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Sammanfattning   
 
Ambulanssjuksköterskan är första kontakten i vårdkedjan och ska på bästa sätt behandla 
barnet tills de når mottagande enhet. Vården skall utföras utifrån ett förhållningssätt som 
förmedlar en känsla av trygghet till barnet. Barn är till skillnad från vuxna en relativt säll-
an förekommande patientgrupp inom ambulanssjukvården. Att vårda barn kan innebära 
psykologiska och emotionella påfrestningar hos ambulanssjuksköterskan. När ett barn 
drabbas av sjukdom eller olycksfall uppstår en känsla av otrygghet hos barnet. Om am-
bulanssjuksköterskan inte kan förmedla eller inge trygghet kan situationen förvärras 
ytterligare för barnet och föräldrarna. Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuk-
sköterskors upplevelse av att skapa trygghet till barn i förskoleåldern. En kvalitativ in-
tervjustudie genomfördes med åtta ambulanssjuksköterskor. Därefter utfördes en kvalita-
tiv manifest innehållsanalys av texterna. I analysen framkom fem huvudkategorier som 
var: Handlingsberedskap, kontaktskapande, inge tillit, positiv förstärkning och förälders 
betydelse. Resultatet ger en insyn i sjuksköterskans upplevelse hur de skapar trygghet 
till barn. En medvetenhet om vilken betydelse handlingssättet har vid omhändertagandet 
av barn för att skapa trygghet till barnet kan förhoppningsvis leda till en säkrare vård 
och att en tryggande relation skapas mellan ambulanssjuksköterskan, barnet och föräl-
dern.  
 
Nyckelord: Barn, trygghet, sjuksköterska, ambulans, kvalitativ intervju 
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INLEDNING  
Författarna arbetar som sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och har därför erfaren-
het av den frustration som kan uppstå i mötet med barn i akutsjukvården. Att försöka 
skapa trygghet i det akuta omhändertagandet av barn är en stor utmaning för ambulans-
sjuksköterskan. Många ambulanssjuksköterskor upplever en otrygghet i kontakt med 
sjuka barn och känner att de har stora förväntningar på sig av omgivningen. Stressen av 
detta kan påverka negativt hur ambulanssjuksköterskan bemöter barnet och föräldrarna. 
Mötet med barn omfattar också många gånger omhändertagandet av oroliga föräldrar 
och ambulanssjuksköterskan har även ett ansvar att få föräldrarna delaktiga och infor-
merade i sitt barns vård. Trygghet är ett grundläggande behov hos barnet och kan inte 
sjuksköterskan förmedla trygghet påverkar det barnet negativt och även i slutändan med 
all sannolikhet det samlade resultat av vårdmötet. Ambulanssjuksköterskan har som 
första länk i vårdkedjan ett stort ansvar att bemöta och förmedla trygghet till barnet och 
skapa förutsättningar för att efterföljande del av vårdkedjan ska fortskrida på ett tillfred-
ställande sätt. Författarna kommer i denna studie beskriva ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av att skapa trygghet till barn i förskoleåldern 3-6 år. 
 
 
BAKGRUND 
 

Ambulanssjukvårdens utveckling  
Ambulanssjukvården ses som hälso- och sjukvårdens förlängda arm och har förbättrats 
avsevärt gällande kvalité.  Kraven på behörighet har ökat för yrkesutövarna då nya och 
avancerade behandlingsmetoder utvecklats och integrerats inom ambulansorganisation-
en (Suserud 2005, s. 269). Prehospital akutsjukvård är den vård och behandling som 
bedrivs i ambulans och på en händelseplats innan patienten kommer till sjukhuset (Ahl, 
Nystöm & Jansson 2006, s. 11). Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) ska den som 
idag hanterar och administrerar läkemedel inom ambulanssjukvården vara legitimerad 
sjuksköterska. De ökade kraven från socialstyrelsen har lett till att varje ambulans skall 
vara bemannad med minst en sjuksköterska från och med den första november 2005. 
All ambulanspersonal förväntas ha en god kunskap, förmåga att möta och hantera ska-
dor och sjukdomar oavsett patientens ålder. Ambulanssjuksköterskan förväntas också 
att ha speciell kunskap om barn och deras speciella behov, beroende på ålder, fysiologi 
och patofysiologi vilka skiljer sig från vuxna (Nordèn, Hult & Engström 2013, s. 1). 
 

Ambulansuppdrag där barn vårdas 
Under året 2013 vårdades totalt 1967 barn i åldern 0-18 år av ambulanspersonal i Jön-
köpings län. Det motsvarar 8,48 % av alla ambulansuppdrag. Av dessa uppdrag var det 
472 barn i förskoleåldern 3-6 år vilket utgör 1,35 %. Totalt antal ambulansuppdrag i 
Jönköpings län var 35032 stycken under 2013 (Paratus 2013). Studier beskriver barn 
som en sällan förekommande patientgrupp som utgör 5-10% av alla ambulansuppdrag 
(Jewkes 2001 s. 103; Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg 2007, s. 136). 
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Barns rättigheter 
I Sverige regleras barnsjukvården av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2a §, där 
det även fastställs att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den upp-
fyller kraven på en god vård. God vård innebär att den ska vara av god kvalitet med en 
god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och be-
handlingen. Vård ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-
personalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vi-
dare beskrivs att hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 sjukvårdspersonalens skyldighet 
att beakta barns behov av information, råd och stöd. Sjuksköterskan behöver nödvän-
digtvis inte vara den som informerar barnet men det är deras skyldighet att säkerställa 
att lämplig information kommer fram till barnet, oftast genom föräldrarna. I informat-
ionen som ges till barnen är det viktigt att hålla sig kort, koncis och precis. 
Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB, är utarbetad i enlighet med FN:s 
barnkonvention beskriver att barnet har rätt att ha sina närstående hos sig i samband 
med sjukvård. Där beskrivs också att både barn och föräldrar skall få information som 
är anpassat efter barnets ålder och vara delaktiga i vård och behandling. Vidare står att 
läsa att åtgärder skall följas för att minska fysisk och psykisk stress för barnet och dess 
närstående (NOBAB 2014). FN:s barnkonvention Unicef (2014) är ett rättsligt bin-
dande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 
för barn. Sveriges riksdag beslutade år 1990 att anta barnkonventionen och har därmed 
åtagit sig att följa dess bestämmelser. Konventionen slår även fast att barn är enskilda 
personer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har särskilda 
behov av skydd och stöd. Barnkonventionen gäller alla barn och ungdomar i hela värl-
den och beskriver barns rättigheter. Barnkonventionen bygger på följande fyra grund-
läggande principer: 

• om icke-diskriminering, alla barn har samma rättigheter  
• om barnets bästa som ska beaktas vid alla beslut som rör barn  
• om rätten till liv och utveckling  
• om respekt för barnets åsikter och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening  

 
Vård av barn i prehospital miljö 
Ambulanssjuksköterskan har stora förväntningar på sig att kunna bemöta och vårda 
sjuka och skadade barn och det kan upplevas svårt och stressande att leva upp till dessa 
förväntningar (Svensson & Fridlund 2008, s. 36).  Ambulanssjuksköterskan ställs dagli-
gen inför flertalet möten med olika patienter. Arbetsfältet varierar kraftigt och kan vara 
såväl i hemmet men även utomhus då arbetet kan ses av förbipasserade, nyfikna åskå-
dare, eller nära anhöriga. Arbetet på sjukhus skiljer sig jämfört med prehospitalt arbete 
vad det gäller arbetsmiljö och medicinsk utrustning. Något annat som skiljer dem emel-
lan är den nära tillgången till erfarna barnläkare och sjuksköterskor (Jewkes 2001, s. 
103; Jewkes 2006, s. 462; Lipton & Everly 2002, s 18).  Studier visar att ambulanssjuk-
sköterskan känner av en ökad stress när barn är involverade. Det stora åldersspannet 
mellan noll till arton år, och de få ambulansuppdragen gör att det uttrycks en viss osä-
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kerhet i arbetet att vårda och behandla barn prehospital (Regher, Goldberg & Hughes 
2002, s. 506; Nordèn, Hult & Engström 2013, s. 2). 
 

Barn och trygghet  
Segesten (1994, s.12) beskriver känslan av trygghet genom att individen känner balans, 
värme, glädje, lycka, lugn, harmoni, själsfrid, tillit, vila, ro och frigörelse av energi. Se-
gesten redogör vidare de egenskaper en person som man har en trygg relation till har; 
denne är öppen, mogen, erfaren, pålitlig, kan hålla löften och visa uppskattning, samt är 
en handlingskraftig person i att genast ordna saker och inte skjuta upp dem.  
I Segesten (1994, ss. 22-24); Dahlberg och Segesten (2010, s.85) skildras trygghet som 
ett komplext fenomen som inte kan beskrivas med en enkel definition. Trygghet kan 
beskrivas utifrån grundtrygghet och situationsrelaterad trygghet. Grundtryggheten inträ-
der i ett tidigt skede i livet och resulterar i känslan av att vara trygg. Situationsrelaterad 
trygghet framställs som att ha trygghet och innefattar yttre komponenter som materiella 
faktorer, sociala relationer, kunskap samt kontroll på sin livssituation. Segesten (1994 s. 
27) beskriver en avvikelse i trygghetskänslan som en känsla av hot. Hotet innebär för-
lust av kontroll över situationen och plötslig sjukdom kan vara ett sådant hot som med-
för känslan av otrygghet. Känslan av otrygghet kan återställas genom att hotet avlägsnas 
och på så vis får individen kontroll över situationen. Den förändrade situationen skapar 
nya förutsättningar för en ny känsla av trygghet.   

 
Barn är speciellt känsliga för förändringar till skillnad mot den vuxne patienten. Miljön 
upplevs ibland skrämmande eller hotfull med intryck av lukt, ljud, och personal i kons-
tiga kläder. Även föräldrarnas oro och frustration kan avspegla barnet. I den nya miljön 
är det ändå föräldrarna som utgör barnets trygghet (Lindberg 2007, s. 29). Sjuk-
sköterskan har i det prehospitala omhändertagandet begränsad tid att försöka skapa 
trygghet till patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 88). 
Vidare beskriver Dahlberg et al (2003, ss. 93-94) att det ställs större krav på trygghets-
skapande åtgärder inom den prehospitala vården än den vård som bedrivs på sjukhus. 
En anledning kan vara att sjuksköterskan och patienten riskerar att hamna i stressfyllda 
situationer.  
 
Den grundläggande tryggheten byggs upp under barnets första levnadsår genom bind-
ning till modern och när föräldrarna förstår barnets behov kan de tillgodose den trygghet 
barnet behöver.  Bindningsbeteendet är som mest framträdande under de första levnads-
åren, men kan ses genom hela livet och speciellt i nödsituationer (Bowlby 2010, s. 50). 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) anser att det är av betydelse att vårdpersonal tar 
hjälp av en nära anhörig, exempelvis en förälder i ett patientfokuserat vårdande. Detta 
gäller framför allt barn. För att skapa trygghet och så gott och bemötande som möjligt. 
 

Vårdrelationen mellan barnet och ambulanspersonal 
För sjuksköterskor i ambulanssjukvård är bemötande, attityd och förhållningsätt viktigt 
för hur barnet kan komma att handskas med liknande situationer i framtiden. En studie 
har visat att det första mötet och upplevelsen kan bli avgörande för hur senare kontakter 
med sjukvården kommer att upplevas. Det spelar ingen roll om första kontakten är en 
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läkare, sjuksköterska eller annan vårdgivare. Om barnets första kontakt lyckas förmedla 
förståelse, empati och etablerar ett välfungerande samarbete kommer barnets senare 
kontakter med vården snarare präglas av samarbete troligare än konflikt och oro (Prins 
2003, s.91). Barns relationer till främmande människor och situationer så är inget själv-
klart utan förtroende och trygghetsskapande måste förtjänas under tid. Betydelsen av att 
ge rak, tydlig och ärlig information poängteras med hänsyn till barnets kognitiva ut-
veckling och att inte undervärdera barnets insikt. En stor utmaning för sjuksköterskor, 
är att behålla förtroendet efter smärtsamma interventioner för barnet vilket ibland är 
ofrånkomligt. Sjuksköterskan vill väl men kan samtidigt bli involverade i för barnet 
obehagliga och smärtsamma undersökningar. I en del fall kan det vara svårt att skapa en 
relation överhuvudtaget, speciellt med barn som tidigare har smärtsamma och otrygga 
upplevelser av vården. När sjuksköterskan upplevde att barnet litade på henne/honom 
upplevdes en stor tillfredställelse (Bricher 1999, s. 456-457). 
 

Kommunikation med barn  
Flera studier tar upp att i möten med barn har kommunikationen en avgörande bety-
delse. Särskilt då sjuksköterskan behöver få information om barnets tillstånd samt vid 
tillfällen då barnet ska informeras om undersökningar och kommande behandlingar bar-
net måste genomgå. Det är av vikt att även barn får ta del av det som händer i vårdande 
situationer (Runeson, Mårtenson & Enskär 2007, s.510; Runeson, Hallström, Elander & 
Hermeren 2002, s.165). Studier visar att det finns brister i ambulanssjuksköterskors 
kommunikation, och att ytterligare studier behövs för att öka förståelsen av hur sjukskö-
terskor kan kommunicera bättre med barn för att skapa tillit och trygghet (Shin & 
White-Traut 2005, 61; Bricher 1999, s.457; Brennan 1998, s. 455). En studie visar 
också att barn förblir passiva deltagare i samspelet med sjuksköterskan och det är viktigt 
att sjuksköterskan hjälper barnet att hitta strategier för att medverka aktivt i omvård-
nadssituationen (Shin & White-Traut 2005, s 60). Det är viktigt att sjuksköterskan har 
ögonkontakt talar lugnt och visar barnet respekt. Detta för att kunna skapa förtroende 
och en tillit så att barnet upplever trygghet i kontakten med sjukvården (Lindberg 2007, 
s. 50). En studie visar att det är viktigt att inte underskatta barnets förmåga att förstå 
sammanhang samt att inte ljuga för barnet. Hur sjukt barnet än är, vill de ändå ha in-
formation och då på ett sätt de kan förstå och ta till sig den angivna informationen 
(Bricher 1999, s. 453) 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Barn skiljer sig fysiologiskt och patofysiologiskt från vuxna och är till skillnad från 
vuxna en relativt sällan förekommande patientgrupp i ambulanssjukvården. Vård av 
barn kan innebära starka psykologiska och emotionella påfrestningar för ambulanssjuk-
sköterskan. Ökad stress kan exempelvis grunda sig i osäkerhet kring läkemedelsdoser 
och barns bristande kompensationsmekanismer vilket kan leda till att sjukdomsförloppet 
snabbt övergår till ett kritiskt tillstånd. När ett barn drabbas av sjukdom eller olycksfall 
uppstår en känsla av otrygghet hos barnet. Om ambulanssjuksköterskan inte kan för-
medla eller inge trygghet kan situationen förvärras ytterligare för barnet och föräldrarna. 
Om barnet och föräldrarna är rädda och stressade finns dessutom risken att de överför 
sin stress till sjuksköterskan. Detta kan leda till att sjuksköterskan blir mindre effektiv 
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och får försämrad handlingsberedskap. Ett misslyckande i att skapa trygghet kan även få 
negativ effekter för efterföljande vårdkontakter med personal som tvingas försöka un-
dersöka ett barn som är otryggt och rädd. Genom att synliggöra hur sjuksköterskan kan 
skapa trygghet i möten med barn kommer detta examensarbete kunna bidra med värde-
full kunskap som gynnar ambulanssjuksköterskan, barnet och deras anhöriga.  
 
SYFTE 
 
Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att skapa trygghet till barn 
i förskoleåldern.  
 

 
METOD 
 

Kvalitativ intervju 
Då syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser valdes en kvalitativ in-
tervju som metod.  Öppna intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod i studien. 
Enligt Dalen (2007, s. 30) är målet med en öppen intervju att informanterna fritt får be-
rätta om sina livserfarenheter utifrån fenomenet som undersöks. Informanterna fick med 
egna ord beskriva sina upplevelser utifrån studiens syfte. Avsikten med en intervju är att 
få fram beskrivande information ifrån intervjupersonens livsvärld och är därför pas-
sande för studien för att synliggöra informantens upplevelser (Dalen 2007, s.11 ). Den 
kunskap som genereras av informanternas upplevelser kan leda till ny kunskap och ökad 
förståelse. 
 

Förförståelse  
Förförståelsen diskuterades inför datainsamlingen. Detta för att synliggöra den så förfat-
tarna kunde hantera förförståelsen under intervjuerna. Enligt Dalen (2007, s. 13) måste 
hänsyn tas till författarnas förförståelse, annars tenderar intervjuerna att leda dem fel 
och endast eftersträva bekräftelse på vad författarna tror sig veta. Det avgörande är att 
hålla tillbaka sin förförståelse på ett sådant sätt att den bidrar till största möjliga förstå-
else av informantens upplevelser och uttalanden. Vi är båda sjuksköterskor som arbetar 
inom ambulanssjukvården och själva upplevt frustration utifrån det valda fenomenet.  
Att bemöta barn och anhöriga är en svår uppgift, än värre att försöka skapa trygghet. 
Den förförståelse som diskuterades var att barnet möjligen inte ser ambulanspersonal 
som en hjälpande hand på samma sätt som en vuxen patient. Ambulanssjuksköterskan 
kan snarare uppfattas som inkräktare som klampar in i barnets trygga miljö. Okända 
personer med utrustning som inte känns igen och att överlämna sig till någon annan än 
sin förälder som är barnens trygghet och förebild. En upplevelse är även att miljön i 
ambulansen kan vara skrämmande för barnet, och frånvaro av föräldrar som ibland 
tvingas placeras i framsätet. Det ställer stora krav på ambulanssjuksköterskor då de för-
väntas bemöta barnet på ett professionellt sätt, på deras utvecklingsnivå. Författarna är 
båda föräldrar och vet hur viktiga vi är för våra barn samt hur viktiga barnen är för oss 
föräldrar och den oro som kan infinna sig när ens barn är sjukt.  Vi upplever även att 
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egna barn kan underlätta kommunikationen då det bottnar i en skapad grundtrygghet 
hos sjuksköterskan. Vi tror att det kan vara svårare för en sjuksköterska att få ett natur-
ligt samtal med barnet om man inte har erfarenhet med barn.  
 

Urval  
Informanterna valdes ut genom ett lämplighetsurval av ambulanssjuksköterskor som 
avsågs att bäst kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck 2008, s.343). Personlig kon-
takt togs via telefon med åtta ambulanssjuksköterskor som alla valde att delta i studien. 
Antalet informanter skall inte vara för många eftersom det är en tidskrävande process att 
samla in och bearbeta intervjumaterialet och vara av den kvalitén att det utgör ett un-
derlag för tolkning och analys (Dalen 2007, s 54). Studien utfördes på två ambulansstat-
ioner inom samma landsting i södra Sverige.  Deltagarantalet var jämnt fördelat mellan 
de båda ambulansstationerna. Inklusionskriterierna för att medverka i studien var ambu-
lanssjuksköterska med minst fem års arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård, samt 
erfarenhet av att vårda barn i förskoleåldern vilket här definieras till åldern 3-6 år. 
Anledningen till detta är att reducera risken för knapphändig information från deltagar-
na. Deltagarna som ingick i studien hade en jämn fördelning mellan könen och hade en 
yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården som varierade mellan 8 och 15 år. Åldern 
mellan deltagarna varierade mellan 34 till 50 år. 
 

Datainsamling 
Samtycke till denna kvalitativa intervjustudie gavs av verksamhetscheferna för de aktu-
ella ambulansstationerna. Därefter togs personlig kontakt via telefon med deltagarna 
som ställde sig positiva att delta i studien. Fyra informanter kontaktades vardera, och 
informanterna fick själva bestämma var och när intervjun skulle äga rum. Samtliga in-
formanter valde att genomföra intervjun under pågående arbetspass när informanten 
gick i sista hand i turordningen. Inför varje intervju gavs muntlig och skriftlig informat-
ion där studiens syfte beskrevs ingående. En provintervju valdes att utföras av intervju-
arna för att pröva sig själva och bekanta sig med utrustningen. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av en telefon och transkriberades av respektive intervjuare. Efter att handle-
daren godkänt provintervjuerna gjordes ytterligare tre intervjuer vardera. Även dessa 
intervjuer utfördes enskilt av respektive intervjuare för att undvika den maktasymmetri 
som annars kan uppstå vid ett intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 48-50). 
Intervjuerna varade mellan 20-28 minuter. När en kvalitativ intervju valts skall alltid 
provintervju göras för att pröva frågornas utformning. Eventuellt bör någon fråga form-
uleras om eller tas bort helt (Dalen 2007, ss. 36-37). En öppen inledande fråga valdes 
för att försöka skapa mer spontana och innehållsrika beskrivningar där informanten 
återger sin upplevelse utifrån det valda fenomenet som undersöks. Inledningsfrågan för 
intervjuerna löd ”Vill du berätta om en situation där du upplevde att du skapade trygg-
het till ett barn i förskoleåldern”. Intervjun följdes sedan upp av följdfrågor som upp-
kom under intervjuns gång och baserades på informantens egenupplevda berättelser. 
”kan du utveckla det?” eller ”kan du förklara det mer?”  (Kvale & Brinkmann 2009, 
s.150) 
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Dataanalys 
Dataanalysen är gjord utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys. Metoden är induk-
tiv, vilket baseras på en analys av människors berättelser om sina upplevelser. En mani-
fest innehållsanalys innebär att beskriva det som uttrycks i texten med så låg grad av 
tolkning som möjligt. (Lundman & Hällgren Graneheim 2004, ss.110-112). Omedelbart 
efter avslutad intervju transkriberades intervjuerna för att få bästa möjliga återgivning 
om vad informanten har berättat. Genom att intervjuarna själva transkriberar intervjuer-
na gavs också en möjlighet till närhet till materialet (Dalen 2007, s. 69). Dataanalysen 
följde de steg som beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 163). De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild över 
materialet. När en känsla för helheten infann sig färgmarkerades meningsbärande enhet-
er utifrån studiens syfte som hela tiden fanns i åtanke genom hela analysprocessen. 
Dessa meningsbärande enheter bestod av ord, meningar och stycken av intervjutext och 
utgjorde grunden för analysen.  De meningsbärande enheterna reducerades till konden-
serade meningsenheter, vilket innebar att texten blev mera lättarbetad samtidigt som 
kärnan i innehållet bevarades och inget betydelsefullt gick förlorat. Sedan abstraherades 
de kondenserade meningsenheterna vilket innebar att lyfta ut innehållet till en högre 
logisk nivå och förse detta med en kod.  En kod är en beteckning som kortfattat beskri-
ver meningsenhetens innehåll och skall ses som ett redskap som hjälper författarna att 
tänka igenom sitt material på ett nytt sätt. Dessa koder utgör sedan grupper av underka-
tegorier med lika benämning (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s.165). Därefter 
klipptes underkategorierna ut och placerades i olika högar utifrån innehåll som hörde 
samman vilka slutligen bildade huvudkategorier (Tabell 1). 
 
Tabell 1 Exempel på analysprocessen 
 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag såg att han 
hade en Barcelo-
natröja på sig så 
jag frågade om 
han gillade 
Messi? Han log 
och sa att han var 
bäst och pratade 
vidare om han då. 

Jag observe-
rade hans Bar-
celona tröja 
och frågade 
vad han tyckte 
om Messi? Han 
log och svarade 
att han är bäst 
och pratade 
mera om ho-
nom 

Lyhörd Fånga barnets 
intresse 

Positiv för-
stärkning 
 

Jag sa att allt ser 
jättebra ut, äh och 
att han har fina 
värden å så då. 

Jag talar om att 
det kommer gå 
jättebra, och att 
han har fina 
värden 

Uppmuntrande 
ord 

Inge hopp 
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När jag hade 
stuckit han då så 
sken pojken upp 
som en sol, men 
det kändes ju 
knappt. Sa då att 
han var en jätte-
duktig kille. 

När jag satt 
pvk sken poj-
ken upp och sa 
att det knappt 
kändes Jag 
berättade att 
han var en jät-
teduktig kille 

Berömma Fånga barnets 
intresse  

 

Forskningsetiska överväganden 
Studien följer de fyra grundläggande etiska principerna som består av informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket skall tillgodoses 
vid empiriska studier. Informationskravet innebär att forskaren skall upplysa informan-
ten om syftet kring forskningen samt vilka villkor som gäller för informanterna. Sam-
tyckekravet innebär att informanten själv genom sitt samtycke har rätt att bestämma 
över sitt deltagande och när som helst avbryta deltagandet utan att det medför några 
negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att inga utomstående får tillgång 
av intervjumaterialet och att inga identiteter avslöjas. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som kommer fram enbart får användas inom forskningsändamål och inte spri-
das i kommersiellt eller icke kommersiellt syfte. (Vetenskapsrådet, 2012, s.7-14). In-
formationskravet har följts genom att skriftlig information om studien och dess syfte har 
lämnats till verksamhetscheferna (bilaga 1) och till samtliga informanter (bilaga 2). Den 
muntliga informationen lämnades till informanten i god tid innan intervjun påbörjades. 
Samtyckekravet följdes genom att respektive informant blev tillfrågad av författarna om 
att medverka i studien. Det innebar också att deltagandet var frivilligt och att informan-
ten kunde avbryta intervjun när som helst utan att ange anledning och att detta inte 
skulle i resultera i negativa följder. Konfidentialitetskravet följdes genom att informat-
ion som gavs om att intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt och att det är 
endast författarna, handledare och examinatorn som kommer ta del av materialet samt 
att deltagarna i studien är anonyma. Avidentifieringen innebar att namn togs bort och 
kodades samt att inspelningsfiler raderades så snart intervjuerna var transkriberade så att 
inga obehöriga hade tillgång till materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de 
uppgifter som samlades in under intervjun inte skulle användas i något annat syfte än 
till forskning (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 6-14). Nyttan med studien bedömdes överväga 
eventuella konsekvenser som kan tänkas medföras då resultatet kan generera värdefull 
kunskap. Det finns alltid en risk vid en kvalitativ studie att informanten berättar saker 
som den senare ångrar och starka känslor väcks till liv (Kvale & Brinkman 2009, ss. 87-
92). 
 
RESULTAT 
Efter analysprocessen av de transkriberade intervjuerna framkom fem huvudkategorier 
och sexton underkategorier. Huvudkategorierna som framträdde var handlingsbered-
skap, kontaktskapande, inge tillit, positiv förstärkning samt föräldrars betydelse. Citat i 
texten valdes ut för att tydliggöra och stärka resultatet. Resultatet presenteras här nedan 
i tabellform.  
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Skapa sig en bild av händelsen 
Kontrollera behandlingsriktlinjer 
Samtala med kollega 
Förbereda sig på det värsta 

 
Handlingsberedskap 

Närma sig varsamt 
Kommunicera på barnets utvecklingsnivå 
Egna erfarenheter av barn 
Skapa ett lugnt arbetsklimat 

 
Kontaktskapande 

Vara ärlig 
Inte göra något oförberett 

Inge tillit 

Göra barnet delaktig 
Inge hopp 
Fånga barnets intresse 

Positiv förstärkning 

Tillåta föräldrars närvaro 
Lugna föräldrar 
Göra föräldrar delaktiga 

 
Föräldrars betydelse 

 

Handlingsberedskap   
Betydelsen av den mentala och praktiska handlingsberedskapen hos ambulanssjukskö-
terskor är speciellt uttalad vid uppdrag som gäller barn. Starka känslor väcks till liv hos 
ambulanssjuksköterskan när ett barn blir sjukt eller skadat och viljan att göra sitt bästa 
för barnet är uttalat. Ambulanssjuksköterskans handlingsberedskap startar i samma 
skede som det blir klarlagt att patienten är ett barn och bidrar till att omedelbart kunna 
initiera arbetet med att försöka främja trygghet till barnet. Genom att ambulanssjukskö-
terskan själv blir trygg i sin yrkesroll är upplevelsen att förutsättningarna för ett tryggt 
omhändertagande blir desto större. Handlingsberedskapen stärks genom kollegiala sam-
tal, inhämtande av information, kontroll av behandlingsriktlinjer och förberedelse på att 
situationen på plats kan vara den värsta tänkbara.  
 

Skapa sig en bild av händelsen 
Ambulanssjuksköterskan skapar sig trygghet genom att ta reda på mer information om 
barnet och dess hälsotillstånd samt kontrollera adress och vägbeskrivning under fram-
körningen till platsen där barnet befinner sig. Det kan vara information om eventuella 
sjukdomar och/eller allergier. Barnets ålder och kroppsvikt är nödvändig information 
för att räkna ut läkemedelsdoser och möjliggör omedelbar medicinsk behandling vid 
ambulansens ankomst. Uppgifter från larmcentralen upplevdes ofta vara mycket vaga 
och knapphändiga och det finns alltid ett behov av mer information om barnet. Ambu-
lanssjuksköterskan skapar på detta sätt en första mental bild av barnet, före det fysiska 
mötet, för att kunna känna sig trygg och agera adekvat, säkert och momentant.  
  

Jag visste ju att barnet var i femårsåldern och kunde på det viset ana 
mig till på ett ungefär vad barnet vägde. 
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Kontrollera behandlingsriktlinjer 
Ambulanssjuksköterskan använder sig av ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 
som ett stöd och komplement i att skapa en grundtrygghet i sin yrkesroll och i förläng-
ningen också till barnet. Att förbereda sig praktiskt genom att kontrollera behandlings-
riktlinjer under framkörning upplevde ambulanssjuksköterskan som viktigt då barn är 
en sällan förekommande patientgrupp inom ambulanssjukvården.  
 

Min förberedelse börjar ju redan i ambulansen så att säga. Jag tar 
reda vad jag ska ge för läkemedel och vilken dos. 

 
Samtala med kollegan  
Att skapa trygghet till barnet genom kommunikation ambulanssjuksköterskorna emellan 
vad det gäller handlingsplan i struktur och arbetsfördelning innan ankomst till barnet 
var något sjuksköterskan upplevde som nödvändigt. Detta skapar förutsättningar till ett 
tryggt omhändertagande av barnet. Att veta vad kollegan kommer att göra upplevs öka 
möjligheten till egen koncentration och upplevdes skapa trygghet och effektivitet i arbe-
tet. Om situationen ändras känns det tryggt att ha en handlingsberedskap och förbere-
delse på det oförberedda.  
 

Sedan är det viktigt för mig att vi bollar fram och tillbaka sinsemellan 
i besättningen innan vi kommer fram. 

 

Förbereda sig på det värsta 
Att skapa trygghet till barnet genom att förbereda sig mentalt på mötet var något som 
ambulanssjuksköterskan upplevde som viktigt. Att förbereda sig praktiskt och mentalt 
på väg till en händelse upplevdes underlätta hanteringen av situationen när ambulansbe-
sättningen väl var på plats, och upplevdes skapa en större möjlighet till ett lugnt och 
metodiskt omhändertagande av barnet. Ett brett tankespektra kring den information som 
erhölls från larmcentralen upplevdes nödvändig för att öka handlingsberedskapen inför 
ett eventuellt överraskningsmoment med sämre hälsotillstånd än befarat.  
 

Känns som om det är viktigt att måla upp en bild på värsta scenariot 
för att sen, i bästa fall, kunna tagga ner igen. 

 
Kontaktskapande 
Ambulanssjuksköterskan upplever att det bästa för att försöka skapa trygghet hos barnet 
är att vara medvetet avvaktande i den inledande kontakten så att barnet ges möjlighet att 
successivt vänja sig vid ambulanspersonalen. Kroppsspråk, verbalt språk och beröring 
används som pedagogiska redskap för att närma sig barnet. Trygghet upplevs kunna 
främjas genom att situationsanpassning utifrån barnets ålder, mognad och utvecklings-
nivå. De ambulanssjuksköterskor som hade egna erfarenheter av egna barn fann dessa 
värdefulla vid kontakt med andra barn. Skapandet av en lugn atmosfär och trygg ar-
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betsmiljö runt barnet framkallar större förutsättningar för ett lugnt och tryggt omhänder-
tagande. 
 
Närma sig varsamt  
Genom att närma sig försiktigt för att inte skrämma barnet upplevde ambulanssjukskö-
terskan att de kunde skapa trygghet till barnet. Det finns en risk att barnet blir rädd för 
sjuksköterskan då denne är en okänd person.  Att inleda en kontakt med ett fysiskt av-
stånd till barnet upplevde sjuksköterskan som positivt för att kunna bilda sig en klinisk 
uppfattning och det ger också barnet möjlighet att observera och vänja sig vid sjukskö-
terskan. Trygghet upplevs också skapas genom att sjuksköterskan befinner sig på 
samma nivå rent fysiskt samt att söka ögonkontakt med barnet i dess ansiktshöjd som 
ett sätt att avdramatisera ambulanssjuksköterskans kroppsstorlek gentemot barnet. Ett 
ytterligare sätt för ambulanssjuksköterskan att närma sig barnet är genom beröring. En 
försiktig klapp på armen eller hålla handen har en upplevd positiv effekt på ett barn som 
känner sig otryggt.  För ambulanssjuksköterskan upplevs det också som ett sätt att be-
kräfta barnet och att säga ”jag finns här för dig”. Ett annat sätt att närma sig barnet var 
med hjälp av ett mjukisdjur. Barnet kan befinna sig i en otrygg situation och får möjlig-
het att se mjukisdjuret som en trygghet och en chans att relatera till sina egna. Trygghet 
upplevs också kunna skapas till barnet genom att ambulanssjuksköterskan använder sig 
av mjukisdjuret i undersökningar och behandlingar som en form av distraktion. 
 
 

När jag kom fram till pojken satte jag mig ner på knä hos honom, så 
jag inte står över honom. 

 

Kommunicera på barnets utvecklingsnivå 
Anpassad information upplevs som förutsättning för att förmedla trygghet och sjukskö-
terskans förmåga att förmedla den så barnet förstår. Lika viktigt upplevdes det att ambu-
lanssjuksköterskan var lyhörd för vilken mognadsnivå barnet befinner sig på. Informat-
ion som gavs påverkas av barnens ålder och vad för slags information det var som 
skulle ges till barnet. Hos de äldre barnen upplevs att ambulanssjuksköterskan kan föra 
en mera saklig och rak dialog och det upplevdes att kan diskutera mera med barnet. Hos 
de mindre barnen krävs mer omskrivningar och inte så mycket detaljerad information. 
Trots anpassad information, är upplevelsen att de mindre barnen mer sällan insåg bety-
delsen av kommande undersökningar och behandlingar. Ambulanssjuksköterskan upp-
lever att i dessa fall får försöka motivera barnet efter bästa förmåga. Det upplevs viktigt 
att vara tydlig i sin kommunikation och att inte ställa mer än en fråga i taget, annars blir 
det lätt förvirrande för barnet.  
 

Jag menar att använda ett språk som barnet faktiskt förstår. 
 

Egna erfarenheter av barn 
Att ha egna barn upplevde ambulanssjuksköterskan som positivt då de var mera be-
kväma i mötet med barn när de kan relatera till sina egna barn. Kontakten med barn i det 
dagliga livet är något som upplevs underlätta bemötandet för att skapa trygghet hos 
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sjuksköterskan och i förlängningen till barnet. Det medför att sjuksköterskan kan an-
vända sina egna barn som referens angående barnets kroppsvikt, utvecklingsnivå och 
intressen. Det upplevs lättare att kommunicera med barnet och är en trygghetsfaktor när 
sjuksköterskan har kunskap om exempelvis tv-spel, filmer och intressen som barnet kan 
tänkas intressera sig av i den åldern.  

 

Sedan berättade jag för honom att jag har två egna pojkar i hans ål-
der och då började han på något sätt intressera sig för dem och fråga 
lite saker. 
 

Skapa ett lugnt arbetsklimat 
Trygghet upplevs kunna skapas genom att ambulanssjuksköterskan försöker framkalla 
en lugn atmosfär kring barnet. I ambulanssjukvården kan miljön i sig vara en försvå-
rande faktor till att skapa trygghet hos ett barn. Ambulanssjuksköterskan uttryckte att på 
en olycksplats eller i en stökig miljö finns många yttre omständigheter som kan ge ne-
gativa intryck samt skrämma ett barn. Ett sätt är att försöka lasta patienten i ambulansen 
så fort som möjligt, där kan ambulanssjuksköterskan få en avskärmad och möjligt mer 
tryggare miljö. Det upplevdes att för många personer kring barnet kan försvåra arbetet, 
syskon eller andra barn kan söka uppmärksamhet som tar bort fokus på det skadade 
barnet. Ambulanssjuksköterskan upplevde att i en del fall kan föräldrar förstärka en 
redan negativ stressad situation och förvärra händelsen. På en olycksplats eller i hemmet 
kan det ofta vara en hög ljudnivå och störningsmoment som kan påverka barnet. Det 
kan bli nödvändigt för både ambulanspersonal och barnet, att personer som stör avlägs-
nas från platsen för att skapa en lugn och mera harmonisk miljö. 

 

Med tanke på att räddningstjänst och en annan ambulans var där så 
var det att försöka få ner tempot lite, så att folk inte pratar och väsnas 
så mycket runt omkring. 

 

Inge tillit 
Ambulanssjuksköterskan upplevs främja tillit till barnet och föräldrarna genom ärlig 
och kontinuerlig information om vad som skall hända. Att skapa tillit till barnet är en 
process och i det ska ambulanssjuksköterskan balansera avvägandet mellan tidsaspekt 
av att skapa förtroende och ett snabbt medicinskt omhändertagande. Genom att sträva 
efter att möta barnet på den nivå barnet är på, upplevs en dialog lättare kunna skapas. 
Lyckas ambulanssjuksköterskan hamna på samma nivå som barnet blir det lättare att få 
fram information till barnet och även ett bättre upplevt medicinskt omhändertagande. 
Tillit ses som en förutsättning för att skapa förtroende och upplevs som en viktig åtgärd 
som ambulanssjuksköterskan inleder i vårdmötet med barnet. 
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Vara ärlig 
Trygghet upplevs kunna skapas till barnet genom att ambulanssjuksköterskan är ärlig 
och uppriktig mot barnet. Det sågs dock som en balansgång att avgöra vad som ska 
nämnas och utelämnas för att inte skrämma barnet. Om ambulanssjuksköterskan skapar 
förtroende så upplevs det troligtvis genomsyra hela omhändertagandet fram till motta-
gande vårdenhet. Om barnet har mycket smärta, kan ambulanssjuksköterskan först 
tvingas utföra smärtsamma åtgärder som vid nålsättning av PVK och ge läkemedel, och 
när barnet väl är smärtlindrat upplever ambulanssjuksköterskan sig ha en större möjlig-
het att kunna närma sig barnet och skapa en relation som gör barnet tryggt. Har ambu-
lanssjuksköterskan sagt att det kan göra lite ont vid nålsättning, så gick det oftast bra. 
Det upplevs svårare att bemöta de yngre barnen och det krävs mer av sjuksköterskans 
engagemang och tålamod för att nå fram till barnet och förmedla trygghet.  

 

Jag berättade att jag kommer att behöva sätta en liten plastslang i 
armen för att ge lite medicin så att det inte gör så ont längre, det kan 
kännas lite som ett myggbett ungefär.  

 
Inte göra något oförberett 
Trygghet upplevs kunna skapas genom att ambulanssjuksköterskan kontinuerligt infor-
merar barnet, och det ansågs vara viktigt att anpassa sig efter barnets villkor. Ambulans-
sjuksköterskan såg att trygghetsskapande effekter kan skapas genom att ge barnet ut-
rymme att själv berätta och förklara vad som hänt och om de har ont någonstans. Barnet 
ska hela tiden få möjlighet att veta vad som kommer hända, och att ingenting oförberett 
kommer att ske utan deras kännedom. Känslan av att barnet har kontroll är viktigt att 
förmedla i omhändertagandet upplevde ambulanssjuksköterskan. Om ambulanssjukskö-
terskan undanhåller information och säger något som inte stämmer, upplevs det som att 
förtroendet är förbrukat och kan vara svårt att få tillbaka. 

 

Jag tycker det är viktigt och berätta om vad jag ska göra, för har jag 
sagt vad jag ska göra innan då har jag upplevt att jag får bra respons. 

 
Positiv förstärkning    
Ambulanssjuksköterskan försöker skapa trygghet till barnet genom att använda sig av 
positiv förstärkning som ses som en relationsförstärkning i att etablera en kontakt med 
barnet. Barn som vårdas prehospitalt upplevdes behöva hjälp att få tillbaka en positiv 
självbild och på det som är normalt i deras vardag och för att inte förstärka det sjuka. 
Genom att göra barnet delaktig, inge hopp och att försöka fånga barnets intresse kan 
ambulanssjuksköterskan uppleva att de stärker barnets självkänsla och skapar en större 
förutsättning för att skapa trygghet i omhändertagandet. 
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Göra barnet delaktig  
Trygghet upplevs kunna skapas till barnet genom att ambulanssjuksköterskan låter bar-
net bli involverad i sin vård och behandling, barnet upplevs då känna sig sedd och be-
kräftad. Genom att ge barnet en valmöjlighet och får säga sitt, upplever ambulanssjuk-
sköterskan att barnet känner sig mera delaktig och kan påverka sin vård och behandling 
och att de kan minska barnets känsla av att förlora kontrollen över sin situation. Genom 
att ambulanssjuksköterskan berömmer barnet och visar hur duktig barnet är kan sjuk-
sköterskan skapa trygghet och lugn till barnet. Alla barn i alla åldrar upplevs att tycka 
om att höra hur duktiga de är och att de är mottagliga för beröm. 
 
 

Jag lät barnet få bestämma vilket finger pulsoxymetern skulle sitta, 
han verkade rätt nöjd med att få vara med att bestämma lite. 

 

Inge hopp 
Trygghet till barnet upplevs kunna förmedlas genom att ambulanssjuksköterskan tonar 
ner allvarlighetsgraden i barnets upplevelse av situationen. Ett barn har inte samma 
kroppsuppfattning som en vuxen och ju yngre de är har de en begränsad erfarenhet av 
sin egen kropp och vet inte hur de ska förhålla sig till det sjuka. Genom att avdramati-
sera händelsen och förklara vad som händer på barnets nivå kan ambulanssjuksköters-
kan uppleva att de ger en mera hanterbar bild av situationen för barnet och därmed 
kunna lugna situationen för barnet. Ambulanssjuksköterskan uttrycker att det gäller att 
hitta det positiva i situationen och använda sig av det för att inge hopp till barnet.  

 

Det är viktigt att ge positiv feedback på vad undersökningarna visar 
så att han känner att det kanske inte är så farligt. 

  

Fånga barnets intresse  
Trygghet till barnet upplevs kunna förmedlas genom att ambulanssjuksköterskan försö-
ker avleda barnets tankar och få denne att prata om sina intressen istället för att oroa sig 
för sitt hälsotillstånd. Genom att finna samtalsämnen som är bekanta för barnet har am-
bulanssjuksköterskan en möjlighet att skapa en avslappnad och trygg stämning kring 
barnet. Ambulanssjuksköterskan bjuder in barnet att aktiv delta i diskussionen som 
skapas. 
 
 

Jag frågade om han gillade att spela Tv-spel? Och vilket han tyckte 
var roligast? Jag tyckte nog att han verkade lite lugnare nu när han 
fick annat att tänka på. 
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Förälderns betydelse 
Ambulanssjuksköterskan upplever sig främja barnets trygghet genom att inse förälderns 
betydelse att närvara under barnets undersökning och behandling. Föräldrarna har en 
betydande roll för hur ambulanssjuksköterskan skall närma sig och skapa trygghet till 
ett barn. Barnets föräldrar är ofta oroliga, stressade och ångestladdade inför sitt sjuka 
eller skadade barn. Ambulanssjuksköterskan upplever att föräldrarna behöver få inform-
ation och möjlighet att ta tillbaka kontrollen över situationen. Det upplevs bäst kunna 
skapas genom att lugna föräldrarna med information och få föräldrarna delaktiga i vår-
den av sitt barn. När barnet ser hur föräldrar och ambulanssjuksköterskan samarbetar på 
ett lugnt och tillfredställande sätt upplevs barnet bli mer avslappnad och trygg i situat-
ionen.  

 
Tillåta förälderns närvaro 
Trygghet upplevs kunna skapas till barnet genom att ambulanssjuksköterskan bereder 
möjlighet till förälderns närvaro under ambulanstransporten in till mottagande enhet. 
Närheten till sin förälder upplevs skapa ett lugn och ökar förståelsen och samarbetet 
från både barnet och föräldern.  Ambulanssjuksköterskan uttrycker att det är viktigt att 
inte separera barnet från föräldrarna då föräldern kan tyda sitt barn bäst och har möjlig-
het att ge ambulanssjuksköterskan den information som denne behöver för att bilda sig 
en helhetsuppfattning av barnets hälsotillstånd. Då barnet har sina föräldrar tillgängliga 
hos sig har ambulanssjuksköterskan en bättre möjlighet att få utföra undersökningar och 
behandlingar på ett mera optimalt sätt. Ambulanssjuksköterskan upplever att när föräld-
rarna blir distanserade eller oroliga blir barnet också oroligt och ängsligt och det blev 
mer tydligt på de lite mindre barnen. Barnets allmäntillstånd får avgöra i vilken grad 
ambulanssjuksköterskan tar hänsyn till förälderns närhet. 

 
Jag bad mamman hålla i handen medan jag passade på att undersöka 
barnet lite. 
 

Lugna föräldrarna 
Trygghet upplevs kunna skapas genom att ambulanssjuksköterskan förmedlar ett lugn 
till föräldrarna. I en stressad situation kan ibland föräldrarna upplevas ha svårt att han-
tera sig egen stress och för över den på barnet och försvåra omhändertagandet. När am-
bulanssjuksköterskan märker att föräldrarna är oroliga och stressade, upplever de att de 
först får koncentrera sig på att lugna föräldrarna för att ha en möjlighet att nå barnet. 
Genom att ta hand om föräldrarna och göra dem trygga, så tar ambulanssjuksköterskan 
även indirekt hand om barnet. Ambulanssjuksköterskan ser föräldrarna som en viktig 
resurs i omhändertagandet av barnet och informationen till föräldrarna bör vara på så-
dant sätt som är lätt att förstå och inte innehålla så mycket medicinska termer, då det 
kan skapa oro när de hör något de inte förstår och misstolka situationen till värre än det 
är. Lyckas inte ambulanssjuksköterskan förmedla lugn till föräldern kan det upplevas att 
få två patienter att ta hand om istället för en. 
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De är oftast lugna när de ser att vi är lugna och då känner de förtro-
ende för mig och då blir barnet ofta också lugnt. 

 

Göra föräldrarna delaktiga  
Trygghet upplevs kunna skapas till barnet genom att ambulanssjuksköterskan gör för-
äldrarna delaktiga i sitt barns vård. Genom att föräldern blir mera involverad i sitt barn 
upplever ambulanssjuksköterskan att fokus flyttades från negativ stress hos föräldern till 
att vara behövd och föräldern upplevs bli mer trygg och kunna hantera situationen. Att 
tillåta delaktighet från föräldrar ses som en positiv åtgärd och gynnsamt för att kunna 
skapa en bra relation med barnet. Ambulanssjuksköterskan tilldelar ibland föräldern en 
specifik uppgift för att denne ska känna sig delaktig och behövd. 

 

Jag sa att det är bra om du sätter dig och håller handen på honom. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Kvalitativ intervju 
För att få en insyn i ambulanssjuksköterskors livsvärld valdes en kvalitativ intervjustu-
die. Detta ansågs passande då syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköters-
kors upplevelser av att skapa trygghet till barn i förskoleåldern (3-6 år) i prehospital 
akutsjukvård. Enligt Dalen (2007, s. 9) är målet med en intervju att få fram beskrivande 
information om hur andra personer upplever sin livssituation. Den kvalitativa intervjun 
är lämpad för att få en insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. 
Valet att använda den här metoden gav ökad förståelse av det vi sökte. 
 

Urval 
Informanterna valdes ut genom ett lämplighetsurval. Det är möjligt att detta val kan ha 
stärkt tillförlitligheten genom ett mera innehållsrikt resultat då informanterna hade lång 
erfarenhet inom ambulanssjukvård, hög genomsnittsålder och längre arbetslivserfaren-
het. Samtliga informanter var bekanta med intervjuarna vilket kan ha påverkat resulta-
tet. Något som kan ses som en svaghet är att informanterna möjligtvis kunde uppleva 
sig tvingade att medverka i studien när de tillfrågades med tanke på bekantskapen. 
Denna risk är ändå liten då informanterna fått information om att det är helt frivilligt att 
delta i studien och att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan att ange skäl till 
detta. Något som stärker tillförlitligheten i studien är att informanterna kunde känna sig 
avslappnade under intervjusituationen då de var bekanta med intervjuaren och därför ge 
mer uttömmande svar.  
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Datainsamling 
Samtliga informanter valde själva att bli intervjuade på sin ambulansstation under på-
gående arbetspass. En risk med detta är att intervjun kunde bli avbruten för ett ambu-
lansuppdrag. För att minimera risken för detta gjordes intervjun när informanterna hade 
beredskap och var sist i turordningen. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum utan 
några störningsmoment. Det går ändå inte att bortse från att informanterna kan ha upp-
fattat detta som ett stressmoment och valde att inte lämna lika innehållsrika berättelser 
som de hade gjort om de inte varit i tjänst. Att utföra intervju under informantens ar-
betstid kunde medföra en risk att även intervjuaren upplevde en stress att bli klara med 
intervjuerna innan nya ambulansuppdrag. Risk för att ha forcerat fram frågor som hind-
rar informanterna från att ge mera utförliga svar kan ha försvagat resultatet. För att in-
formanten skulle känna sig bekväm utfördes intervjun enskilt för att beakta den makt-
asymmetri som annars kan uppstå vid ett intervjutillfälle (Kvale och Brinkmann 2009, 
ss. 48-50). Att intervjua var utmanande då det blev tydligt hur svårt det kan vara att ha 
en naturlig följsamhet i intervjuerna. Enligt Lundman och Graneheim (2008, s.170), går 
det aldrig helt att bortse från intervjuarens förförståelse då vi är medskapare av texten 
vid en intervju. Egen erfarenhet från ambulanssjukvård kan ha medfört en risk att följd-
frågorna under intervjun påverkats av vår förförståelse. Förförståelsen och brist på erfa-
renhet av intervjuteknik kan ha försvagat resultats tillförlitlighet och giltighet. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 150) ska författarna ha kunskap och intresse för ämnet 
vilket införskaffats genom yrkeserfarenhet. Vissa följdfrågor under intervjuerna blev 
inte så öppna som det var tänkt från början och det förekom någon enstaka ledande 
fråga. Intervjutekniken blev dock bättre för varje intervju som genomfördes och inform-
anters svar kunde följas upp på ett bättre sätt. Det kan tänkas att de första intervjuerna 
som genomfördes inte höll samma nivå och var av sämre kvalitet och längd än de som 
genomfördes senare skede vilket kan ha påverkat resultatet negativt. 
 

Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008, ss. 159-172). Då det saknas erfarenhet av kvalitativ inne-
hållsanalys valdes en manifest innehållsanalys som är mera hanterbar när det gäller att 
analysera datamaterial. En manifest innehållsanalys utgår från det uppenbara och syn-
liga i intervjutexten, men har en lägre abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren Grane-
heim 2004, s.110). Det är möjligt att resultatet hade blivit mer omfattande med en latent 
innehållsanalys men det hade krävt mer tolkningskunskap. Materialet anses ändå vara 
tillräckligt att det går att analysera och komma fram till ett innehållsrikt resultat. Att 
transkriberingen började direkt efter avslutad intervju gav en möjlighet till återgivning 
och närhet vad informanten berättat, vilket enligt Dalen (2007, s. 69) stärker analyspro-
cessens tillförlitlighet. Gemensamt fördes diskussioner och reflektioner kring materialet 
som framkommit. Genom att visa exempel på hur innehållsanalysen genomförts har det 
gett en samlad bild över analysprocessen vilket talar för god tillförlitlighet.  Resultatet 
upplevs svara väl mot studiens syfte då de presenterat flera citat i resultatet som anses 
stärka giltigheten. Läsaren har getts goda möjligheter att bedöma resultatets överförbar-
het genom tydlighet med urvalskriterier, datainsamling och analysprocess. Det lämplig-
hetsurval som har använts i denna studie anses försvåra överförbarheten till någon an-
nan ambulansorganisation i Sverige då informanterna är handplockade. Ett antagande är 
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att en liknande studie i andra ambulansorganisationer skulle ge ett likvärdigt resultat, 
men eventuellt med ytterligare kompletterande innehåll. 

 
Resultat diskussion 
Studiens resultat förtydligar ambulanssjuksköterskans upplevelser att förmedling av 
trygghet är en betydelsefull del i vårdmötet med barn. Utifrån kunskapen om patientens 
upplevelse av otrygghet i samband med sjukdom eller olycksfall är trygghetsskapande 
åtgärder från ambulanssjuksköterskan viktiga för att eftersträva trygghet hos barnet. 
Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning om att skapa trygghet till barn. 
Det som är specifikt med ambulanssjukvården är att när ambulanssjuksköterskan möter 
barnet har det redan förlorat en del av dess trygghet genom det som redan har inträffat 
och sjuksköterskan ställs inför det faktum att återskapa trygghet till barnet, och vidare 
förhindra ytterligare otrygghet.  
 

Handlingsberedskap 
Ambulanssjukvården har utvecklats mycket och fler och fler symtom kan behandlas 
prehospitalt och detta i sin tur kräver mera kunskap från ambulanssjuksköterskan i sin 
profession. Wireklint- Sundström (2005, ss.117-118) skriver att det gäller hitta en ba-
lans mellan vårdvetenskap och medicinsk kunskap. I mötet med barnet måste ambulans-
sjuksköterskan visa prov på stor medicinsk kunskap, men även genom sitt profession-
ella bemötande förmedla trygghet till barnet. Dessa två kunskapsområden anser vi måste 
vara väl integrerade med varandra för att sjuksköterskan ska nå sitt mål att skapa trygg-
het till barnet. Ambulanssjuksköterskan upplever en ökad stress och känner behov av 
förberedelse inför och i vårdmötet med barn. Detta styrks av en studie av Shirm, Liggin, 
Dick och Graham (2007, s.) som påvisar att när ambulansuppdraget gäller barn är det 
viktigt med mental och praktisk förberedelse inför uppdraget. Det grundar sig på barns 
fysiologi och patofysiologi som skiljer sig från vuxna. Det finns ett stort behov av att 
vara så väl förberedd som möjligt inför mötet och att förmedla trygghet till barnet. Vårt 
resultat stämmer väl överens med Wireklint-Sundström (2005, s. 149) som beskriver en 
beredskap inför det kommande uppdraget med patienten. Det handlar om att ambulans-
sjuksköterskan medvetet intar en öppen hållning och är förberedd på att vara oförberedd 
på det okända.  Behandlingsriktlinjer sågs som ett hjälpmedel som kan användes vid 
stressande situationer med en speciell patientgrupp som inte är vanligt förekommande 
som exempelvis barn.  

 
Kontaktskapande 
I resultatet framkom hur viktigt ambulanssjuksköterskan upplevde det var att kommuni-
cera på barnet på nivå, så att denne förstår vad som kommer att hända. I hälso-och sjuk-
vårdslagen 1982:763 beskrivs att patienten skall ges begriplig information om sitt hälso-
tillstånd, undersökning vård och behandling. Detta innefattar även barn. Även Fossum 
(2013, s. 380) understryker hur viktigt det är att informationen anpassas till barnets 
mognadsnivå för att barnet ska kunna ta till sig den. I studien av Wikström (2005, ss 
483-485) beskrivs sjuksköterskans betydelse att anpassa sitt språk så både barnet och 
föräldrarna förstår informationen.  Det är betydelsefullt att ambulanssjuksköterskan 
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närmar sig varsamt för att lyckas skapa en relation till barnet. McCabe (2004, s.45) po-
ängterar vikten av att skapa en personlig relation genom att använda sig av beröring som 
förmedlar omtanke och ger trygghet. Ibland lyckas sjuksköterskan inte trots goda intent-
ioner närma sig barnet och skapa en god relation som ger trygghet. Ambulanssjukskö-
terskan kan tvingas att undersöka barnet utan att en god och trygg relation uppstått och 
detta upplevs frustrerande och otillräckligt. I en studie av Burns (1994, ss. 217-218) tas 
olika faktorer upp som kan hindra sjuksköterskan att skapa en god relation till barnet.  
Faktorer som tidsbrist eller att sjuksköterskan känner sig utmattad och inte har den 
energi som krävs gör att sjuksköterskan inte engagerar sig i vård mötet. 
 

Inge tillit 
I resultatet framkom att det är viktigt för ambulanssjuksköterskan att skapa ett förtro-
ende med barnet och föräldern. Enligt Fossum (2013, s. 377) beskrivs att en ärlig sjuk-
sköterska behåller barnets förtroende men en sjuksköterska som inte talar sanning förlo-
rar barnets tillit och det förtroendet kan bli svårt att få tillbaka. I en studie av Coyne 
(2006, s.327) beskrivs sjuksköterskans betydelse i att skapa förtroende och tillit för att 
lindra barnets oro och ångest. Det är viktigt för ambulanssjuksköterskan att inte göra 
något oförberett utan att informera hela tiden vad som kommer att hända. Att utföra 
obehagliga undersökningar eller utföra smärtsamma behandlingar när barnet är oförbe-
rett sågs som negativt för att skapa tillit till barnet. Detta stöds även i en studie där för-
fattarna menar att barn som informeras i förväg vad som kommer att hända blir mindre 
oroliga inför kommande behandlingar och ingrepp (Hatava, Olsson & Lagerkranser 
2000, s. 479). Det som upplevs försvåra mötet med barn i resultatet är smärta och rädsla 
hos barnet. En studie av Nilsson, Hallqvist, Sidenvall och Enskär (2010, s.1453) visar 
att om sjuksköterskan arbetar lugnt och noggrant är det mer troligt att barnet känner 
trygghet och litar på sjuksköterskan och är sannolikt mera tolerant mot smärtsamma 
behandlingar. Suserud, Bruce och Dahlberg (2003, s.15) beskriver att förtroende är den 
viktigaste förutsättningen mellan patient och ambulanssjuksköterskan för att skapa 
trygghet som ger en meningsfull vårdrelation.  

 
Positiv förstärkning 
I studien av Cashmore (2002, s. 845) beskrivs att barn i vården vill bli mera involverade 
i sin egen vård och behandling.  Barnen vill nödvändigtvis inte vara med och bestämma 
hur vården skall utföras, men vill bli informerade om beslutsprocessen. I resultatet av 
vår studie framkommer det att ambulanssjuksköterskan tillåter barnet att bli delaktig i 
sin egen vård och behandling och upplever det som positivt för barnet. Resultatet be-
skriver hur betydande det är med information till patienten för att delaktighetsgöra 
denna och på så vis hjälpa barnet att återfå kontroll över händelsen. Detta styrks även av 
Franzén (2006, s.107) som menar att om patienten ska ha en förutsättning att känna sig 
trygg behöver de få kontinuerligt information om sin vårdsituation. 
 

Förälderns betydelse 
Det framkom i resultatet att ambulanssjuksköterskan är medveten om att barnet behöver 
närhet till föräldrarna för att känna trygghet och tillåter förälderns närvaro för att närma 
sig barnet. Bsiri-Moghaddam, Basiri-Moghaddam, Sadeghmoghaddam och Ahmadi 
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(2010, s. 202) menar att separera barnet från dess föräldrar kan leda till ångest och 
otrygghet hos barnet. Genom att ambulanssjuksköterskan gör föräldrarna delaktiga i sitt 
barns vård förbättras möjligheterna att förmedla trygghet till barnet. Jaser (2011, s.1) 
menar att barnets hälsa och trygghetsskapande faktorer påverkas i en positiv riktning 
med delaktiga föräldrar. Bsiri-Moghaddam et al (2010, s.207); Ångström-Brännström, 
Norberg och Jansson (2008, s. 312) pekar på att delaktiga föräldrar och föräldrarnas 
närhet och stöd, påverkar barnet till att bli lugn och trygg. I resultatet framkom det även 
att när barnet ser hur föräldrar och sjuksköterskan samarbetar lugnt och tillfredställande 
och skapar en god relation, blir barnet mer avslappnad och tryggt. Enligt Oliveira och 
Marcon (2007, s. 434) gynnas barnets vård av en god relation mellan sjuksköterskan 
och föräldrarna och relationen bör bevaras under hela vårdmötet. Ofta möter ambulans-
sjuksköterskan oroliga och stressade föräldrar som genom sin egen oförmåga att hantera 
situationen för över sin oro till barnet. Därmed finns en risk att förvärra situationen ge-
nom att barnet blir mindre medgörlig och svårare att kommunicera med. Detta styrks av 
Bergmans studie (2009, s.16) som visar att ambulanssjuksköterskan kan uppleva barnets 
föräldrar som påfrestande och som ett hinder i omhändertagandet av barnet. Grundat på 
det vi har skrivit om föräldrars delaktighet bör det finnas en medvetenhet om föräldrars 
inverkan kring vården av barnet och vad det kan leda till både positivt och negativt. Det 
måste anses som positivt för trygghetsskapandet till barnet att föräldrarna får en uppgift 
att utföra kring vården av barnet då det leder till ett bättre omhändertagande av barnet. I 
en studie av Hallström, Runeson och Elander (2002 ss. 209-212), beskrivs hur sjukskö-
terskor bör delge och informera föräldrar i vården då det resulterar i en bättre relation 
mellan barn och sjuksköterskor. Även Davies, Contro, Larson och Widger (2010, s. 
863) belyser i sin studie att föräldrarna upplever sig mindre stressade och oroliga då de 
får korrekt information av vårdpersonalen.  
  
 

SLUTSATS 
Resultatet i vår uppsats belyser betydelsen av att skapa tillit i relationen till barnet och 
föräldrarna. Utan tillit till sjuksköterskan så är förutsättningarna för att lyckas förmedla 
trygghet till barnet liten. Informanterna som deltog i intervjuerna beskriver många in-
tressanta upplevelser utifrån deras erfarenheter och upplevelser av att skapa trygghet till 
barn i förskoleåldern. I den prehospitala vården ställs ambulanssjuksköterskan inför 
stora utmaningar i mötet med barn och föräldrar vilket de väl belyste. Ambulanssjuk-
vården har lagar om värdegrunder att basera sin vård på liksom medicinska riktlinjer att 
följa för att säkerhetsställa en god omvårdnad och medicinskt omhändertagande. Områ-
det är intressant och viktigt att belysa och fördjupa sig i då barn är en mera sällan före-
kommande patientgrupp. En annan aspekt är att barn kommer som vuxna att bära med 
sig erfarenheter av sin första kontakt med vården. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Studiens resultat visar att det finns ett behov av mera kunskap om barn hos ambulans-
sjuksköterskan. Nedan ges förslag på områden som kan förbättras för att öka sjukskö-
terskans kunskaper och därmed ge en större förutsättning att lyckas skapa trygghet till 
barn. 
 

• Hospitering på barnakuten eller barnavdelning som en del i att öka tryggheten 
och ett säkrare bemötande av barn. 

• Fortlöpande internutbildning om barn och olika sjukdomstillstånd. 
• Utbyta erfarenheter av patientfall med barn på ett internmöte  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt-
ning mot ambulanssjukvård vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upp-
levelser att skapa trygghet till barn i förskoleåldern (3-6 år) i prehospital akutsjukvård. 
Inom ambulanssjukvården visar forskning om vård av barn att sjuksköterskor kan upp-
leva starka psykologiska och emotionella påfrestningar. Trots denna anspänning är det 
viktigt för sjuksköterskan att upprätthålla ett lugn och skapa förutsättningar för barnets 
trygghet. Studien kan bidra med viktig kunskap om hur trygghet kan skapas i mötet 
bland barn och föräldrar och ambulanspersonal. 
För att uppnå vårt syfte önskar vi ditt tillstånd att intervjua åtta sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården och själva tillfråga potentiella deltagare om medverkan. För att få 
delta i studien krävs att deltagarna har erfarenhet av att vårda barn i förskoleåldern. Om 
deltagarna ställer sig positiva att medverka i studien kommer vi gemensamt fram till tid 
och plats för intervjun som beräknas ta 40-60 minuter och hållas i februari månad. In-
tervjun spelas in och skrivs därefter ut och blir en del av resultatet i examensarbetet. 
Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ange förklaring. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast hanteras av oss författare, vår 
handledare och examinatorn. Det publicerade materialet kommer inte härledas till någon 
person. 
Hälsningar 
__________________________  __________________________ 
Roger Bräck                                              Erik Jansten 
E-post: brack1979@hotmail.com                      E-post: erik.jansten@hotmail.com 
Tfn 073-989 75 01                                                        Tfn 070-797 87 26 
    
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Anders Bremer 
Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Anders.bremer@hb.se 
Tfn 033-435 4508 
_________________________________________________________________ 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Roger och Erik genomför datain-
samling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Jönköping     /       2014 
 
_________________________________________________________________ 
Namn/Titel/Verksamhet/Ort 



 27 

Bilaga 2  Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt-
ning mot ambulanssjukvård vid högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå i form av en uppsats. 
 
Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att skapa trygghet till barn i 
förskoleåldern (3-6 år) i prehospital akutsjukvård. 
 
Inom ambulanssjukvården visar forskning om vård av barn att sjuksköterskor kan upp-
leva starka psykologiska och emotionella påfrestningar. Trots denna anspänning är det 
viktigt för sjuksköterskan att upprätthålla ett lugn och skapa förutsättningar för barnets 
trygghet. Det finns dock ingen forskning som visar hur sjuksköterskor i ambulanssjuk-
vård skapar trygghet till barn. Vårt examensarbete kan därmed komma att bidra med 
viktig kunskap om hur trygghet kan skapas hos barn och föräldrar i mötet med ambu-
lanspersonal.  
 
För att delta i studien krävs att du har en arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvården 
på minst fem år, samt att du har erfarenhet av att vårda barn i förskoleåldern. Om du 
väljer att delta i studien kommer vi överens om tid och plats för intervjun som beräknas 
ta 40-60minuter och hållas i februari månad. Intervjun spelas in och skrivs därefter ut 
och blir en del i resultatet i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivillig och du kan 
när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl. Materialet kommer att behand-
las konfidentiellt och endast hanteras av oss som författare, vår handledare och exami-
nator. Det publicerade materialet kommer inte att kunna härledas till dig som person 
eller till din arbetsplats.  
 
 
 
Hälsningar 
 
 
__________________________  __________________________ 
Roger Bräck                          Erik Jansten 
E-post: brack1979@hotmail.com          E-post: erik.jansten@hotmail.com  
Tfn 073-989 75 01                          Tfn 070-797 87 26 
 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Anders Bremer 
Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Anders.bremer@hb.se 
Tfn 033-435 4508 
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