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Sammanfattning    
Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från transportverksamhet till 
avancerad vård. Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård kan du möta patienter i alla 
åldrar och med alla tänkbara akuta och mindre akuta tillstånd. Barn är en patientgrupp 
som står för nästan 10% av dessa uppdrag och innehar samma rätt till individualiserad 
vård som vuxna. Barn skiljer sig dock från vuxna, både fysiologisk och mentalt. Att med 
dessa patienter kunna skapa en god vårdande relationen med korrekt omhändertagande, 
bedömning och behandling kan därför ställa höga krav på sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården. Forskning visar att oro är en vanligt förekommande känsla hos 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård när det är barn som är patienter. Hur denna oro 
upplevs är dock lite utforskat. Syftet med studien var därför att beskriva sjuksköterskans 
upplevelsen av oro vid vård av barn prehospitalt.  
  
I studien, som är av kvalitativ ansats, användes semistrukturerade intervjuer för 
inhämtning av data. Åtta sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvård med 
varierande erfarenhet, både specialiserade och grundutbildande, intervjuades. Den 
insamlade data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra 
huvudkategorier; vård av barn kräver kunskap, bra bemötande är en utmaning, akuta 
bedömningar och behandlingar väcker starka känslor och tid och erfarenhet är 
påverkande faktorer. Oron som beskrivs av sjuksköterskorna är utbredd och 
mångfacetterad. Svårt sjuka barn väcker nästan alltid starka känslor, både hos den erfarne 
men även den mindre erfarna sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Den 
kunskapsrelaterade oron skulle kunna mildras med trygghet i kollegans kunskap eller med 
mer teoretisk och praktisk kunskap genom utbildning och hospitering.  
 
 
 
 
Nyckelord: vård av barn, oro, ambulanssjuksköterska, sjuksköterska, prehospitalt. 
 
  



   
 

 4  
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING _________________________________________________________ 1	
BAKGRUND _________________________________________________________ 1	

Den prehospitala vårdens utveckling __________________________________________ 1	
Barn inom ambulanssjukvården ______________________________________________ 2	

Förekomst av barn inom ambulanssjukvården _________________________________________ 2	
Barns rättigheter i hälso- och sjukvård _______________________________________________ 2	
Barns fysiologi, anatomi och kognitiva utveckling ______________________________________ 3	
Kommunikation med barnet och familjen _____________________________________________ 5	
Upplevelsen av att vårda barn i prehospital akutsjukvård _________________________________ 5	

Hållbar utveckling _________________________________________________________ 6	
Den vårdande relationen i det prehospitala vårdmötet ___________________________ 6	

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 8	
SYFTE ______________________________________________________________ 8	
METOD _____________________________________________________________ 8	

Ansats ________________________________________________________________________ 8	
Deltagare ______________________________________________________________________ 8	
Datainsamling _________________________________________________________________ 10	
Dataanalys ____________________________________________________________________ 10	
Forskningsetiska överväganden ___________________________________________________ 11	
Förförståelse __________________________________________________________________ 12	

RESULTAT _________________________________________________________ 12	
Vård av barn kräver kunskap _______________________________________________ 12	

Teoretisk kunskap ______________________________________________________________ 13	
Specifika procedurrelaterade åtgärder _______________________________________________ 13	
Läkemedelshantering ___________________________________________________________ 14	

Bra bemötande är en utmaning ______________________________________________ 14	
Att kommunicera med barnet _____________________________________________________ 15	
Förtroende för barnet ____________________________________________________________ 15	
Att skapa förtroende med familjen _________________________________________________ 15	

Akuta bedömningar och behandlingar väcker starka känslor ____________________ 16	
Är alltid beredd på det värsta _____________________________________________________ 16	
Känslomässigt engagemang och känslor av ansvar och skuld ____________________________ 17	
Känslan att vara utelämnad och otillräcklig __________________________________________ 18	

Tid och erfarenhet är påverkande faktorer ____________________________________ 18	
Snabba bedömningar och behandlingar _____________________________________________ 18	
Korta sträckor - svårt att få struktur ________________________________________________ 18	
Otrygghet vid ovana med barn ____________________________________________________ 19	
Otrygghet vid vana med barn _____________________________________________________ 19	
Brist på kontinuitet _____________________________________________________________ 19	

DISKUSSION _______________________________________________________ 20	
Metoddiskussion __________________________________________________________ 20	
Resultatdiskussion ________________________________________________________ 21	

Kunskap, en grund för trygghet ____________________________________________________ 21	



   
 

 5  
 

Utelämnad och otillräcklig _______________________________________________________ 22	
Alla känner sig otrygga – oavsett erfarenhet och kompetens _____________________________ 23	
Hållbar utveckling ______________________________________________________________ 24	

Slutsats __________________________________________________________________ 24	
Kliniska implikationer _____________________________________________________ 25	

REFERENSER ______________________________________________________ 26	
BILAGOR ___________________________________________________________ 30	

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling ______________________________ 30	
Deltagarinformation _______________________________________________________ 32	
Intervjuguide _____________________________________________________________ 33	

 
 
 



   
 

1 
 

INLEDNING 

Som sjuksköterska inom ambulanssjukvården kan vi, författarna till denna studie, möta 
patienter i alla åldrar och med alla tänkbara akuta och mindre akuta tillstånd. Vi har 
observerat att barn är en grupp som väcker mer känslor hos sjuksköterskan, än andra. Vår 
generella uppfattning av sjuksköterskor i ambulanssjukvården, när barn omnämns, är 
reaktioner fyllda med känslor av osäkerhet, oro och ofta uttrycks en önskan av att slippa 
möta denna patientgrupp överhuvudtaget. Vid samtal kollegor emellan exemplifieras ofta 
svårt sjuka barn som något av det värsta man kan vara med om och något som ofta är 
förknippat med starka känslomässiga reaktioner. Med hjälp av en kvalitativ intervjustudie 
vill vi, författarna till denna studie, beskriva sjuksköterskans upplevelse av oro vid vård 
av barn prehospitalt. I studien används begreppet sjuksköterska för att beskriva samtliga 
informanter, även om majoriteten är ambulanssjuksköterskor. Detta för att förenkla och 
minska risken för missförstånd.  
 
BAKGRUND 

Den prehospitala vårdens utveckling 
Ambulanssjukvården i Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora 
organisatoriska förändringar (Lindström, Bohm, & Kurland 2015, s.107).  Förändringarna 
kulminerade med att socialstyrelsen, efter en omfattande genomlysning av svensk 
ambulanssjukvård, fastställde sjuksköterskekravet (2005) vilket innebar att minst en 
personal i ambulansen ska vara legitimerad sjuksköterska (SOSFS 2009:10 kapitel 6, §2). 
Förändringen och omstruktureringen av svensk ambulanssjukvård har fortskridit flera 
decennier tillbaka och som yrkesverksam sjuksköterska inom ambulanssjukvård ses 
ständigt ny, avancerad utrustning samt omarbetade behandlingsriktlinjer introduceras 
(Bremer 2016, s.52). Detta har inneburit att ambulansorganisationen, som tidigare hade 
större fokus på transport, utvecklats till en verksamhet där kompetent bedömning och 
avancerad medicinsk vård kan initieras redan i den prehospitala miljön (Bremer 2016, 
s.52). Arbetsfältet kan beskrivas som dynamiskt med en ökad frekvens av årliga antal 
uppdrag, ständigt nya arbetsmiljöer samt en bred variation av ansvarsområden - allt ifrån 
medicinska patientbedömningar och egenvårdsråd till prehospital sjukvårdsledning och 
triagering vid större olyckor (Bremer 2016, s.53). Sammantaget har detta gjort att 
specialistsjuksköterskan med inriktning mot ambulanssjukvård har genomgått, och 
fortfarande genomgår, en stor förändring i sin roll som vårdutövare, både rent medicinskt 
men även i sin roll som omvårdnadspersonal.   (Lindström, Bohm & Kurland 2015, 
s.107).  
 
I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor (RAS) 2011, s.6) beskrivs ambulanssjuksköterskans uppgift och 
kompetens. Där fokuseras bland annat på att omvårdnaden ska baseras på varje patients 
individuella behov samt dess ibland komplexa sjukdomstillstånd. Vidare beskrivs 
ambulanssjuksköterskans kompetens innebära att självständigt, med begränsade resurser, 
ansvara för avancerad omvårdnad i en ibland oordnad prehospital miljö. Detta innebär 
bland annat att i en prehospital vårdsituation skapa en vårdande relation och miljö för att 
på bästa sätt ge den omvårdnad som behövs utifrån de identifierade behoven. Det kan 
ibland bli en etisk utmaning, framför allt i offentliga miljöer eller i patientens egna hem 
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(RAS 2011, s.6). En ambulanssjuksköterska ska också självständigt ta medicinska beslut 
utifrån patientens status baserat på vitalparametrar, undersökningar och rådande 
behandlingsriktlinjer (RAS 2011, s.7). Wireklint Sundström & Dahlberg (2012, s.574) 
beskriver arbetet som ambulanspersonal som komplext. Avsaknaden och bristfälliga 
information vid ärendet från larmcentralen kan göra att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård får lita till sina egna erfarenheter och förväntningar för att förbereda 
sig för patienten. Ambulanspersonalen måste alltid förvänta sig att möta det oväntade. 
Därför måste en medvetenhet om eventuell anpassning, ang. undersökningar och 
bedömningar, infinnas (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012, s. 574).   
 

Barn inom ambulanssjukvården 
Förekomst av barn inom ambulanssjukvården 

Under 2007 – 2009 vårdades 206 000 barn på landets akutmottagningar på grund av 
olycksfall (Socialstyrelsen 2011, s.8). Olyckor är den vanligaste dödsorsaken bland barn 
i Sverige och varje år dör ca 100 barn till följd av olyckor (Socialstyrelsen 2011, s.8). 
Långt ifrån alla som vårdas för olyckor på sjukhus vårdas inom prehospital akutsjukvård. 
Dock beskrivs barn som relativt vanliga inom akutsjukvården och så även inom 
ambulanssjukvården. Statistik från AISAB, ambulanssjukvården i Storstockholm AB 
visar att ca åtta procent av alla larm är barn/ungdomar i åldrarna 0-20 år, och motsvarande 
tre procentenheter, var barn i åldrarna 0-3 år (AISAB 2016, s.13). Olyckor är inte heller 
den enda anledningen till att barn förekommer frekvent inom ambulanssjukvården och 
frekvensen av tillstånd varierar ofta beroende på barnens ålder. Bland de vanligare 
tillstånden vid kontakt med akutsjukvård hör även medicinska tillstånd där 
andningsproblem, allergi, feberkramper kan vara exempel. Även sjukdomstillstånd som 
allvarligare brännskador, drunkningstillbud och hjärtstopp på barn är alla pediatriska 
tillstånd som sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kan ställas inför i och med sin 
yrkesroll som prehospital vårdutövare (Kendorf 2016, s.515–516).  
 

Barns rättigheter i hälso- och sjukvård 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård ges på lika villkor för hela 
befolkningen oavsett ålder. Den ska därutöver tillgodose patientens behov av trygghet 
och behandling i vården, vara lättillgänglig, bygga på respekt för självbestämmande och 
integritet, främja god kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal samt 
tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763, 2 a §). 
Förutom hälso- och sjukvårdslagen så finns även FN:s barnkonvention som Sverige 
förbundit sig att följa (UNICEF 2009). Enligt barnkonventionen har barn rätt till bästa 
möjliga hälsa, vilket åligger deltagande länder att se till att sådan hälso- och sjukvård 
bedrivs. Deltagande länder ska också med särskilda åtgärder se till att minska späd- och 
barnadödligheten. För att förtydliga och förenkla barns rättigheter inom hälso- och 
sjukvård har organisationen NOBAB (nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov 
inom hälso- och sjukvård), med grund i FN:s bankonvention, utvecklat en standard med 
tio punkter som hälso- och sjukvården bör följa (NOBAB 2014). NOBABs standard 
(2014) poängterar bland annat barnets rätt till närvaro av förälder samt att vårdpersonal 
ska ha den kompetens som krävs för att vårda ett barn utifrån dess fysiska och psykiska 
förutsättningar.  
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Barns fysiologi, anatomi och kognitiva utveckling 

Barn skiljer sig anatomisk, fysiologiskt och kognitivt från vuxna. Vetskapen om 
skillnaderna är en förutsättning för att kunna bemöta, bedöma samt behandla det sjuka 
barnet på ett patientsäkert sätt (Kendorf 2016, s.508). Skillnaderna varierar mellan ålder 
och individ, vilket innebär att sjuksköterskan inom ambulanssjukvård måste anpassa och 
individualisera sin vård för bästa möjliga utfall.  
 
De hjälpmedel som finns inom ambulanssjukvården är främst inriktade på den 
medicinska bedömningen och behandlingen. Exempelvis finns det behandlingsriktlinjer 
med inriktning mot barn (SLAS 2011, s.105–142), där varje akut tillstånd tillsammans 
med aktuella behandlingsalternativ (läkemedelsdoser etc.) finns för sig. Ett annat verktyg 
som ofta används är WETFLAG (svenska rådet för hjärt- och lungräddning 2016 s.41). 
WETFLAG står för Weight/Energy/Tube/FLuid/Adrenaline/Glucos och är ett verktyg 
som används vid hjärtstopp eller akut omhändertagande av barn som utifrån barnets vikt 
eller ålder räknar ut de mest nödvändiga läkemedelsdoserna samt storleken av de 
hjälpmedel som kan tänkas behövas (svenska rådet för hjärt- och lungräddning 2016, 
s.41). Inte sällan görs detta prehospitalt under framkörningstiden på väg till patienten. 
Men det finns även andra aspekter av bemötande och bedömning av barnet som inte ryms 
inom behandlingsriktlinjerna eller de algoritmer och minnesregler som följs, och som 
måste anpassas till varje barn utifrån dess ålder och utvecklingsfas, ofta indelade i 
följande fyra delar:  
 
Spädbarnsåldern	
De allra minsta barnen kan se, höra och känna, vilka är sinnen som kan medföra både 
rädsla och trygghet. En av de första känslorna som ett spädbarn ger uttryck för, är rädsla. 
Barnets rädsla kan förmedlas genom en förvånande min eller skrik och gråt. Det nyfödda 
barnet uppskattas bara att kunna se ca 25 cm framför sig men känner exempelvis smärta 
minst lika bra som större barn eller vuxna (Broberg 2015, s.68). Barnet skapar trygghet 
genom närhet men separationsrädslan till föräldrarna börjar först vid 6-9 månader och är 
som starkast vid 12 månaders ålder (Broberg 2015, s.68).   Fysiologiskt och anatomiskt 
skiljer sig spädbarn från vuxna på flera sätt. I det akuta omhändertagandet är luftvägarna 
förhållandevis mjuka, mer framåt belägna, stor tunga förhållande till svalg samt stort 
huvud vilket kan pressa ihop luftstrupen när barnet ligger på rygg (Radell och Bredlöv 
2015, s. 180). Ett barn med andningsproblem har svårt att kompensera med hjälp av 
djupare andetag på grund av sina anatomiska förutsättningar. Detta gör att takypné kan 
vara ett tidigt tecken till andningssvikt. Ett spädbarn har också en viss oregelbundenhet i 
sitt andningsmönster samt hög andningsfrekvens från början vilket måste tas i beaktan 
(Radell & Bredlöv 2015, s.180 - 182). Barn har förutom dessa skillnader även ett större 
vätskebehov samt en högre metabolism jämfört med vuxna. Detta har som resultat att 
barn, speciellt i spädbarnsålder, har en större känslighet för vätskeförluster än vad vuxna 
har. Barn kan till exempel utveckla hjärtstopp sekundärt till cirkulationssvikt - svikt som 
i sin tur kan bero på intensiva diarréer el kräkningar, sepsis, anafylaxi eller blödning 
(Radell & Bredlöv 2015, s.184).  
 
Att ha kunskap om spädbarns respiration vid omhändertagandet av ett akut sjukt barn är 
av absolut vikt då den främsta orsaken till hjärtstopp är hypoxi till skillnad från vuxna där 
det oftast har en kardiogen orsak (Maconochie, et al. 2015, s.229). Detta har bland annat 
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gjort att logaritmen för hjärt- och lungräddning skiljer sig mellan vuxna och barn 
(Maconochie, et al. 2015, s.225). 
 
Förskoleåldern 
Forskare är eniga om att separation från föräldrar har som störst påverkan på barn upp till 
3–4 års ålder (Broberg 2015, s. 68). Barn i förskoleåldern har också utvecklat en rädsla 
för exempelvis monster, främmande människor, mörker och kräver vuxen trygghet för att 
behärska dessa känslor. Barn i förskoleålder börjar också fundera på döden, och vad det 
innebär och en rädsla för döden kan infinnas (Broberg 2015, s. 69–70). Förskoleåldern 
symboliseras också av en utveckling i självständighet vilket gör att barnet vill ta beslut 
om saker som sker i dess omgivning. Vilket ur ett vårdperspektiv kan handla om att 
samarbeta vid en procedur, eller att ta ett läkemedel eller ej (Broberg 2015, s.69). 
 
Fysiologiskt har förskolebarnen fortsätt olik luftväg jämfört med vuxna och också ett 
fortsatt förhållandevis stort huvud vilket måste tas i beaktan vid skapandet av fri luftväg 
(Radell & Bredlöv 2015, s.180 - 182). Bland barn över 1 år är trauma den vanligaste 
dödsorsaken (Radell & Bredlöv 2015, s.185) och här måste barns anatomiska skillnader 
också tas i beaktan. Barns lever och mjälte är förhållandevis stora och innehåller mer 
blodkärl jämfört med vuxna. De skyddas även sämre än hos vuxna då större del ligger 
fritt under revbenen samt att revbenen är mjuka och skyddar sämre, vilket ökar risken för 
allvarliga inre blödningar vid yttre våld. Barn är också mindre, vilket vid trauma innebär 
att de får en förhållandevis högre mängd energi genom kroppen samt att fler organ 
riskerar att engageras med allvarliga skador som följd (Kendorf 2016, s.509).   
 
Skolåldern	
I skolåldern är relationen med kamraterna viktig. Barnen blir mer och mer självständiga 
och skapar sig egna sociala kulturer utan föräldrarnas inblandning. När barnen börjar leka 
utan vuxnas sällskap och relationen är så viktig finns också risken att utanförskap och 
mobbing tar plats med negativa konsekvenser som följd (Broberg 2015, s.70) Barnen 
börjar också få perspektiv på sig själva genom att se sig själv genom andra och uppfatta 
andra familjers situation. Detta ger en ökad känslighet för att vara annorlunda, vilket 
exempelvis en sjukdom kan innebära (Broberg 2015, s. 70).  
 
Anatomiskt är luftvägsstrukturen vid åtta års ålder mer likt en vuxens än tidigare, vilket 
betyder att handhavandet av luftvägen liknar handhavandet av en vuxen persons luftväg 
(Radell & Bredlöv 2015, s.180 - 182). Barnet är fortsatt mindre jämfört med vuxna och 
samma aspekt med trauma som för förskoleåldern bör tas i beaktan (Kendorf 2016, s.509).  
 
Tonåren	
Under tonåren utvecklas barnet fysiologiskt på 3–4 år till vuxen. Det innebär dels att de 
anatomiska och fysiologiska skillnaderna inte längre spelar så stor roll i medicinska 
omhändertagandet i en akutsituation. Däremot spelar den fysiska utvecklingen roll för 
tonåringen psykiskt. En medvetenhet om ideal och omgivning gör att utseendet spelar 
stor roll och många är missnöjda med sitt utseende. Relationen med kompisar får större 
plats och separationen från föräldrar och familj ökar. Föräldrarna är dock fortfarande 
tryggheten för tonåringen. Under tonåren är också den tid när identiteten blir allt tydligare 
hos individen. (Broberg 2015, s.70–71) 
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Kommunikation med barnet och familjen  

Kommunikation med barn och dess familj inom hälso- och sjukvård skiljer sig ifrån 
kommunikationen med den vuxne patienten (Johansson 2013, s.353). Barnet är sällan 
ensamt, utan har nästan alltid en eller båda sina föräldrar närvarande vilket gör att det är 
fler parter att ta hänsyn till. Barnet har ofta en underordnad roll i kommunikationen och 
beroende på barnets ålder och utvecklingsstadium måste sättet att kommunicera med 
barnet, samt vilken information som ges, anpassas. Att kommunicera på fel sätt kan leda 
till att barnet känner sig lurat. Detta kan i sin tur göra att barnets tillit går förlorat och att 
vårdrelationen försvåras avsevärt. Ett bemötande med negativ utgång kan också påverkas 
under längre tid för barnet och på så vis försvåra även kommande vårdrelationer 
(Johansson 2013, s.354).  Att kommunicera med barn baserat på barnets utveckling och 
mognadsgrad kräver utbildning och erfarenhet men är också helt avgörande för vården 
och vårdrelationen (Johansson 2013, s.355). Det är också en rättighet för barnet att 
information ska ges så att de tillsammans med föräldrarna kan vara delaktiga i och hur 
vården ska utformas (NOBAB 2014). Föräldrarna har en viktig roll och känner sina barn 
bäst. Det är också i föräldrarna barnet finner sin trygghet. Därför är det, förutom den 
anpassade kommunikationen till barnen, lika viktigt att stödja föräldrarna. Informationen 
som ges till föräldrarna ska vara stödjande, tydlig och uppmuntrande i omvårdnaden av 
sitt eget barn (Edwinson Månsson & Enskär 2008, s.34–35). 
 
Kommunikation är ett av de viktigaste redskapen för vårdpersonalen att använda sig av. 
Det är en förutsättning för att vård ska kunna ges på rätt sätt och villkor. Dagens vård 
utgår från patienten och för att det ska vara möjligt krävs det en fungerade kommunikation 
vilket innebär höga krav för vårdpersonalen vid vård av barn (Johansson 2013, s.369). I 
3:e kap i Patientlagen (SFS 2014:841) är det reglerat att information ska ges till både 
barnet och barnets vårdnadshavare anpassat till personens förutsättningar för att kunna 
tillgodose sig informationen. I 4:e kap av Patientlagen (SFS 2014:841) framkommer det 
att barnets inställning till den aktuella vården anses ha inflytande förhållande till barnets 
ålder och mognadsgrad. 
 
Upplevelsen av att vårda barn i prehospital akutsjukvård 

Flera studier bekräftar att oro är en vanlig känsla hos vårdaren vid omhändertagande av 
barn prehospitalt (Nordén, Hult & Engström 2014, s.76-77; Jonsson & Segesten 2004, 
s.219; Gunnarsson & Warrén Stomberg 2009, s.85). Gunnarsson och Warrén Strömberg 
(2009 s.85) beskriver att vård av svårt sjuka barn ofta beskrivs som den värsta delen av 
arbetet som ambulanssjuksköterska. Deras studie visar exempel på att när barn är 
inblandat påverkas beslutsfattandet och ambulanssjuksköterskan försöker göra absolut 
allt för det sjuke eller skadade barnet. Liknande förklarar Dyregov och Mitchell (1992, 
s.14) som en normal reaktion hos vårdaren av ett svårt sjuka barn. Ur ett psykologiskt 
perspektiv förstärker barn vårdarens inre motivation, bryter ner vårdarens egna försvar 
samt stärker vårdarens identifiering med offret (Dyregov & Mitchell 1992, s.14).  

Jonsson och Segesten (2004, s.219) visar på att situationer med barn inblandat ofta skapar 
starkare känslor jämfört med om bara vuxna är inblandade. Deltagarna i studien nämner 
att en distans ofta eftersträvas mellan den allvarliga situationen och vårdarna. Detta kan 
exempelvis skapas genom humor för att avdramatisera situationen, men just när barn är 
involverat är distansen svår att skapa, och det blir inte längre aktuellt att skoja. Samma 



   
 

6 
 

sak skriver Dyregov och Mitchell (1992, s.7–8), att humor inte används som 
coopingstrategi vid svårt skadade eller sjuka barn. Gunnarsson och Warrén Stomberg 
(2009 s.85) beskriver samma aspekt, att situationer med allvarligt sjuka eller skadade barn 
ofta leder till tumult då så mycket känslor är inblandat i vården.  

 

Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling har under de senaste decennierna både konkretiserats och 
fått en alltmer framträdande roll i politik och näringsliv. Det har även kommit att 
genomsyra och appliceras inom utbildning i en allt högre grad och innehar idag en allt 
mer naturlig del i de flesta områden inom forskning. (Olsson 2005, s.13) Begreppet kan 
definieras och tolkas på många olika sätt men en tolkning är enl. Brutlandskomminsionen, 
1987 (Olsson 2005, s.14) - "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet 
betonar individens ansvar och delaktighet i samhället. Arbetet med hållbar utveckling 
delas inte sällan in i tre systematiska delar: den ekonomiska, den sociala samt den 
ekologiska delen. Dessa förklaras vidare i Högskoleverkets rapport (Olsson 2005, s.15):  
 

• Det ekonomiska systemet betonar det dynamiska utbytet av tjänster, varor mellan 
individer, organisationer, länder och företag. Det ekonomiska systemet går ofta 
hand med det sociala systemet  

• Det sociala systemet inbegriper samspelet och relationen emellan individer. Det 
sociala systemet vilar i sin tur på lagar, regler och normer i det aktuella samhället.  

• Det ekologiska systemet inbegriper de biologiska förutsättningarna för liv: 
Atmosfären, vattnets kretslopp, jord samt den biologiska mångfalden och arbetet 
med bevarande av dessa. 

 
Oavsett vilken/vilka inriktningar arbetet utgår ifrån är det gemensamma målet "att 
tillfredsställa grundläggande behov för alla nu och i framtiden utan att skada 
livsuppehållande system" (Olsson, 2005 s.14).  
 

Den vårdande relationen i det prehospitala vårdmötet  
Den prehospitala sjuksköterska-patientrelationen delas i Att förstå vårdvetenskap in i fyra 
olika faser (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s.98–106). Den 
första fasen är orienteringsfasen vilken syftar till att orientera sig i problemet. Detta görs 
med informationen i ärendet från larmcentralen som grund. När patienten ringer till 112 
kopplas hen som inringare automatiskt till en handläggare på larmcentralen. 
Handläggaren prioriterar ärendet med stöd av ett datoriserat index och bedömer behovet 
av ambulans. Ärendet skickas samtidigt eller efteråt vidare till en ambulansdirigent som 
ansvarar för att inringaren erhåller den hjälp ärendets prioritering talar för. Är den initiala 
prioritering av högsta grad är målet att inringaren, eller den potentiella patienten, ska 
erhålla hjälp fortast möjligaste mån (SOS-alarm, 2017). När ambulanspersonalen blir 
tilldelade ett ärende skickas det ut till mobila handenheter samt till bilens centrala dator, 
s.k RAKEL-enheter. Delar av ärendet går därefter att läsa i handenheterna och mer 
specifikt i bilens dator. Ärendet uppdateras därefter då ny information tillkommer 
(Stålhandske & Engerström, 2016, s.122). Med hjälp av informationen från larmcentralen 
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skapas en bild, ofta tillsammans med kollegan, för att få en uppfattning av situationen. 
Väl på plats är en del av orienteringen att söka information och göra en första bedömning 
av patienten. I relationen med patienten är den orienterade och första fasen också en 
bekräftelse för patienten att hon kommer få hjälp. Här är det av stor vikt att bekräfta 
patienten i dennes upplevda problem och livsvärld för att påbörja, och bibehålla, en god 
vårdrelation (Dahlberg, et al. 2003, s.99–100).  
 
Den prehospitala miljön är aldrig anpassad till den vårdande bedömningen som görs, 
vilket gör att ett vårdrum måste skapas på plats (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010, 
s.115). Särskilt viktigt blir det när situationen utspelar sig på en offentlig plats för att på 
bästa sätt skapa en lugn vårdmiljö för patienten (ibid.).  
 
Nästa fas enligt Dahlberg, et al. (2003, s.101) är identifieringsfasen vilket innebär att 
identifiera patientens medicinska- och omvårdnadsbehov. För att lyckas med 
bedömningen så är närhet en viktig aspekt enligt Wireklint Sundström och Dahlberg 
(2010, s.116). Förutom de medicinsktekniska bedömningarna skapar en nära kontakt med 
patienten en kontinuerlig utvärdering av hälsotillståndet. Ögonkontakt, dialog och att 
känna på patienten säger mycket till sjuksköterskan. Genom att sätta sig in i patientens 
livsvärld och visa att tid finns, kan viktig information insamlas som i ett stressat klimat 
hade kunnat förbises. Genom att ha dialog om ämnen som för undersökningen inte är 
relevanta kan patienten lugnas vilket kan leda till att en stressig vårdmiljö blir mer 
hanterbar (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010, s.116). Genom att bekräfta och 
acceptera patientens oro, problem, livsvärld och uttryck för lidande kan patienten känna 
sig stärkt och viktig, vilket kan bidra till att lindra problem (Dahlberg, et al. 2003, s. 100). 
När det är ett barn som är patient är det viktigt att se till hela familjen (Ayub, Sampayo, 
Shah & Doughty 2016, s.233). Föräldrarna och familjen ska inte bara känna sig delaktig 
utan en relation eftersträvas där kommunikationen speglas av öppenhet och ärlighet utan 
att döma. Föräldrarna kan sina barn väl, och är experter på sina barn (Hutchfield 1999 
s.1184), men en medvetenhet måste finnas över att de kanske aldrig sett sitt barn sjukt 
tidigare (Ayub et al., 2016 s.238). Den familjecentrerade vården är en utmaning i den 
prehospitala akutsjukvården, som inom all akutsjukvård. En balans måste uppnås där 
föräldrarnas närvaro så långt det är möjligt är prioriterad utan att intervenera i den vården 
som ges till barnet (Ayub et al., 2016 s.239).  
 
Nästa fas är disponeringsfasen, när vårdanderelationenen bidragit till den fas när patienten 
kan disponeras för de vårdande insatserna (Dahlberg, et al. 2003 s.103 - 104). Åtgärderna 
baseras på det som framkommit under identifieringsfasen och är direkt beroende av den 
relation som skapats med patienten eller familjen. Familjen och föräldrarna ska så långt 
det är möjligt vara delaktiga i det beslut som tas gällande behandling (Hutchfield 1999 
s.1184). Det problem som identifierats med ögat kan skiljas åt mot det faktiska problem 
som patienten upplever. Wireklint Sundström och Dahlberg (2010, s.116) beskriver att 
den medicinska bedömningen vid ett allvarligt tillstånd kan göra att det inte finns 
möjlighet att uppmärksamma patienten livsvärld och behov. En risk finns då att patienten 
inte ser sig sedd med känslor hos patienten som hjälplöshet och ångest som följd.  
 
Den sista fasen är upplösningen av den vårdande relationen som skapats i det ibland korta 
vårmötet och avslutas när patienten skiljs från ambulanspersonalen antigen genom 
överlämnande till sjukhus eller att definitiva vårdinsatsen kan göras på plats (Dahlberg, 
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et al. 2003 s.104–105). Här betonar Dahlberg, et al. (2003 s.104–105) vikten av att 
patienten förbereds på vad som komma skall så att vårdrelationen kan byggas vidare och 
inte abrupt avlutas vi överlämningen. Ett abrupt slut kan göra vårdrelationen obetydlig 
eller till och med skapa ett trauma för patienten (Dahlberg, et al 2003 s.105).  
 
Föreliggande studie utgår från det mellanmänskliga mötet ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Där mötet mellan ambulanspersonal och patient betonar relationens vikt och 
förståelse av patientens livsvärld och där lidande och behov styr den vårdande relationen.  
  
PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjukvården har under de senaste decennierna genomgått en stor förändring. 
Från att vara en transportverksamhet till att idag kunna bedriva avancerad vård 
prehospitalt. Sjuksköterskan förväntas bedöma, behandla och bemöta patienten utifrån 
varje patients enskilda behov och förutsättningar. I den ibland komplicerade prehospitala 
miljön ställer detta stora krav på sjuksköterskan. Barn är en del av befolkningen och 
förekommer, med varierande frekvens, som patienter i ambulanssjukvården. 
Sjuksköterskans uppgift är enligt lagen att ge lika vård på lika villkor och bidra till en god 
och säker ambulanssjukvård till hela befolkningen. Omhändertagandet och vård av barn 
prehospitalt utgör dock ofta stora utmaningar för sjuksköterskan. Tidigare forskning visar 
på att vård av sjuka barn i ambulansen är förknippat med starka känslor av oro och ofta 
beskrivs arbetet med svårt sjuka barn som det värsta med att vara sjuksköterska i 
ambulanssjukvården. Ingen tidigare studie har dock fördjupat sig i den oro som uttrycks 
av sjuksköterskan i ambulansen vid vård av barn.  
 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av oro vid 
prehospital vård av barn.  
 
METOD 

Ansats  

När forskaren ämnar förstå världen ur en annan persons perspektiv lämpar sig den 
kvalitativa ansatsen gentemot forskning och intervju (Brinkman & Kvale 2015 s.3). I den 
kvalitativa forskningen är det personens subjektiva upplevelser som utgör grunden för 
forskningen och det är ur interaktionen mellan forskaren och informanten som kunskap 
om världen eller ett specifikt fenomen förmedlas (Brinkman & Kvale 2015 s. 3–4). Denna 
studie vill beskriva informantens upplevelse av ett specifikt fenomen och därför har 
kvalitativ metod med kvalitativ forskningsintervju valts.  
 

Deltagare  
Urvalet av informanter har gjorts genom ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval 
innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 517–518) att de informanter som gör mest nytta 
för studien väljs ut. För att identifiera informanter kontaktades tre verksamhetschefer 
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inom ambulanssjukvården i olika delar av södra Sverige. Respektive verksamhetschef 
godkände studien genom av oss bifogat dokument (Bilaga 1). Två av 
verksamhetscheferna gav kontaktuppgifter till enskilda enhetschefer för hjälp att 
informera samt identifiera sjuksköterskor som kunde tänka sig delta i studien.  Från 
enhetscheferna erhölls senare kontaktuppgifter till en grupp eventuella informanter. I den 
sista verksamheten sköttes identifieringen av eventuella informanter på ett forum för 
anställda inom ambulanssjukvården inom regionen. Efter att flera eventuella informanter 
hittats kontaktades de på mail eller sms och fick själva bestämma var och när intervjun 
skulle ta plats. Första informanten bestämdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket 
innebar att första tillgängliga att svara och kunde delta inkluderas enligt kriterier för 
studien. Efter det valdes informanter för att tillfredsställa ändamålet. Detta innebar att 
informanter valdes utifrån variation i ålder, kön, specialistutbildning samt erfarenhet 
inom ambulanssjukvård. Då studien eftersträvar en så stor variation av informanter som 
möjligt var inklusionskriterierna vida; ambulanssjuksköterska eller sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård, någon gång upplevt oro vid vård av barn prehospitalt, minst ett års 
erfarenhet inom ambulanssjukvård samt informerat samtycke till studien. Det 
informerade samtycket bekräftades både skriftligt och muntligt i relation till intervjun. 
Totalt tillfrågades 14 personer att delta i studien, av dessa deltog åtta sjuksköterskor eller 
ambulanssjuksköterskor som informanter till studien. Alla 14 tackade ja till att delta men 
sex personer hade inte möjlighet att vara tillgänglig inom tidsramen för när intervjuerna 
genomfördes. Erfarenheten var fördelad på 1,5 år - 27 år inom ambulanssjukvård. Sex 
män samt två kvinnor deltog i studien fördelat på sex olika stationer i tre landsting. Åldern 
varierade mellan 26 - 54 år (se Tabell 1). 
 
 
TABELL 1.  DEMOGRAFISK DATA ANTAL 

(N=8) 
KÖN  
MAN 
KVINNA 

6 
2 

ÅLDER  
25–45 
46–65 

6 
2 

ERFARENHET INOM 
AMBULANSSJUKVÅRD 

 

1-3 ÅR 
3-10 ÅR 
10-20 ÅR 
20-30 ÅR 

3 
3 
1 
1 

UTBILDNING  
SPECIALISTUTBILDNING 
AMBULANSSJUKVÅRD 
GRUNDUTBILDAD SJUKSKÖTERSKA 

5 
3 

EGNA BARN  
JA 
NEJ 

3 
5 

OMRÅDESKATEGORI  
STORSTAD (> 100 000 INVÅNARE) 
STAD 

4 
4 
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Datainsamling  

Utformningen för intervjustudien var semistrukturerad intervju. En semistrukturerad 
intervju är bra när en förklaring av ett specifikt fenomen eftersträvas baserat på 
informantens upplevda livsvärld (Brinkmann & Kvale 2015 s.150).  
 
Om informanterna visade intresse för att vara med i studien erhöll de ett utskick 
innehållandes en kort beskrivning av studies upplägg, syfte och information kring 
informerat samtycke (Bilaga 2). Efter detta fick informanterna bestämma när och var 
intervjun skulle hållas. Vissa intervjuer tog plats på konferensrum vid informantens 
arbetsplats medan andra föredrog att ha intervjun hemma på ledig tid. Intervjuerna 
inleddes med en utgångsfråga för att senare låta informanten berätta och forskaren styra 
åt det håll som för syftet var intressant. Den inledande frågan var vad är din erfarenhet 
av att vårda barn prehospitalt? Efter det följde en ytterligare fråga angående 
informantens upplevelse av oro vid vård av barn prehospitalt samt beskrivande 
följdfrågor for att få informanten att utveckla sina resonemang, se intervjuguide (Bilaga 
3).  
 
Intervjuerna varade mellan 16–30 minuter och spelades in på en digital inspelningsenhet. 
Båda författarna strävade efter att vara närvarande i rummet på samtliga intervjuer. Detta 
då författarna är noviser inom intervjumetodik och på så vis kunna återkoppla till varandra 
efteråt, men även för att få en djupare förståelse för data som senare transkriberades och 
analyserades. Författarna höll i fyra intervjuer vardera.  
 

Dataanalys  
Data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008, 
s.107–115). Innehållsanalys är en metod för att skapa kunskap, nya insikter och fakta 
utifrån en berättelse eller text om ett specifikt fenomen (Elo & Kyngäs 2008 s.108). 
Metoden tillåter att på ett strukturerat sätt kondensera texten till gemensamma kategorier 
där meningar och fraser delar samma betydelse. Kategorierna beskriver senare det 
fenomen som önskats att undersökas (Elo & Kyngäs 2008 s.108).  
 
Tidigare studier har gjorts inom samma ämne som denna studie, men kunskapsluckor har 
identifierats. Innehållsanalys kan användas med deduktiv eller induktiv ansats. Induktiv 
används med fördel då det är bristfällig information inom området eller om tidigare 
forskningsresultat är splittrat (Elo & Kyngäs 2008, s107-115). Då så var fallet valdes en 
induktiv ansats. Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av materialet till 
skillnad från deduktiv ansats som utgår får en teoretisk given modell eller hypotes.  
 
Innan materialet kunde analyseras gjordes en ordagrann transkribering av intervjuerna. 
Elo och Kyngäs (2008, s.109) poängterar vikten av att bestämma hur vida latent data ska 
skrivas ut eller ej. Då detta delvis är omdiskuterat samt att det av författarna inte ansågs 
bidra till studien valdes det att endast manifest data skrevs ut för analys (Elo & Kyngäs 
2008, s.109). Första steget var sedan preparationsfasen (preparation phase), vilket innebar 
att göra sig bekant med materialet. Detta gjordes redan under transkriberingsfasen då 
materialet lästes upprepade gånger. Transkriberingen gjordes oberoendes av vem av 
författarna som höll i intervjun. Efter det lästes allt materialet av båda författarna 
upprepade gånger. Nästa fas enligt Elo och Kyngäs (2008, s.109–111) är 
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organiseringsfasen (Organising phase). Detta inleddes med att göra en "Open coding". 
De transkriberade intervjuerna delades upp mellan författarna och kondenserades genom 
att markering av meningsbärande enheter med kommentarsfunktionen i ett 
ordbehandlingsprogram. Meningar eller stycken som svarade för syftet markerades och 
kortades ner till koder. När alla intervjuer var kondenserade tittade författarna igenom 
varandras intervjuer för att reda ut oklarheter samt om något missats under 
kondenseringsfasen. Efter det gjordes en gemensam genomgång av alla intervjuer innan 
alla koder flyttades över till ett nytt dokument "coding sheet" där alla koder färgkodades 
efter intervju för att enkelt kunna spåra bakåt och hålla data textnära (Elo & Kyngäs 2008 
s.110-111).  
 
I det nya dokumentet grupperades sedan koderna fritt i intervju för intervju. När alla koder 
var grupperade slogs likartade grupperingar samman under gemensamma rubriker för att 
skapa kategorier, vilket Elo och Kyngäs kallas kategorisering (2008, s.111). Koderna 
hölls fortsatt färgkodade för att enkelt kunna spåras tillbaka till texten som stöd vid 
kategoriseringen. Totalt bildades 13 kategorier. Nästa steg i processen var att av 
kategorierna skapa huvudkategorier, till skillnad från tidigare gjordes detta steg med en 
högre grad av abstraktion. Denna del av analysen resulterade i fyra huvudkategorier. I 
tabell 2 följer ett exempel ur analysprocessen.  
 
Tabell 2.	
Meningsbärande 
enhet 

Kod Kategori Huvudkategori 

Det känns som om 
det sitter något 
nedärvt i DNA på 
något sätt, när det 
är barn så det blir 
lite speciellt på 
något sätt. 

Känns nedärvt, det 
blir speciellt när de 
gäller barn. 
 

Känslomässigt 
engagemang 

Akuta 
bedömningar och 
behandlingar 
väcker starka 
känslor 

 
Forskningsetiska överväganden  

Vid forskning inom omvårdnad bör forskaren förhålla sig till de fastslagna grundläggande 
yrkesetiska riktlinjerna; autonomi, att göra gott, att inte skada samt att främja rättvisa 
(Sjuksköterskornas Samarbete i Norden 1995, s.11). Autonomi inom forskningsetiken 
innebär informerat samtycke till studien, frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan 
utan att ange skäl. Autonomin handlar också om att respektera integritet och människans 
självbestämmande. För att respektera informanternas autonomi i genomförda studien 
skickades information ut till tänkta informanter med en kort sammanfattning av studien. 
Utskicket innehöll information om att deltagandet var frivilligt och att informanten när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att förklara varför (bilaga 3). Informanterna 
fick det även beskrivet att intervjuerna kom att avidentifieras, just för att värna om dennes 
integritet.  
 
Förutom människans autonomi och självständighet vid forskning av människor bör även 
vikten av att inte skada bejakas (varken fysiskt eller psykiskt) av det studerande objektet 
(Hermerén 2011 s.49). Detta applicerades på den tänka studien då barn kan tänkas vara 
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ett ämne som berör sjuksköterskan emotionellt. Det kan till exempel tänkas att 
sjuksköterska vid en intervju relaterar till sin egen familj, att sjuksköterskan påminns om 
något som hon ej hunnit att bearbeta eller att hon på grund av annan anledning tar illa vid 
sig och blir känslomässigt engagerad. Författarna var därför extra tydliga och uppmanade 
informanten att avbryta om obehag uppstod under intervjuns gång.  
 
Att göra gott innebär att forskaren ämnar att resultatet ska göra gott för den grupp 
forskningen avser (Sjuksköterskornas Samarbete i Norden 1995, s.11). Denna studie har 
som ambition att gynna sjuksköterskan inom ambulanssjukvården och dennes 
arbetsgivare genom att bidra till underlag för undervisning och stöd. Vidare hoppas 
författarna till studien på sikt även kunna bidra till att vården för barn inom 
ambulanssjukvården blir bättre.  
 
Rättvisa i forskningsavseende handlar om att ingen ska särbehandlas (Sjuksköterskornas 
Samarbete i Norden 1995, s.11). Forskaren har ansvaret för att bevaka de svagas 
rättigheter och att ingen grupp ska utnyttjas eller exploateras. Inga risker för 
särbehandlingar har uppdagats under denna problemformulering eller designutveckling.  
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) gäller inte vid 
forskning inom högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå, vilket innebär att denna 
tilltänka studie inte lyder under denna lag. Då Borås Högskola inte innehar några rutiner 
för interna etiska prövningar har ingen sådan gjorts. Dock har Högskolan i Borås riktlinjer 
för magisteruppsats (Högskolan i Borås 2016) följts och applicerats i berörda studie. 
Detta har inneburit att godkännande har inhämtats hos ansvariga verksamhetschefer innan 
studiens påbörjan. 
 

Förförståelse 
Båda författarna har viss förförståelse inom ämnet. Detta kan enlig Brinkmann & Kvale 
(2015 s.71) vara till både fördel och nackdel. Eftersom studien bygger på en viss 
förkunskap är den relevant för att intervjuerna ska bli givande, men har också riskerat att 
leda till ledande frågor under intervjuerna. Polit och Beck (2012 s.583–584) nämner 
bekräftelsebarhet eller objektivitet som en viktig term i bedömningen hur vida studien är 
trovärdig eller ej. Det handlar främst om att resultatet av studien ska baseras på svaren 
från informanterna och inte från forskningspersonernas fördomar. Därför är det viktigt att 
författarnas förkunskap samt att resultatet redovisas på ett sådant vis att det speglar 
informanternas svar. Författarna av denna studie har erfarenhet av ambulanssjukvård 
samt vård av svårt sjuka barn intrahospital men ingen tidigare erfarenhet av forskning 
eller forskningsmetodik.  
 
 
RESULTAT 

Vård av barn kräver kunskap  
Barn skiljer sig från vuxna i många avseenden. Särskild kunskap behövs för att kunna 
etablera en vårdande relation.  
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Teoretisk kunskap 

Sjuksköterskan uttrycker att både grundutbildningen samt specialistutbildningen i första 
hand fokuserar på den vuxna patienten och endast berör barnsjukvård på en basal nivå. 
De förklaras som att sjuksköterskan generellt inte har någon specifik utbildning med 
inriktning mot barn. Det finns en uttalad upplevelse av bristande kunskap och det uttrycks 
att den teoretiska kunskap som finns oftast tillförskaffas genom arbetsgivaren. 
Sjuksköterskorna menade dock att belastningen på ambulanssjukvården ökat de senaste 
åren, vilket har gjort att möjligheten att förkovra sig teoretiskt på arbetstid har minskat. 
Sjuksköterskorna som hade förvärvat mer teoretisk kunskap på avancerad högskolenivå 
på eget initiativ upplevde en mindre kunskapsrelaterad oro.  
 
Den upplevda teoretiska kunskapsbristen uttryckte sig främst i oro kring bedömningen av 
barnet. Utan den teoretiska kunskapen är det svårt att säga vad som är normalt eller inte 
för ett barn i en viss ålder. Sjuksköterskorna uttrycker att de vet att barn är känsliga, men 
inte hur känsliga. Lika så fanns det en svårighet att svara föräldrarna när de ställde frågor 
som sjuksköterskan inte har kunskap om. Sjuksköterskorna uttryckte även en oro över att 
inte kunna ge barnet bästa möjliga vård, en sjuksköterska beskrev det såhär: 
 

"Det är ju också... kunskapen ger ju barnet en bättre vård. Man vill ju inte att 
barnet ska fara illa. Man vill ju likt alla patienter att alla patienter ska få 
bästa möjliga vård och det får de ju inte om man har en kunskapsbrist så.... 
Sen ska man ju inte dölja att det finns en del i en att man inte vill känna sig 
dum. De ringer ju till oss för att de vill ha hjälp och att de är oroliga. Då vill 
man inte komma och känna sig dum." - Intervju 2 

 
En trygghet för sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården var när det fanns möjlighet 
till konsultation med specialistkompetens inom barnsjukvård exempelvis barnläkare eller 
barnsjuksköterskor. Vid vård av ett svårt sjukt barn och lång till närmaste barnklinik fanns 
det även en trygghet i att närmaste sjukhus kunde bistå med narkosläkare eller liknande 
för att kunna få hjälp tidigare.  
 
Nya sjukdomar som kommit till Sverige genom stora vågor av flyktingar uttrycks också 
som en faktor till kunskapsrelaterad oro. Det finns en oro över att de barn som kommer 
från krisdrabbade länder inte har haft tillgång till samma vaccinationer som det svenska 
vaccinationsprogrammet erbjuder. Detta gör att sjuksköterskorna kan mötas av sjukdomar 
som det inte har någon tidigare teoretisk kunskap om.  
 

Specifika procedurrelaterade åtgärder  
Sjuksköterskan uttrycker att åtgärder som inom vuxenvården anses bagatellartat skapade 
oro inom ambulanssjukvården vid vård av barn. Exempelvis kan applicering av perifer 
venkateter (PVK) vara en procedur som många sjuksköterskor bävar inför när det är ett 
barn som är patient. Även andra behandlingar och vårdåtgärder som egentligen hade 
kunnat påbörjas redan i ambulansen, och eventuellt förbättra sjukdomsförloppet undviks. 
En sjuksköterska uttrycker det:  
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"Barnet vill inte eller också kanske inte jag kan sticka barnet… om det är så 
illa att jag måste sticka det är det ändå jag som måste fixa det på något vis 
..." - intervju 1 

 
Sjuksköterskorna beskriver procedurerna som svåra, både då barn gärna inte samarbetar 
till procedurerna och att det är svårare på grund av bristande vana av att exempelvis sätta 
PVK på barn. Kärlen är mindre samt att det infinner sig en rädsla av att åsamka smärta 
hos barnet. En stor oro finns över att först vinna förtroende för att senare misslyckas för 
att behöva göra om allt igen. Det finns även en medvetenhet över att de gånger som en 
PVK måste sättas i en allvarlig akut situation, finns möjligheten med intraossiös infart. 
Även om det är en förhållande vis lätt procedur, uttrycker sjuksköterskorna en oro över 
att skada barnet.  
 

Läkemedelshantering  
Läkemedelshantering var starkt förknippat med oro hos sjuksköterskan.  
Läkemedelshantering när det gäller barn skiljer sig markant från vuxna då alla doser är 
relaterat till vikt jämfört med standarddoser som på vuxna. Oftast upplevdes det saknas 
information om vikt på barnet vid ärendet från larmcentralen vilket gör att en 
viktuppskattning måste skapas på vägen till patienten. Sjuksköterskan uttryckte även en 
oro över att barnet vägrar ta den medicinen som krävs vilket förstärker stresskänslan i en 
ofta redan uppjagad situation. En del läkemedel ges oftare vilket gör att sjuksköterskan 
då har en ungefärlig uppfattning om vilken dos det är som ska ges, dock infinner det sig 
ofta en viss osäkerhet vilket gör att dosen ändå måste dubbelkollas i 
behandlingsriktlinjerna. Att stå och slå i behandlingsriktlinjerna framför upprörda 
föräldrar är en stressfaktor i sig, när det gäller läkemedelshantering.  
 

"det kan ju vara allt det här med när man ska räkna doser, att man har kort 
framkörningssträcka, att man inte riktigt hinner förbereda sig mentalt och 
strukturera upp arbetet innan man faktiskt är på plats." - Intervju 7 

 
En trygghet finns i att kunna räkna ut vikt på vägen till patienten med hjälp av 
förbestämda algoritmer, men vetskapen bland sjuksköterskorna finns att de uträkningar 
som görs inte alltid överensstämmer med verkligheten. Även om algoritmer eller 
minnesregler likt WETFLAG används, så måste ändå barnets individuella förutsättningar 
tas i beaktan. Det är inte för än sjuksköterskan ser barnet som en rimlighetsbedömning 
kan göras och ställningstagande till om de doser som framräknats kan användas.  
 
Bra bemötande är en utmaning  
Sjuksköterskorna beskriver, att som yrkesverksam inom ambulanssjukvården, frekvent 
stöter på patienter inom olika åldrar, olika socioekonomiska grupper samt från olika 
kulturer. Dessutom med varierande och olika förutsättningar till kommunikation. Vidare 
beskrivs att många av patienterna är emotionellt påverkade på grund av olika anledningar 
vilket kan påverka bemötandet. Det kan röra sig om allt ifrån patientens stressreaktion på 
stark smärta till en anhörigs känsla av frustration. Vid bemötande av barn ses 
kommunikation och bemötande som mycket viktigt då det direkt kan kopplas till kvalitén 
och djupet av undersökning, anamnestagande och behandling.  
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Att kommunicera med barnet  
Sjuksköterskorna uttrycker känslor av osäkerhet i samband bemötandet med barnet, 
specifikt vid den del av bemötandet som rör kommunikation med barnet. En specifik 
utmaning som nämns är svårigheten att anpassa sitt kommunikationssätt beroende på 
barnets ålder, där mindre barn ofta benämns som svårare att få kontakt med än äldre. Det 
framkommer också fynd som talar för en osäkerhet angående informationsutbytet vid 
undersökning med barn: att barn är små och inte kan svara för sig, svårigheten som 
sjuksköterska att förmedla sig så att barnet förstår och att barn inom vissa åldersgrupper 
inte vill kommunicera över huvud taget, det sistnämnda relaterat till tonåringar. En 
sjuksköterska men lång erfarenhet förklarade svårigheten att anpassa kommunikationen 
till barn jämfört med vuxna såhär: 
 

"Men det har ju sina utmaningar att komma ihåg hur barn reagerar i vissa 
åldrar och man kan ju inte prata med en 2-åring eller 3-åring som till en 
vuxen utan man får ju, man får ju modellera lite men ändå så får man ju inte 
ljuga för dem utan man får ju berätta för dem hur det är någorlunda i alla 
fall" - intervju 1 

 

Förtroende för barnet  
Det framkommer fynd som talar för oroskänslor under andra delar av bemötandet, inte 
bara vid den direkta kommunikationen. Sjuksköterskorna betonar svårigheten att få 
förtroende hos barnet och vinna dess tillit. Det uttrycks att sjuksköterskan i största 
möjligaste mån vill undvika att göra barnet skrämt. Anledningar till detta, som 
sjuksköterskorna uttrycker det, är en rädsla för att den redan befintliga sjukdomsbilden 
ska förvärras och en osäkerhet för att hantera skrämda barn. Rädslan av att göra barnet 
skrämt är mest relaterat till hur barnets hemmiljö äntras, närmandet av barnet i samband 
med undersökning och andra procedurer (till exempel läkemedelsadministrering). 
Sjuksköterskorna beskriver att vissa barn inte förstår varför vissa procedurer görs samt 
att de inte alltid vill samarbeta. Något som också uppkommer under intervjuerna är 
svårigheten och osäkerheten om hur sjuksköterskorna ska förhålla sig till sjuka barn – hur 
och vad som ska sägas för att barnet ska ta det på rätt sätt. En sjuksköterska berättar 
följande om ett möte med ett barn som har utfört en självskadehandling.    
 

"Det är också en sån grej som det är svårt att veta hur man ska, hur man ska 
förhålla sig till dem, vad ska man säga?! Det blir inte samma som att prata 
med en trettiofemåring som att prata med en elvaåring. Det blir inte samma 
nivå man får lägga det på och det är också en sån, man inte stressar upp sig 
kan man inte säga men man blir att man desperat famlar efter vad ska jag 
säga för det blir ja., där har man väl det lilla hoppet att man ska kunna säga 
någonting som påverkar dem, att de ännu är i sin upplärningsfas i livet" - 
Intervju 8 

 

Att skapa förtroende med familjen  
Sjuksköterskorna beskriver föräldrarna som en stor del av vården kring barn. Dess roll i 
mötet framhävs som vital i varierande grad. Svårigheter i mötet med föräldrarna 
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uppenbarar sig främst i samband med att skapa förtroende. Det framkommer bland annat 
att sjuksköterskan inte vill verka uppstressad eller inkompetent inför familjen. Det 
undviks i största möjliga mån att stå med behandlingsriktlinjerna och slå inför familjen 
av just denna anledning. Föräldrarna beskrivs också som oroliga och frågvisa och att 
sjuksköterskan hela tiden har en vilja av att ha svar på tal, även om det inte finns något 
svar för stunden. Rädsla för att känna sig dum inför föräldrarna, men även sin kollega, är 
ytterligare ett orosmoment som sjuksköterskan uttrycker.  
 
En annan aspekt och svårighet som beskrivs av sjuksköterskorna är att ibland kunna svara 
på föräldrarnas förväntningar om vård och fortsatt handläggande. Det kunde till exempel 
röra sig om förväntningen att barnet skulle följa med in till sjukhus eller en viss typ av 
behandling - även om behov, enligt sjuksköterskan, inte förelåg. Svårigheter när en 
patient lämnades hemma uppdagas även som svårigheter vid informationsutbytet med 
föräldrar och barn. En sjuksköterska berättar:  

 
"Föräldrarna tycker ju att man ska ta med barnet in till barnakuten, som 
man själv då kanske har ringt och förklarat läget för. Och akuten tycker 
också som vi, att de kan avvakta hemma" - intervju 5 

 
Språksvårigheter framställs som en faktor till osäkerhet och oro hos sjuksköterskan i att 
skapa förtroende med familjen. Oron angående språksvårigheter uttrycktes som en 
svårighet speciellt framträdande vid vård av barn. Detta relaterat till kommunikationen 
både till barnet och till anhöriga. Oron rörde allt från att kunna göra en adekvat 
bedömning av patienten, att kunna ta rätt anamnes samt att kunna informera och rådgöra 
med anhöriga när denne väljer att stanna hemma/hänvisas till annan sjukvårdsinstans. 
Sjuksköterskorna uttalade en svårighet med att kunna informera föräldrarna vad som 
gällde vid till exempel egenvårdsråd etc. Oron uttrycktes även vara påtaglig då ärenden 
till flyktingboende var aktuella - dels på grund av språkliga svårigheter men även då 
sjuksköterskan kände osäkerhet angående bemötande av de olika livsöden som hon snart 
skulle möta. 

 
Akuta bedömningar och behandlingar väcker starka känslor  
När barn är eller förväntas vara allvarligt sjuka väcker det starka känslor hos 
sjuksköterskan i ambulansen, något som påverkar både sjuksköterskans 
handlingsberedskap samt hur hon mår under och efter vården av ett svårt sjukt barn.  
 
Är alltid beredd på det värsta  

När ärendet kommer från larmcentralen skapas en första bild av vad som förväntas vid 
ankomst till patienten. När barn är inblandat väcker det en känsla av oro och 
sjuksköterskan taggar ofta till mer än om det hade varit en vuxen med samma tillstånd. 
Sjuksköterskan uttrycker det som att när barn är inblandade så växlar hon upp direkt. 
Även om sjuksköterskan innerst inne inte misstänker att det är så farligt. Det utrycks 
också att akuta pediatriska tillstånd, av kollegor, ofta framställs som bland det värsta som 
sjuksköterskan kan vara med om och att rädslan ofta späds på och trissas upp kollegialt. 
Sjuksköterskorna beskriver att längre erfarenhet inom ambulanssjukvården gör att hon 
litar mindre och mindre på ärendeinformationen från larmcentralen och istället skapar sig 
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en uppfattning genom tidigare upplevelser. Många gånger är det inte så farligt som det 
låter, men ibland är det till och med värre. En sjuksköterska beskriver det som: 
 

"Det kan vara nog så allvarligt för man vet ju inte för än man ser barnet hur 
allvarligt det är. Ibland så tänker man ju att det är ju inte så farlig. Men med 
vissa är ju tvärt om…" - intervju 3 
 

Att sjuksköterskorna taggar till extra när barn är inblandat behöver dock inte vara något 
negativt. Att vara inställd på det värsta gör att sjuksköterskan känner sig mer förberedd, 
än om uppfattningen är att det är lugnt och uppväxlingen måste komma efter att barnet 
har påträffats. Det finns en medvetenhet om att barn fungerar på ett annat sätt än vuxna, 
att de är känsligare och blir sämre fortare vilket beskrivs som en orsak till att 
sjuksköterskan alltid är beredd på det värsta.  
 
Känslomässigt engagemang och känslor av ansvar och skuld  

När barn råkar illa ut väcker det extra starka känslor hos sjuksköterskan. Ibland kan det 
även sitta kvar långt efter att sitt pass har avslutats, där sjuksköterskan har varit med om 
en händelse där barn blivit allvarligt drabbat. Sjuksköterskan beskriver det som att barn 
inte ska vara sjuka. Målbilden av barn är att de är friska, leker och klättrar i träd och när 
den bilden rubbas blir sjuksköterskan känslomässigt engagerad. Att möta ett svårt sjukt 
barn beskrivs som överväldigande och i en annan dimension än när mötet involverar sjuka 
vuxna. Att äldre dör anses lättare att acceptera än ett barn som borde ha hela livet framför 
sig. Det finns också en rädsla av att bli känslomässigt engagerad under omhändertagandet 
av barnet, exempelvis vid hjärtstopp. En sjuksköterska beskriver det som:  
 

"Att man, när man är mitt i det så, så får man liksom hålla huvudet kallt. Man 
blir nästan som en robot lite, lite otäckt så men man, man får inte tillåta sig 
att känna eller tänka för mycket för att då, för då kan man bli emotionellt 
involverad" intervju 7 

 
När situationen väl blir så allvarlig beskrivs det som att sjuksköterskan blir mer fokuserad, 
går in i sin egna värld och stänger alla känslor utanför. Ärenden från larmcentralen så som 
livlöst barn, främmande kropp eller barn som inte andas väcker extra starka känslor. 
Ibland förankras det också i tidigare upplevelser och känsla av "nej, inte igen".  
 
När sjuksköterskan möter ett allvarligt sjukt barn skapas också extra starka känslor av 
ansvar. Vissa förklarar det som en nedärvd känsla utan någon riktig förklaring. Känslan 
domineras över att det inte får hända barnet något, och det är sjuksköterskans uppgift att 
leverera och ta det ansvaret. Denna ansvarskänsla leder också till en oro när 
sjuksköterskan känner att hon inte kan leva upp till sitt ansvar, att hon framför föräldrarna 
kanske inte reder ut situationen. Då skapas istället en känsla av skuld över att barnet blev 
dåligt. Tankar att sjuksköterskan hade kunnat göra något annorlunda eller om hon gjorde 
något fel var då förekommande.  
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Känslan att vara utelämnad och otillräcklig 

Bilden av ambulanssjukvården som sjuksköterskorna ger kännetecknas ofta att, med 
begränsade resurser, bedöma, handlägga och behandla patienter utifrån både patientens 
upplevda besvär och lidande. Ibland blir dock situationen överväldigande för 
sjuksköterskan. När barn är sjuka är de ofta omgärdade av föräldrar och syskon. Första 
ambulans på plats består i normala fall av endast två personer. Det finns inte möjlighet 
att ta hand om både föräldrar och barn. Föräldrarna ses ofta som ytterligare en patient som 
det inte finns möjlighet att ta hand om, vilket väcker känslor som otillräcklighet. I de mer 
glesbefolkade delarna av Sverige kan det också vara långt mellan första ambulans och 
assistans vilket ger en känsla av att vara utlämnad. Känslan av att vara utlämnad och 
otillräcklig kan också infinna sig när medicinernas effekt uteblir, och sjuksköterskan vet 
att det inte finns mer att tillgå och avståndet till närmsta sjukhus är långt. Det finns inga 
läkare ett knapptryck bort. Den enda tryggheten som finns i en annars utlämnad situation 
är kollegan. En sjuksköterska uttrycker det som: 
 

"Om man får jobba med en kollega som man lär känna så, så kan man 
varandra och litar på varandra till 110%. Min erfarenhet är att det är på 
något sätt blir ett orosmoment mindre i arbetet" intervju 7 

 
På samma sätt kan en otrygghet infinna sig, om sjuksköterskan inom ambulanssjukvården 
inte känner sig kollega och inte vet vad hon går för.  
 

Tid och erfarenhet är påverkande faktorer  
Två genomgående faktorer som påverkar oron vid vård av barn prehospitalt är erfarenhet- 
och tidsaspekten. Erfarenhet både från egna barn, eller barn i sin omgivning och tidigare 
erfarenhet av att ha jobbat med sjuka barn förvärvat genom en längre tid inom 
ambulanssjukvården eller genom att ha jobbat inom barnsjukvård tidigare.  
 

Snabba bedömningar och behandlingar  
Sjuksköterskorna beskriver att handläggningen av framför allt svårt sjuka barn måste gå 
fort. Det finns en medvetenhet om att barn kompenserar och kan upprätthålla en fysisk 
fasad innan de utan tydlig förvarning kraschar. Detta i kombination med att bedömningar, 
procedurer och läkemedelshantering ofta tar längre tid jämfört med vuxna skapar ett 
orosmoment för sjuksköterskan. Det uttrycks även en svårighet över att göra en korrekt 
bedömning över vad som faktiskt är fel. Svårigheterna med anamnestagande och 
undersökningar samt ett annat spektrum av sjukdomar gör att sjuksköterskan inte vet 
varför barnet mår dåligt. Detta blir ett orosmoment i en redan stressig situation. En 
sjuksköterska beskriver känslan vid påträffandet av ett svårt sjukt barn ssom: 
 

"Men är det ett barn, då tänker du ju jävlar nu är det ju... nu är det ju snabbt 
som fan." Intervju 5 

 

Korta sträckor - svårt att få struktur  
På vägen ut till patienten används ärendeinformationen i kombination med erfarenhet för 
att skapa en bild av situationen. Med hjälp av den bild som skapats försöker 
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sjuksköterskan sedan strukturera upp arbetet samt förbereda sig inför vad som förväntas. 
I de stora städerna är det mer vanligt med kort framkörningssträcka till patienten. Detta 
kan göra att sjuksköterskan hinner fram till patienten innan hon hunnit förbereda sig med 
att läsa igenom aktuella behandlingsriktlinjer, räkna på eventuella doser och vikt samt 
struktur har kunnat förberedas. Att inte hinna förbereda sig och skapa struktur i arbetet 
upplever sjuksköterskan som en bidragande faktor till oro.  
 

Otrygghet vid ovana med barn  
Sjuksköterskorna tog upp den bristande erfarenheten av barn som en bidragande faktor 
till oro. De benämnde även den tidigare erfarenheten av barn som betydande för vilken 
typ av oro sjuksköterskan kände. Den tidigare erfarenheten av barn var inte bara 
prehospital/hospital erfarenhet utan kunde även innebära att sjuksköterskan hade egna 
barn eller barn i sin omedelbara omgivning. Det belystes av sjuksköterskorna att de med 
mindre vana av barn kände oro på andra områden än de med mer vana med barn. Dessa 
orosmoment kunde vara med betoning på det pediatriska bemötandet och handhavandet. 
Bristen på erfarenhet av friska barn kunde även försvåra i bedömningssammanhang på 
grund av avsaknaden av referensramar. Kollegor med egna barn uppfattades som lugnare 
och säkrare vid själva bemötandet av barn. 
 

"Jobbar man med kollegor som har egna barn så märker man att de blir 
tryggare i hela situationen. Har man inga referenser att gå till jag menar det 
enda jag kan gå till är barn på jobbet, sjuka barn. Det är det enda jag.. jag 
vet inte hur ett frisk barn ser ut" Intervju 8  

 
Otrygghet vid vana med barn  

Sjuksköterskorna beskrev att hon med erfarenhet kom att känna en viss trygghet i 
handläggandet vid specifikt vissa pediatriska tillstånd exempelvis falsk krupp och 
feberkramper. Det framkom även att sjuksköterskan med mer pediatrisk erfarenhet inte 
var lika orolig över själva bemötandet av barnet. Den generella känslan av oro och respekt 
gentemot allvarligare pediatriska tillstånd var dock fortfarande närvarande. 
Sjuksköterskorna beskrev det som att mer erfarenhet av svårt sjuka barn ökade 
medvetenheten om hur illa det kunde bli, och där med också oron.  
 

"För på något sätt så tänker jag innan jag, att när jag läste till 
ambulanssjuksköterska, efter utbildningen var avklarad så känner jag mig 
mycket mer ödmjuk inför själva arbetet." Intervju 7 

 

Brist på kontinuitet  
Bristen på kontinuitet och därmed erfarenhet bedömdes av sjuksköterskorna som en 
direkt faktor till osäkerhet. Sjuksköterskorna beskrev att det ibland gick långa perioder 
innan de åkte på ärenden som handlade om akut sjuka barn och att barn inom 
ambulanssjukvården inte tillhörde de vanligaste typen av ärende. Speciellt vissa tillstånd 
förekom mer sällan och andra mer frekvent. Dessa tillstånd, som sjuksköterskan hos barn 
såg oftare, var kopplat till en större trygghet. Exempel på dessa tillstånd kunde vara 
feberkramp, hjärnskakning och falsk krupp. En sjuksköterska beskriver det som:  
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"Ja, vissa situationer känner man sig rätt trygg när man åker, framförallt med 
tiden så har man ju lärt sig när det är, framförallt, när det står att det är 
krupp eller man nästan förstår det på utalameringen så. Då vet man vad man 
ska göra och man känner sig rätt trygg när man kommer in till föräldrarna". 
Intervju 4 

 
Tillstånd som förekom sällan prehospitalt och som många av sjuksköterskorna 
förknippade med större osäkerhet kunde vara hjärtstopp på barn, och allt vad det innebar. 
Sjuksköterskorna beskriver det som att allvarligt sjuka barn generellt är sällan 
förekommande och därför också orosbetingat.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
En kvalitativ forskningsintervju är en dialog mellan två personer där kunskap skapas i 
konversationen mellan forskaren och informanten (Brinkmann & Kvale 2015 s.149). 
Dialogen kan dock påverkas av ett maktspel mellan forskaren och informanten 
(Brinkmann och Kvale 2015 s.37–38). I denna studie rubbades denna maktbalans då båda 
forskarna var närvarande i rummet vid samtliga intervjuer förutom en. Detta var ett 
medvetet val då forskarna aldrig tidigare gjort en intervjustudie och på så vis kunna 
inspireras av varandra samt se till att intervjuerna hade samma upplägg oberoende av vem 
som förde intervjun. Det fanns en medvetenhet om att maktbalansen riskerades att 
påverkas ytterligare, därför valdes alltid en neutral position i rummet för åhöraren. Detta 
innebar att åhöraren i största möjligaste mån inte intervenerade i intervjun eller sökte 
kontakt med vare sig informant eller den som intervjuade. Lika så tillfrågades alltid 
informanten om det kändes okej att båda författarna var närvarande i rummet. 
  
Kvalitén på den information som skapas i en intervju korrelerar med forskarens 
färdigheter i att utföra en forskningsintervju (Brinkmann & Kvale 2015 s.71). Som nämnt 
tidigare är båda författarna till denna studie noviser vad det gäller intervjumetodik vilket 
kan ha påverkat studiens resultat. Författarna har lyckats identifiera en rad svårigheter 
relaterade till intervjuprocessen. Allt ifrån att ställa icke-ledande beskrivande frågor, hålla 
sig enbart till syftet i ställda frågor, känna av vad sjuksköterskan inte vill gå in närmre på 
men även vad hon vill berätta mer om. Båda författarna såg intervjumomenten som en 
stor utmaning och blev överraskades av hur svårt momenten kunde vara. Författarna 
utvärderade även varandras intervjuer och gav feedback för att på bästa sätt hantera detta 
svåra moment.  
 
Under utvärdering av studiens resultat upplever författarna att en mättnad av resultatet 
har uppnåtts. Trots att majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna var något yngre 
med erfarenhet inom ambulanssjukvården mellan 2–10 år upplevs en god spridning. 
Fördelningen mellan storstad och mindre stad samt stor geografisk spridning är till 
studiens fördel. Dock önskade författarna att fler kvinnor skulle ha deltagit i studien. Detta 
på grund av bortfall under rekryteringen, då det var många kvinnor som tillfrågades som 
ej hade möjlighet att delta under den tid som datainsamlingen planerades.  
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Bortsett från den något skeva könsfördelning anser författarna till föreliggande studie att 
överförbarheten till andra ambulansverksamheter i Sverige är god. Att studien är gjord 
med ett urval med stort geografisk variation samt i verksamheter både i stadsmiljö samt 
lansbyggd är till studiens fördel. Dock kan överförbarheten till en internationell miljö vara 
begränsad då utbildningssystem och kompetens inom ambulanssjukvården kan skilja sig 
från Sverige.  
 
Då båda författarna innehade förförståelse från akutsjukvård och akutsjukvård av barn 
kan värderingar och åsikter tolkats in i resultatet. Författarna strävade dock efter att 
åsidosätta dessa och analysera utifrån en så objektiv syn som möjligt.  
 
Författarna upplever att studiens syfte är besvarat var på beslutet om kvalitativ inriktning 
bedömdes vara adekvat. En kvantitativ infallsvinkel på problemet hade dock varit 
intressant för att se hur utbredd oron vid vård av barn är, i vilken mån den beror på 
påverkbara faktorer samt om den upplevs som ett utbrett problem eller ej.  
 

Resultatdiskussion 

Studien visar att sjuksköterskan upplever oro vi vård av barn prehospitalt av flera 
anledningar. Upplevelsen av oro kunde härledas till en kunskapsbrist i barnsjukvård. Barn 
väcker även starka känslor hos vårdaren vilket bidrog till oro hos sjuksköterskan. Oavsett 
erfarenhet och kunskap kände alla en viss oro när det var barn som var patient i 
ambulansen.   
 

Kunskap, en grund för trygghet 

Det framkommer i resultatet att kunskap är en viktig aspekt ur omhändertagandet av barn 
prehospitalt, och en upplevd kunskapsbrist bidrar till ökad oro hos sjuksköterskan. 
Nordén, Hult och Engström (2014, s.78) beskriver också att sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvård upplever inadekvat och otillräcklig utbildning i omhändertagandet av 
svårt sjuka barn, med otrygghet som följd. Precis som i föreliggande studie beskrevs att 
kunskapen, förutom teoretiska utbildningar, med fördel kunde inhämtas genom 
hospitering på barnsjukhus (Nordén, et al. 2014 s.78). Svensson och Fridlund (2007, s.38) 
beskriver att situationen som sjuksköterskan saknar erfarenhet ifrån skapar oro. Denna 
oro beskrivs även som värre om sjuksköterskan känner sig oförberedd. Ett sätt att vara 
bättre förberedd är genom att ha en god teoretisk grund att stå på.  

 

Denna studiens resultat tog även upp aspekten och svårigheten att kunna möta 
föräldrarnas förväntningar på ambulanspersonalens kunskap. I situationen när föräldrar 
ringer ambulans för hjälp förväntas sjuksköterskan i ambulansen kunna svara på 
föräldrarnas frågor och farhågor, och det fanns en oro över att inte kunna leva upp till 
detta, och inte heller erbjuda barnet bästa möjliga vård som konsekvens av kunskapsbrist. 
Den kunskapsrelaterade oron kan förstärkas eller mildras beroende på kollega och 
resultatet visar på att kollegan spelar en stor roll framför allt ur ett trygghetsperspektiv. 
Om sjuksköterskan litar på sin kollega, och sin kollegas kompetens, i kombination med 
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gott samarbete minskar oron för situationen. Svensson och Fridlund (2007, s.38) 
beskriver samma sak, att kollegan har en viktig roll i hur vida sjuksköterskan upplever 
oro eller inte. Det ställer såklart höga krav på ambulansverksamheten men optimalt är att 
minst en i besättningen har en större erfarenhet av barn och omhändertagandet av barn, 
vilket borde beaktas när en ambulansbesättning utformas. Nordén, Hult och Engström 
(2014, s.77) beskriver att ambulanssjuksköterskan känner sig mer trygg om kollegan 
också är ambulanssjuksköterska, på grund av den högre medicinska och 
omvårdnadsrelaterade kunskapen hos sin kollega. Detta framkommer inte i föreliggande 
studie men är ytterligare en aspekt på problemet.  

 

I samband med att den prehospitala vården utvecklas, att mer vårdinsatser nu påbörjas 
redan prehospitalt och med tanke på hur sjuksköterskans roll inom ambulanssjukvård har 
vuxit de senaste decennierna bör sjuksköterskan inom ambulanssjuksköterskan ha en mer 
gedigen utbildning om barn. Barn har rätt till kompetent personal enligt NOBABs 
standard (2014), och när ambulanssjukvården inte längre enbart är en 
transportverksamhet bör denna kompetens kunna tillgodoses. Wihlbor, Edgren, 
Johansson & Sivberg (2014, s.131) beskriver i sin studie de egenskaper som 
yrkesverksamma inom ambulanssjukvården upplever att ambulanssjuksköterskan ska 
besitta. Ett urval högt graderade egenskaper på deras lista är; kunna använda ambulansens 
medicinsktekniska utrustning, använda sig av god kommunikationsteknik i mötet med 
patient och närstående, arbeta på ett problemlösande sätt samt visa på djup teoretisk 
kunskap i omvårdnad, akut omhändertagande och medicin. Alla ovan nämnda egenskaper 
är områden som sjuksköterskorna i denna studie relaterat till svåra moment när det rör sig 
om pediatriska ärenden. Då egenskaper som sjuksköterskan inom ambulanssjukvård bör 
besitta också anses svåra är det inte konstigt att en viss oro och osäkerhet kan infinna sig.  

 

Utelämnad och otillräcklig  
Resultatet påvisar att barn väcker starka känslor hos sjuksköterskan, framförallt om det 
är svårt sjuka barn. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003, s.81) visar i sin studie att den 
vanligaste orsaken till posttraumatisk stress hos ambulanspersonal i Sverige är när barn 
är involverade. Deras studie visar också på att posttraumatisk stress är vanligt hos 
ambulanspersonalen. I föreliggande studiers resultat framkommer det att barn som dör 
samt hjärtstopp på barn väcker extra starka känslor. Otillräcklighet och känslan av att vara 
utelämnad är starkt framträdande. Tankar kring om sjuksköterskan brustit i sin 
bedömning eller behandling framkommer och det är tankar som måste bearbetas. Jonsson, 
Segesten och Mattsson (2003, s.83) förklarar att det finns en svårighet att hantera och 
hitta en coopingstrategi under arbetstid och att sjuksköterskan ibland måste tillåtas att 
vara utanför akutsjukvården för att kunna återhämta sig.  
 
Nordén, Hult och Engström (2014, s.76–77) bekräftar att barn väcker starka känslor hos 
ambulanspersonalen, bland annat känslan över att ingen får gå fel vilket också 
framkommer i föreliggande studiens resultat. Samma sak säger Bohström, Carlström & 
Sjöström (2016 s.3) som tar upp faktorer så som sätta intravenös infart, räkna på 
läkemedelsdoser och att barn är svårare att hantera som orsak till ökad stress i situationen.  



   
 

23 
 

 
När sjuksköterskan inom ambulanssjukvård upplevde att det fanns ett gott samarbete med 
specialistkompetens inom barnsjukvård, exempelvis barnläkare eller barnsjuksköterskor 
minskade känslan om att vara utlämnad. Detta ställer dock krav på att denna kompetens 
finns lättillgänglig, vilket inte alltid är möjligt.  
 
Alla känner sig otrygga – oavsett erfarenhet och kompetens  

I resultatet framkommer att känslan av otrygghet är en gemensam nämnare för samtliga 
sjuksköterskor oavsett erfarenhet och kompetens. Föreliggande studies resultat visar på 
att sjuksköterskans känslor ibland kan åsidosättas i den akuta primära bedömningen med 
ambitionen att kunna arbeta mer effektivt. Enligt Holmberg och Fagerberg (2010, s.5) är 
det första mötet med patienten fokuserat på att göra en medicinsk bedömning för att 
avgöra om någon akut medicinsk behandling behövs. Den vårdande relationen har dock 
fler aspekter. Holmberg och Fagerberg (2010, s.5) poängterar vikten av att sätta sig in i 
patientens och framförallt den närståendes livsvärld för att kunna identifiera och bekräfta 
deras behov, samt vara en stödjanden funktion. När det är barn som är drabbade och det 
är barnets föräldrars livsvärld som ska omfattas, väcker detta känslor hos sjuksköterskan 
oberoende av tidigare kunskap och erfarenhet. 

 

Sjuksköterskorna benämner oroskänslor inom en rad andra olika områden där betoningen 
på vardera varierar. Även erfarenheter av både sjuka och friska barn varierar och en 
korrelation kan diskuteras -  förekommer någon skillnad mellan vilka faktorer 
sjuksköterskan identifierar som orosfaktorer relaterat till sin egen erfarenhet av barn 
generellt? Känner sjuksköterskan med längre erfarenhet en annan slags känsla av oro 
inför barn? Frågor som väcks i samband med analysen och som skulle kunna beröras 
genom vidare forskning. Vad som kan fastställas är dock att oavsett erfarenhet inom 
pediatrik och med barn överlag så känner sjuksköterskan en respekt och en känsla av oro 
vid vård av barn prehospitalt. I en artikel av Svensson och Fridlund (2008 s.39-40) 
framkommer det liknande resultat då sjuksköterskorna där betonar att erfarenhet medför 
en större självkännedom: vad sjuksköterskan klarar av och vad hon inte klarar av.  

 

Det framkommer även i resultatet att den oro som samtliga sjuksköterskor känner också 
har en positiv effekt. Detta då en viss handlingsberedskap ökar och en det alltid finns en 
förberedelse för att det värsta kan inträffa. Cushman et al. (2010, s 481) visar dock på det 
motsatta och hävdar i sitt resultat att oron vid vård av barn prehospitalt var en starkt 
bidragande faktor till att vårdinsatser och behandlingar uteblev och att patientarbetet på 
så sätt påverkades negativt.  
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Hållbar utveckling 

Arbetet med hållbar utveckling har under de senaste decennierna fått en allt mer naturlig 
och självklar del i utbildning och forskning, speciellt i vissa grenar ex. humaniora och 
samhällsvetenskap. Många av Sveriges högskolor har idag implementerat ett 
förhållningssätt till hållbar utvecklig i lärandemål. Författarna till det aktuella arbetet har 
därför valt att identifiera och klargöra hur resultatet till studien kan få betydelse i arbetet 
för en hållbar utveckling med betoning på den ekonomiska - samt den sociala grenen.  
 
Enligt den aktuella studien, och tidigare genomförda studier, föreligger osäkerhet och 
känslor av oro, hos sjuksköterskor, i mötet med barn prehospitalt. Ett flertal olika 
områden har kommit upp till ytan där en del redan var kända -  allt ifrån områden som 
kunskapsbrist till oro vid bemötanden av barn är exempel på dessa. Författarna till studien 
har som förhoppning att föreliggande studie på sikt ska leda till förbättrade villkor och 
förutsättningar för både sjuksköterska, barn och anhöriga vid det pediatriska prehospitala 
mötet och fortsatta förloppet. Interventioner för förbättrade förutsättningar kan 
exempelvis vara mer utbildning (om akutpediatrik, omhändertagande av föräldrar, mm), 
dagar av hospitering, hjälpmedel och debriefing ledd av personal med barnkompetens. 
 
Genom mer kunskap om barnets tillstånd, fysiologiska förutsättningar och kognitiva 
utveckling kan sjuksköterskan inte bara påverka patientsäkerheten till det positiva utan 
även initiera behandling i ett tidigare skede samt prioritera och styra patienten till rätt 
vårdinstans. Alla patienter kanske inte har ett behov av vård på akutmottagning. Vissa 
patienter kanske kan stanna hemma med egenvårdsråd och andra kan få hjälp av 
primärvården eller annan mottagning. På sikt skulle detta kunna innebära en mindre 
ekonomisk kostnad för landsting och andra sjukvårdsaktörer (den ekonomiska grenen). 
Dessutom kan sjuksköterskan genom kunskap om barnets kognitiva utveckling anpassa 
vården till minsta möjliga lidande. Detta kan till exempel ske genom att involvera 
föräldern mer då det lilla barnet hyser stor trygghet till denne och påverkas djupt negativt 
vid separation. Fördjupad kunskap om pediatriska tillstånd och sjukdomar samt 
omhändertagande av föräldrar kan dessutom leda till en lugnare anhörig vilket också på 
sikt ger ett lugnare barn, men även en minskad oro hos sjuksköterskan. Tankar om 
interventioner som alla skulle kunna leda oss till den sociala grenen av hållbar utveckling.  
 

Slutsats  
Föreliggande studies resultat visar på att oro är ett mångfacetterat fenomen för 
sjuksköterskan vid vård av barn prehospitalt. Oavsett tidigare kunskap eller erfarenhet av 
att möta sjuka barn uttrycktes en oro. Sjuksköterskor med mindre utbildning om barn och 
erfarenhet hade en kunskapsrelaterad oro, som hade kunnat lindras med mer utbildning, 
hospitering samt trygghet i kollegans kunskap. Sjuksköterskor med mer erfarenhet av 
sjuka barn uttrycker en stor medvetenhet om hur dåliga barn kan bli, och hur 
känslomässigt påverkad sjuksköterskan kan bli av att vårda ett svårt sjukt barn 
prehospitalt. Oavsett erfarenhet var vård av sjuka barn influerat av starka känslor, något 
som till stor del inte gick att påverka utan uttrycktes ligga i vårdarens natur. Detta gjorde 
att det fanns en oro hos alla sjuksköterskor. Oron uttrycktes inte alltid som negativ. Det 
påverkade sjuksköterskorna till en positiv handlingsberedskap, att de alltid var förberedda 
för det värsta och för att snabbt kunna agera.  
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Kliniska implikationer 
• Mer teoretiskt och praktisk utbildning kan lindra den kunskapsrelaterade oron 
• När besättningen för en ambulans konstrueras bör erfarenheten och kunskapen 

gällande omhändertagande av barn finnas med i beaktan.  
• Omhändertagandet av svårt sjuka barn väcker starka känslor, debriefing och 

stödjande samtal har en viktig roll i efterförloppet.  
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BILAGOR 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  

Vi är två sjuksköterskor som skriver en magisteruppsats vid högskolan i Borås. 
Magisteruppsatsen är en del av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård. Syftet med uppsatsen är att belysa faktorer som skapar oro för 
ambulanssjuksköterskan vid vård av barn prehospitalt. Resultatet hoppas kunna gynna 
ambulanssjuksköterskan genom att bidra till underlag för undervisning och stöd för 
ambulanspersonalen. Magisteruppsatsen kommer att genomföras som en intervjustudie.  

För att denna studie ska kunna genomföras behöver vi tillstånd att intervjua sex till åtta 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvården som kan svara till vårt syfte. Vi önskar friheten 
att själva tillfråga personal vi anser lämpliga. Om den tillfrågade personen efter 
information samtyckt till att delta i studien bestäms tid och plats efter önskemål, 
förslagsvis på arbetsplats. Intervjuerna kommer inte påverka deltagarens arbete och denne 
kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att redovisa skäl.   
 
Intervjuerna förväntas att ta 20-40 minuter och planeras att hållas under februari 2017. 
Alla intervjuer spelas in och transkriberas. Resultatet kommer att avidentifieras och 
kommer inte kunna härledas till någon person. Studien kommer efter färdigställande att 
publiceras på högskolan i Borås databas, DIVA.  
 
Vid frågor kontakta oss eller vård handledare.  
Med vänliga hälsningar 
 
 
Aron Axelsson       Fredrik Andersson 
Specialistsjuksköterskestudent Specialistsjuksköterskestudent 
axelssonaron@gmail.com  fidde-andersson@hotmail.com 
0738455784    0731593020 
 
Handledare: 
Laura Darcy, Universitetslektor	
Akademin	för	vård,	arbetsliv	och	välfärd	
Sektionen för vårdvetenskap 
laura.darcy@hb.se 
033-435 4717	
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner att Aron och Fredrik genomför intervjuer 
enligt ovanstående beskrivning.   

       
Ort    Datum 
 
       
Underskrift    Namnförtydligande 
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Deltagarinformation  
Vi är två sjuksköterskor som skriver ett examensarbete vid högskolan i Borås. Arbetet är 
en del av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. 
Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av oro vid vård av 
barn prehospitalt. Resultatet hoppas kunna gynna ambulanssjuksköterskan genom att 
bidra till underlag för undervisning och stöd för ambulanspersonalen i dess profession.  
 
Examensarbetet baseras på intervjuer där du själv ska berätta om den oro du upplevt av 
att vårda barn prehospitalt. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
din medverkan utan att redovisa orsak. Varje intervju kommer uppskattningsvis att vara 
mellan 20-40 minuter men undantag kan förekomma. Om du samtyckt till att delta i 
studien bestäms tid och plats efter önskemål, förslagsvis på din arbetsplats i anslutning 
till ditt arbetspass. Intervjuerna kommer att spelas in och data kommer efter insamling att 
avidentifieras och skrivas ut i text för att senare användas till arbetets resultat och 
diskussion. Examensarbetet kommer, i sin färdiga form, att publiceras på Högskolan i 
Borås databas, DIVA.  
 
Genom en underskrift nedan bekräftar du att du har tagit del av ovanstående information 
och vill medverka i vår intervjustudie. 
 
 
       
Ort    Datum 
 
       
Underskrift     Namnförtydligande 
 
 
Aron Axelsson        Fredrik Andersson  
Specialistsjuksköterskestudent  Specialistsjuksköterskestudent 
axelssonaron@gmail.com   fidde-andersson@hotmail.com  
0738455784     0731593020  
  
Handledare:  
Laura Darcy, Universitetslektor   
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd   
Sektionen för vårdvetenskap  
laura.darcy@hb.se  
033-435 4717  
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Intervjuguide  
 

• Vad är din erfarenhet av att vårda barn prehospitalt?  
• Har du upplevt en känsla av oro vid vård av barn?  
• Vilka faktorer skapade oron?  

 
Följdfrågor:  

• Hur menar du då? 
• Vad tror du det beror på? 
• Har du några exempel? 
• Vill du utveckla? 
• Förstår jag dig rätt?  
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