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Sammanfattning    

  

Att vårda sjuka barn i ambulansen innebär ofta en stressad situation för 

ambulanssjuksköterskan. Föräldrarna kan vara mycket oroade, rädda och stressade i samband 

med dessa vårdmöten vilket kan försvåra situationen ytterligare. Det är viktigt att kunna 

etablera en god kontakt med barnet och föräldrarna i samband med dessa vårdmöten och 

bemöta familjen professionellt. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att få föräldrarna att 

känna delaktighet i vården av sitt barn och då behövs kunskap om hur föräldrarna upplever 

dessa vårdmöten. Denna kunskap kan öka tryggheten för föräldrarna och barnen i samband 

med att barnet vårdas i ambulansen. 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av vården av sitt barn i samband med 

ambulanssjukvård. 

Metoden som användes i denna undersökning var en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie 

med sju föräldrar till barn i åldrarna noll – sju år som vårdats i ambulansen under 2012. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. En innehållsanalys med induktiv ansats användes. Tre 

huvudkategorier framkom. Dessa var Upplevelse av trygghet och lugn hos föräldrarna, 

upplevelse av att vara delaktig i situationen och upplevelse av separation. 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde att ambulanssjuksköterskan hade kunskap och 

erfarenhet. Deras trygga och lugna bemötande gjorde att föräldrarna kunde lämna ifrån sig 

ansvaret för det medicinska när det gällde deras barn. Föräldrarna upplevde delaktighet i 

vården till följd av att de kände sig respekterade och bekräftade och fick information.  

Deltagande i beslut om vården samt att ambulanssjuksköterskan hade omsorg om hela 

familjen i vårdmötena ingav också en känsla av delaktighet. Upplevelser av separation genom 

att inte ha möjlighet till fysisk kontakt med sitt sjuka barn samt att inte finnas till för sitt barn i 

olika situationer framkom också i intervjuerna. 

Slutsatsen blev att föräldrarna kände sig trygga och lugna när ambulanssjuksköterskan kom 

till platsen. De kände sig delaktiga i vården men saknade ibland information om den fortsatta 

vården på sjukhuset. Känslor av separation från barnet upplevdes då föräldern inte kunde ha 

fysisk kontakt eller sitta i vårdutrymmet med sitt barn. 

 

Nyckelord: Föräldrars upplevelser, ambulanssjukvård, delaktighet, barn, prehospital, 

familjecentrerad omvårdnad 
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INLEDNING 

 
Att vårda barn i ambulansen innebär även att vårda föräldrarna (Kendorf  2009, s.435). Många 

ambulanssjuksköterskor upplever en otrygghet i att vårda barn och det kan påverka hur man 

bemöter inte bara barnet utan även föräldrarna. Ambulanssjuksköterskan har stora 

förväntningar på sig att kunna ta hand om akut sjuka barn och det kan kännas svårt och 

stressande att leva upp till dessa förväntningar (Svensson & Fridlund 2008).  

Ambulanssjuksköterskan har även ett ansvar för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i 

vården av sitt barn. Det innebär bland annat att föräldrarna ska få anpassad information så att 

de ska kunna ha möjlighet att vara delaktiga (Socialdepartementet 1982). Att undersöka hur 

föräldrarnas upplevelser av ambulanspersonalens bemötande av barnet och dess familj är, kan 

hjälpa ambulanssjuksköterskan att skapa en tryggare miljö för både barnet och föräldrarna.  

BAKGRUND 

Barn i ambulansen 

Under 2012 vårdades 759 stycken barn i åldern noll-sju år i ambulanser inom Skaraborgs 

sjukhus (SKAS). I Halland vårdades 1032 stycken barn i samma ålder. Totalt antal 

ambulansuppdrag i Halland var 45235 stycken under 2012 (Paratus 2012) och 

ambulansorganisationerna i SKAS hade totalt 24679 antal uppdrag under 2012 (ambulink 

2012). Omhändertagandet av barn och deras föräldrar i ambulansen är sällsynt och blir aldrig 

rutin för ambulanssjuksköterskan (Kendorf 2009, s.435). 

Högprioriterade ambulansuppdrag där barn är inblandade upplevs av många 

ambulanssjuksköterskor som mycket stressande. En av anledningarna till den stress och oro 

som uppkommer i dessa situationer beror till en del på känslor av att det som görs med barnet 

måste bli bra. En annan anledning till känslor av oro och stress inför sådana larm kan vara att 

det är svårt att få fram hur barnet mår om det har svårt att uttrycka sig. Ytterligare en orsak till 

den upplevda stressen är föräldrarnas förväntningar på ambulanspersonalen (Svensson & 

Fridlund 2008). 

I situationer där ambulanssjuksköterskor ställts inför ett simuleringsfall med ett svårt sjukt 

barn har det visat sig att känslomässig påverkan kan orsaka fel i de bedömningar som 

sjuksköterskan gör samt i hanteringen av läkemedel. Det visade sig också att fel som gjordes i 

samband med omhändertagandet av barnet hade bakomliggande orsaker i kunskapen hos 

ambulansbesättningen, hur förfarandet av omhändertagandet blev samt hur samarbetet mellan 

ambulanspersonalen var. Här beskrivs också hur den stress som ambulanssjuksköterskan 

utsätts för i samband med en orolig och ångestfylld förälder påverkar hanteringen av 

situationen där ett livshotande sjukt barn ska tas om hand. Simuleringsövningar med barn i 

prehospitala miljöer kan påvisa de kritiska moment i omhändertagandet av svårt sjuka barn 

och identifiera var flest fel begås (Lammers, Byrwa & Fales 2012) 
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Kommunikation  

Föräldrarna är ofta stressade i samband med vårdmöten på grund av oro för sitt barns hälsa. 

De kan känna sig i ett underläge gentemot vårdpersonalen och bära på en egen rädsla för 

sjukvård. Reaktioner från föräldrarna kan vara olika. Rädsla kan till exempel ge uttryck i form 

av aggressivitet mot den som vårdar och stress kan göra att föräldern reagerar med otålighet 

och otillgänglighet. Att som vårdare se föräldern som expert på sitt barn och bemöta dem med 

respekt för hur familjens livssituation ser ut kan underlätta kommunikationen. Att 

kommunicera med barn och dess föräldrar i samband med ett vårdmöte innebär ofta ett 

trepartssamtal, där kommunikationen kan gå via flera personer och både direkt och indirekt 

mellan individerna (Johansson 2007, ss.353-371). I vårdmötet vänder barnet sin 

uppmärksamhet mot föräldrarna och/eller vårdaren för att söka ytterligare information om 

situationen. Detta har betydelse för hur vårdaren bemöter och kommunicerar med barnet och 

dess föräldrar, samt vikten av att ta reda på att barnet och dess föräldrar förstått informationen 

(Harder, Christensson & Söderbäck 2009). 

Språkutvecklingen hos barn följer i stort samma turordning men är individuell. Gråten är det 

första sättet för barnet att kommunicera. Gråten blir alltmer nyanserad och föräldrarna kan 

skilja på varför barnet gråter. Leendet är också ett sätt för barnet att kommunicera med sin 

omvärld. Från ca tre månaders åder börjar barnet jollra och när barnet är runt året brukar de 

första orden ta form. Vid ett och ett halvt år pratar de flesta barn med ett-ords satser men 

förstår mer av sin omgivning. När barnet är runt två år använder det sig av två-ords meningar 

och vid tre år kan barnet prata med längre meningar. Vid åtta års ålder pratar de flesta barn 

grammatiskt rätt (Johansson 2007, ss.353-371). Genom samspel med vuxna lär sig barnet hur 

det ska använda språket. Kunskap om barns språkliga utveckling har stor betydelse för hur 

sjuksköterskan bemöter och kommunicerar med barn i sjukvården (Johansson 2007, ss.353-

371; Harder et al 2009; Mårtenson & Fägerskiöld 2007).  

Att ta tillvara på barnets erfarenheter innebär att ha ett barnperspektiv. Det formas av vuxnas 

förståelse av hur barn uppfattar, förstår samt agerar i olika sammanhang och situationer. I en 

vårdverksamhet innebär barnperspektiv att arbetet sker utifrån barnets bästa, deras intressen 

och deras villkor. Genom att ha ett barnperspektiv görs barnet delaktigt i vårdsituationer 

(Söderbäck 2010, ss.25-44). För att barnet ska kunna vara delaktigt krävs att information och 

förberedelser inför olika aktiviteter sker utifrån barnets mognad, individuella behov och 

kompetens (Coyne & Gallagher 2011). Att ha ett barnperspektiv innebär också att skydda 

barnets integritet och att ge föräldrar stöd och uppmärksamhet. Tillgång till föräldrarna är en 

självklar rättighet för barnet i vårdsituationer (Söderbäck 2010, ss. 25-44). 

Föräldrars påverkan på sitt barn i samband med akut sjukdom hos barnet. 

Barns reaktioner på sin upplevelse av sjukdom och att uppsöka sjukvård påverkas av flera 

olika faktorer. Ålder, utvecklingsnivå, hur den akuta situationen uppstått samt hur deras 

föräldrar reagerar på situationen, spelar roll för barnets upplevelse. Relationen mellan barnet 

och föräldrarna är en viktig faktor. Sättet som föräldern reagerar på det som inträffat samt 

sättet föräldern stöttar sitt barn genom en krissituation kan kraftigt påverka barnets 
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återhämtning. Föräldrar kan reagera på många olika sätt i akuta situationer och ibland är inte 

nivån på oron hos föräldern i relation till barnets tillstånd. Deras respons på krissituationer 

påverkas av många psykologiska faktorer som till exempel känslor av skuld, rädsla, oro över 

ekonomiska frågor, chock, ilska, vanmakt, förvirring och frustration. Dessutom kan föräldrars 

eventuellt egna hälsoproblem försvåra hanteringen av ytterligare stress i form av sitt barns 

akuta sjukdom (Horowits, Kassam-Adams & Bergstein 2001). 

Hur föräldern stöttar sitt barn och upplever stress och oro, är starkt korrelerat till hur barnet 

klarar att hantera olika krissituationer. Om föräldern känner stark oro och ångest i samband 

med vårdsituationer påverkar det barnets sätt att hantera sin situation negativt. Genom att 

föräldern medverkar i att distrahera sitt barn och samtidigt har närhet och fysisk kontakt med 

det i situationer som innebär att när barnet till exempel ska genomgå en venpunktion kan 

upplevelsen av stress, rädsla och oro samt smärta minska hos barnen (Cavender, Goff, Hollon 

& Guzetta 2004). 

Föräldrars upplevelser och reaktioner av omvårdnaden. 

Föräldrar upplever att deras insatser i vårdsituationer är viktiga för barnets bästa och 

tillfrisknande. De värderar även att ha en god relation och kommunikation med vårdpersonal 

som vårdar och möter deras barn. För att kunna möta och stödja barnets önskemål i olika 

vårdsituationer krävs att sjuksköterskor och föräldrar känner till varandras önskningar, 

kompetens och resurser så att barnet kan stödjas utifrån gemensamma och förenade förmågor 

(Söderbäck 2010). 

I samband med prehospital vård av svårt sjuka och livlösa barn upplevde föräldrar att de inte 

fick tillräcklig information under tiden ambulanspersonalen vårdade deras barn. Föräldrar 

upplevde också en brist vad gällde empati från ambulanspersonalen men hade samtidig 

förståelse för att alla resurser lades på återupplivning av barnet. I samband med att flera 

ambulansbesättningar larmas ut kan det vara viktigt att avdela en person till att vara med och 

försöka ge kontinuerlig och anpassad information till föräldrarna.  Detta har upplevts som en 

brist av föräldrar till barn som drabbats av plötslig spädbarnsdöd. Det kan räcka med små 

omvårdnadsåtgärder som en klapp, kram eller att bara finnas vid deras sida för att föräldern 

ska uppleva empati från ambulanspersonalen. Som förälder kan det upplevas viktigt att få 

reda på vad som kommer att hända senare i vårdkedjan och där har ambulanssjuksköterskan 

en viktig uppgift i att kunna förmedla det (Nordby & Nøhr 2008). 

När det gäller barn som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning kan föräldrarna uppleva att 

de hamnar i en beroendeställning till de som vårdar deras barn. Vilket innebär att de inte bara 

kan närma sig sitt barn utan någon slags inbjudan till att delta i vården. Att bli inbjuden till 

delaktighet av det egna barnets skötsel kan stärka föräldraidentiteten och underlätta närvaron 

för föräldrarna hos sitt barn. Delaktighet förutsätter god kommunikation mellan vårdpersonal 

och föräldrarna och då föräldrarna upplevde att de fick information underlättade det också 

närvaron på den neonatala intensivavdelningen. Tvärtom så upplevdes bristfällig information 

försvåra närvaron. Att vara delaktig som förälder innebär att få information om sitt barn på ett 
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begripligt sätt för att aktivt kunna delta i sitt barns vård och i beslut om barnets vård.  

Sjuksköterskan anses vara den bästa källan för information till föräldrar (Wigert 2008). 

Omvårdnadsåtgärder som föräldrar till barn, som vårdas på pediatrisk akutmottagning, anser 

vara viktiga är bland annat att sjuksköterskan vet vad hon gör. Att sjuksköterskan har teknisk 

kompetens i form av att ge sprutor och sätta iv-infart. Att sjuksköterskan är snäll och 

hänsynsfull. Att hon/han verkligen lyssnar till barnet och föräldrarna samt att barnet får 

behandling och medicin i rätt tid (Gillespie, Hounchell, Pettinichi, Mattei & Rose 2012). 

Föräldrar till barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar kan uppleva känslor av förvirring 

och hjälplöshet i samband med att deras barn insjuknar i en så allvarlig diagnos att de behöver 

vårdas på en sådan avdelning. I det initiala omhändertagandet av det akut svårt sjuka barnet 

upplever föräldrarna att de inte får tillräcklig information av vårdpersonalen. När barnet väl 

kommit till intensivvårdsavdelningen och blivit omhändertaget och stabiliserat finns tid för 

information och då minskar den negativa känslan hos föräldrarna. Känslan av att barnet var 

allvarligt sjukt förstärktes hos föräldrarna när de såg hur mycket vårdpersonal som var 

inblandade i det akuta omhändertagandet. Detta gav upphov till starka känslor av fysisk och 

emotionell separation från barnet hos föräldrarna. Dessa känslor av separation finns också 

beskrivet i situationer när föräldrarna inte åker med i ambulansen utan tar sig till sjukhuset på 

annat sätt som till exempel med taxi, egen bil eller i en annan ambulans (Diaz-Ganeja, 

Gledhill, Weaver, Nadel & Garralda 2005). 

Föräldrars delaktighet i vården 

Föräldrar upplever i många fall en stor stress i samband med att deras barn är utsatt för skada, 

sjukdom eller smärta. Det måste sjuksköterskan i ambulansen ta med i beräkningen när 

han/hon möter barn som är i behov av ambulansvård. Förälderns roll och medverkan i vården 

av sitt barn, kan benämnas med uttryck som delaktighet och deltagande. Delaktighet innebär 

att föräldern medverkar i utformningen av vården av barnet och det kräver att föräldern får 

information som de kan ta till sig samt att de är autonoma. Deltagande innebär att föräldern 

sköter det som ingår i den dagliga omsorgen av sitt barn (Bischofberger, Dahlquist, 

Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge 2004, ss.13-19).  

Delaktighet, eller att vara delaktig, kan beskrivas som att medverka aktivt i något eller att ha 

vetskap om något samt att vara delaktig i beslut. En känsla av delaktighet och att vara behövd 

kan uppstå när föräldrarna medverkar i något eller har tillgång till något. Delaktighet kan inte 

krävas, fås eller ges om inte förutsättningar för delaktighet skapas. En god ömsesidig och ärlig 

relation mellan föräldrar och vårdpersonal är en förutsättning för en väl fungerande 

föräldradelaktighet. Att personalen upplevs som kunnig i vårdandet av barnet är viktigt för 

föräldrar och skapar trygghet hos dem. Trygghet upplevs också när föräldrarna själva kan 

kontrollera vad som sker med barnet (Wigert 2008).  

Upplevelsen av delaktighet är individuell. Det är heller inte tiden vårdaren avsätter som 

påverkar känslan av delaktighet utan mer attityd och hållning hos vårdaren gentemot patienten 

(Dahlberg & Segesten 2011, ss.112-116). 
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Föräldrar som har en önskan om att vara mycket delaktiga i vården anser att det underlättar 

för barnet i samband med sjukhusvistelsen. De föräldrar som känner sig säkra i sin 

föräldraroll tenderar att vilja delta mer i vården av sitt barn vilket kan överföra en känsla av 

trygghet till barnet. Detta kan leda till att barnet till exempel upplever mindre smärta. Ju mer 

föräldern deltar i vården desto mindre upprört blir barnet. Barnet samarbetar lättare och 

situationen blir mindre stressig för både barnet, föräldrarna och vårdpersonalen (Kristensson-

Hallström 1999). 

Vårdandets utgångspunkt är patientfokuserat men enligt livsvärldsteorin ingår närstående i 

patientens livsvärld och därmed måste deras perspektiv inkluderas i omhändertagandet av 

patienten. I samband med vård av barn är närståendes perspektiv och berättelser många 

gånger avgörande för hur vården av barnet kommer att utformas (Dahlberg & Segesten 2011, 

ss.118-121). 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att vårdpersonalen ansvarar för förälderns 

möjlighet att vara delaktiga i och närvara vid sitt barns vård. Det finns dock motsägelser i den 

dagliga vården vad gäller detta. Den medicinsk-tekniska vårdmiljön kan motverka 

föräldrarnas verkliga delaktighet i barnets vård (Dahlberg & Segesten 2011, ss. 118-121). 

Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB, beskriver att barnet har rätt att ha sina 

närstående hos sig i samband med sjukvård. Där beskrivs också att både barn och föräldrar 

skall informeras på ett sätt så att de kan vara delaktiga i vården samt att föräldrarna skall 

uppmuntras att delta i vården av sitt barn och får information anpassad så att de kan vara 

delaktiga (NOBAB 2012). 

Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad kan definieras som ett sätt att se på vården för barn och deras 

familjer inom hälso- och sjukvården som säkrar att omvårdnaden planeras kring hela familjen 

och där alla familjemedlemmar ses som mottagare av vården (Foster, Whitehead & Maybee 

2010). Familjen är ett stort emotionellt stöd för patienten som utsätts för stress i samband med 

sjukdom eller skada. Socialt stöd från närstående när det gäller råd och vägledning, omsorg, 

praktiska insatser och ömsesidiga förpliktelser främjar tillfrisknande och anpassning hos den 

som är sjuk (Kirkevold & Strømsnes Ekern 2001, ss. 31-42). 

Familjecentrerad omvårdnad är en viktig del av den pediatriska vården. Föräldrar har ofta 

avgörande information vad gäller barnets hälsa och välbefinnande. Familjen är även barnets 

primära källa till styrka, stöd och trygghet (Neal, Frost, Kuhn, Green, Gance-Cleveland & 

Kersten 2007).  

Relationen mellan familjen och sjuksköterskan är central inom den familjecentrerade 

omvårdnaden och bygger på en ömsesidig öppen och ärlig kommunikation. Det innebär att 

respektera familjen som en konstant del av barnets liv och som experter på sitt barn. Det 

innebär också att ha en öppen och ärlig relation där samarbete mellan vårdaren och 

föräldrarna ska uppmuntras. Att respektera mångfald, meningsskiljaktigheter samt att 

kartlägga styrkor och copingmekanismer hos familjen är centralt i den familjecentrerade 
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omvårdnaden. En helhetssyn på familjen och att involvera föräldrarna i omvårdnaden av sitt 

barn och besluten som berör vården av barnet är också viktigt. (Hutchfield 1999;  Foster et al 

2010). 

Föräldrarna kan uppleva en rollförvirring och inte veta vad de förväntas göra i vårdsituationer 

med sitt barn. Att stötta dem i föräldrarollen är en viktig uppgift för sjuksköterskan när det 

gäller familjecentrerad omvårdnad. Detta kan underlätta relationen och känslan av delaktighet 

hos föräldern. Relationen bygger också på ömsesidig respekt och att vårdpersonalen lyssnar 

på vad föräldrarna har att säga. Omsorg om föräldrarna och resurser är också viktiga delar av 

den familjecentrerade vården. Det kan innebära samtal med familjen på ett ostört ställe och att 

tillgodose föräldrarnas behov likväl som barnets. Det kan även innebära att personalen har en 

positiv inställning, finns tillgängliga för familjen samt ger adekvat information. På sjukhus 

kan det upplevas svårt för vårdpersonalen att leva upp till detta på grund av resurs- och 

tidsbrist. Med resurser menas också familjens resurser, ekonomiska och psykosociala, för att 

kunna var med sitt barn på sjukhus samt kunna hantera situationen (Foster et al 2010). 

Familjens resurser kan bero på graden av samhörighet, förmågan till kommunikation och 

flexibilitet. Den enskilde familjemedlemmens resurser kan bero på graden av självtillit och 

vilken kunskap han/hon har. Att förstå sammanhang och uppnå en meningsfullhet i 

situationen är faktorer som påverkar familjens förmåga att hantera situationen (Kirkevold & 

Strømsnes 2001, s. 39). 

PROBLEMFORMULERING 

Möten med barn i ambulansen innebär ofta en ökad stress hos ambulanssjuksköterskan och 

känslor av förväntan på att klara situationen från föräldrarna (Svensson & Fridlund 2008).  Att 

kunna etablera en god kontakt med barnet kräver att ambulanssjuksköterskan skapar en god 

kontakt med föräldrarna. Föräldrarna kan vara mycket oroliga, rädda och stressade i samband 

med dessa vårdmöten vilket kan försvåra situationen ytterligare (Bischofberger et al 2004, 

ss.13-19). För att kunna bemöta både föräldrar och barn på ett professionellt sätt som 

ambulanssjuksköterska och se till att föräldrarna känner delaktighet i vården av sitt barn 

behövs ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar upplever dessa vårdmöten. Kunskap om 

detta kan öka tryggheten för föräldrar och därmed även för barnen, i samband med vård i 

ambulansen. Det finns inte mycket forskning om föräldrars upplevelser av vården av sitt barn 

i den prehospitala miljön gjord, vilket gör ämnet angeläget att undersöka.  

SYFTE 

Att belysa föräldrars upplevelser av vården av sitt barn i samband med ambulanssjukvård. 

METOD   

Studien genomfördes som en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie vilket ansågs 

lämpligast för att ge svar på frågeställningen om hur föräldrarna upplevde mötet med 

ambulanssjuksköterskan. En kvalitativ intervju ämnar ge svar på hur personen som intervjuas 

upplever sin omvärld och det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann  2009, s.17). 

Intervjuer genomfördes med sju föräldrar vars barn varit akut sjuka och vårdats av en 
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ambulanssjuksköterska i västra Sverige. Som Alvesson (2011,ss.63-66.) förordar erhöll 

föräldrarna en kort men koncis redogörelse för studiens syfte och en enkelt strukturerad fråga. 

Detta med syfte att var neutral och inte erhålla en personlig prägel på informantens svar. 

Samtalen skrevs ut i realtid för att därefter innehållsanalyseras. I analysen användes en 

induktiv ansats, vilket innebar en förutsättningslös analys av föräldrarnas upplevelser i mötet 

med ambulanssjuksköterskan. Genom tillvägagångssättet fann man olika centrala begrepp och 

kategorier som framkom vid mötet (Elo & Kyngäs  2008). 

Vår förförståelse av föräldrars upplevelser av sitt möte med 

ambulanssjuksköterskan. 

Vi arbetar som sjuksköterskor i ambulansen och vår förförståelse för hur föräldrar upplever 

mötet med ambulanssjuksköterskan innebär bland annat att föräldrarna känner oro, ångest, 

rädsla, maktlöshet och en kontrollförlust när de tar beslutet att ringa på en ambulans. Dessa 

känslor kan kompletteras eller ersättas av känslor av lättnad när ambulanspersonalen kommer 

fram till platsen för det inträffade som föranlett kontakten. Ansvaret för barnets medicinska 

problem flyttas då också över till ambulanssjuksköterskan. Föräldrarna ”läser” av 

ambulanspersonalens sinnestillstånd och kan därmed känna sig lugnare eller återfå känslor av 

kontrollförlust, oro, rädsla o.s.v. beroende på hur ambulanspersonalen reagerar på det som 

skett. Initialt innebär detta även en förlust av föräldrarollen. Vi som ambulanssjuksköterskor 

kan hjälpa föräldern att återfå den rollen genom information om vad som händer och vad vi 

gör, att se föräldern som expert på sitt barn samt ta hjälp av föräldern till exempel när det 

gäller att ge läkemedel. Att ge adekvat och ärlig information på bra nivå till föräldrarna är 

viktigt för hur vårdmötet i ambulansen kommer att bli. Om föräldrarna har dåliga erfarenheter 

av vård sedan tidigare kan de föra över sina känslor av rädsla och obehag på barnet. Känslor 

av utsatthet och skörhet kan också finnas med i mötet med ambulanssjuksköterskan då vi 

möter dem i utsatta situationer. 

Urval 

Målgruppen var föräldrarna till akut sjuka barn i åldersgruppen noll-sju år. Dessa skulle ha en 

begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av vård inom ambulanssjukvården. 

Exklusionskriterierna för deltagande i studien var barn äldre än sju år. På grund av att man i 

den åldern har utvecklat ett mer abstrakt tänkande och både kan ge och förstå information 

lättare (Johansson 2007, ss. 355-371). Även barn med kroniska, sekundärt livshotande 

tillstånd eller som transporterades akut med brådskande prioritet ett in till sjukhus 

exkluderades ur studien. Dels för att föräldrar till dessa patientgrupper ansågs besitta en för 

stor vårderfarenhet och förförståelse av ambulanssjuksköterskan. Samt att föräldrarna kunde 

ha blivit svårt traumatiserade av en ovanlig och fatal händelse. Det fanns heller ingen 

möjlighet att erhålla kunskap eller information om prognosen eller det fortsatta 

sjukdomsförloppet för dessa patienter. 

Informanterna togs fram genom det statistiska underlaget från ambulansjournaldatabasen i 

Västra Götaland: Ambulink (VG) och dito i Halland: Paratus från året 2012. Efter tillstånd 

från respektive chef för ambulansorganisationen och med hjälp av ansvarig databaspersonal 
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ordnades tillgång till journalerna. Ett bekvämlighetsurval gjordes som bestod av det först akut 

sjuka barn i varje månad under 2012. Sex stycken från Ambulink från månaderna Januari, 

Mars, Maj, Juli, September och November och sex stycken från Paratus under månaderna 

Februari, April, Juni, Augusti, Oktober och December. Därvid erhölls 12 stycken informanter 

spridda över året och regionerna. Dessa kontaktades brevledes med förfrågan om deltagande i 

intervjustudien. Informanterna ringdes därefter upp och om föräldrarna valde att medverka så 

fick de bestämma en för dem lämplig tid och plats för intervjun. Av de uppringda föräldrarna 

avböjde fyra stycken och en svarade ej och var onåbar. Tabell 1 visar ålder och kön på 

föräldrarna som deltog samt barnet som vårdats ålder och kön. 

Tabell 1. Ålder på deltagare. 

Förälders ålder 

och kön 

Barnets ålder 

och kön 

30 år Kvinna 2 år Flicka 

35 år Kvinna  4 år Flicka 

28 år Kvinna 3 år Pojke 

27 år Kvinna 1,5 år  Flicka 

42 år Kvinna 7 år Flicka 

28 år Kvinna 7 mån Pojke 

35 år Kvinna 5 år Flicka 

 

Datainsamling  

En skriftlig förfrågan skickades till verksamhetscheferna för ambulanssjukvården i Skaraborg, 

Västra Götalands Regionen och ambulanssjukvården i Halland för godkännande av tillgång 

till respektive journaldatabas. Godkännandet gav tillgång till datajournalsystemen Ambulink 

och Paratus under en månads tid för att på så vis få underlag till att hitta barn och deras 

föräldrar som vårdats i ambulans under 2012. Genom att söka efter det första barnet mellan 

noll-sju år som vårdats i ambulans varje månad fick man fram adressuppgifter samt vad som 

föranlett att man sökt ambulansvård för sitt barn.  Journalen lästes igenom för att hitta en 

spridning av orsakerna till att barnen vårdades i ambulansen. Brev skickades till dessa 

informanter med en förfrågan om att delta i studien.  

I brevet beskrevs syftet med studien och att informanterna skulle bli kontaktade några dagar 

efter att de fått brevet för att få mer information om studien. I brevet togs också upp att i 

samband med telefonsamtalet skulle informanten få bestämma var och när intervjun kunde 

komma att ske. Information om att deltagandet var frivilligt och att anonymitet garanterades 

fanns också med i brevet (se bilaga 3). Då man inte kunde få fram telefonnummer till alla 

informanter skrevs även en förfrågan om informanten kunde tänka sig ta kontakt via telefon 

eller mail till studenterna i de fallen. Ingen hörde dock av sig och det föranledde ytterligare 

sökning efter informanter via datajournalsystemen. Till slut var det sju stycken informanter 

som valde att delta i studien och blev intervjuade. Under intervjuerna fick föräldrarna berätta 

om sina upplevelser av bemötandet från ambulanssjuksköterskan och delaktigheten i vården 

av sitt barn. Frågan som användes i inledningen av intervjuerna var: ”Hur upplevde du mötet 
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med ambulanssjuksköterskan i samband med att ditt barn vårdades i ambulansen?” 

Ytterligare frågor i form av ”Kan du utveckla det?” och ”Vad innebar det för dig?” användes 

för att förtydliga innebörden av det informanterna berättade. I samband med intervjutillfället 

fick informanterna skriva på ett formulär om informerat samtycke där de intygade att de fått 

skriftlig och muntlig information om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde dra sig ur deltagandet utan att behöva ange någon orsak (se bilaga 4). Detta intyg 

skrevs på av både informanten och intervjuaren innan intervjun påbörjades. Intervjuerna var 

mellan 30 och 45 minuter långa. 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) användes för att analysera 

intervjuerna. Innehållsanalys är en metod som används för att analysera text och data, i det här 

fallet de utskrivna intervjuerna, på ett systematiskt sätt. Syftet med innehållsanalys är att 

redovisa fenomen på ett systematiskt och djupgående sätt för att skapa ny kunskap. En 

manifest induktiv ansats valdes för att finna de centrala begreppen i intervjuerna.  

Då en manifest induktiv ansats används delas analysarbetet in i tre delar: förberedelse, 

organisering och rapportering (Elo & Kyngäs 2008). Analysen inleddes med ett förberedande 

arbete som innebar att de sju intervjuerna transkriberades ordagrant från inspelningarna. Efter 

det lästes de sju intervjuerna igenom flera gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter 

fortskred analysarbetet med organiseringsfasen. Det innebar att meningsbärande enheter i 

intervjuerna som gav svar på denna undersöknings syfte markerades och reducerades till 

kondenserade enheter. Dessa skrevs ner på ett eget papper, hela tiden så textnära ursprunget 

som möjligt. En så kallad öppen kodning gjordes för att finna likheter och skillnader i 

materialet. Med öppen kodning menas att man tar fram delar av text, meningar och ord under 

läsningen som är relaterade till syftet och tydliggör det meningsbärande i texten. Dessa delar 

av analysen gjorde studenterna var för sig. 

En gruppering av dessa koder till kategorier gjordes sedan. Därefter abstraherades 

kategorierna till nio generiska kategorier och tre huvudkategorier. Med abstraktion menas att 

man gör en mer generell beskrivning av ämnet/fenomenet man undersöker genom att bilda 

kategorier där liknande begrepp eller formuleringar av ämnet hamnar under samma kategori, 

en så kallad generisk kategori eller begreppskategori. Trovärdigheten i analysen är beroende 

av hur väl kategorierna beskriver data/ innehållet i texten som analyserats (Elo & Kyngäs 

2008). Slutligen rapporteras de tre huvudkategorier och nio generiska/begreppskategorier som 

framkommit ur intervjuerna i beskrivande text i form av resultatet. Dessa delar av 

analysarbetet gjorde studenterna gemensamt. Ett exempel på analysprocessen från 

kondenserade enheter till huvudkategori visas i tabell 2. 
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Tabell 2: Exempel på analys från kondenserad enhet till huvudkategori  

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Generisk/begrepps 

kategori 

Huvudkategori 

”Att det kommer 

någon som vet vad 

de ska göra skapar 

trygghet” 

”Bli lugn för 

ambulanspersonalen 

är professionella” 

”När ambulansen 

kommer kan man 

slappna av för man 

vet att det finns 

kompetens.” 

De vet vad de 

ska göra 

 

De är 

professionella 

 

Vetskap att 

det finns 

kompetens. 

 

 

 

Kunskap 

 

 

 

 

 

 

Kunskap och 

erfarenhet hos 

personalen 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av 

trygghet och 

lugn hos 

föräldern 
”De har varit med 

om liknande 

situationer förut” 

”Deras erfarenhet 

gör mig trygg och 

lugn.” 

”Man märker att de 

kan bemöta och ta 

hand om barn” 

Erfarenhet av 

liknande 

situationer 

Erfarenhet 

skapar lugn 

Erfarenhet av 

att ta hand 

om barn. 

 

Erfarenhet 

 

Etiska överväganden 

Studien tog sin etiska grund från Helsingforsdeklaration (2008) gällande mänskliga 

rättigheter, självbestämmandet och respekten för individens rättigheter.  Ett examensarbete på 

magisternivå behöver inte något godkännande från den regionala etiska kommittén (epn 

2013). Informerat samtycke samlades dock in från de föräldrar som ville delta i 

undersökningen. De som ville vara med i studien informerades om att det var helt frivilligt 

och helt anonymt. All information avidentifierades för att inte någon händelse skall kunna 

härledas till specifik familj/individ. Varje informant meddelades att deltagandet var frivilligt 

och att det när som helst kunde avbrytas utan orsak. Informanterna fick också information om 

att det fanns en beredskap för om det skulle framkomma sådant som informanterna ville lyfta 

vidare och som inte föll inom ramen för denna studie under intervjuerna. Denna beredskap 

innebar att informanterna kunde ta kontakt med berörd enhetschef. Enhetscheferna på 

respektive ambulansstation var vidtalade och hade godkänt att informanterna kunde ta kontakt 

med dem vid behov. 
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RESULTAT 

I intervjuerna med informanterna har olika upplevelser av bemötandet från 

ambulanssjuksköterskan i den prehospitala miljön framkommit. I analysen av intervjuerna har 

tre huvudkategorier och nio generiska/begreppskategorier kunnat urskiljas. Se tabell 3. 

Tabell 3. 

Huvudkategori Generisk/begreppskategori 

Upplevelse av trygghet och lugn hos 

föräldrarna 

Kunskap och erfarenhet hos 

ambulanssjuksköterskan 

Bemötande som inger trygghet och lugn 

Lämna ifrån sig ansvaret 

Upplevelse av att vara delaktig i situationen Känna sig respekterad och bekräftad 

Information från ambulanssjuksköterskan 

Omsorg om hela familjen 

Delta i beslut och vården av barnet 

Upplevelse av separation Att inte ha fysisk kontakt med sitt barn under 

transporten 

Upplevelsen av att inte finnas till för barnet. 

 

Upplevelse av trygghet och lugn hos föräldrarna 

Informanterna beskriver i intervjuerna känslor av maktlöshet, rädsla och oro innan 

ambulansen kommer. Dessa förbyts mot känslor av trygghet och lugn när ambulanspersonalen 

kommer fram. Genom ett tryggt och lugnt bemötande, kunskap, erfarenhet och upplevelsen av 

att de skapar sig en snabb bild över situationen känner föräldrarna att de kan lämna över 

ansvaret av bedömningen och vården av barnet till personalen. 

Kunskap och erfarenhet hos ambulanspersonalen 

Informanterna har i intervjuerna uttryckt höga förväntningar på att ambulanspersonalen vet 

vad de ska göra, att de har erfarenheter av liknande situationer sedan tidigare samt är 

utbildade för att ta hand om sjuka och skadade barn. De känner sig trygga med den vetskapen. 

Det räcker med att ambulansen kommer fram till platsen så infinner sig denna känsla av 

trygghet och lugn hos föräldrarna. De upplever att det kommer någon som vet vad som ska 

göras, någon som varit med om liknande händelser tidigare och som vet hur man ska bemöta 

barn i jobbiga situationer.  De har känt att ambulanspersonalen varit trygga i det de gjort och 
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hur de undersökt barnet och gjort sina bedömningar. Informanterna beskriver också en 

förväntan på att ambulanspersonalen har resurserna att ta hand om barnet i händelse av att det 

skulle vara något allvarligt som inträffat.  

”Det här lugnet de har när de kommer…..det  liksom smittar av sig på mig som 

förälder…..man kan andas ut lite. För att då kommer tryggheten på något sätt i kombination 

med att de kan vad de gör och att de själva är så lugna så varför står jag här och stressar upp 

mig? Nu är de här och de kan det här! Och då blir det ett lugn.” 

Några informanter upplevde att ambulanssjuksköterskan de träffade var ny inom yrket och 

därmed uppträdde osäkert när det gällde bedömningen och omhändertagandet av barnet. Det 

fanns en känsla hos den ena föräldern att ambulanssjuksköterskan inte var van att hantera och 

bemöta barn. Det fanns en förväntan hos föräldrarna att ambulanssjuksköterskan ska behärska 

och hantera situationer när det är barn som är sjuka eller skadade. Dock var den ena 

sjuksköterskan i besättningen mer van och föräldern upplevde att han ingav trygghet och lugn 

i situationen. Det framkom också en tolerans för att man får vara ny på jobbet. 

Bemötande som inger trygghet och lugn 

Informanterna beskriver hur ambulanspersonalens bemötande av barnet och de själva överförs 

till deras egen sinnesstämning. Att personalen uppträder lugnt och tryggt smittar av sig på 

föräldrarna som upplever känslor av att de kan andas ut. När föräldern ser att barnet lugnar sig 

blir även föräldern lugn. Informanterna upplever också att fokus hos ambulanspersonalen har 

varit att försöka hålla barnet lugnt. Genom ett respektfullt bemötande av barnet och 

föräldrarna skapas en känsla av att vara lyssnade på och att deras situation tas på allvar.  

Upplevelser av att personalen varit 100 procent närvarande i dessa samtal beskrivs också i 

intervjuerna.  Informanterna beskriver att ambulanspersonalen verkar ha strategier för hur de 

tar reda på vad som hänt, de vänder sig i första hand till barnet för att få fram informationen 

men även till föräldrarna som får fylla i där det behövs. Ambulanssjuksköterskan upplevs 

snabbt hitta barnets nivå, både fysiskt som att sätta sig ned bredvid barnet, som mentalt 

genom att prata med barnet på ett sätt som föräldrarna upplever att barnet kan ta till sig. Några 

informanter upplevde att ambulanspersonalen hade en lättsam och avdramatiserande attityd 

vilket ingav känslor av trygghet och lugn hos dem. 

”Min son hade trillat ner från ett träd…….det var ett plommonträd så det låg en massa ruttna 

plommon på backen och då kommer den här killen ur ambulansen och bara lägger sig på 

mage bredvid XXXXXX, i alla plommon……..och bara pratade med honom.…..och så tittade 

de upp och han sade….jaha…..var det där plommonet längst upp du skulle ha då?......” 

Informanterna kände också en trygghet med vården när de såg hur ambulanssjuksköterskan 

fortsatte prata med barnet, även om de inte fick några svar på frågorna från barnen. De 

beskriver hur de upplevde att sjuksköterskan hittade något som barnet intresserade sig för att 

samtala om och spann sedan vidare på det under hela transporten in till sjukhuset. 

Informanterna upplevde detta som både ett sätt att kommunicera med barnet och lugna det, 

samt som ett sätt att kontrollera hur det stod till med barnet. Detta ingav känslor av att barnet 
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blev väl omhändertaget samt att ambulanspersonalen visste vad de höll på med, att det var en 

strategi som man använde sig av, vilket också gav lugn till situationen för föräldrarna. 

”I ambulansen så pratade de med XXXXX om allmänna saker som hennes intressen och om 

hon går i skolan och så där…..och om hon kan läsa  och……och vad hon tycker om …..för att 

liksom skingra hennes tankar men samtidigt ha fullt fokus på hennes värden och allt det 

där…..för att se hur det förändras då och…….de skötte det jättefint…..alltså som vuxen 

förstår man ju att det försiggår en sak här (pekar på huvudet)men en annan sak här(visar 

sina händer). XXXXX förstod ju inte det så hon blev liksom lugnare och lugnare…..” 

Samarbetet mellan personalen i ambulansen beskrivs av informanterna som något positivt och 

en del av tryggheten i situationen.  Kommunikationen mellan ambulanssjuksköterskorna 

beskrevs ibland vara ordlös, att de nästan visste vad den andre tänkte. Den som tog hand om 

barnet behövde bara titta på den andre för att den skulle förstå vad som behövde göras. 

Informanterna kunde också uppleva en uppdelning av arbetsuppgifter mellan personalen. En 

av dem tog hand om barnet och skötte undersökningen av och kommunikationen med barnet 

medan den andre höll sig lite i bakgrunden och servade den som vårdade samtidigt som 

han/hon vände sig mer till föräldern och eventuella syskon för att få mer information om 

situationen och stötta dem. 

Lämna ifrån sig ansvaret 

Under intervjuerna framkom att föräldrarna upplever en känsla av lättnad när ambulansen 

kommer och de kan lämna ifrån sig ansvaret för sitt sjuka eller skadade barn. Innan 

ambulansen kommer upplever de känslor av ett enormt ansvar samtidigt som de inte har 

kunskap om och kontroll över situationen. Ord som maktlöshet, hjälplöshet och att vara 

utlämnad nämndes i intervjuerna. Informanterna beskrev det som en känsla av att vara 

tvungna att ha koll på allt och att de registrerade allt utan att ha en känsla av att förstå vad 

som egentligen hänt. När väl ambulansen kommer uppstår känslor av lättnad, att man kan 

släppa ansvaret och bara finnas till hands för det som personalen behöver veta. En 

overklighetskänsla kan infinna sig och då upplevs det tryggt att någon annan tar över 

situationen. 

”Det var så skönt att släppa ansvaret för XXXXX och bara åka med och finnas till hands för 

XXXXX när han behövde mig……..jag var där men ändå inte riktigt närvarande.” 

Det är dock inte hela ansvaret för barnet som lämnas över till ambulanspersonalen från 

föräldrarna utan det som gäller bedömningen av tillståndet och behandlingen av barnet. 

Informanterna uttrycker att de har kvar ansvaret för sitt barn, men att själva omhändertagandet 

i den akuta situationen kunde överlämnas till personalen. 

Upplevelse av att vara delaktig i situationen 

Informanternas upplevelser av delaktighet i vården av sitt barn bottnade i ett respektfullt 

bemötande från ambulanspersonalen där de kände sig lyssnade till. Den information som gavs 

till föräldern var också en del av att känna sig delaktig, liksom att det fanns en omsorg om 
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hela familjen i personalens bemötande. Slutligen var administrering av läkemedel samt 

deltagande i beslut också något som påverkade känslan av delaktighet hos föräldrarna. 

Känna sig respekterad och bekräftad 

Upplevelsen hos de intervjuade var att både barnet och de själva blev mycket respektfullt 

bemötta. I samband med att det var ett större barn som vårdades (sju år) vände personalen sig 

till barnet i första hand för att få information om vad som hänt, samtidigt som de fick det 

bekräftat av föräldern genom att vända sig mot henne/honom.  Informanterna upplevde att det 

som barnet berättade togs på allvar och att det inte bagatelliserades. Föräldrarnas berättelser 

togs också på allvar. Ibland infann sig en känsla av att ha ringt 112 i onödan innan 

ambulansen kom på plats, men den känslan försvann när ambulanspersonalen kom och 

bekräftade att så inte var fallet, 

Intervjupersonerna upplevde att bemötandet var respektfullt och professionellt trots att 

ambulanspersonalen kommer in i deras hem. Känslor av skuld kunde upplevas då man som 

förälder tyckte att man orsakat olyckan som barnet råkade ut för, men att 

ambulanssjuksköterskan kunde hjälpa till att få tillbaka lite självförtroende som förälder igen 

genom sitt handlande och bemötande. Känslor av att vara i fokus och ett ärligt bemötande från 

personalen bidrog till att känna sig respektfullt bemötta. 

”Alltså….de var väldigt professionella……vi fick en känsla av att vi var i fokus…..som att de 

inte höll någon fasad liksom, ambulanspersonalen…….alltså jag vet ju att de håller sin 

yrkesroll och att de är professionella men samtidigt så känner man sig omhändertagen…..det 

var inte obehagligt att de kom in, även om situationen var obehaglig…..utan det kändes som 

att de tog sig an oss väldigt bra….” 

De mindre barnen bemöttes med lite mer avvaktande hållning från ambulanspersonalens sida 

enligt informanterna. De var försiktiga i sitt närmande av barnet och talade med låga och 

lugna röster vilket fick föräldrarna att känna förtroende för att personalen visste hur man 

närmar sig barn i den åldern (ett-två år). Detta skapade också ett lugn hos föräldern och en 

känsla av att sjuksköterskan gjorde barnet delaktigt genom att inte forcera fram kontakten. 

”Alltså, de backade lite, det var ju inte så att de sprang fram och ryckte henne ur mina 

armar….men de stod och …..beskådade…..de stod ju lite på avstånd och tittade på henne, hur 

hon gör och vad hon gör……de läste av henne snabbt liksom.” 

Information från ambulanssjuksköterskan 

I intervjuerna framkom att informanterna upplevde att de fick kontinuerlig information från 

ambulanssjuksköterskan under hela vårdmötet. Inte alla hade reflekterat över vilken 

information de fick men de kände heller inte att de saknade någon information. 

”De berättade hela tiden vad de gjorde så jag kände mig väl omhändertagen” 

 Ett problem som kunde uppstå när det gällde att få information om sitt barns tillstånd var om 

barnet var stort och kunde förstå allt som sades. Föräldern kunde då uppleva att det var svårt 
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att ställa frågor till ambulanssjuksköterskan om sitt barns tillstånd utan att oroa barnet och en 

brist i informationen kunde upplevas vilket ledde till att man kände minskad delaktighet. Det 

fanns också en rädsla för att inte kunna hålla masken om man fick reda på för mycket och i 

och med det skulle man kunna påverka sitt barn negativt. 

”…..man får ju hålla masken då….inför henne…….så kanske att jag önskat att de vänt sig 

mer till mig då……men jag vet inte……kanske hade jag brustit då……och det hade ju inte 

heller varit bra för XXXXX….det jag kände att jag kanske behövde då var kanske inte det 

bästa för XXXXX….och fokus var ju på henne.” 

Ibland upplevde informanterna att terminologin som användes av ambulanssjuksköterskan 

kunde vara svår att förstå. Till exempel genom att använda ord som poxar och AF 

(andningsfrekvens). För informanter som inte arbetar inom sjukvård kan det vara svårt att 

förstå innebörden av sådana uttryck och man kunde uppleva att dessa gjorde att man inte 

förstod vad som menades och vad som hände vilket gav en känsla av minskad delaktighet och 

att stå utanför situationen. 

Flera informanter uttryckte att skillnaden mellan omhändertagandet i ambulansen jämfört med 

omhändertagandet på akutmottagningen var stor. I ambulansen hade ambulanssjuksköterskan 

fullt fokus på barnet och föräldern och gav fortlöpande information om hur tillståndet var. 

Skillnaden blev väldigt markant när de anlände till akutmottagningen och kanske fick sitta i 

ett väntrum och vänta utan att någon kontrollerade barnet på en lång stund. Upplevelsen av att 

inte ha kontroll på situationen längre kunde då infinna sig hos föräldern, att återigen ha ett 

ansvar som man inte kände sig bekväm med som förälder. Någon informant upplevde att hon 

saknade information från ambulanssjuksköterskan om hur mottagandet och omhändertagandet 

på akuten skulle bli. 

”Då när vi kom fram till sjukhuset blev jag förvånad, eftersom jag aldrig åkt ambulans själv, 

att de inte tar emot en med en gång.”  

Omsorg om hela familjen 

Upplevelsen av att ett barn plötsligt drabbas av sjukdom eller en olycka påverkar hela 

familjen. Syskon som är med blir rädda och oroliga och föräldrarna vittnar om att de måste 

försöka hålla ihop inför barnen, inte bara det skadade barnet utan även syskon och samtidigt 

försöka hålla sin egen rädsla i schack. Det är en mycket påfrestande och jobbig situation.  När 

ambulanspersonalen kommer har informanterna upplevt att de har fokuserat inte bara på det 

drabbade barnet utan även på syskon som finns med och på föräldrarna.  Upplevelsen hos 

föräldrarna är att personalen snabbt har kunnat känna av situationen och kunnat lugna alla 

som varit med genom sitt beteende och sitt fokus. Att hela familjen tas med och blir 

omhändertagna. 

”Det var ju inget så att vi inte fick vara med, den store pojken och jag…..att vi föstes bort 

eller så…..utan vi fick plats att vara med båda två…..och jag kan tänka mig….att det var 

viktigt även för oss och inte bara för den lille, att känna att man är med när han vaknar.” 
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Ambulanssjuksköterskan tog reda på hur familjebilden såg ut, även om inte syskon eller den 

andra föräldern var närvarande. Detta upplevdes som att hela familjen var viktig för det 

drabbade barnet även om inte alla var närvarande.  I och med ambulanssjuksköterskans 

omsorg om att hela familjen skulle få vara med och ta del av information och eventuella 

beslut kände sig informanterna delaktiga i situationen och barnets vård. 

Delta i beslut och vården av barnet 

De flesta föräldrarna kände sig delaktiga i beslut om att åka till sjukhuset med barnet. Det var 

några som hade varit med om att de hade fått stanna kvar hemma, men att det kändes lika 

tryggt för dem vid de tillfällena som om de skulle åkt in till sjukhuset. En anledning till att det 

kändes tryggt var att det fanns en plan om barnet skulle försämras. Till exempel så hade en 

informant tid till sin Vårdcentral samma dag vilket gjorde att hon kände sig trygg med 

beslutet att stanna hemma med sitt barn. En annan informant menade att bara vetskapen om 

att hon kunde ringa igen om barnet skulle försämras gjorde henne trygg med att vara kvar 

hemma. Det fanns en tillit till ambulanspersonalens omdöme i dessa situationer, men 

föräldrarna har varit med och tagit beslutet att stanna i hemmet. 

”De stannade kvar för att se om det febernedsättande verkade, och så gjorde det ju det efter 

många om och men och då kontrollerade de allting en gång till och så tog vi ett gemensamt 

beslut om att vi kunde vara kvar hemma………………….De avslutar ju alltid med att säga att 

ni får naturligtvis ringa igen, och då är det ju bara att ringa. Och det ger ju en viss trygghet 

också tycker jag.” 

I de fall där läkemedel administrerades kunde föräldrarna vara delaktiga genom att till 

exempel hålla i en syrgasmask under transporten in till sjukhus. Det kunde ge föräldern en 

känsla av delaktighet och att återfå lite av sitt självförtroende som förälder i den kaotiska 

situationen. I andra fall var känslan bara av att få vara nära sitt barn viktig för delaktigheten. 

Att kunna hjälpa till med praktiska saker som att hålla eller hämta någonting skapade också 

känslor av att vara delaktig. 

Upplevelse av separation 

Att separeras från sitt barn var något som skapade starka känslor hos föräldrarna. 

Att inte få ha fysisk kontakt med sitt barn under transporten 

Att tvingas sitta i framsätet under tranporten och inte få vara med sitt barn bak i ambulansen 

var något som skapade kraftiga känslor hos föräldern. Det upplevdes som onaturligt och som 

en hård verklighet. Däremot om föräldern valde att sitta i framsätet själv upplevdes det inte 

som något negativt alls.   

”Varför får jag inte vara med mitt barn?......jag ville ju sitta med honom i bak……..det kändes 

som om jag skulle gå sönder….” 

Även de föräldrar som satt med sitt barn bak i ambulansen och som hade förväntningar på att 

få ha barnet i sin famn upplevde det som jobbigt att se barnet fastspänt på britsen medan de 
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fick sitta bredvid. Dock upplevdes det som att de fick bra information hela tiden om hur 

barnet mådde trots att de inte hade fysisk kontakt med sitt barn. Däremot upplevde de inte att 

de fick förklarat för sig varför de inte kunde ha barnet i famnen eller var tvungna att sitta i 

framsätet. Att ha fysisk kontakt med sitt skadade eller sjuka barn är något som upplevs som 

mycket viktigt för den medföljande familjemedlemmen och de hade svårt att ta in varför de 

inte skulle kunna få ha det i ambulansen. Åldern på barnet verkar också spela roll för vilken 

slags kontakt de vill ha. Med de större barnen (sju-årsåldern) verkar det räcka att få sitta med i 

vårdutrymmet medan föräldrar till de små barnen (fem månader) vill ha nära kroppskontakt 

genom att ha dem i famnen. 

Upplevelsen av att inte finnas till för barnet 

Att behöva lämna sitt barn om så för bara kort stunder under tiden ambulanspersonalen fanns 

på plats upplevdes också som en separation, trots att informanterna var medvetna om att 

barnet var omhändertaget och under professionell vård. Det upplevdes som stressande att 

packa saker eller att fixa med till exempel den egna bilbarnstolen och inte vara närvarande vid 

sitt barns sida de stunderna. En osäkerhet över var föräldern behövdes bäst kunde upplevas. 

”Det fanns en osäkerhetskänsla hos mig att var ska jag vara……..bör jag finnas med och ta 

ur stolen här eller gör jag mest nytta hos XXXXXX?” 

En annan aspekt var att det aldrig verkade ha blivit någon diskussion om vem av föräldrarna 

som skulle åka med utan i alla intervjuerna som gjorts till denna studie var det modern som 

åkte med i ambulansen till sjukhuset.  En av informanterna beskrev upplevelsen av dåligt 

samvete gentemot barnets pappa i efterhand för att hon bara tagit för givet att det var hon som 

skulle åka med i ambulansen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En halvstrukturerad intervju gör att intervjupersonen efter en inledande fråga sedan själv leder 

samtalet och delger sina känslor, tankar och upplevelser om händelsen. Intervjun får en 

narrativ form där personen som intervjuas får berätta sin historia och intervjuaren intar en mer 

lyssnande roll (Kvale & Brinkman 2007,ss.169-171).  Att intervjua en förälder som 

tillsammans med sitt barn upplevt en ovanlig och i sin kontext obehaglig situation var en 

intressant uppgift. Problematiken ansåg studenterna som angelägen och informanterna var 

själva entusiastiska och intresserade. En brist var att olika lång tid hade förflutit från 

händelsen och att informanternas minne kanske blivit selektivt. Noterbart är att inget av 

studiens barn blev gravt skadat eller funktionsnedsatt vilket kan vara missvisande för studiens 

positiva resultat. Med syftet att fånga föräldrars upplevelser av mötet med 

ambulanssjuksköterskan ansågs en kvalitativ intervjustudie vara det mest lämpliga 

tillvägagångssättet. 

Efter erhållet tillstånd från ambulanschefer hittades tolv stycken föräldrar till barn mellan 

noll-sju år fördelade under år 2012.  Detta för att försöka erhålla en bredd i åldrar och symtom 
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med två stycken informanter av varje symtomgrupp med en spridning över året.  Det vill säga 

fyra stycken spädbarn, fyra stycken två till treåringar och fyra stycken barn i fyra till 

sjuårsåldern. Det visade sig svårare än förutspått att hitta föräldrar som önskade att få delta i 

studien. Några föräldrar avvisade direkt deltagande i studien och angav tidsbrist som skäl. 

Inga av dessa uttryckte besvär eller ogillande vad det gäller ambulanssjuksköterskor och 

erfarenheter.  Frågan väcktes om tidsbrist var det faktiska skälet eller negativa erfarenheter 

som skulle kunnat påverka resultatet. Sju stycken informanter av tolv tillfrågade ställde upp 

på intervju. Urvalets förändring innebar att endast variationer på årstid och åldersspannet 

lyckades. Tidsbrist påverkade fortsatt sökande i urvalet då en begränsad tid är avsatt för 

magisteruppsats. Enligt kvalitativ metodpraxis på magisternivå kan sju informanter vara mer 

än nog för att mätta en kvalitativ intervjustudie. Studiens syfte var att undersöka föräldrars 

upplevelser och inte barnens specifika symtom eller sjukdomar. En av informanterna 

intervjuades efter eget önskemål på en ambulansstation. Det kan vara olämpligt då personen 

hamnar i ovan miljö och kanske en omedveten beroendeställning. Detta kan göra det svårt för 

informanten att utrycka negativa upplevelser och erfarenheter av verksamheten. 

Att kontakta via brev och telefonsamtal visade sig vara tidsödande och otidsenligt. Studiens 

familjer föreföll använda andra sociala medier till exempel mobiltelefon, e-post, SMS, 

Facebook och gruppbloggar. Denna kunskap kan komma till användning vid framtida studier. 

Vissa informanter gick inte att kontakta på grund av att det inte fanns telefonnummer att 

tillgå. De hörde heller inte av sig trots önskemål från intervjuarna att kontakta vederbörande 

inom en vecka via medskickat e-post och telefonnummer. Genom förfrågan hos handledaren 

så godkändes att direktkontakt togs med föräldrar på deras mobiltelefoner för att få tillräckligt 

antal informanter inom rimlig tidsram. Att ringa till en presumtiv informant utan att i förväg 

delge sina avsikter vara försvårande. Samtalet inleddes genom en snabb presentation av 

studien och dess syfte. En informant avpolleterade intervjuaren snabbt men övriga föräldrar 

var positivt inställda. Även om några hade en initial ovilja då uppringaren misstogs för 

marknadsundersökare eller telefonförsäljare.  Tiderna för kontakten med informanterna var 

dessutom något försvårande med tanke på föräldrarnas olika arbetstider och tillgänglighet. 

Sex av sju intervjupersoner intervjuades i sin hemmiljö. Samtalet spelades in i realtid. 

Bandinspelningarna innehöll mycket omkringinformation då samtalen broderades ut till 

många skiftande intressanta områden. Intervjuarna upplevde en balansgång mellan att lyssna 

förutsättningslös och att återfå intervjun till förälderns upplevelser.  I urvalet lämpliga 

föräldrar så exkluderades barn med kroniska och sekundärt livshotande tillstånd. Även de 

barn som transporterades akut in till sjukhus exkluderades ur studien. Dels för att föräldrar till 

vissa av dessa patientgrupper ansågs ha för stor vårderfarenhet av sjukhus och 

ambulanssjukvård.  Samt att ingen kunskap eller insyn i prognos eller sjukdomsförloppet 

kunde erhållas för de svårast sjuka. Detta stod även i relation till bristande kompentens i att ta 

hand om och stödja en, av ovanlig händelse, traumatiserad förälder. Alla föräldrar som deltog 

erbjöds möjligheten att ta kontakt med studieansvariga, handledaren eller ambulanschefer vid 

frågeställningar, problem eller oro.  

En bristande aspekt i studiematerialet är att intervjupersonerna var uteslutande mödrar och 

följaktligen tar studiematerialet företrädelsevis upp mödrars upplevelser av mötet med 
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ambulanssjuksköteskan. Detta var inte intervjuarnas avsikt utan det var slumpen som avgjorde 

att det var modern som var närvarande vid alla tillfällen. Inklusionskriterierna borde ha 

förutsett och krävt hälften fäder. De gånger som båda föräldrarna var med så var det endast 

mamman som tog sig tid som informant. Detta fynd kan tyda på traditionella könsroller i sin 

samhälleliga kontext. I studien var det endast kvinnor som deltog. Det skulle vara intressant 

om inklusionskriterierna omfattade en population bestående av hälften fäder för att om 

möjligt finna andra upplevelser och resultat i studien. Även tankar om mötet mellan kvinnlig 

ambulanssjuksköterska och fadern till det akut sjuka barnet och vice versa väcker intressanta 

forskningsuppslag. Fortfarande är män överrepresenterade inom yrket som legitimerad 

ambulanssjuksköterska men läget förbättras sakta. Inte bara åldern utan även barnets 

könstillhörighet kan var av intresse för utfallet i studieresultat men av detta framkommer inget 

i vårt resultat. Ytterligare forskning behövs inom området för att kunna dra några vidare 

slutsatser i ämnet.  

Författarna genomförde samtalen, inspelningarna och ordagrann utskrift av informationen.  

Detta kan vara till nackdel för studien då de omedvetet kanske läst in sin egen förförståelse i 

det nedskrivna textmaterialet. Studenterna ansträngde sig för att inte tolka eller förvanska 

källorna, vilket kan ge trovärdighet till studien (Malterud 2001). 

Resultatdiskussion 

Upplevelse av trygghet och lugn hos föräldrarna 

Resultatet i studien visar att föräldrarna kände sig trygga och lugna när ambulanspersonalen 

kom till platsen. De upplevde att ambulanssjuksköterskan utstrålade ett lugn och en trygghet, 

som smittade av sig på föräldrarna i den jobbiga och kaotiska situationen. Känslan hos 

föräldrarna bottnade i att de hade förväntningar på att ambulanssjuksköterskan hade den 

kunskap, utbildning och resurser som behövdes för att kunna ta hand om svårt sjuka och 

skadade barn. Man förväntade sig även att ambulanspersonalen hade erfarenhet av liknande 

situationer. 

Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud (2005) visar i sin studie 

att patienter som söker ambulans har ett högt förtroende för ambulanssjuksköteskans 

omvårdnad.  De är odelat tacksamma för vården de får men är inte medvetna om vilken 

formell kunskap personalen egentligen har. 

Studier visar att akuta ambulanssituationer med skadade och svårt sjuka barn påverkar 

ambulanssjuksköterskor mest. Det visar sig i form av hög stressnivå och känslomässig 

påverkan (Jonsson, Segesten & Matsson 2002; Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Alexander 

& Klein 2001). En bidragande orsak till denna stress inför patienter som är barn är 

föräldrarnas förväntningar på kunskapen hos ambulanssjuksköterskan (Svensson & Fridlund 

2009). Lammers et al (2012) visar att fel begås i bedömningssituationer, omhändertagande 

och vid dosering av läkemedel till barn i samband med omhändertagande, av svårt sjuka barn 

i en simuleringssituation. Orsakerna till dessa fel var bland annat den stress och 

känslomässiga påverkan som sjuksköterskan utsattes för i simuleringssituationen. Lammers et 
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al (2012) påvisar därmed värdet av att ambulanspersonal övar omhändertagandet av svårt 

sjuka barn i simuleringsmiljöer.  

Förtroendet föräldrarna ger ambulanssjuksköterskan när barnet är akut sjukt är stort. 

Föräldrarna beskriver för intervjuarna hur de lämnar över ansvaret för bedömningen och 

omhändertagandet av sitt barn till ambulanssjuksköterskan. Trots att ambulanssjuksköterskor i 

studier påtalar stress och otillräcklighet inför situationen (Jonsson et al 2002; Regher et al 

2002; Alexander & Klein 2001; Lammers et al 2012) verkar det inte beröra föräldrarna i 

studien. Är det en falsk trygghet sjuksköterskan förmedlar till föräldrar? Finns det ett 

uppenbart behov av fler utbildningstillfällen för att få bättre rutiner och verktyg för att hantera 

situationer med akut sjuka barn? Skulle det öka tryggheten, kunskapen och minska stressnivån 

hos ambulanssjuksköterskan? Statistiken från de två journalsystemen där informationen 

hämtades visar på att antalet ambulansuppdrag där barn är inblandade är väldigt få, jämfört 

med det totala antalet ambulanslarm per år (Ambulink 2012; Paratus 2012). 

Ambulanssjuksköterskan får inte någon vana eller erfarenhet av att vårda svårt sjuka och 

skadade barn (Kendorf 2009, s.435). Lammers et al (2012) studie styrker behoven av 

kontinuerlig kunskapsinhämtning och övningar i akuta omhändertagande av barn som 

patienter.   

Informanterna beskrev samarbetet mellan ambulanspersonalen som en viktig del i 

omhändertagandet och en av orsakerna till att de kände sig trygga i situationen. Samarbetet 

beskrevs som att ambulanspersonalen delade upp sig och att en tog hand om det sjuka barnet 

och hade ansvaret för barnet under hela vårdtiden. Den andra vårdaren vände sig till familjen. 

Samtidigt servades kollegan som vårdade barnet. Kommunikationen beskrevs nästan ordlös 

av någon informant. De verkade veta vad den andre tänkte och behövde inte säga mycket till 

varandra. Omhändertagandet flöt på ändå. Just detta samarbete upplevdes som mycket 

professionellt och ingav lugn och trygghet för föräldern. Ahl et al (2005) beskriver att 

ambulanspersonal på uppdrag är isolerade och måste förlita sig på sina kunskaper. 

Ambulanssjuksköterskorna litade på varandras kunskaper. Om ambulansbesättningen arbetat 

länge ihop så hade de en automatisk förståelse för varandra. De behövde inte prata så mycket 

med varandra utan kunde förutse varandras handlingar och tankar. Uppdelningen var att 

föraren av ambulansen intog en mer restriktiv och servande roll medan passageraren tog 

omvårdands rollen och ansvaret för patienten. En strikt rollfördelning i arbetet och en kollega 

man kände väl gav en ökad trygghet i situationen. Denna studie visar att föräldrarna märkte av 

denna uppdelning och det ingav en känsla av trygghet och lugn hos dem.   

Upplevelse av delaktighet i situationen 

Livsvärldsteorin bygger på att vårdaren har kunskap och förmåga att ta reda på hur personens 

livsvärld ser ut, vad som är hälsa och ohälsa för just den personen. Närstående till den som 

behöver vård ingår i personens livsvärld. Det omfattar alla människor som den vårdade vill 

skall vara delaktiga. Vårdandet ska beröra patientens värld. Genom att vårdaren har fokus på 

hur patienten upplever hälsa, lidande, sjukdom och vårdande kan man som vårdare stödja och 

stärka den personens hälsoprocesser och ge en ökad delaktighet (Dahlberg & Segesten 2011, 

ss.103-157). Föräldrarna upplevde att ambulanssjuksköterskan snabbt hittade nivån för att 



21 
 

bemöta barnet oavsett dess ålder. På så sätt erhölls barnets version om vad som hänt samtidigt 

som föräldrarna fick bekräftat eller dementerat informationen. Detta upplevde föräldrarna som 

delaktighet i omhändertagandet och att barnet fick en bra omvårdnad. 

Föräldrarna upplevde att ambulanssjuksköterskan försökte hitta samtalsämnen med barnen 

och ta reda på saker som intresserade barnet för att avdramatisera och lugna barnet. Samtidigt 

kontrollerade och bedömde sjuksköterskan barnets tillstånd genom dessa samtal. I ett 

livsvärldsperspektiv kan det handla om att ambulanssjuksköterskan försöker förstå barnets 

livsvärld för att kunna se hela vårdbehovet och inte bara det som gjort att man ringt efter 

ambulans. Det gäller även förälderns livsvärld.  

Deltagarna i studien betonade att ambulanssjuksköterskan var noga med att ta med familjen i 

vården runt det sjuka barnet. För att kunna ha ett patientperspektiv i vårdmötet behöver 

vårdaren ha patientens livsvärld i fokus. Det innebär att både patienten, anhöriga och vårdaren 

ingår och att alla tre parter interagerar med varandra (Dahlberg & Segesten 2011, ss.103-157). 

En familjecentrerad omvårdnad skapar förutsättningar för att föräldern känner sig delaktig och 

kan återfå sin föräldraroll och sitt självförtroende i situationen. Hopia, Tomlinson, Paavilainen 

och Åstedt-Kurki (2003) beskriver vikten av att kontinuerligt ta reda på och bedöma hela 

familjesituationen under en vårdtid på en barnavdelning, för att vara säkra på att föräldrarna 

känner sig delaktiga i vården av sitt barn. Detta kan översättas till ambulanssjukvården. Även 

om vårdmötena är korta, så finns behovet att återfå föräldrarollen även i dessa möten. 

Informanterna som deltog i denna studie vittnar om detta behov samt att 

ambulanssjuksköterskan hjälpte dem med det. 

Föräldern och barnet fick det akuta omhändertagande av ambulanssjuksköterskan. Förbättring 

hos barnet under transporten in till sjukhuset ledde till en stor omställning för föräldern vid 

kontakten med akutmottagningen. Föräldrarna berättade å ena sidan om sina goda 

erfarenheter i mötet med ambulanssjuksköterskan. Å andra sidan berättade flera om sina 

dåliga erfarenheter av akutmottagningen. Intervjustudien visar på vikten av att informera 

föräldrarna om den lägre omhändertagandenivå på akuten när barnets tillstånd är stabilt 

förbättrat. Stabila patienter på akuten jämfört med i ambulansen bedöms inte behöva en akut 

eller hög omhändertagandenivå. Alla barn i studien var bedömda som medicinskt okritiska 

under transporten in till sjukhuset. Ett okritiskt icke livshotande tillstånd hos patienten 

prioriteras ned på akutmottagningen och bedöms som ej brådskande. Att som förälder 

plötsligt bli sittandes själv med sitt barn i väntan på jourläkaren upplevdes obehagligt. 

Information om ändrad omhändertagandenivå skulle förbättra relation mellan föräldrarna och 

personalen på akuten. Ahl och Nyström (2011) beskriver detta som en vanlig upplevelse hos 

patienter som vårdats i ambulans. Från att i ena stunden varit i en vårdsituation med 

ambulanssjuksköterskan som ägnar sig fullständigt åt patienten lämnas de nu till 

sjuksköterskorna på akutmottagningar, som har flera patienter att ta hand om. Föräldrar till 

livshotande sjuka barn upplevde att de fick bristande information om vad som skulle komma 

att hända efter vårdtiden i ambulansen. Detta gällde både den fortsatta vården på 

akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar enligt Nordby & Nøhr (2008). 

Ambulanssjuksköterskan har en fördel jämfört med till exempel kollegor på akutmottagningar 

att skapa goda vårdmöten oavsett vilken miljö patienten befinner sig i. Detta till följd av att 
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ambulanssjuksköterskan oftast möter patienterna en i taget och har bättre förutsättningar att 

skydda patientens integritet och kunna föra ett enskilt samtal (Ahl et al 2005; Ahl & Nyström 

2011). Ambulanssjuksköterskans fördel i vårdmötet jämfört med sjuksköterskor på 

akutmottagningar och vårdavdelningar i form av att man har en patient i taget kan kanske 

påverka föräldrarnas upplevelse av att hela familjen blir involverad och omhändertagen. Med 

ovanstående förutsättningar kan ambulanssjuksköterskan ge sitt fulla fokus till barnet och dess 

anhöriga utan att bli avbruten av andra göromål. Ambulanssjuksköterskan har således goda 

förutsättningar att ge en familjecentrerad omvårdnad vilket också resultatet visar. Föräldrarna 

upplevde att ambulanssjuksköterskan hade omsorg om hela familjen samt möjlighet till att 

skydda patientens integritet och att ha enskilda samtal med barnet och föräldern. Det som 

föräldrarna upplevde kunde brista i vissa fall var informationen om vad som skulle komma att 

hända på akutmottagningen. Foster et al (2010) beskriver detta som viktiga delar i den 

familjecentrerade vården. Fullgod information är också en viktig del i den familjecentrerade 

vården för att göra föräldrarna delaktiga i vården. 

Upplevelse av separation 

Resultatet visar att föräldrarna upplevde starka känslor i samband med separation av sitt barn. 

Det kunde gälla att inte få sitta med i vårdutrymmet utan tvingas sitta i framsätet eller att inte 

få ha sitt barn i famnen under transporten. Informanterna beskriver känslor av en hård 

verklighet och onaturlighet. Någon förälder beskrev separationen under transporten med en 

känsla av att gå sönder. Enligt Diaz-Ganeja et al (2005) finns starka känslor av fysisk och 

emotionell separation hos föräldrar som av någon anledning inte får eller kan åka med i 

ambulansen. Resultatet i denna studie visar att dessa känslor kan infinna sig hos föräldrar som 

åker med i ambulansen men som inte har direkt fysisk kontakt med sitt barn eller sitter med i 

vårdutrymmet. En annan informant beskrev situationer där hon var tvungen att lämna barnet 

för att packa och hjälpa till med praktiska saker, vilket gav henne känslor av osäkerhet var 

hon skulle befinna sig och var hon behövdes bäst. Denna kunskap kan vara till nytta för 

ambulanssjuksköterskan omhändertagande av sjuka barn och deras föräldrar.  

I denna studie var det bara mödrar som blev intervjuade, trots att fäder var närvarande i 

hemmet när ambulansen var på plats. Det hade varit intressant att få ta del av pappors 

upplevelser av mötet med ambulanssjuksköterskorna och det kanske hade blivit ett 

annorlunda resultat än vad som framkommit här. Intervjuerna som gjordes var alla med 

mödrar och det var även enbart mammor som åkte med i ambulansen. En informant kände i 

efterhand dåligt samvete för att ha tagit det för givet att medfölja i ambulansen och att fadern 

fick stanna hemma med syskonet. Det hade inte varit någon diskussion om vem som skulle 

åka med i den akuta situationen. Vad som inte framkommit i resultatet är hur fäderna 

upplevde att vara kvar i hemmet själva eller med syskonen. Vilka känslor upplevde de i 

samband med separationen? Det krävs ytterligare forskning för att ta reda på detta och inom 

ramen för denna studie fanns det inte möjlighet eller tid att undersöka detta. 
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Slutsats 

Föräldrarna är experter på sina barn och familjens livsvärde. De skall alltid vara närvarande 

och delaktiga i barnets omvårdnad och behandlingsalternativ (socialdepartementen, 1982). 

Kontakten med föräldrarna är essentiell beroende på barnets ålder och språk och 

utvecklingsstadier som kan försvåra omvårdnaden (Johansson 2007, ss.353-371).  I syftet vill 

vi få reda på de akut sjuka barnens föräldrars upplevelser av omvårdnaden av barnet i 

ambulansen. Föräldrarna i intervjumaterialet beskriver sin upplevda maktlöshet, rädsla och 

oro över barnet i det akuta sjukdomstillståndet. Detta övergår till lugn och trygghet vid mötet 

med ambulanssjuksköterskan. Informanterna känner sig då sedda, respekterade och delaktiga 

som experter på just sitt barn. Intervjupersonerna berättar att ambulanssjuksköterskan 

informerade dem hela tiden om skeendet och om vad och varför saker gjordes. Dock framkom 

att informationen om hur den fortsatta vården på akutmottagningen skulle bli saknades av en 

del föräldrar. Alla föräldrarna kände sig delaktiga i barnens omvårdnad och i de fall som de 

inte fick delta i omvårdnaden så informerades de och förstod varför eller också valde de själva 

att inte delta. Separation från barnet gav upphov till starka negativa känslor hos föräldrarna. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna undersökning visar på några saker som ambulanssjuksköterskan bör tänka 

på i sitt yrkesutövande när barn och deras familjer söker ambulansvård. 

- Ambulanssjuksköterskan bör kontinuerligt öva och inhämta kunskaper när det gäller 

situationer där akut sjuka och skadade barn är inblandade.  

- Ambulanssjuksköterskan bör vara tydlig i sin information och undvika terminologi 

och förkortningar i sitt språk när hon/han pratar med barn och föräldrar. 

- Ambulanssjuksköterskan bör informera patient och förälder om omvårdnadsåtgärder 

vid överlämnandet på barnakuten t.ex. lägre omhändertagandenivå. 

- Föräldrar och barn bör aldrig separeras, föräldern är specialist på sitt barn och skall 

alltid delta i omvårdnaden av sitt barn.   
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Bilaga1 

 

 Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård, vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. 

Syftet med studien är att belysa föräldrars erfarenheter av delaktighet i vården av sitt barn i samband 

med ambulanssjukvård. 

Ambulanssjuksköterskans möte med barn och föräldrar är ofta korta och kan vara intensiva. Att 

kunna etablera en god kontakt med barnet kräver att sjuksköterskan skapar en god kontakt med 

föräldrarna. Stress, rädsla och oro hos föräldrarna kan försvåra vårdmötena. För att kunna bemöta 

både barn och föräldrar på ett professionellt sätt som ambulanssjuksköterska samt att få föräldrarna 

att känna delaktighet i vården av sitt barn krävs ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar 

upplever dessa vårdmöten.  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie där 6 -8 informanter kommer att intervjuas 

och datainsamlingen kommer att ske utifrån vad som framkommer i intervjuerna. 

Urvalet kommer att ske utifrån ambulansens journalsystemen Ambulink och Paratus. Populationen 

består av föräldrar till barn, 0-7 år, som vårdats inom ambulanssjukvården under januari – juni 2012. 

Barnen som inte sedan tidigare lider av någon svår kronisk sjukdom eller handikapp kommer att 

inkluderas.  Vi har tänkt att fråga ca 4 st familjer från  SKAS upptagningsområde och ca 4 familjer från 

Hallands upptagningsområde, om de vill delta i studien. Ett brev med förfrågan om deltagande samt 

information om informerat samtycke kommer att skickas ut till familjerna. Förhoppningen är att 

intervjuerna kommer att ske under februari 2013. Uppgifter som kan identifiera deltagare kommer 

att tas bort och ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer 

det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

Hälsningar 

________________________                                      _________________________ 

Cecilia Malmenskog   Janne Hammar 

cecilia.malmenskog@XXXXXXXXXXX  janne.hammar@XXXXXXXXXX 

XXX-XXXXXXX    XXX-XXXXXXX 

 

Handledare 
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Magnus Hagiwara /Doktorand 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås 

XXX-XXXXXXX 

 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Cecilia Malmenskog och Janne Hammar 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

Ort /datum 

 

Namn 

 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 

Den kvalitativ innehållsanalysens processen. 

 

Induktivt närmande                                                                                     Deduktivt närmande 

                                        

 

 

 

 

                

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Figur 1. Förberedelse, organisation och resultatfas I innehållsanalys processen. 

 

        2007 The Authors. Journal compilation, Blackwell Publishing Ltd, S.Elo och H.Kygnäs. 

Urval av enheter från 

analys 

  Meningsskapande av 

data och helheten 

Organisationsfas 

Förberedelsefas 

Öppen kodning 

Utvecklar 

analysunderlag Kodningslappar 

Datasamling från 

innehåll 

Gruppering 

Abstraktion 

             Rapporterar analysprocessen och dess resultat 

Modell, begreppssystem, begreppsmässig karta eller kategorier 

Kategorisering 

Utvecklar 

strukturerat 

analysunderlag 

Datakodning gällande 

kategorier 

Hypotestestning, 

överensstämmande jämförelse 

med tidigare studier etc.  



30 
 

Bilaga 3. 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Hej, 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård, vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå som resulterar i en så kallad magisterexamen. Resultaten 

från dessa studier är till hjälp att förbättra kvalitén inom ambulansverksamheten. För studier 

inom ramen för vetenskapliga arbeten på högskolenivå krävs inget godkännande från den 

forskningsetiska kommittén.   

Vi har fått lov att kontakta Er med en förfrågan om deltagande i denna intervjustudie av 

verksamhetschef Elisabeth Hellström, akutmottagningen och ambulanssjukvården SKAS. 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av 

vården när deras barn blivit vårdade i ambulansen. Genom att få ta del av Era erfarenheter kan 

detta förhoppningsvis leda till att vi, som ambulanspersonal, blir ännu bättre på att vårda och 

bemöta barn och föräldrar i ambulanssjukvården.  

Några dagar efter att Ni fått detta brev kommer någon av oss att ta kontakt med Er per telefon 

och berätta mer om studien och förhoppningsvis komma överens om en tid då en intervju kan 

ske. Det är Ni som informanter som bestämmer tid och plats för intervjun.  

Intervjun kommer att spelas in och tar cirka 45 minuter. Därefter kommer intervjun att skrivas 

ut ordagrant. Texten och persondata kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att inga 

obehöriga kommer att läsa intervjun och att Ni inte kommer att registreras i någon databas. 

Det kommer heller inte att vara möjligt att koppla ihop någon specifik person med innehållet i 

det färdiga examensarbetet.  

Vi vill poängtera att Ert deltagande är helt frivilligt och Ni när som helst kan avbryta 

vårt samarbete.  

 

Med vänliga hälsningar 

Verksamhetschef 

Tel:  

Cecilia Malmenskog   Janne Hammar 

cecilia.malmenskog@xxxxx.xxx janne.hammar@xxxxxxxxxxxxx.xx 

xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx  

Examensarbetet handleds av: 

Magnus Hagiwara,  Anders Jonsson 
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Bilaga 4. 

Informerat samtycke 

 

Ni är tillfrågad att delta i en intervjustudie där man vill undersöka föräldrars upplevelse av 

bemötandet av ambulanssjuksköterskan i samband med att Ert barn vårdas i ambulans. 

Deltagandet är frivilligt. 

Syftet med undersökningen är att undersöka föräldrars erfarenheter och upplevelser av 

ambulanssjuksköterskans bemötande i samband med att deras barn vårdas i ambulansen. 

Genom att få ta del av Era erfarenheter kan detta förhoppningsvis leda till att vi, som 

ambulanspersonal, blir ännu bättre på att vårda och bemöta barn och föräldrar i 

ambulanssjukvården. 

Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i studien och dina svar kommer ej att 

kunna härledas till dig. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till personuppgifter under 

arbetet med studien och allt material som ligger till grund för studien kommer att förstöras när 

studien är avslutad.  

Ni kan närsomhelst välja att inte delta i studien utan att ange någon orsak. 

Härmed intygar jag att jag fått muntlig och skriftlig information om frivilligt deltagande . 

 

Ort, datum:______________________________ 

Namnteckning:___________________________ 

 

Cecilia Malmenskog  

 

Cecilia.malmenskog@xxxxx.xxx  tel: xxxxxxxxxx 

 

Janne Hammar 

 

Janne.hammar@xxxxxxxxxxxxx.xx tel: xxxx-xxxxxx 

Handledare för studien är Magnus Hagiwara, doktorand Högskolan i Borås 

Magnus.Hagiwara@hb.se 

 

mailto:Janne.hammar@xxxxxxxxxxxxx.xx

