra barn gråter (Coyne, 2006a). Lek är positivt för barnet och
det är det mest effektiva sättet att minska spänningar, ilska, frustration och ångest som
kommer när barnet förlorar kontroll och självkänsla (Haiat, Bar-Mor & Schohat,
2003; Brady, 2009). I en studie av Salmela, Salanterä och Aronen (2010) framkom
det att om barnen får ha tillgång till fri lek med vänner, syskon eller andra barn
övervinner de många gånger sin sjukhusrädsla. En egen leksak eller gosedjur kan vara
en trygghet som barnen söker sig till i situationer där de upplever rädsla, som vid
smärta eller olika procedurer (ibid.). Leken skall vara anpassad till barnets ålder och
utveckling. Om sjuksköterskor kan kombinera lek under tiden de utför sitt arbete kan
det generera i en nära och förtroendefull relation mellan barnet och sjuksköterskan. På
det sättet kan barnets motstånd minska och samarbetet öka när sjuksköterskan ska
utföra något obehagligt (Haiat et al., 2003). Enligt NOBAB standards har alla barn
rätt att få tillgång till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och
sjukdomstillstånd (NOBAB, 2004).

Genom att sjuksköterskan ger barnet information om vad som skall hända läggs en
god grund för en bra relation mellan sjuksköterskan och barnet. På så vis kan barnet
få en positiv upplevelse av sjukhusvistelsen redan från början (Edwinsson-Månsson &
Enskär, 2008). Barn som får information känner glädje och upplever att de blir bra
behandlade (Coyne, 2006b). Informationen gör även det enklare för barnen att
uttrycka sina känslor.  Informationen kan ges på olika sätt beroende på barnets ålder
och mognad, det kan vara genom lek, berättelser, sagor eller broschyrer med bilder
(Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). Flera studier styrker att kontinuerlig
information på rätt utvecklingsnivå till både barn och föräldrar är viktig för att kunna
förbereda sig inför kommande undersökningar (Coyne, 2006b; Shields, Young &
McCann, 2008; Stratton, 2004; Thompson, Hupcey & Clark, 2003; Ygge, 2007). Om
föräldrarna får information och stöttning så de känner sig trygga blir de också bättre
på att ta hand om sina barn när de är inlagda på sjukhus (Ygge, 2007). Studier visar
att föräldrar har ett behov av att få vara delaktiga i beslut rörande sitt sjuka barn
(Shields et al., 2008; Stratton, 2004; Thompson et al., 2003; Ygge & Arnetz, 2004).
Sjuksköterskan behöver även klargöra i vilken utsträckning föräldrarna skall vara
delaktiga av barnets vård, för att föräldrarna ska känna sig trygga och säkra på vem
som gör vad. En del föräldrar vill vara delaktiga i allt medan andra föräldrar är osäkra
och behöver mer stöttning från sjuksköterskan (Ygge & Arnetz, 2004; Ygge, 2007).

Föräldrar tycker det är viktigt med kontinuitet i vården för att sjuksköterskan då har
större möjlighet att tillgodose familjens behov genom att lära känna barnet och
föräldrarna (Coyne, 2006b; Shields et al., 2008; Stratton, 2004). Sjuksköterskor
upplever att administrativa uppgifter tar mycket av deras tid och att de inte får den
tiden de behöver för att ge barnen och föräldrarna de stöd de har rätt till (Ygge, 2007).
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Det är viktigt att sjuksköterskor har den kompetens som krävs för att
patientsäkerheten skall stå i centrum och för att tillgodose barnets och föräldrarnas
behov (SSF, 2008). Barnsjuksköterskan skall arbeta utifrån barn och ungas rätt i
vården och följa kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso och sjukvård för barn och
ungdomar samt NOBAB standards (NOBAB, 2004; SSF, 2008).

Syfte
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar att NOBAB
standards följs när barn är inlagda på sjukhus.

Metod
Design
Studien har genomförts med en kvantitativ, deskriptiv design. Ett frågeformulär
utvecklades för att få svar på studiens syfte. Denna metod användes för att studera
sjuksköterskors uppfattningar (Olsson & Sörensson, 2011).

Urval
Studien har utförts på en barnavdelning på ett medelstort sjukhus i södra Sverige och
är en totalundersökning. Den aktuella barnavdelningen vårdar barn mellan 0-18 år
med varierande diagnoser, både akuta och elektiva. Samtliga sjuksköterskor (n=30)
oberoende av ålder, kön eller arbetslivserfarenhet som arbetade på barnavdelningen
vid studiens tidpunkt fick en förfrågan om att delta. Ansvarig verksamhetschef
kontaktades och fick information om studien och dess genomförande. Först efter
skriftligt godkännande från verksamhetschefen skickades ett mejl till alla
sjuksköterskor med information om studien. Därefter delade studenterna ut
frågeformuläret tillsammans med informationsbrevet och samtyckesblanketten i
sjuksköterskornas personliga postfack.

Instrument
Studenterna har utarbetat ett eget frågeformulär (bilaga B) eftersom NOBAB håller på
att utveckla ett nytt kvalitetsinstrument som inte fanns tillgängligt vid studiens
tidpunkt. Frågeformuläret har 16 påstående som har sin grund i NOBAB:s 10
standards som innefattar vårdform, relationer, närhet och trygghet,
föräldramedverkan, information, medbestämmande, miljö, stöd i utveckling,
kvalificerad personal, kontinuitet samt respekt och integritet. Svarsalternativen var



5

numrerade från 1-10 (stämmer inte alls till stämmer mycket bra). Efter varje fråga
fanns det plats att skriva kommentarer. I början av frågeformuläret fanns en fråga om
sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom barn och ungdom. Det utarbetade
frågeformuläret har testats med hjälp av ”Think aloud” metoden (Lundgrèn-Laine &
Salanterä, 2009) på sex sjuksköterskor med liknande kompetens som deltagarna i
studien. Denna metod användes för att testpersonerna skulle få verbalisera sitt
tänkande när de fyllde i frågeformuläret. Under tiden de fyllde i frågeformuläret
använde studenterna ljudinspelning på mobiltelefon. Studenterna satt med och
svarade på frågor som testpersonerna hade under tiden (ibid.). Påståendena i
formuläret har efter testet omformulerats till mer lättlästa påståenden som bara
innefattar ett och inte flera påståenden. Efter att studenterna lyssnat på
ljudinspelningen och antecknat det som framkom har filerna raderats från
mobiltelefonen.

Datainsamling
Datainsamlingen ägde rum under en fyra veckors period i september och oktober
2014. Efter tre veckor skickades en påminnelse ut till samtliga sjuksköterskor. Detta
gjordes för att få in tillräckligt med material till resultatet. Sjuksköterskorna lämnade
frågeformuläret och samtyckesblanketten i en låst låda som var placerad på
sjuksköterskeexpeditionen. Samtyckesblanketten separerades omedelbart från
frågeformuläret när lådan öppnades och delades upp i två separata högar, detta
gjordes för att inte kunna härleda svaren till den enskilda deltagaren. Alla
frågeformulär hade samtyckesblankett. Frågeformulären numrerades efter
insamlingen.

Databearbetning
Statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22
användes för databearbetning (Wahlgren, 2012). Inför bearbetningen analyserades
variablerna i frågeformuläret. Svarsalternativen (1-10) delade studenterna in i tre
grupper, stämmer inte alls (1-3), tveksamma (4-7) och stämmer mycket bra (8-10).
Resultatet sammanställdes som ett diagram för varje påstående där svaren
presenterades utifrån grupperingen av svarsalternativen. Studenterna har studerat och
granskat diagrammen samt läst kommentarerna till varje påstående. Utifrån alla
påståenden och kommentarer har studenterna delat in alla påstående i rubriker där
studiens resultat presenterades med både text och siffror.
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Forskningsetiska överväganden
Projektplanen har granskats av den lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid
Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad och har blivit godkänd
med Dnr U1 2014/ 501 detta i enlighet med Helgesson (2006) samt SSF (2003:460)
lag om etikprövning då forskning avser människor. Godkännande hämtades även från
verksamhetschefen på den aktuella barnavdelningen. Frågeformuläret hanterades
konfidentiellt och inga svar kunde härledas till individen som medverkade i studien i
enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Ett informationsbrev angående
studiens syfte och tillvägagångsätt skickades via mejl ut till samtliga sjuksköterskor
på den aktuella avdelningen. Sjuksköterskorna informerades om frivilligheten att
delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt information om när
datainsamling skulle ske. Före deltagarna besvarade frågeformuläret uppmanades de
att skriva på samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten separerades omedelbart när
lådan öppnades och delades upp i två separata högar för att inte kunna härleda
materialet till en enskild deltagare. Frågeformulären förvarades inlåsta i studenternas
hem under analysens gång. Materialet hanterades så att ingen mer än studenterna och
handledaren haft tillgång till det. Forskningsmaterialet kommer förstöras efter att
uppsatsen har blivit godkänd och publicerats i högskolans databas DIVA. Viss risk
fanns att sjuksköterskorna kunde känna skuld om de inte följer NOBAB standards,
men studenterna ansåg att risken var mycket liten. Eftersom studenterna arbetade på
den aktuella avdelningen fanns det en risk att individerna som ingick i studien
förskönade svaren eftersom de kände studenterna. Förhoppningen var dock att
deltagarna skulle se studien som en kvalitetssäkring. Studiens nytta var att resultatet
kunde leda till ett förbättringsarbete på den aktuella arbetsplatsen så att vården för
barn och deras familjer kunde förbättras. Det är en kvalitetssäkring för alla inblandade
parter om NOBAB standards följs.

Resultat
Resultatet baseras på 23 besvarade frågeformulär samt deltagarnas erfarenheter i form
av kommentarer som presenteras i löpande text. Av deltagarna var 12
specialistsjuksköterskor med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
och 11 grundutbildade sjuksköterskor.  Studenterna valde att sammanställa resultatet i
5 kategorier som har sin grund i NOBAB standards. Under kategorin inläggning på
barnavdelning presenteras påstående 2 och 3, under organisation presenteras
påstående 4,11 och 14, under information presenteras påstående 5,6 och 7, under
skola/lek presenteras påstående 8,9 och 10 och under kategorin kunskap/utbildning
och kompetens presenteras 12,13,15 och 16. Det framkom i påstående nummer 1 att
11 av sjuksköterskorna hade mycket god kunskap om NOBAB standards, sju var
tveksamma om de kände väl till NOBAB standards och fem ansåg att de inte alls
kände till NOBAB standards.
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Inläggning på barnavdelning
Fem sjuksköterskor ansåg att barn alltid läggs in på sjukhus endast när den
nödvändiga behandlingen och omvårdnaden inte kan ges på ett likvärdigt sätt i
hemmet eller i öppenvården, 13 är tveksamma och tyckte att det ibland förekom att
barnet läggs in på andra indikationer och att de skulle kunna vårdas hemma av sina
föräldrar. Barnet läggs ibland in för föräldrarnas skull då de är oroliga och trötta eller
för att läkaren är osäker.

Alla 23 sjuksköterskor svarade att det stämde mycket bra att de alltid uppmuntrar
föräldrar eller annan anhörig att stanna hos barnet under hela sjukhusvistelsen, men
det förekommer att barnet sover själv på avdelningen av olika anledningar som till
exempel äldre barn (16-18 år) som föredrar att sova själva. Ibland kan det också vara
lämpligt att någon annan anhörig stannar hos barnet.

Organisation
Majoriteten av sjuksköterskorna (n=18) tyckte det stämde mycket bra att det fanns
rutiner som avsåg att alla föräldrar får information om avdelningens rutiner. När
barnet läggs in på barnavdelningen fick de alltid muntlig information av tjänstgörande
sjuksköterska. På varje vårdrum finns också skriftlig information på en tavla där
föräldrarna får den information de behöver om avdelningens rutiner. Några
sjuksköterskor (n=5) var tveksamma till om rutinerna följdes, särskilt nattetid och vid
akuta inläggningar då det inte prioriterades med muntlig information.

16 sjuksköterskor på avdelningen var tveksamma till om vård och behandlingsteamet
kring barnet är organiserat och ger barnet kontinuitet, sex tyckte det stämde mycket
bra, och en sjuksköterska tyckte inte alls det stämde. De ansåg att personalen ofta får
rotera inom avdelningens olika grupper och barnen fick träffa fler sjuksköterskor än
nödvändigt under sin vistelse på avdelningen. En sjuksköterska önskade att
samordningen blev bättre och menade att det går att åtgärda. Sjuksköterskorna ansåg
också att personalbristen gjorde organisationen rörig och det ledde till att barnen inte
fick vårdkontinuitet.

Att barnen alltid vårdades på barnavdelning på det aktuella sjukhuset tyckte 16
sjuksköterskor stämde mycket bra. Det hände att barnen placerades ut på andra
avdelningar, när barnet behövde specifik vård som inte fanns på barnavdelningen. Det
framkom dock att det vårdades en hel del vuxna patienter på barnavdelningen och
sjuksköterskorna upplevde detta som negativt och tyckte inte det var patientsäkert
varken för barnen eller för de vuxna patienterna.
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Information
Av de 23 deltagarna svarade 20 sjuksköterskor att de tyckte barnen fick mycket bra
information om vården på ett sätt de kunde förstå. Resterande svarade att det kunde
finnas omständigheter som gjorde att informationen blev bristfällig, det kunde vara
språksvårigheter, tidsbrist i den akuta situationen. En sjuksköterska beskrev att det
ibland var svårt att veta om barnen alltid förstod. Samtliga sjuksköterskor ansåg dock
att de gav föräldrarna förståelig information om barnets vård och tillräcklig
information för att de aktivt skulle kunna ta del i barnets vård.

Skola/lek
Möjlighet till lek anpassat för barnets ålder på avdelningen var 13 sjuksköterskor
tveksamma till. De ansåg att lekterapin var bristande och att tillgången till leksaker
för små barn var bra, men att det fanns sämre tillgång för sysselsättning till
tonåringar. De tyckte att avreaktionsleken var bristande och att lekterapin skulle
kunna utvecklas. Nio sjuksköterskor tyckte det fanns mycket bra tillgång till lek
anpassat för barnets ålder.

Tillgång till skolundervisning som var anpassad till barnets ålder tyckte 10
sjuksköterskor stämde mycket bra, sju var tveksamma och sex tyckte inte alls det
stämde. En sjuksköterska kommenterade att det var bristfällig skolundervisning till
äldre barn.

I studien framkom att 15 sjuksköterskor var tveksamma till om det fanns bra
möjligheter för barnen att träffa jämnåriga för lek och aktivitet på avdelningen. I
kommentarerna från sjuksköterskorna framkom att det fanns tillfällen när det inte var
möjligt att träffa andra barn, som till exempel när barnen var infekterade och isolerade
på sina rum eller när de var så sjuka så de inte orkade eller när jämnåriga inte fanns på
avdelningen vid just det tillfället. Resterande sjuksköterskor (n=8) tyckte det stämde
mycket bra att barnen fick möjligheter att träffa jämnåriga för lek och aktivitet.

Kunskap/utbildning/ kompetens
I studien framkom att 19 sjuksköterskor instämde med att de hade mycket bra
kompetens och utbildning som krävdes för att bemöta barns fysiska behov och fyra
sjuksköterskor var tveksamma. I kommentarer från dessa sjuksköterskor framkom att
de var ganska nya på avdelningen och skulle gärna haft specialistutbildning inom barn
och ungdom för att kunna känna sig ännu mer trygga i att bemöta barnens fysiska
behov.

Tio sjuksköterskor tyckte att de bemötte barnens psykiska behov mycket bra,
nästintill hälften av sjuksköterskorna (n=12) var tveksamma. Även här hade
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sjuksköterskorna beskrivit i kommentarerna att de gärna hade haft specialistutbildning
inom barn och ungdom.

Flertalet av sjuksköterskorna på avdelningen (n=22) tyckte att de var mycket bra på
att bemöta barnen på deras nivå och majoriteten (n=20) tyckte de var mycket bra på
att respektera barnens integritet. Sjuksköterskorna kommenterade att bemötandet blev
bortprioriterat i situationer när barnets tillstånd var kritiskt och krävde akut
omhändertagande utan barnets medgivande.

Diskussion

Metoddiskussion
Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskor som arbetade på en
barnavdelning uppfattade att NOBAB standards följdes när barn var inlagda på
sjukhus. Den kvantitativa metoden som användes i studien var en bra metod för att
resultatet skulle svara på syftet (Olsson & Sörensson, 2011). Samtliga sjuksköterskor
(n=30) på den aktuella barnavdelningen fick möjlighet att besvara frågeformuläret.
Totalt svarade 23 sjuksköterskor på frågeformuläret och enligt Trost (2012) anses
76,6% vara en hög svarsfrekvens på en kvantitativ studie.

Sjuksköterskorna fick först ett mejl med information om studien. Mejl ansåg
studenterna var det bästa sättet att få ut information till alla sjuksköterskor. Ett
frågeformulär utvecklades av studenterna och efter varje påstående fanns det
möjlighet för deltagarna att skriva kommentarer. Studenterna var medvetna om
svårigheten med att göra ett eget frågeformulär och hade oturen att NOBAB:s
kvalitetsinstrument var under omarbetning under studiens tidpunkt och fanns därför
inte tillgängligt. För att försäkra oss om att frågeformuläret gick att använda testades
frågeformuläret med ”Think aloud” metoden vilket ledde till att påståendena
omformulerades och blev för deltagarna mer lättlästa (Lundgrèn-Laine & Salanterä,
2009). Det uppkom en svårighet i samband med databearbetningen. Tio
svarsalternativ var för många variabler för att presentera ett resultat med 23 besvarade
frågeformulär. Studenterna delade därför in svarsalternativen i tre grupper och ansåg
att de variablerna presenterade sjuksköterskornas uppfattningar på ett bra sätt.
Frågeformulärets utformning gick från stämmer inte alls (1-3) till stämmer mycket bra
(8-10) därför ansåg studenterna att svarsalternativ 4-7 vara tveksamma. Studenterna
ansåg 4-7 vara tveksamma för att det är enkelt att lägga sig i mitten då man är osäker
och inte vill välja det ena eller det andra. Studenterna anser att studiens resultat
svarade mot syftet och har därmed en hög validitet (Eliasson, 2010). Studiens
reliabilitet hade sannolikt varit högre om NOBAB:s kvalitetsinstrument använts, som
är ett välbeprövat instrument. För att öka reliabiliteten ytterligare hade det varit bättre
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att spannet på svarsalternativen hade varit 1-4 så varje variabel kunnat presenteras i
resultatet. Det hade även varit lättare att sammanställa. Studenterna förväntar sig att
resultatet blivit samma om studien hade upprepats på så likartade villkor som möjligt.
Studien går inte att generalisera då olika organisationer inte har samma förutsättningar
(ibid.). Studenterna anser att sjuksköterskorna hade gott om tid på sig att fylla i
frågeformuläret, men det kan finnas risk att sjuksköterskorna kände sig stressade då
det pågick ytterligare en undersökning med frågeformulär under samma tidsperiod.
Studenterna är medvetna om att det fanns en risk att sjuksköterskorna förskönade
svaren eftersom de känner studenterna. Under analysens gång var det svårt att förstå
vad kommentarerna innebar och hur de skulle komma med i resultatet på ett bra sätt.
Fördelen med att ha med kommentarer efter varje påstående var att få utökade svar
samt att sjuksköterskorna fick möjlighet att förtydliga sina svar. Kommentarerna har
tolkats av studenterna och presenterades i löpande text i resultatet. Om
frågeformuläret endast hade haft möjlighet till kommentarer efter sista påståendet
ansåg studenterna att det fanns en risk att sjuksköterskorna bara fokuserade på de sista
påståendena och att viktig information uteblev. För vidare forskning inom området
där det önskas mer djup i svaren är en kvalitativ metod lämplig (Eliasson, 2010).

Resultatdiskussion
Enligt NOBAB standards (2004) ska barnen endast läggas in när den nödvändiga
behandlingen inte kan ges på ett likvärdigt sätt i hemmet eller i öppenvården. I
resultatet framkom att majoriteten av sjuksköterskorna var tveksamma till att detta
följs på avdelningen. Sjuksköterskorna ansåg att de kunde bero på att oerfarna läkare
ofta jobbar nattetid och lägger in barnen på grund av osäkerhet eller för att föräldrarna
är oroliga. Det framkom inte i resultatet om det aktuella sjukhuset erbjuder
hemsjukvård, studenterna anser dock att hemsjukvård kunde vara gynnsamt på många
sätt då barnen kan vårdas i hemmet. Det har även visat sig i en rapport från SBU
(1999) att hemsjukvård ökar barnens och föräldrarnas livskvalitet och de är även mer
nöjda med hemsjukvården än med vården på sjukhus (ibid.).

Alla barnen har rätt till sina föräldrar eller annan närstående dygnet runt när de är
inlagda på sjukhus enligt NOBAB standards, detta stämmer överens med vad som
framkom i studiens resultat (NOBAB, 2004). Det står även beskrivet i
kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor att föräldrarna ska erbjudas plats i
nära anslutning till barnet när de vårdas på sjukhus (SSF, 2008).

Enligt NOBAB standards skall behandlingsteamet kring barnet vara organiserat och
ge barnen kontinuitet i vården (NOBAB, 2004). Detta överensstämde inte med
resultatet i studien där majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att barnen fick träffa
onödigt många sjuksköterskor under sjukhusvistelsen. Det framkom även att
personalbristen på avdelningen kunde bidra till att barnen fick träffa fler
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sjuksköterskor än nödvändigt då personalen ofta fick rotera inom de olika grupperna
på avdelningen. Vikten av att barnen har en nära och bra relation med sjuksköterskan
framkommer i flera studier (Brady, 2009; Corsano, Majorano, Vignola, Cardinale,
Izzi & Nuzzo, 2012; Ygge & Arnetz, 2004). Den nära relationen bidrar till att barnen
mår bättre och hjälper dem hantera smärtsamma och obehagliga undersökningar och
barnen kan acceptera sjukhusvistelsen (Corsano et al., 2012).

I resultatet framkom det att flertalet av sjuksköterskorna (n=20) tyckte att de gav
barnen information om deras vård på rätt utvecklingsnivå. Samtliga sjuksköterskor
(n=23) uppfattade att föräldrarna fick information om barnets vård på ett sätt de kunde
förstå för att kunna ta del i barnets vård. Resultatet överensstämmer med riktlinjerna i
kompetensbeskrivningen och NOBAB standards där sjuksköterskan har skyldighet att
förvissa sig om att barnet och dess närstående förstår den givna informationen
(NOBAB, 2004; SSF, 2008). I en studie av Ygge, Lindholm & Arnetz (2006) belyser
sjuksköterskor att de avdelningar som har goda rutiner avseende information för att
öka delaktigheten hos föräldrarna också har väldefinierade föräldra- och
personalroller (ibid.). Sjuksköterskorna uttrycker att det alltid går att förbättra de
rutiner som finns. Detta styrks av studier där föräldrarna beskriver vikten av att
sjuksköterskor alltid bör förvissa sig om att föräldrarna förstått och klargöra vem som
gör vad för att inte missförstånd skall uppstå. Då kan föräldrarna fokusera på att
stödja och ta hand om sitt sjuka barn (Ygge & Arnetz, 2004; Ygge, 2007). En studie
av Coyne (2006b) visar på betydelsen av information, de barn och ungdomar som får
tillräcklig information och får ta del av sin vård känner sig lyckliga, lugna och som en
person med rättigheter. I flera studier framkommer att kontinuerlig information till
barn och föräldrar är viktiga för att de ska kunna förbereda sig inför undersökningar
(Coyne, 2006b; Lambert, Glacken & McCarron, 2012; Shields, Young & McCann,
2008; Stratton, 2004; Thompson, Hupcey & Clark, 2003). I Lambert et al. (2012)
beskrivs att de barn som fått tillräckligt med information inför en undersökning
minskar osäkerheten och barnen får en känsla av kontroll.

I resultatet var flertalet av sjuksköterskorna (n=13) tveksamma till att det fanns lek
anpassad till barnets ålder på avdelningen. Det framkom även att utbudet var sämst
för tonåringar. Det framkommer även i studie där barn mellan 7-8 år beskriver att
utbudet av sysselsättning och leksaker endast gynnar de små barnen (Lambert, Coad,
Hicks & Glacken, 2014). Det överensstämmer inte med NOBAB och
kompetensbeskrivningen som barnsjuksköterskorna ska arbeta utifrån, där det
beskrivs att alla barn som är i behov av sjukvård oavsett ålder har rätt till lekterapi
(NOBAB, 2004; SSF, 2008). Att ha tillgång till lek när barnet vistas på sjukhus kan
vara avgörande för barnets välmående. Detta styrks av flera studier som visar på att
leken är det mest effektiva sättet att minska spänningar, ilska, frustration och ångest
som uppkommer i samband med sjukhusvistelsen (Brady, 2009; Haiat et al., 2003;
Lambert et al., 2014). Det råder delade meningar bland sjuksköterskorna i studiens
resultat om det finns tillgång till skolundervisning som barnen har rätt till enligt
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kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor och NOBAB standards (NOBAB,
2004; SSF, 2008).

I studiens resultat framkom att 12 av de 23 sjuksköterskorna var specialistutbildade
inom barn och ungdom. Flera av sjuksköterskorna som var allmänutbildade
kommenterade att de skulle behöva specialistutbildning för att kunna bemöta barnens
fysiska och psykiska behov på ett mer tillfredställande sätt. Riksföreningen för
barnsjuksköterskor arbetar för att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor som
arbetar med barn. Vikten av att sjuksköterskor som arbetar med barn är
specialistutbildade styrks även i kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor och
NOBAB standards (NOBAB, 2004; SSF, 2008).

Konklusion
Resultatet visade att sjuksköterskorna delvis följer NOBAB standards.
Sjuksköterskorna gör sitt yttersta för att följa NOBAB standards utifrån de
förutsättningar som finns i verksamheten. Sjuksköterskorna ansåg att de förutom i
akuta situationer alltid bemöter barnen på deras nivå och respekterar alltid barnens
integritet. Sjuksköterskorna ger barnen information och tar hänsyn till barnets
utvecklingsnivå och föräldrarna får den informationen de behöver för att aktivt kunna
ta del i barnens vård. Det framkom brister i organisationen som kunde leda till att
barnen inte får vårdkontinuitet. Det finns tillgång till lek och skola på avdelningen,
dock framkom bristande sysselsättning för tonåringar och avreaktionslek på
avdelningen.

För att kunna följa NOBAB standard fullt ut krävs mycket arbete inom
organisationen. Genom reflektioner i arbetsgruppen kring erfarenheter i samband med
mötet med barnet kan barnkompetensen hos sjuksköterskorna öka. Det är även viktigt
att lyfta fram NOBAB vid introduktion och utbildningsdagar för att öka kunskapen
om barnens bästa och rätt när de vårdas på sjukhus. Det hade troligtvis varit av värde
att genomföra en större studie och inkludera andra yrkeskategorier som vårdar barn
och därav få en bredare insikt av hur NOBAB standard följs.
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BILAGA A

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- sjukvård

1. Vårdform
Barn skall läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga behandlingen och omvårdnaden inte
kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i öppenvården.

2. Relationer, närhet och trygghet
Barn på sjukhus har rätt till att ha förälder eller annan närstående hos sig under hela
sjukhusvistelsen.

3. Föräldramedverkan
Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn och få möjlighet att övernatta.
Föräldrar ska inte behöva få extra kostnader eller förlora i inkomst i samband med barnets
sjukhusvistelse. Föräldrar skall få information om avdelningens arbetssätt, rutiner och få stöd
att ta aktivt del i barnets vård.

4. Information
Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, behandling och vård på ett sätt
som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder. Åtgärder skall vidtagas för att minska
fysisk och psykisk stress.

5. Medbestämmande
Barn och föräldrar skall efter grundlig information vara delaktiga i beslut som gäller
behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar
och undersökningar.

6. Miljö
Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn behöver
träffa jämnåriga för lek och aktiviteter under trygga förhållanden. Det får inte finnas
åldersbegränsningar för besökande till barn.

7. Stöd i utvecklingen
Barn skall ha möjlighet till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och
sjukdomstillstånd, i en miljö som skall vara utformad och utrustad för att möta deras behov.
Personal skall vara specialistutbildad för att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn.

8. Kvalificerad personal
Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan
bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.

9. Kontinuitet
Vård- och behandlingsteamet skall vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet
i vården.

10. Respekt och integritet
Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet skall respekteras.



BILAGA B

Barnets rätt i vården

Sätt ett kryss i rutan som du tycker stämmer. Det finns möjlighet
att lämna övrig kommentar efter varje fråga.

Jag är specialist sjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård hos barn och ungdomar?

JANEJ

1. Jag känner väl till NOBAB standards.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Jag anser att barn läggs in endast när den nödvändiga behandlingen och
omvårdnaden inte kan ges på ett likvärdigt sätt i hemmet eller i öppenvård.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Jag uppmuntrar alltid föräldern att stanna hos sitt barn under hela sjukhusvistelsen.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________



BILAGA B

4. Det finns väl utarbetade rutiner på avdelningen som avser att alla föräldrar får
information om avdelningens rutiner.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2 3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Jag ger barnet information om vården på ett sätt de kan förstå.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Jag ger föräldrar information om barnets vård på ett sätt de kan förstå.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1 2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Jag Informerar föräldrar tillräckligt för att de ska kunna ta del i barnets vård.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________



BILAGA B

8. Barn får träffa jämnåriga för lek och aktivitet på min avdelning.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Det finns möjlighet till lek anpassat till barnets ålder på min avdelning.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Det finns tillgång till skolundervisningen anpassat barnets ålder på min avdelning.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Vård och behandlingsteamet kring barnet på min avdelning är organiserat och ger
barnen kontinuitet i vården.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2 3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________



BILAGA B

12. Jag har sådan utbildning och kompetens som krävs för att bemöta fysiska behov hos
barnet.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Jag har sådan utbildning och kompetens som krävs för att bemöta psykiska behov hos
barnet.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Barn vårdas alltid på barnavdelning på mitt sjukhus.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9 10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________



BILAGA B

15. Jag bemöter alltid barnen på deras nivå.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16. Jag respekterar alltid barnets integritet.

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

1      2      3      4      5       6     7      8      9      10

Övrig kommentar: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan.
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