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Sammanfattning 

I Sverige lades 121 671 barn in för sjukhusvård år 2014. Var och en av barnen var i 

behov av en sjuksköterska som var ansvarig för deras omvårdnad, en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS). Enligt svensk lagstiftning har alla rätt till 

en fast vårdkontakt om ett behov uppstår. Syftet med denna studie var att beskriva 

vilka arbetsuppgifter en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom barnsjukvården har 

samt vilken kompetens som barnsjuksköterskor anser vara viktig. För att uppnå syftet 

genomfördes intervjuer med barnsjuksköterskor. Det transkriberade materialet har 

bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnade i tre kategorier, 

vilka speglar de arbetsuppgifter som en OAS har: Kunskap, Teamarbete och 

Trygghet. De tre kategorierna innefattade arbetsuppgifter såsom att inneha kunskap 

om barnet, samordna och planera, att vara kontaktperson och att informera. Resultatet 

bidrar till att belysa en OAS’s arbetsuppgifter för att kunna sprida kunskap om dess 

roll. 
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Abstract 

In Sweden 121 671 children were admitted to hospital care in 2014.  Each and every 

one of them needed a nurse responsible for their care, a primary nurse (PN). 

According to Swedish law, everyone has the right to a steady care taker if there is a 

need. The aim of this study was to describe what work assignments a PN within 

pediatric care has, and what competencies pediatric nurses consider important. 

Interviews with pediatric nurses were carried out to achieve this. The transcribed 

material has been worked at through a qualitative content analysis resulting in three 

categories that reflect a PN work assignments; Knowledge, Team work and Security. 

These three categories include work assignments such as: knowledge about the child, 

coordinate and planning, to be a patient confidant, and to educate. The results 

contribute to and elucidate a primary nurse’s work assignments and help spread 

knowledge about their role. 
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Inledning 

I Sverige finns för år 2014 registrerat 121 671 vårdtillfällen för barn i åldrarna noll till 

19 år (Socialstyrelsen, 2015). Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- 

och sjukvården (NOBAB) har tagit fram artiklar som beskriver barns rättigheter inom 

vården (Söderbeck, 2014). För ett barn ska en sjukhusinläggning endast genomföras 

om barnet inte kan få fullgod vård och omvårdnad i hemmet eller inom den öppna 

vården (Söderbeck, 2014). Barnet har rättigheter under sin sjukhusvistelse och det är 

av vikt att sjuksköterskan uppfyller de kompetenskrav som krävs (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Enligt NOBAB har barn inom sjukvården rätt till kontinuitet för att skapa en trygghet 

när de är inlagda på sjukhus (Söderbeck, 2014). Denna kontinuitet skapas genom att 

ha samma vård- och omvårdnadspersonal under vårdtiden. En sjuksköterska som 

utgör en fast vårdkontakt kan skapa en god kommunikation med barnet och 

föräldrarna.  En patientansvarig sjuksköterska (PAS) eller omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska (OAS) är den sjuksköterska som ska garantera kontinuitet och se till att 

helheten tas i beaktan (Östlinder, 2015a).  

Den fasta vårdkontakten har till arbetsuppgift att skapa en trygghet för patienten samt 

vara den person till vilken barnet och föräldrarna kan vända sig med sina frågor och 

funderingar (SFS 1982:763). PAS och OAS används liktydigt och är en sjuksköterska 

som har till arbetsuppgift att ha en överblickande helhetssyn över patientens situation 

(Korhonen & Kangasniemi, 2013). I Vidare är en PAS alternativt OAS den 

sjuksköterska som under sina arbetspass oftast är tilldelad den patienten som hon har 

ett övergripande ansvar för. En PAS eller OAS är den sjuksköterska som tar hand om 

en patient från inskrivning på sjukhusavdelningen till utskrivning därifrån (Sellick, 

Russell & Beckmann, 2003). 

PAS och OAS är begrepp som används inom sjukvården (Östlinder, 2015a; Östlinder, 

2015b). I studierna av Sellic et al. (2003) samt Korhonen och Kangasniemi (2013) 

beskrivs olika arbetsuppgifter som en PAS eller OAS ska utföra. Vidare beskriver 

Korhonen och Kangasniemi (2014) den huvudsakliga tanken med att tillsätta en PAS 

eller OAS för en patient. I lagtext finns dock inte beskrivet vilken kompetens som en 

PAS eller OAS ska ha (SFS 1982:763). Syftet med denna studie var därför att 

undersöka vilken kompetens som barnsjuksköterskor anser att en PAS alternativt 

OAS inom barnsjukvården bör besitta, men även vilka arbetsuppgifter de behöver 

utföra, för att optimalt tillgodose barnets behov av omvårdnad. 
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Bakgrund 

Formell och faktisk kompetens 

Illeris (2013) menar att en person kan ha formell respektive faktisk kompetens. Att ha 

en formell kompetens innebär att personen har inhämtat sin kompetens genom en 

formell utbildning och kan intyga detta med hjälp av betyg, intyg eller liknande. Den 

faktiska kompetensen, är den kompetens som någon har i olika sammanhang för att 

utföra en specifik uppgift. Personen innehar då kompetens som kan utnyttjas för att 

hitta en lösning på aktuellt problem.  

Sjuksköterskans kompetensområden 

Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010), har utarbetat sex kärnkompetenser för sjuksköterskor vilka innefattar 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Kärnkompetenserna syftar bland 

annat till att kvaliteten i vården ökar genom att patienten får bidra med erfarenhet och 

kunskap samt få en delaktighet i vården, vilken ökar vårdsäkerheten. I 

kärnkompetenserna ingår arbetet med personcentrerad vård för att individanpassa 

vården där patientens behov är i fokus och där sjuksköterskan har till arbetsuppgift att 

skapa en bra relation mellan sig och patienten. Vidare belyses forskning som visar på 

ett bättre resultat för patienten om vårdens olika professioner samarbetar i team. Detta 

teamarbete främjar enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) kontinuitet och 

säkerhet. Det är dock viktigt att teamet även arbetar med en personcentrerad vård. 

Alla medarbetare i ett vårdteam skall arbeta efter samma värdegrund och agera för att 

barnet och barnets familj skall få en optimal vård. Vård och omvårdnad ska utföras 

efter bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap samt beprövade erfarenhet. Med hjälp 

av egen erfarenhet inom det område där sjuksköterskan är verksam kan ett 

förbättringsarbete ske samt insamling av data för att kunna öka kvaliteten på 

omvårdnaden. En sjuksköterska behöver kunskap om organisationen, miljön och 

vårdteamets kompetenser för att skapa en säker vård. Säkerhetstänkandet ska fokusera 

på inträffade händelser likväl som händelser som riskerar att hända i framtiden och 

med dessa i åtanke minimera risken att de inträffar. Sjuksköterskans uppgift om 

information att föra vidare är en viktig del i arbetet. Det behöver finnas system för att 

föra vidare informationen för att säkerställa korrekt överföring av omvårdnadsdata 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

En barnsjuksköterska har i sin profession flertalet kompetenskrav att arbeta utifrån i 

sitt arbete (Karlsson, Mörelius, Radeskog, Runeson & Rydberg, 2008). 

Barnsjuksköterskan skall alltid ha barnets bästa i åtanke vid beslut angående 

omvårdnadsåtgärder. För att kunna tillgodose barnets behov inom sjukhusets 

omvårdnad behöver barnsjuksköterskan vara verksam i tvärprofessionella vårdteam 
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och samverka med dessa. De behöver ha kunskap om att samordna vården genom en 

dialog med andra vårdkontakter, aktörer, myndigheter och organisationer för att 

genomföra och planera barnets omvårdnad. Genom att sjuksköterskan samordnar 

olika instanser inom vården så innehar sjuksköterskan en ledarroll (Socialstyrelsen, 

2005).  

För att värna om barnets bästa måste barnsjuksköterskan agera för att bygga ett 

förtroende (Karlsson et al., 2008). Barnet har rätt att känna trygghet och ska bli 

bemött på ett sätt som främjar delaktighet för både barn och anhöriga. Familjen ska 

kunna känna att de har en god relation med barnsjuksköterskan och känna att deras 

samspel fungerar på ett bra sätt (Karlsson, et al., 2008). 

Sjuksköterskan ska enligt sin kompetensbeskrivning bemöta patienter och familjer på 

ett respektfullt och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 2005). Barnsjuksköterskan ska först 

och främst kommunicera med barnet och göra detta på ett respektfullt och förstående 

sätt (Karlsson et al., 2008). Barnet har rätt att få information på ett sätt som är 

åldersadekvat och det är barnsjuksköterskans arbetsuppgift att förvissa sig om att både 

barn och närstående har tagit till sig informationen och förstår dess innebörd. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29a § är verksamhetschefen 

ansvarig för att vid behov utse en fast vårdkontakt. Om en fast vårdkontakt skall utses 

baseras på behovet och om patienten själv uttrycker denna vilja. Denna paragraf 

stärks även av patientlagen (SFS 2014:821) kapitel sex. Hädanefter kommer 

begreppet OAS att användas, vilket syftar till både PAS och OAS. 

Begreppet att arbeta utifrån en modell med en omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

myntades av Manthey (Pontin, 1999; Laakso & Routasalo, 2001). När Manthey 

myntade arbetssättet ville hon ta fram ett sätt att arbeta som passade på organiserade 

strukturer såsom sjukhus (Pontin, 1999). Arbetssättet bygger på att den 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ska ta ansvar, skapa kontinuitet, ha en direkt 

kontakt med patienten och vara den vårdare som planerar omvårdnaden. En OAS är 

den som har det individuella ansvaret för patienten likväl som hon är ålagd att arbeta i 

team. OAS ska se till att patienten möts på ett för honom/henne individanpassat sätt 

och uppmuntra patienten till största möjliga medverkan i sin omvårdnad. Mantheys 

syfte när hon framtog arbetssättet var att arbeta utifrån en patientcentrerad vård och 

att arbeta praktiskt i stället för byråkratiskt. En OAS garanterar inte god kvalitet på 

omvårdnaden, däremot kan skapa förutsättningar för att åstadkomma en god kvalitet. 

Vårdkvaliteten kan dock uppnå så bra kvalitet som kompetensen hos 

omvårdnadspersonalen (Nissen, Boumans & Landeweerd, 1997). 
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I en studie av Sellic et al. (2003) framkom att en OAS var den sjuksköterska som var 

ansvarig för en mindre grupp patienter från det att de skrevs in till dess att de skrevs 

ut från sjukhuset. Enligt Östlinder (2015b) syftar OAS på den sjuksköterska som har 

ansvaret för att ha en helhetssyn på patienten. En OAS är den person som enligt 

Korhonen och Kangasniemi (2013) har som främsta arbetsuppgift att kommunicera 

med patienten och etablera en emotionell förståelse. I en annan studie (Korhonen & 

Kangasniemi, 2014) framkom att en OAS främsta arbetsuppgift är att försäkra sig om 

att föräldrarna har den kunskap som krävs för att ge sitt barn den vård som barnet är i 

behov av. 

Ansvaret som en OAS har kan förklaras som direkt omvårdnad och administrativa 

arbetsuppgifter som rör patienten (Östlinder, 2015a; Östlinder, 2015b). Sellic et al. 

(2003) menar att OAS är den person som planerar vården och tänker igenom hur 

vården ska fungera när patienten kommer hem. OAS delegerar ansvaret till annan 

omvårdnadspersonal när hon själv inte är i tjänst. En OAS har även till uppgift att 

finnas tillgänglig för patienten och patientens familj (Korhonen & Kangasniemi, 

2013). Enligt Korhonen och Kangasniemi (2013) såg patientens föräldrar på barnets 

OAS som den sjuksköterska vilken inger en känsla av trygghet och en känsla av god 

omvårdnad. Behovet av en OAS fanns enligt föräldrarna om barnets tillstånd 

förvärrades såväl som förbättrades.  

Sellic et al. (2003) undersökte tillfredsställelsen hos patienter som hade vårdats i ett 

sammanhang med en OAS. Vad som framkom var en ökad tillfredsställelse hos 

patienter som vårdats med en OAS jämfört med de som inte fick en OAS sig tilldelad. 

Studien visade att omvårdnadsansvariga sjuksköterskor hade en mer uttalad förståelse 

för patient såväl som närstående. De delgav patienten i större utsträckning 

information om patientens tillstånd, men även att de tänker igenom hur omvårdnaden 

ska fungera när patienten kommer hem. 

Det finns enligt Korhonen och Kangasniemi (2014) tre olika sätt som en OAS kan 

bemöta familjer som vårdats inom den slutna sjukvården. Det första förhållningssättet 

är att relationen mellan OAS och familj är begränsad till vårdtiden. Kommunikationen 

är riktad till patientens behov av omvårdnad och andra samtalsämnen undviks. Det 

andra förhållningssättet innebär att OAS kan acceptera viss kontakt efter avslutad 

vårdtid. Kontakten kan dock vara professionell och endast kontaktuppgifter till 

avdelningen ges ut. Det tredje förhållningssättet innebär att OAS har en personlig 

relation till familjerna och när vårdtiden för patienten var slut ansåg inte OAS att det 

var nödvändigt att avsluta kontakten. 

När den ansvariga sjuksköterskan har en kunskap om patienten och patientens familj 

samt en förståelse för deras livssituation kan en nära vårdrelation skapas (Hopia, 
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Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). Vårdrelationen skapar trygghet för 

familjen genom att sjuksköterskan har en tät kontakt med dem och ger dem 

kontinuerlig information. När barn är patienter känner föräldrarna ett stort behov av 

att sjuksköterskan tar kontakt med familjen. Enligt föräldrarna var det viktigt att 

sjuksköterskan lärde känna familjen och tog reda på hur barnet var innan det blev 

inlagd på sjukhus (Hopia et al., 2005). 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Imogene M. King (1981) menar att barn påbörjar livet som en 

del av en familj. Under uppväxten lär sig barnet att inta olika roller i olika 

sammanhang och vid interaktion med vården intar barnet en roll som patient. Ett barn, 

i rollen som patient har rättigheter, vilka NOBAB har tydliggjort i tio artiklar 

(Söderbeck, 2014). Artiklarna handlar om vårdform, relationer, närhet och trygghet, 

föräldramedverkan, information, medbestämmande, miljö, stöd i utvecklingen, 

kvalificerad personal, kontinuitet samt respekt. 

Det finns flera sätt för ett barn att integrera med andra människor (King, 1981). King 

(1981) nämner en interaktion mellan människor såsom till exempel mellan en 

sjuksköterska och en patient. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient bygger 

på gemensamma mål. Patienten behöver bli delaktig när ett mål bestäms och för att 

kunna vara delaktig behöver han eller hon få förståelse för sin situation. I NOBAB’s 

fjärde artikel påtalas barnets rätt till att få information på ett åldersadekvat sätt och de 

ska bemötas på ett respektfullt sätt som värnar om deras integritet (Söderbeck, 2014). 

I NOBAB’s artiklar framgår även att barnet har rätt att vårdas av personal som har 

kompetens att se till barnets såväl som familjens fysiska och psykiska besvär. Barn 

har rätt att vårdas på en avdelning avsedd för barn och de har rätt till kontinuitet i 

vården. Att en förälder eller närstående alltid får vara hos barnet under 

sjukhusvistelsen är en rättighet för barnet. De har rätt till en samordnad vård för att 

vidmakthålla kontinuiteten. Kontinuiteten ska bevaras vare sig det gäller vård, 

omvårdnad eller skolundervisning. 

Enligt King (1981) är målbeskrivningar en central del i omvårdnaden. 

Vårdpersonalens makt kan användas för att fatta ett beslut om hur ett specifikt mål 

ska uppnås. För att uppnå ett specifikt mål görs detta med hjälp av barnets kunskap 

och tidigare erfarenheter. Beslutet för att uppnå omvårdnadsmålet börjar med att 

identifiera problemet följt av att analysera det och slutligen välja det bästa möjliga 

alternativet med målet som ska uppnås i åtanke.  
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Problemformulering 

Enligt svensk lagstiftning har alla rätt till en fast vårdkontakt när behovet uppstår. 

Inom den slutna sjukvården används ofta begreppet OAS. Sjuksköterskor inom 

barnsjukvården kan inneha rollen som OAS och utföra de arbetsuppgifter som detta 

medför. Dock finns det ingen arbetsbeskrivning för en OAS. Det finns inte heller 

någon bestämmelse på vem som kan vara OAS. Därför är det av vikt att undersöka 

vilka arbetsuppgifter en OAS ska ha samt vilken kompetens som anses vara av vikt 

för denna roll. 

Syfte 

Syftet var att beskriva en omvårdnadsansvarig sjuksköterskas arbetsuppgifter samt att 

undersöka vilken kompetens som barnsjuksköterskor anser vara viktig för rollen som 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Metod 

Design 

Studien är en kvalitativ studie med deskriptiv design. Genom en kvalitativ studie fås 

en förståelse för hur ett fenomen upplevs av individer (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer har använts för att intervjua aktuella barnsjuksköterskor. 

Vid en semistrukturerad intervjuteknik är frågeställningarna framtagna i förväg. 

Frågorna är öppna för att ge informanterna utrymme att fritt uppge sin version av det 

aktuella ämnesområdet (Polit & Tatano Beck, 2014). I denna studie var syftet att 

beskriva de arbetsuppgifter och den kompetens som specialistutbildade sjuksköterskor 

med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar anser vara viktiga för 

en OAS inom barnsjukvården. 

Urval 

Tre sjuksköterskor med en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar har ingått i studien. De var anställda på en barnavdelning i västra 

götalandsregionen. 

Initialt kontaktades ansvarig verksamhetschef för godkännande att genomföra studien. 

Efter verksamhetschefens godkännande kontaktades berörd avdelningschef för 

godkännande. Avdelningschefen godkände att studien fick genomföras inom hennes 

ansvarsområde och med hjälp av henne framtogs en e-postlista för att via e-post 

skicka ut information om studien och förfrågan om deltagande till de sjuksköterskor 

som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att informanterna 

skulle vara specialistutbildade inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det 

fanns inga krav på en specifik ålder eller att de skulle ha arbetat ett visst antal år inom 
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barnsjukvården. De första tre sjuksköterskorna som tackade ja och som uppfyllde 

inklusionskriterierna ingick i studien och kontaktades för att bestämma tid och plats 

för intervju. De tre informanterna som deltog i studien var alla kvinnor relaterat till 

bristen på manliga barnsjuksköterskor på aktuell avdelning. 

Datainsamling 

Intervjuerna utgick från en framtagen intervjuguide. Intervjuguiden prövades genom 

en pilotintervju varpå frågorna reviderades. Följande intervjuguide användes vid 

intervjuerna: 

 Vad kallar ni den sjuksköterska (XX) som har ett mer omfattande ansvar för en 

patient? 

 När tycker du att en patient behöver en XX? 

 Vem utser en XX? 

 Vad har en XX för uppgifter till skillnad från andra sjuksköterskor? 

 Vilka kompetenser anser du är viktiga hos en XX? 

 Om det skulle börja en ny sjuksköterska eller barnsjuksköterska, vilka råd skulle 

du ge för att vara en bra XX? 

 Har du något ytterligare du skulle vilja tillägga vad gäller kompetens hos en XX? 

Intervjuerna ägde rum under september månad 2015 och genomfördes på 

informanternas arbetsplats under arbetstid. De var semistrukturerade och följde 

ovanstående intervjuguide. Under intervjuerna fanns möjlighet för den som 

intervjuade att ställa öppna följdfrågor för att informanterna skulle kunna utveckla 

sina svar eller tydliggöra dem. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

inspelningsfunktion på mobiltelefon. Varje intervju tog mellan 15 och 25 minuter.  

Bearbetning av data 

Intervjuerna har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Till en början transkriberades varje intervju, därefter 

lästes det transkriberade materialet ett flertal gånger. Detta resulterade i analysenheter 

att arbeta med. Genom att ta fram de stycken i den transkriberade texten som svarade 

mot syftet, togs meningsbärande enheter fram, vilka var stycken eller ord som 

sammanlänkades genom sitt innehåll. De meningsbärande enheterna kondenserades, 

vilket avsåg den process som abstraherade innehållet till koder, dock utan att ta bort 

det centrala innehållet. När flera koder hade tagits fram sammanställdes dessa utifrån 

sitt liknande innehåll och bildade på så sätt underkategorier och slutligen kategorier. 

Kategorierna bildade det manifesta innehållet. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Men man måste 

nog ändå ha ett 

sinne för att kunna 

se det här med 

planering och så 

och kunna tänka ett 

steg eh längre…så 

att… ordna i klara 

SVP och dra ihopa 

en asså eh kontakta 

regionhab 

Man måste kunna 

planera och tänka 

ett steg längre för 

att sammankalla 

till SVP och 

kontakta andra 

instanser. 

Ska tänka ett 

steg längre för 

att planera, 

kontakta och 

sammankalla 

Samordna och 

planera. 

Teamarbete 

blir man ju väldig 

kontakt för 

föräldrarna också 

asså och man blir 

ju väldigt viktig 

person för för 

föräldrarna 

Man blir en viktig 

kontakt och en 

viktig person för 

föräldrarna, 

En viktig 

kontaktperson 

för föräldrarna. 

Vara kontakt-

person 

Trygghet 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med World Medical Association Declaration of Helsinki (2008) fick 

informanterna skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt samt att de fick information om att de inte behövde fullfölja 

intervjun trots medgivande att delta och de hade rätt att avbryta deltagandet utan att 

ange orsak. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) var deltagandet frivilligt. 

Informanterna informerades om att de hade fri yttranderätt enligt Nationernas 

generalförsamlings kommission (FN-förbundet, 2012). Intervjuerna avkodades för att 

upprätthålla konfidentialitet enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Analysenheterna förvarades inlåsta hos studenten för aktuell studie och endast student 

har haft tillgång till materialet. Intervjumaterialet behandlades därigenom 

konfidentiellt. Efter studiens avslut och godkännande av magisteruppsats förstörs det 

transkriberade materialet och det inspelade materialet raderas i enlighet med 

Högskolan i Halmstads policy. 

Studiens genomförande godkändes av etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid 

Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad med diarienummret U1 

2015/516. Godkännande för att genomföra studien inhämtades från aktuell 

verksamhetschef för den avdelning där studien genomfördes. Efter detta inhämtades 
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även godkännande från aktuell avdelningschef. I anslutning till intervjuerna fick 

barnsjuksköterskorna fylla i ett skriftligt samtycke. 

Vinningen för deltagarna var att de erbjöds ta del av färdig studie och i enlighet med 

International Council of Nurses (ICN) sprida kunskap för att utveckla professionen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Uppsatsen publiceras, efter examinatorns 

godkännande, i högskolans Digitala Vetenskapliga Arkiv, DiVA, utan möjlighet att 

identifiera informanterna. 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier vilka beskriver vilka arbetsuppgifter som 

informanterna ansåg vara viktiga för att vara OAS. Kategorierna som framkom är 

Kunskap, Teamarbete och Trygghet. Till varje kategori framkom två till tre 

underkategorier. Kategorierna med underkategorier beskrivs nedan mer ingående och 

citat från informanterna presenteras, vilka benämns med intervju 1-3. För att vara 

OAS framkom från alla informanterna att det krävdes en formell kompetens i form av 

att vara legitimerad sjuksköterska, men utöver detta fanns det inga formella krav för 

att vara OAS. 

Kunskap 

Att ta vara på erfarenhet 

Förutom den formella kompetensen ansåg informanterna att det underlättade arbetet 

när en OAS hade erfarenhet. Genom att ha erfarenhet var det lättare att förutse vilket 

vårdförlopp som väntade patienten.  Det framkom att en OAS blev visare med tiden 

och på så sätt kunde sjuksköterskor med mer erfarenhet vara OAS för patienter med 

mer komplexa situationer. Det framkom att kompetensen ofta berodde på hur mycket 

erfarenhet som sjuksköterskan hade.  

”Du behöver ju inte vara specialistutbildad sköterska för och vara 

OAS men det är ju klart ju mer erfarenhet du har desto bättre är det” 

(Intervju 2). 

Erfarenheten var inte bara en viktig aspekt för att kunna vårda patienten på bästa sätt. 

Genom att ha erfarenhet hade en OAS kunskap om hur patienten kunde få en 

meningsfull tillvaro. Det var då möjligt att delge patienten och familjen information 

om vad som fanns att tillgå utöver orsaken till att barnet låg på sjukhus, så som till 

exempel lekterapin och dess utbud. 
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Att inneha kunskap om barnet 

Att ha kunskap om barnet framkom på flera olika sätt. Informanterna lyfte tydligt 

fram att det var av betydelse att känna till barnets diagnos eller diagnoser, bakgrund 

samt orsaken till att barnet blev inlagt på sjukhuset. Det var av vikt att inte bara kunna 

bakgrunden och den medicinska kunskapen i att behandla barnet. Den sociala delen 

av omvårdnaden visade sig vara av stor betydelse. Kompetens i att bedriva en 

omvårdnad som familjen upplevde vara professionell visade sig vara betydelsefull, 

vilket krävde kunskap i hur familjen ville bli bemött.  

”väldigt viktigt inte bara den medicinska biten med alla 

undersökningar och prover och så utan själva omvårdnaden också av 

familjen” (Intervju 1). 

Att kommunicera 

Informanterna lyfte att bemötandet av familjen var av stor vikt. Det var inte bara 

viktigt att bemöta barnet på ett åldersadekvat sätt, utan att även kunna hantera en 

familj som befann sig i kris. 

 

På grund av den täta kontakten som en OAS hade med sin patient och närstående 

ansåg informanterna att kommunikationen med familjen var extra betydelsefull. Det 

handlade om en väldigt tät kontakt och samarbetet försvårades avsevärt om inte 

kommunikationen fungerade.  

 

”Det blir väldigt tufft och gå in i ett rum om inte den 

kommunikationen funkar och det är ju ofta väldigt speciellt eftersom 

de ofta är i chock eller de är väldigt skärrade” (Intervju 2). 

 

Teamarbete 

Att samordna och planera 

Att samordna såväl som planera framkom tydligt som arbetsuppgifter för en OAS 

Samordning av vårdplaneringsmöten var en central arbetsuppgift för en OAS. 

Informanterna lyfte arbetsuppgiften att samordna alla yrkeskategorier för att patienten 

ska få den vård som behövs. Enligt informanterna hade en OAS till uppgift att knyta 

ihop kontakterna för att optimera upplevelsen av vårdtiden. För att göra vårdvistelsen 

så bra som möjligt behövde en OAS tänka ett steg längre än andra sjuksköterskor.  
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Det framkom att för en OAS var det av vikt att har ett överblickande ansvar och tänka 

framåt. Enligt informanterna behövde patienten en OAS vilken ser till helheten och 

kan planera vården framöver med hjälp av vårdplaneringen. Planeringen framhävdes 

som en betydande del för att kunna driva vården framåt och för att ge patient, 

närstående och andra yrkeskategorier möjligheten att se till att vårdprocessen går 

vidare. 

”det är mycket ansvar på det att är det lite mer mañanas då kanske 

inte vårdkonferensen kommer och bli förrän om två tre veckor…Och 

då kan det bli svår frustration för patient, närstående eh läkare. Man 

stannar upp vårdprocessen helt enkelt om man kanske inte kan komma 

vidare i den om man behöver kanske samtala i den i en vårdkonferens 

bland annat” (Intervju 3) 

I teamarbetet gällde det att se till patientens hela situation för att kunna se om familjen 

behövde avlastning och på vilket sätt teamet i så fall skulle kunna vara familjen 

behjälplig med detta. Det gällde att se till om vårdteamet kunde avlasta genom extra 

resurser för att lösgöra någon så att en förälder kunde vara i hemmet. 

”det [patientens situation] är socialt komplicerat hemma och då måste 

då då kan den omvårdnadsansvariga säga så att amen skulle vi kunna 

avvara en personal se till att vi är fullt bemannade eller bemanning 

extra för att mamman eller pappan till det här barnet skulle behöva va 

hemma till exempel” (Intervju 1) 

Att få stöttning från kollegor 

Att ha kompetensen att vara OAS och inneha arbetsuppgifterna som detta medför 

innebar inte per automatik att personen var fullärd. Det var därför en viktig uppgift att 

inhämta den kunskap som krävdes för rollen som OAS, vilket kunde göras med hjälp 

av kollegor. Det visade sig att kollegorna var ett viktigt stöd, likväl som läkare och 

andra yrkeskategorier varifrån stöttning kunde inhämtas. Genom att ta hjälp av 

kollegor kunde informanterna ta lärdom och inhämta kompetens för att utveckla sin 

kompetens. 

”Eh ta hjälp av äldre eller erfarnare kollegor eh att fråga eh kan man 

aldrig göra för mycket… passa på och fråga när det är folk som har 

jobbat länge” (Intervju 2) 
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Trygghet 

Att vara kontaktperson 

Att inge trygghet såg informanterna som en viktig uppgift för en OAS. Genomgående 

var informanterna överens om att familjen behövde en kontaktperson. Genom att vara 

den person som familjen kunde ta kontakt med vid frågor och funderingar fick OAS 

vara deras kontaktperson. De tog fram flera olika sätt på vilka en OAS kan inge 

trygghet för barnet såväl som för föräldrarna. En kontaktperson kan agera som en 

trygg punkt till vilken familjen kan vända sig med sina frågor. En kontaktperson 

ansågs kunna skapa en kontinuitet och på så sätt skapa en trygg vårdsituation. Det 

framkom att om barnet och barnets OAS förstod varandra kunde barnet känna en 

trygghet i att veta vad som kommer att hända. 

En kontaktperson framkom vara önskvärt för alla patienter oavsett om de var 

inneliggande en dag, två dagar eller fler. En kontaktperson ansågs upprätthålla 

kontinuiteten genom att ofta träffa sin patient. Den täta kontakten som uppstod 

berodde både på att personen i form av OAS alltid vårdade sin patient under sina pass, 

men även för att OAS har en helhetssyn på patientens vårdsituation.  

”Man [OAS] blir ju lite spindeln i nätet i helheten på nått sätt följer 

man patienten och man har alltid första tjing att ha patienten” 

(intervju 3).  

Att informera 

Att informera såväl familj som kollegor togs fram som viktiga arbetsuppgifter. Det 

framkom att det var viktigt att familjen fick information om hur planeringen av 

vården såväl som omvårdnaden skulle se ut framöver. Informanterna belyste vikten av 

att patienten och familjen skulle få kontinuerlig information på ett åldersadekvat sätt. 

Information som skulle förmedlas var ofta vardagliga saker såsom planen för dagen 

eller vad som sades på ronden. 

Viss typ av information som var lite mer omfattande hade informanterna som rutin att 

ge på ett rum avgränsad från det rum som barnet vistades i. Föräldrarna fick då 

möjlighet att ställa sina frågor utan barnets närvaro och där kunde de sedan i lugn och 

ro komma överens om vilken information som barnet skulle få och på vilket sätt. 

Det var inte bara informationen till patienten och familjen som var av betydelse, utan 

även den information som gavs till kollegorna. En OAS har inte möjlighet att vårda 

patienten sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet, varpå informationen till kollegorna 
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var tvungen att nå fram för att barnet skulle få likvärdig vård när OAS inte fanns på 

plats. 

”man är en ansvarsfull eh sjuksköterska … ansvarstagande och man 

ser till att det blir bra att det flyter så blir ju det mycket lättare för alla 

andra som sköter patienten också att man dokumenterar det i 

omvårdnadsplan att man inte sitter inne med information som inte når 

ut till alla för att bara för att jag är omvårdnadsansvarig så ska inte 

det bli den bästa vården av mig. Det ska bli bra vård för alla. Alla ska 

ju kunna ge en bra vård” (Intervju 3) 

Som OAS var det inte bara viktigt att informera utan även se till att informationen 

som gavs nådde fram. Det var av vikt att se till att föräldrarna och, om möjligt, 

patienten även hade förstått innebörden av informationen. Genom att kontrollera att 

informationen hade nått fram kunde familjen vara delaktiga i den vård och omvårdnad 

som gavs. Det framkom även att det numera står i hälso- och sjukvårdslagen att 

patienten ska få vara delaktig. Patienten skulle på det sättet ha rätt att få ta del av 

informationen och rätt att få förståelse för vad som sägs.  

”att man inte är så rädd för att eh man visar eh närstående, patienten 

att så här har vi tänkt. Funkar det här för er? Att man visar, skriver 

ut. Tycker du det här eller så man får en delaktighet i informationen. 

Det viktigaste är ju inte att jag checkar av på en checklista att nu har 

vi informerat patient, närstående, eh aa, men vad behöver de för 

information? Har jag lyssnat in dem? Vet jag vad är vad är det, vad 

vill de/behöver de från mig?” (Intervju 3) 

 

En form av information kunde ske i form av undervisning. Undervisning var 

huvudsakligen tilltänkt OAS. OAS hade till uppgift att undervisa föräldrarna så att de 

har de kunskaper som krävs av dem för att kunna vårda deras barn.  

”vi lär upp föräldrar… Så vi jobbar väldigt aktivt med de här 

patienterna och då är man som omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

väldigt involverad” (Intervju 3). 

Att skapa en bra relation med familjen 

Med tanke på den täta kontakt som uppstår mellan OAS, patient och närstående 

menade informanterna att det var oerhört viktigt att skapa en bra relation mellan sig 

och familjen. Om en bra relation uteblev menade informanterna att det blev oerhört 

svårt att vara OAS eller att det till och med kanske inte skulle fungera. Att ha en bra 
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relation med familjen var även viktigt när patienten gick på permission. Kontakten 

mellan OAS och familj fortsatte då och därför var det av vikt för att kunna 

upprätthålla en bra relation även efter vistelsen på sjukhuset.  

”och sedan när de går på permission och eller man ska vårdplanera 

och så så då behöver man ju ha en bra relation med patienten och 

familjen och dess kontakter som finns” (Intervju 1). 

Informanterna ansåg att en OAS behöver finnas till hands som familjens trygga punkt 

i kommunikationen med andra kontakter såsom lekterapi, skola och musikterapeuter. 

De lyfte även upp vikten av att vara engagerad med tanke på den täta kontakten som 

kan uppstå mellan familjen och patientens OAS. Ett engagemang kunde både ge och 

ta energi då en OAS kom familjen väldigt nära.  

”det gäller att man ger det lilla extra också för det för att man ja 

känner sig trygga och sedda och kanske öppnar sig mer” (Intervju 3). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka arbetsuppgifter en OAS inom 

barnsjukvården har samt vilken kompetens som barnsjuksköterskor anser vara viktig. 

För att uppnå detta syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 

datainsamling valdes framför enkäter såväl som fokusgrupper. I en enkät kan 

informanten låta bli att svara på vissa frågor, vilket inte är lika vanligt under en 

intervju (Polit & Beck, 2014). I en fokusgrupp finns risken att inte alla informanter 

kommer till tals då de känner sig obekväma att tala inför andra och då kan viktiga 

aspekter falla bort (Polit & Beck, 2014). Intervjuer valdes därför för att få varje 

informants egen kunskap och åsikt.  

För att välja ut en avdelning att genomföra intervjuerna på kontaktades en person som 

tjänstgör på aktuellt sjukhus och bad om tips på en intressant avdelning. Med hjälp av 

avdelningschefen på aktuell avdelning fick alla barnsjuksköterskor ett 

informationsbrev via e-post och intresset för att delta var stort, varvid informanter fick 

väljas ut. De första tre som svarade, tackade ja och uppfyllde inklusionskriterierna 

valdes ut. Inklusionskriterierna var att de skulle vara specialistutbildade 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Då informanterna 

valdes utefter att den som hörde av sig först fick delta, torde detta inte påverka 

tillförlitligheten. I ett urval för en kvalitativ studie, såsom föreliggande studie är det 

betydelsefullt att se över inklusionskriterierna för att öka tillförlitligheten (Polit & 

Tatano Beck, 2014). Genom att välja ut personer som kan svara på de frågor som 
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ställs kan bästa och mesta resultatet framkomma. Totalt valdes tre informanter ut. 

Informanterna hade olika lång yrkeserfarenhet, vilket kan ses som en styrka då flera 

vinklar och aspekter på aktuellt forskningsområde kunde belysas. Då inga män fanns 

att tillgå var alla informanterna kvinnor. Alla arbetade på samma sjukhus och på 

samma avdelning, vilket kan ses som en svaghet. För att göra studiens resultat mera 

tillförlitligt hade det varit av stor betydelse att intervjua fler informanter samt att 

inkludera informanter från flera olika avdelningar såväl som sjukhus. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats på ett avskilt rum. På plats 

fanns endast personen som intervjuade och informanten. Inför intervjuerna gjordes en 

pilotintervju för att testa intervjuguiden. En pilotintervju kan enligt Polit och Tatano 

Beck (2014) användas för att utvärdera framtagna frågor och bedöma dess 

tillförlitlighet. I intervjuguiden fanns flertalet frågor vilka syftade till att få fram 

vilken kompetens som krävdes för att vara OAS. Dessa frågor tolkade dock 

informanterna som att ge svar på vad som var viktigt att kunna göra eller vilka 

egenskaper en OAS behövde ha. Detta kan ses som en svaghet och hade eventuellt 

upptäckts om fler pilotintervjuer hade genomförts och på så sätt hade frågorna som 

misstolkades kunnat upptäckas och omformuleras. Frågorna som ställdes var öppna. 

Genom att ställa öppna frågor minimerades risken för intervjuaren att påverka 

informantens svar (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). Öppna frågor kan ge 

informanten möjlighet till att självständigt skildra sin åsikt. Intervjuaren till 

föreliggande intervjuer var insatt i arbetet med OAS från sin egen arbetsplats och kan 

därför ha påverkat resultatet, vilket även Lundman och Granheim (2012) beskriver 

kan påverka resultatet. Då författaren till föreliggande studie inte har någon vana att 

genomföra intervjuer kan detta ha påverkat studien. Erfarenhet skapar bättre kunskap 

i att strukturera upp en intervju och genom att uppmärksamma relevanta följdfrågor. 

En mer erfaren intervjuare kunde därför ha fått fram ännu bättre material att arbeta 

med. 

I analysen av det transkriberade materialet framtogs meningsbärande enheter som 

senare resulterade i koder och slutligen underkategorier och kategorier. Tre kategorier 

framkom och till dessa uppstod totalt åtta underkategorier, vilka finns presenterade 

under resultatet. I resultatet presenteras citat, vilket kan stärka trovärdigheten av 

studien. Citaten togs fram utifrån det transkriberade materialet och jämfördes 

tillsammans med handledare för att öka trovärdigheten. Med hjälp av citaten är det 

sedan upp till läsaren att avgöra om giltigheten i studien är tillförlitlig. Vidare, för att 

öka tillförlitligheten, lästes materialet flera gånger för att författaren till föreliggande 

studie skulle vara väl insatt i materialet som kom att studeras.  

Analysarbetet diskuterades tillsammans med handledare för att få ytterligare 

infallsvinklar och på så sätt stärka tillförlitligheten i studien. Analysen utfördes i 



 

16 

 

enlighet med Lundman och Hällgren Granheim (2012). Genom att tydligt beskriva 

hur datainsamlingen gått till samt hur analysprocessen har fortlöpt kan en 

överförbarhet ses.  

Då antalet informanter enbart var tre personer kan denna studie ses som en pilotstudie 

och resultatet kan därför inte överföras på en större population. Hade fler informanter 

inkluderats i studien, hade studien blivit mer omfattande och därmed hade fler 

informanters synvinklar kunnat inkluderas. Fler informanter var inte möjligt att 

inkludera i studien relaterat till tidsbrist och kan då ses som en brist i studien. Det är 

av betydelse att betona att de tre informanterna arbetade på samma avdelning och det 

är därför svårt att se till en eventuell överförbarhet. Resultatet kan ses som en inblick i 

hur en OAS arbetar på den aktuella arbetsplatsen. Det hade varit önskvärt att intervjua 

barnsjuksköterskor från flera olika sjukhus eller åtminstone olika avdelningar för att 

få en bredare bild av hur det ser ut på fler ställen än den aktuella avdelningen. 

För att få en bild av vilken forskning som finns inom området till föreliggande studie 

eftersöktes vetenskapliga artiklar. Det var dock en svår uppgift då det uppdagades att 

området är relativt outforskat. Önskemålet var att inkludera fler vetenskapliga artiklar 

än vad som kunde finnas, varpå bakgrunden till föreliggande studie fick baseras på 

mindre omfattande forskning. För att ta reda på vilken forskning som finns inom 

området eftersträvades att ta fram forskning från de senaste tio åren, men detta kunde 

endast tillgodoses till viss del och därför fick äldre forskning inkluderas. Det kan ses 

som en nackdel att området är outforskat, men det tyder även på att det behövs mer 

forskning inom aktuellt område. 

Resultatdiskussion 

Enligt Hälso- och sjukvården (SFS 1982:763) 29a § har alla rätt till en fast 

vårdkontakt, barn såväl som vuxna, om behovet uppstår och/eller om patienten 

uttrycker denna vilja. Vad som inte framgår är om det gäller öppenvården eller 

slutenvården eller både och, vilket gör att det kan vara svårt för verksamhetschefen att 

se när en patient är i behov. Varje patient behöver få information om sin rättighet och 

vad det innebär att ha en fast vårdkontakt för att själv kunna fatta beslut om de önskar 

detta. 

Sellic et al. (2003) berörde att en OAS är den sjuksköterska som har det övergripande 

ansvaret för en patient eller en grupp patienter från inskrivning till utskrivning. Enligt 

Östlinder (2015a) är OAS den sjuksköterska som har en helhetssyn över patienten och 

jobbar med direkt omvårdnad, men även med administrativa arbetsuppgifter. Pontin 

(1999) menar att en OAS har till uppgift att vara den vårdare som är individuellt 

ansvarig för att planera och skapa kontinuitet. Vidare anser Pontin (1999) att en OAS 

ska arbeta för att ge en patientcentrerad vård. I resultatet till föreliggande studie 
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framgick att OAS var en sjuksköterska med många arbetsuppgifter. För att vara OAS 

var det enda formella kravet att vara legitimerad sjuksköterska, vilket gör att alla 

sjuksköterskor på avdelningen kunde vara OAS. Det är av stor vikt att ta reda på vad 

en OAS har för roll för att få förståelse för vem som gör vad på respektive arbetsplats. 

En OAS kan inte vara på arbetet dygnet runt varför det är väsentligt att delegera 

arbetsuppgifter för att på så sätt kunna tillgodose att patienten får en fullgod vård även 

om OAS inte är på arbetsplatsen. En OAS är därför en viktig person för familjen, men 

familjen ska känna att alla kan erbjuda en tillfredsställande vård. Därför måste tydliga 

omvårdnadsplaner vara uppdaterade (King, 1981). 

En OAS’s huvudsakliga arbetsuppgifter har beskrivits av Korhonen och Kangasniemi 

(2013) samt Korhonen och Kangasniemi (2014). De främsta arbetsuppgifterna visade 

sig vara att skapa en kommunikation med patienten och upprätta en emotionell 

förståelse (Korhonen & Kangasniemi, 2013) respektive försäkra sig om att 

informationen når fram till föräldrarna så att de har den kunskap de behöver för att 

kunna vårda sitt barn (Korhonen & Kangasniemi, 2014). Alla tre informanterna i 

föreliggande studie poängterade tydligt att en OAS’s viktigaste arbetsuppgifter var att 

samordna och planera, men det framkom även andra aspekter såsom att vara 

kontaktperson och inneha kunskap om barnet. Då de huvudsakliga arbetsuppgifterna 

skiljer sig åt måste en OAS sätta sig in i vilka arbetsuppgifter som krävs för att klara 

av sin roll. En icke klarlagd roll försvårar arbetet för alla inblandade, OAS såväl som 

andra sjuksköterskor och övriga berörda yrkeskategorier.  

QSEN’s sex kärnkompetenser syftar till att öka patientens delaktighet i vården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Karlsson et al. (2008) visade på barnets 

rättighet att bemötas på ett sätt som främjar deras delaktighet i vården. Även King 

(1981) menar att en patient har rätt till att göras delaktig i sin omvårdnad. Patienten 

behöver få den upplysning om vilka val som finns att tillgå för att bli delaktig i 

beslutsfattandet kring omvårdnaden. Det framgick i resultatet i föreliggande studie att 

det viktigaste inte var att informera enligt en lista utan att se till att informationen 

hade nått fram, vilket krävde en delaktighet från patient och närstående. Det är därför 

en OAS’s arbetsuppgift att göra familjen delaktig för att på så sätt se vilka behov de 

har utifrån den situation de befinner sig i. Behoven varierar för familjen och en OAS 

måste vara flexibel för att se till att de aktuella behoven tillgodoses och därmed också 

främjar familjens delaktighet. 

Att formulera omvårdnadsmål som ska uppnås är en betydelsefull del av 

omvårdnaden och målet behöver en tydlig definition (King, 1981). Samordning 

liksom planering är en stor del av en OAS’s arbetsuppgifter (Korhonen & 

Kangasniemi, 2013). OAS behöver samordna vården genom kontakt med till exempel 

andra vårdkontakter, myndigheter och organisationer (Karlsson et al., 2008). I 
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resultatet i föreliggande studie framkom samordning och planering som en central 

arbetsuppgift för en OAS. Planering stärks av Kings (1981) teori med 

omvårdnadsmål. Hon menar att målen behöver planeras och tydliggöras för att kunna 

ta vårdprocessen framåt. En OAS skulle enligt informanterna i föreliggande studie 

vara den person som knyter samman olika yrkeskategorier för att de tillsammans ska 

kunna se till att vården inte stannar av. OAS behöver därför se till att hennes 

arbetsuppgifter innefattar att se till att vårdprocessen går framåt och att vård- och 

omvårdnadspersonal samt familj är medvetna om vad som ska genomföras för att 

komma framåt. Det är därför av vikt att se till att tydliga mål sätts upp under vårdtiden 

för att familjen ska veta vad som händer och därmed känna till vad vårdtidens 

omvårdnad innebär, vilket är i enlighet med Kings (1981) teori om tydligt uppsatta 

mål. 

Korhonen och Kangasniemi (2014) beskrev tre sätt som en OAS kunde bemöta 

familjer som de har ansvar för. Det första förhållningssättet var strikt reglerat till 

vårdtiden. Det andra kunde acceptera viss kontakt efter vårdtidens slut med 

kontaktuppgifter till avdelningen. Det tredje förhållningssättet innebar att kontakten 

inte avslutades efter vårdtidens slut. I resultatet till föreliggande studie framkom att en 

bra relation behöver upprätthållas även under det att en eventuell permission inleddes. 

Kontakten under permission fortsatte och relationen behövde då vara god trots att 

familjen inte fysiskt befann sig på avdelningen. Det kan ses som att kontakten 

behöver vara god med familjen även efter vårdtiden på sjukhus och att vården under 

permissionstiden också behöver vidmakthållas. Barnet och föräldrarna behöver en 

kontakt med sin OAS vilket underlättas om relationen är god redan under vårdtiden. 

För att bibehålla en relation under permissionstiden behöver OAS ge ut 

kontaktuppgifter till avdelningen vilket gör att både första och andra förhållningssättet 

enligt Korhonen och Kangasniemi (2014) kan aktualiseras. Det första 

förhållningssättet skulle kunna vara aktuellt då kontakten kan vara under den fysiska 

tiden under vårdtiden, men även då vårdtiden fortsätter under permissionen. Det andra 

förhållningssättet skulle kunna upprätthållas då familjen har kontaktuppgifter till 

avdelningen, även om det inte är säkert att denna kontakt kommer att användas från 

familjens sida. 

Wigert, Blom Dellenmark och Bry (2013) har beskrivit föräldrars upplevelse av 

bemötandet från vårdpersonalen. I deras studie framgick att föräldrar vars barn var 

inlagda på neonatal intensivvårdsavdelning utan en OAS, beskrev en avsaknad av en 

sjuksköterska som var speciellt ansvarig för deras barn. De uttryckte en brist på 

kontinuitet och värdesatte kompetenser såsom emotionellt stöd, tillfredsställande 

information och ett professionellt bemötande. Det framgick även att både barn och 

föräldrar behövde information på ett sätt som var anpassat efter barnets ålder 

Dessutom framkom att en OAS som visste hur familjen ville bli bemött uppfattades 
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som en professionell sjuksköterska. Informanterna i föreliggande studie beskrev 

vikten av kontinuitet från personalens sida. Kontinuiteten skapade en trygg punkt för 

familjen och därmed en trygg vårdsituation. Det är därför av vikt att en OAS inser 

betydelsen av att se det som sin arbetsuppgift att ge vård som innefattar information, 

ett professionellt bemötande och en trygg punkt genom bemötandet. En OAS behöver 

vara medveten om vad varje familj behöver i form av information för att på så sätt ge 

dem förståelse för vad omvårdnaden innehåller. För att familjen inte ska få en känsla 

av avsaknad av kontinuitet behöver en OAS vara tilldelad patienten. Barnet behöver 

kontinuiteten för att känna sig trygg i att veta att personalen har kunskap om hur de 

vill bli bemötta och att i förväg kunna veta vem som kommer att vårda barnet. 

Patienten som individ behöver bli respekterad och omvårdnadspersonalen behöver se 

till att rättigheten till maximal kontroll över sitt liv upprätthålls (Pontin, 1999). 

Barn har enligt NOBAB rätt till kontinuitet under sin sjukhusvistelse (Söderbeck, 

2014). NOBAB visar även på rätten att vårdas av personal som är kvalificerad att ta 

vara på barnets behov. Resultatet i föreliggande studie visade att det var värdefullt att 

ha en god kunskap om barnets situation. En OAS behövde kunskap om diagnos eller 

diagnoser, men även hur familjen ville bli bemött. Kunskapen om de olika delarna 

kunde inhämtas genom erfarenhet och om en OAS hade större erfarenhet var det 

möjligt att ta sig an mer komplicerade patientfall. Det var därför en betydelsefull del 

att OAS tog hjälp av kollegor eller andra yrkeskategorier när hennes kunskap inte var 

tillfredsställande. Genom att inse sina begränsningar kan en OAS därför utvecklas och 

inhämta mer erfarenhet för att bli bättre i sin roll och därefter kunna ta sig an mer 

komplexa patientsituationer. 

I resultatet till föreliggande studie framgick att alla informanterna ansåg att alla 

legitimerade sjuksköterskor kan vara OAS. En grundutbildad sjuksköterska har till 

uppgift att skapa en bra relation till sin patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

En barnsjuksköterska ska även skapa en bra relation, men se till att ett samspel mellan 

patient, familj och närstående ska upprätthållas för att skapa en trygghet hos barnet 

(Karlsson et al., 2008). Genom ett arbetssätt där OAS har en central roll för 

omvårdnaden har OAS möjlighet att lära känna patienten bättre och på så sätt skapa 

en djupare kommunikation och en bättre relation med patienten (Laakso & Routasalo, 

2001). Informanterna i föreliggande studie lyfte även betydelsen av att kunna ge 

information på ett åldersadekvat sätt, vilket styrks av Karlsson et al. (2008) som 

menar att barnsjuksköterskor ska ha kompetens att ge barn information på ett sätt som 

barnet kan ta till sig. NOBAB’s artiklar menar på att åldersadekvat information är en 

rättighet för barn inom barnsjukvården (Söderbeck, 2014). Det kan därför ses som 

betydelsefullt att en OAS är specialistutbildad för att genom sin utbildning ha 

kunskap om hur information till barn ges på ett för åldern adekvat sätt. En 

grundutbildad sjuksköterska har i sin arbetsbeskrivning beskrivet att teamarbete för 
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att främja kontinuitet är en del av yrkesrollen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010), 

vilket även barnsjuksköterskor har till uppgift (Karlsson et al., 2008). I resultatet till 

föreliggande studie framgick att teamarbete i form av samordning och planering, men 

även genom stöttning från kollegor är en viktig del av en OAS’s arbetsuppgifter. Med 

tanke på arbetsuppgifterna som en OAS har kan det därför anses vara tillräckligt med 

en grundutbildad sjuksköterska för att vara OAS. NOBAB menar att barn har rätt till 

att vårdas av kvalificerad personal (Söderbeck, 2014). I föreliggande studie framkom 

att en OAS blev mer kompetent med erfarenhet och på så sätt kunde vårda mer 

komplexa patientgrupper. Frågan kvarstår därför om en grundutbildad sjuksköterska 

med erfarenhet kan höra till den kvalificerade personalen eller om en formell 

vidareutbildning krävs för att räknas som kvalificerad för att vara OAS. Med tanke på 

tidigare forskning i förhållande till föreliggande studie kan det därför diskuteras om 

en specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar är mer lämpad att vara OAS jämfört med en grundutbildad 

sjuksköterska inom barnsjukvården. Dock kan sägas att omvårdnaden av patienten är 

endast så bra som omvårdnadspersonalens kompetens (Nissen et al., 1997). 

Konklusion 

Tre olika kategorier beskriver de arbetsuppgifter en OAS har: Ha kunskap om barnets 

diagnos, kunna arbeta i team samt förmedla trygghet till barn och föräldrar. En OAS 

behöver veta hur hon ska skapa en bra relation till familjen, vilka administrativa 

uppgifter som följer uppdraget samt inse sina begränsningar och inhämta det stöd hon 

anser sig behöva från kollegor.  

Implikation 

Inom den slutna barnsjukvården bör OAS vara mer utbrett än det är i dagsläget. När 

barn blir patienter behöver de en person som skapar trygghet, säkerhet och kontinuitet 

och en OAS är ett sätt att implementera detta på. Det behöver dock utarbetas en 

arbetsbeskrivning för en OAS för att barnen och deras familjer får en så bra 

upplevelse av sjukhusvården som möjligt. Vidare behöver riktlinjer fastställas för 

vilka sjuksköterskor som är kompetenta att inta rollen som OAS.  
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