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Sammanfattning    

 

Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat 

med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att 

föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser 

vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. Att vårda barn 

kräver ett helhetsperspektiv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Det är 

problematiskt att trots vetskapen om föräldrarnas viktiga roll, saknas det forskning kring 

föräldraperspektivet i det prehospitala vårdmötet. Syftet med denna studie var därför att 

beskriva ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar, såsom det 

upplevs av föräldrarna. Genom en Facebookefterlysning har åtta föräldrar deltagit i 

kvalitativa öppna intervjuer. Materialet analyserades genom en innebördsanalys med 

induktiv, fenomenologisk ansats. I analysen framkom fyra innebördsteman utifrån ett 

vårdande förhållningssätt; Att närma sig följsamt eller slentrianmässigt; Att göra hela 

familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; Att förmedla kunskap och kontroll 

samt Att möta förälderns känslor och behov eller exkludera. I resultatet belyses 

blandade upplevelser där vårdarens förhållningssätt, kunnighet och förmåga att 

involvera hela familjen spelar stor roll. Genomgående framkommer det 

mellanmänskliga mötet, där ambulanssjuksköterskan har förmåga att se varje individs 

behov som förefaller vara väldigt varierande. Flera delar av resultatet stärks av tidigare 

forskning som dock till största del inte är utförd prehospitalt. Därför efterlyser 

författarna ytterligare forskning inom prehospital vård utifrån ett föräldraperspektiv.    

 

 

Nyckelord: Föräldraperspektiv, barn i ambulans, familjecentrerad vård, delaktighet, 

prehospital, ambulanssjuksköterska 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra informanter som med sitt deltagande hjälpt oss att 

genomföra vår magisteruppsats. Utan er hade det aldrig varit möjligt.  

 

Tack!  

 

Alla namn som nämns i uppsatsens resultat är fingerade.  

 

Med vänliga hälsningar Elin och Ida 

 

Trollhättan, maj, 2019 
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INLEDNING 

Att möta och vårda barn i ambulanssjukvård är en stor utmaning för 

ambulanssjuksköterskor. Föräldrarna är en viktig resurs när det gäller kommunikationen 

med barnet, dock har vi upplevt att stressade föräldrar kan ge upphov till stress hos 

ambulanssjuksköterskan. Här finns med andra ord existentiella upplevelser som formar 

vårdmötet. Vår egen erfarenhet grundar sig i flera år som sjuksköterskor, varav de 

senaste åren inom ambulanssjukvård. Vi har särskilt ömmat för barnen och deras 

familjer, vilket stimulerat vårt intresse för ökad kunskap om prehospitala vårdmöten 

med barn. Genom att intervjua föräldrar om deras unika upplevelser, är vår förhoppning 

att denna studie ska öka förståelsen för föräldrarnas situation och därmed öka 

kunskapen om ett vårdande förhållningssätt, i vårdmöten med barn. 

 

 

BAKGRUND 

Det prehospitala uppdraget 

Akut vårdkedja och olika vårdnivåer 

Historiskt sett har ambulansverksamheten betraktats som en transportverksamhet. 

Parallellt med att den medicinska och kirurgiska vården kraftigt förbättrats, har även 

den prehospitala vården utvecklats till en egen disciplin och är nu erkänd som en viktig 

del av patientens akuta vårdkedja (Suserud 2005). År 2005 tog Socialstyrelsen beslut 

om att varje ambulans ska vara utrustad med minst en legitimerad sjuksköterska för att 

kunna administrera läkemedel till patienten (RAS 2012; SOSFS; 2009:10). Vårdgivaren 

har ansvar för att tillse att personalen har behandlingsriktlinjer att arbeta efter (SOSFS; 

2009:10). Detta innebär att riktlinjerna ser olika ut i olika delar av landet beroende på 

vilket landsting de gäller i. Andersson Hagiwara (2014) skriver att nackdelen med detta 

är att riktlinjerna då inte är vetenskapligt grundade.  

 

Studier har visat att en stor del av patienterna som transporterades med ambulans till 

akutmottagningen egentligen inte var i behov av det, utan hade kunnat ta sig till 

sjukhuset eller annan vårdinrättning på annat sätt (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg 

2007). Centraliseringen av sjukhusen har bidragit till längre väntetider och längre 

vårdtider i ambulans vilket har minskat tillgängligheten för den svårt sjuke patienten 

(Hjälte 2005). Under senare år har därför ambulansens arbetssätt förändrats för att 

optimera resurserna till förmån för en högre tillgänglighet. Detta innebär att 

ambulanssjuksköterskan kan prioritera patienten till olika vårdnivåer. Ett sådant 

arbetssätt innebär att en förälder som ringer ambulans inte vet i förväg vad mötet 

kommer resultera i. Bara att ambulansen kommer att komma, göra en bedömning, 

eventuellt behandla och sedan beroende på omständigheterna och hur barnet mår, 

komma överens med föräldrarna om lämplig vårdnivå. Det kan alltså bli aktuellt att åka 

med ambulansen till sjukhuset, bli hänvisad till akutmottagningen men med ett annat 

transportsätt än ambulans, bli hänvisad till vårdcentralen, eller få egenvårdsråd 

(Wireklint Sundström, Annetorp, Sjöstrand & Vicente 2016; Norberg Boysen 2017). 

För att patienten och dess anhörig ska känna sig trygg i att bli hänvisad till annan 

vårdnivå, krävs att bli sedd och uppleva delaktighet i vårdmötet (Norberg Boysen 

2017). 
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Vårdarens förberedelse 

Så snart ambulanspersonalen satt sig i bilen och tagit emot uppdraget från 

larmcentralen, börjar förberedelserna inför mötet med patienten. Wireklint Sundström 

(2005) skriver i sin avhandling att vårdaren genom sin erfarenhet och larmoperatörens 

uppgifter bildar sig en uppfattning om vad som ska hända. Samtidigt krävs en öppenhet 

för att vad som helst kan hända. Vårdaren kan tro sig veta vad som väntar, men vet 

egentligen inte eftersom uppgifterna från SOS kan ge en falskt lugn bild eller tvärtom. 

Hur vårdaren förbereder sig kan se olika ut beroende på sjuksköterskans erfarenhet. 

Nordén, Hult och Engström (2014) skriver att vårdaren förbereder sig genom att 

repetera barnets normala vitalparametrar och doser på eventuella läkemedel som 

behöver ges utifrån larmcentralens information. Jonsson (2016, s. 83) menar att oerfarna 

sjuksköterskor ofta försöker detaljplanera och förbereda sig mentalt på vad som ska 

hända, medan erfarna sjuksköterskor istället höjer sin handlingsberedskap genom att 

inte skapa för mycket förförståelse innan, då de vet att det aldrig blir som de trodde. På 

så vis minskar deras stress inför uppdraget. Wireklint Sundström (2005) betonar att 

detta öppna förhållningssätt hjälper vårdaren att fatta rätt beslut i rätt tid, då för mycket 

förförståelse ökar risken att fatta förhastade och felaktiga beslut. Att arbeta inom 

ambulanssjukvård innebär att du aldrig vet vilken situation du ställs inför, vart du 

hamnar eller vem du kommer att möta.  

 

Bedömning och beslutsstöd 

När ambulansen anländer till patienten gör ambulanssjuksköterskan en bedömning 

enligt ABCDE-principen. Initialt innebär detta en övergripande bedömning av luftvägar, 

andning, cirkulation, medvetande och synliga skador. Denna bedömning kan ta allt ifrån 

tio sekunder till hela uppdraget beroende på vilka problem patienten har och hur svåra 

dessa är att åtgärda. Detta kallas för primärbedömning (Thim, Krarup, Grove, Rohde & 

Løfgren 2012; Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, ss. 183-185). Ett 

systematiskt arbete enligt ABCDE, är användbart i alla akuta situationer som kräver 

omedelbar bedömning och behandling. Detta tillvägagångssätt hjälper vårdaren att 

fokusera på de mest livshotande problemen och förbättrar även resultatet av 

bedömningen. Det är värdefullt att alla som vårdar en svårt sjuk patient tillsammans är 

kunniga inom ABCDE-bedömning för att höja kvaliteten på arbetet (Thim et al. 2012). I 

samband med att primärbedömningen är gjord tas beslut om hur snabbt och vart vården 

bör utföras, alltså om patienten ska lastas direkt och vårdas under transport, eller om det 

finns tid för åtgärder på plats. Efter att primärbedömningen och nödvändiga åtgärder är 

utförda, görs en sekundärbedömning. Detta görs också enligt ABCDE-principen men 

denna gång noggrannare än vid primärbedömningen. Här tas också allmäntillstånd och 

anamnes i beaktande (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, ss. 195-197). 

Bedömningar som enbart tar hänsyn till patientens medicinska problem utgör ett hinder 

för att verkligen förstå patienten och göra en patientsäker bedömning. För att förstå 

sjukdomen måste man förstå människan. Därför måste hela livsvärlden tas i beaktande 

för att bedömningen ska bli fullständig (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). 

 

En tidig identifiering av kritiskt sjuka patienter är mycket viktigt för att behålla 

kvaliteten och säkerheten inom akutsjukvården (Widgren & Jourak 2011). För att göra 
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en patientsäker bedömning och sätta in korrekta åtgärder krävs behandlingsriktlinjer och 

beslutsstöd (Wireklint Sundström 2005; Andersson Hagiwara 2014). Att triagera 

patienten är ett sätt att bedöma och sortera vårdbehov i förhållande till varandra så att 

den mest allvarligt sjuka får vård först, enligt svensk lag (SFS 2017:30). Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS) för vuxna och RETTS-p för barn är 

triageringsverktyg. Triageringen baseras på vitalparametrar och patientens symtom som 

tillsammans ger en prioritet i form av en färg; blå, grön, gul, orange och röd. Dessa 

färger innebär en stigande prioritet, då de ger en indikation på risken för död och/eller 

behov av akutsjukvård omedelbart eller inom rimlig tid. Kort sagt; hur länge en patient 

kan vänta på en läkarbedömning utan medicinsk risk (Widgren & Jourak 2011). 

RETTS-p är särskilt framtaget för barn där hänsyn tas till barnets specifika behov. 

Studier har gjorts på pålitligheten av detta instrument och det har visat sig ha god 

tillförlitlighet (Westergren, Ferm & Häggström 2013). 

 

Vårdrelation 

I den prehospitala vården omhändertas oftast en patient åt gången. Detta ger möjlighet 

för vårdaren att ta sig tid i mötet med patienten, lära känna och förstå patientens lidande. 

Patienter som har svårt att uttrycka sig ges extra tid och detta omtänksamma 

förhållningssätt resulterar i att patienten i större omfattning delar sina erfarenheter med 

vårdaren (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

behåller lugnet även om situationen är kaotisk och tidspressad, men samtidigt vara 

vaken och alert för oväntade händelser (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012).  

Mötet med ambulanssjukvården är av stor betydelse eftersom det kan påverka patienten 

under lång tid framöver, då det är första steget till att skapa en vårdrelation (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 96-98). Vårdrelationen skall bygga 

på respekt för patienten och dennes upplevelse av situationen. Det är viktigt att försöka 

förstå och se hela situationen för att kunna förstå patientens verklighet och ta patientens 

upplevelser på allvar. Att få förståelse för hela situationen hjälper vårdaren att stödja 

patienten på rätt sätt. Dahlberg et al. (2003, ss. 100-101) skriver vidare att för att förstå 

patienten använder vårdaren både verbal och icke-verbal kommunikation. Genom att 

vara uppmärksam på patientens kroppsspråk kan vårdaren få mycket information om 

patientens tillstånd och upplevelse. Kommunikationen leder till ömsesidig förståelse 

och skapar på så vis förtroende och trygghet, vilket är målet med vårdrelationen, att 

patienten känner att hen litar på sin vårdare.  

Vårdrelationen avslutas när vårdaren överlämnar patienten på akutmottagningen eller 

annan vårdinrättning. Efter den korta vårdrelationen bör avslutandet ske så att patienten 

kan behålla positiva erfarenheter, därför bör inte relationen avslutas för snabbt, då den 

kan förvandlas till något betydelselöst eller till och med traumatiskt. Vårdaren bör 

istället informera om vad som kommer att ske på sjukhuset och intyga att patienten 

kommer att få fortsatt god vård (Dahlberg et al. 2003, ss. 104-105). 
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Barn som patienter i ambulanssjukvård 

Lagstiftning och statistik 

Enligt Barnkonventionen (2009) räknas alla människor som ännu inte fyllt 18 år som 

barn. Enligt både Barnkonventionen och Patientlagen (SFS 2014:821) har alla barn rätt 

till bästa möjliga sjukvård och alla beslut som fattas inom hälso- och sjukvård skall ske 

utifrån det som bedöms vara det bästa för barnet. Vidare säger Patientlagen att 

information ska anpassas till barnets ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och 

andra individuella förutsättningar. Barnets inställning till den aktuella vården eller 

behandlingen ska så långt som möjligt beaktas (SFS 2014:821).  

 

Barn som patienter inom ambulanssjukvård är ovanligt. Bland små barn är 

andningsbesvär den vanligaste orsaken till kontakt med ambulanssjukvården, hos äldre 

barn och tonåringar är istället trauma vanligast. Andra vanliga orsaker är kramper och 

förgiftningar (Draina, Browne, Guse, Brousseau & Lerner 2015). Jewkes (2001) skriver 

att en majoritet av de livshotande tillstånden hos barn sker utanför sjukhuset och att 

ambulanssjuksköterskan har en stor möjlighet att förbättra utgången för ett allvarligt 

sjukt eller skadat barn, eftersom hen är närvarande under det kritiska initiala skedet. 

 

Biologiska skillnader mellan barn och vuxna 

Vitalparametrarna skiljer sig markant mellan barn och vuxna och något som ses som 

fullt normalt hos den ena kan vara tecken på livshotande tillstånd hos den andra. Till 

exempel ses en hjärtfrekvens på 60 som helt normalt hos en vuxen medan det behandlas 

som hjärtstopp på ett litet spädbarn, en andningsfrekvens på 40 är normalt på en ettåring 

men bedöms som en kritiskt sjuk vuxen. Detta är bara ett par exempel på stora 

skillnader i bedömningen av barn jämfört med vuxna och hänsyn måste tas till att vuxna 

och barn har olika reservkapacitet och är känsliga för olika typer av yttre faktorer och 

sjukdomar (Kendorf 2016, s. 508). 

 

Barnets mentala mognad 

Kendorf (2016, ss. 507-508) skriver om barnets mentala utveckling där barnet först som 

nyfödd och upp till sex månader är medgörligt och låter sig bli undersökt och ta emot 

enkla behandlingar. Sedan blir barnet mer reserverat och tycker inte om när främmande 

människor tar på dem och vill inte bli separerad från föräldern. Barn i denna 

utvecklingsfas är rädda för smärta och vill inte få något över ansiktet såsom till exempel 

en syrgasmask. Barn i förskoleåldern tänker konkret och tolkar allt de hör bokstavligt. 

Här krävs tydlig information till barnet om vad som ska hända och medicinsk utrustning 

bör visas upp innan den används. När barnen kommer i skolåldern blir de ofta nyfikna 

och samarbetsvilliga. De förstår att vårdaren är där för att hjälpa dem och är i behov av 

mycket information. Det är viktigt att komma ihåg att barn i samband med sjukdom 

eller skada kan te sig yngre än de är, alltså att de vill vara små eller till och med bebisar 

igen. När barnet blir tonåring utvecklas det abstrakta tänkandet men de tror ofta att de är 

odödliga. Detta leder till att tonåringen tar onödiga risker som kan orsaka skador.  
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Barnets utsatthet och familjeperspektiv 

Enligt Hewitt-Taylor och Heaslip (2012) hör barn av flera anledningar till de allra mest 

utsatta i samhället. Barns fysiska storlek och bristande styrka gör att de hamnar i 

underläge gentemot vuxna. Deras sociala, kognitiva och känslomässiga färdigheter är 

inte fullt utvecklade, vilket gör att de saknar möjlighet att säga ifrån på samma sätt som 

en vuxen.    

 

Barnets ålder och mognad påverkar hur barnet reagerar i akuta situationer inom vården 

(Lindeke, Nakai & Johnson 2006). Det krävs stor social kompetens av sjuksköterskan i 

mötet med barn där kommunikationen, tempot och samspelet med barnet och dess 

familj noga måste anpassas. För att lyckas med det krävs kunskap om barnets mognad 

och utvecklingsnivå. Samtalet bör ske på barnets nivå för att skapa förtroende och en 

meningsfull dialog (Karlsson, Rydström, Enskär & Englund 2014; Söderbäck 2014, ss. 

130-139). 

 

Alla barn ska behandlas som en unik individ. Det är viktigt att redan vid första 

kontakten låta barnet känna hur betydelsefull hen är genom att rikta all uppmärksamhet 

mot barnet. Vårdaren bör visa sitt intresse genom att nicka, le, humma etcetera. Dock 

måste barnet få hinna med i tanken och ges möjlighet till tystnad. Tystnaden bör inte 

avbrytas av vårdaren för att ”hjälpa” det tysta och reflekterande barnet genom att svara i 

dess ställe. Ett sådant förhållningssätt leder ofta till än mer tystnad och dialogen 

försämras (Söderbäck 2014, ss. 130-139).  

 

Nyligen utförd kvantitativ forskning har visat att föräldrars delaktighet i den akuta 

vården av barn är av stor betydelse för hur barnet mår. Deras närvaro och deltagande har 

visat sig minska smärtan hos barnet vid invasiva åtgärder. Likväl har samma studie visat 

att stark oro hos föräldrarna snarare har förvärrat barnets smärtupplevelse (Sağlık & 

Çağlar 2018). 

 

Hutchfield (1999) beskriver begreppet familjecentrerad vård som ett holistiskt 

tillvägagångssätt där stor respekt hyses för familjen och det läggs stor vikt vid 

samarbetet mellan familj och vårdare. Begreppet har utvecklats sedan insikten spred sig 

att barn är känslomässiga individer med behov av närvarande föräldrar. Flera studier är 

överens om att nyckeln till en framgångsrik vård av barn är att familjen är involverad, 

med ett tätt samarbete mellan familj och ambulanssjuksköterska (Byczkowski, 

Gillespie, Kennebeck, Fitzgerald, Downing & Alessandrini 2016; Hutchfield 1999; 

Grahn, Olsson & Edvinsson Månsson 2015; Nordén, Hult & Engström 2014). 

Hutchfield (1999) skriver att det finns svårigheter att utföra detta i ett akut skede, något 

som även Wireklint Sundström, Bremer, Lindström & Vicente (2018) bekräftar i sin 

litteraturöversikt. 

 

Föräldrars närvaro och delaktighet   

Att vara förälder till ett barn som hamnar i akut behov av ambulanssjukvård, innebär 

med största sannolikhet en stor rädsla och maktlöshet. När föräldern skiljs ifrån barnet 

tappar föräldern också sin möjlighet att inge trygghet till barnet samtidigt som den egna 

oron och stressen ökar (Bremer 2016, ss. 220-222). Harder, Söderbäck och Ranheim 

(2018) skriver att föräldrars närvaro inte alltid är av godo då de kan inta en överlägsen 
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position över sitt barn. På så vis begränsas barnet i att själv ta plats och möta vårdarna, 

exempelvis när föräldern pratar för barnet trots att barnet skulle kunna föra sin egen 

talan. 

 

I en studie (Byczkowski et al. 2016) gjordes fokusgrupper där föräldrars syn på vad de 

värdesätter i den akuta vården av barnet efterfrågades. Där framkom vikten av att 

personalen visar empati och lugnar både förälder och barn i en främmande och 

skrämmande situation. Förberedelse, att personalen känner till barnets bakgrund, att 

föräldrarna inte behöver berätta samma sak flera gånger och att barnet inte behöver 

vänta länge på behandling betonades som viktigt. Föräldrarna, särskilt till kroniskt sjuka 

barn, ville vara involverade i beslut i vården eftersom de är experter på sina barn. Det 

betonas också att det var viktigt att personalen pratar med och ger information direkt till 

barnet när det är möjligt. Föräldrarna ville aldrig bli separerade ifrån barnet, inte heller 

under undersökningar och behandlingar. Lättillgänglighet och att sjuksköterskan 

kommer och tittar till barnet och utvärderar behandling samt ger information 

kontinuerligt på deras nivå betydde mycket för föräldrarna. De tyckte då det var viktigt 

att sjuksköterskan inte ter sig stressad i dessa situationer utan har tid för dem. Att barnet 

hålls så smärtfritt som möjligt visade sig vara viktigt, även lindrande av obehag i 

samband med undersökningar och behandlingar i form av smärtlindring och 

distraherande tekniker. Tydlig information vid hemgång om hur de ska ta hand om sitt 

barn visade sig också vara mycket viktigt. Parra, Mele, Alonso, Trenchs och Luaces 

(2018) redovisar att föräldrar som närvarat vid återupplivning av sina barn upplevde en 

stor nervositet samtidigt som de kände ett gott förtroende för vården som gavs. 

Byczkowski et al. (2016) och Parra et al. (2018) är överens om att alla föräldrar ville 

vara närvarande i samband med vården och hävdar att det var det bästa både för dem 

själva och för barnet. 

 

Barncentrerat synsätt och hållbarhet  

Anåker och Elf (2014) skriver om hållbar utveckling inom ämnet omvårdnad som flera 

definierade områden. Ett av dessa är helhet med hänvisning till sjuksköterskans 

holistiska ansvarsområde och kunskapsgrund som skäl för sjuksköterskan att arbeta med 

hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Helhetsperspektiv i vårdandet av barn innebär att ta hänsyn till både vuxnas syn på vad 

som är bäst för barnet i vården, samtidigt som hänsyn tas till barnets preferenser. Detta 

är två olika saker vilket Söderbäck, Coyne och Harder (2011) benämner som 

barnperspektiv och barnets perspektiv som tillsammans blir ett barncentrerat synsätt.  

Barnperspektivet grundar sig i de vuxnas värderingar om vad som är det bästa för barnet 

och skyddande av barnets integritet. Det bygger ofta på kunskap om utvecklingsnivåer 

och barnets sätt att hantera olika omständigheter. Barnets perspektiv däremot, kommer 

inifrån barnet och handlar om vad barnet faktiskt upplever och föredrar, barnets 

livsvärld. För att kunna möta ett barn som en jämlik människa krävs att vårdaren har 

båda dessa perspektiv med sig.  
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Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda barn 

Att vårda både barnet och föräldern 

Sjuksköterskan är i första hand är tränad att vårda vuxna människor och har således inte 

lika stor kunskap om barn (Öberg, Vicente & Wahlberg 2015; Nordén, Hult & 

Engström 2014). Detta leder till en rädsla att sakna förmåga att ta hand om barnet. Det 

innebär också ofta en känsla av otillräcklighet på grund av upplevelsen att behöva vårda 

både barnet och föräldrarna samtidigt. Stressen och oron hos föräldrarna bidrar till ökad 

stress, både hos sjuksköterskan och barnet, vilket även påverkar barnets tillstånd på ett 

negativt sätt. Säkra och lugna föräldrar har en positiv inverkan på barnet och därför är 

det viktigt att se till att föräldrarna blir lugna (Öberg, Vicente & Wahlberg 2015; 

Nordén, Hult & Engström 2014). 

 

Att skilja på barn och förälder 

Att transportera ett barn är svårt på grund av konflikten mellan att upprätthålla den 

medicinska säkerheten och trafiksäkerheten samtidigt som det emotionella 

välbefinnandet (Öberg, Vicente & Wahlberg 2015). Vid situationer där barnet är mycket 

svårt sjukt önskar ofta sjuksköterskan att få arbeta ostört och metodiskt i ambulansen, 

utan någon förälder närvarande, detta för att minska stressen utifrån och kunna 

koncentrera sig bättre (Nordén, Hult & Engström 2014). Föräldrar kan i vissa fall vara 

ovilliga att lämna ifrån sig barnet, vilket hotar patientsäkerheten genom en försämrad 

trafiksäkerhet. Barnet kan inte spännas fast ordentligt och samtidigt vara nära sin 

förälder. Vid livshotande tillstånd hos barnet väljer sjuksköterskan att prioritera den 

medicinska säkerheten före trafiksäkerheten. Det görs genom att placera barnet i 

förälderns famn då det upplevs ta för lång tid att tillämpa barnbälten (Öberg, Vicente & 

Wahlberg 2015). Då barnet inte är kritiskt sjukt tycker sjuksköterskan det är en fördel 

om föräldrarna följer med barnet i vårdarhytten till sjukhuset, både för att ge emotionellt 

stöd till barnet samt att bidra med bakgrundsinformation (Nordén, Hult & Engström 

2014). Sjuksköterskor har i flertalet studier uttryckt nödvändigheten att skapa trygghet 

hos föräldrarna för att barnet i sin tur ska känna sig tryggt, då föräldrarna annars överför 

sina negativa känslor på barnet (Nordén, Hult & Engström 2014; Grahn, Olsson & 

Edvinsson Månsson 2015). För att främja föräldrarnas trygghet, ansåg sjuksköterskorna 

att det krävdes ett lugnt förhållningssätt, kontinuerlig information och delaktighet 

(Nordén, Hult & Engström 2014). 

 

Osäkerhet hos ambulanssjuksköterskan 

Ambulanssjuksköterskan känner oro för att vårda barn då det kräver ett mångfacetterat 

tillvägagångssätt (Öberg, Vicente & Wahlberg 2015; Holmström, Junehag, Velander, 

Lundberg, Ek & Häggström 2019). Enligt Holmström et al. (2019) behöver 

sjuksköterskan skifta fokus mellan förälder och barn så att föräldern kan ge barnet den 

trygghet det behöver. Detta samtidigt som sjuksköterskan behöver använda olika 

metoder, där kommunikation och lekfullhet anpassas för att skapa en relation i 

vårdandet. Parallellt med detta måste material och doser rättas efter barnets storlek. Att 

vårda barn kräver med andra ord många bollar i luften samtidigt. Öberg, Vicente och 

Wahlberg (2015) menar att denna oro finns där oberoende av hur mycket erfarenhet 

sjuksköterskan har.  
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Sjuksköterskan upplever många gånger starka känslor i vården av sjuka barn (Jewkes 

2001; Svensson & Fridlund 2008). Detta kopplas enligt Svensson och Fridlund (2008) 

ihop med känslan av att allt måste bli rätt då barnet har hela livet framför sig. Både 

Svensson och Fridlund (2008) och Öberg, Vicente och Wahlberg (2015) är överens om 

att sjuksköterskan känner en känslomässig press ifrån föräldrarna, då det vore förödande 

för dem om någonting går fel. Det innebär också en känsla av hjälplöshet för 

sjuksköterskan i situationer där barnet inte kan uttrycka sig och förmedla hur de mår. 

Jewkes (2001) och Öberg, Vicente och Wahlberg (2015) hävdar att denna rädsla kan 

leda till att onödiga risker tas, eller att behandling uteblir i omhändertagandet av barnet.  

 

Svårt sjuka barn kan orsaka posttraumatisk stress hos vårdaren 

Enligt Jonsson (2016, s. 83) kan känslomässiga reaktioner utlösas hos 

ambulanssjuksköterskan i samband med svåra händelser i ambulanssjukvården. Dock 

behöver inte händelsen på något sätt vara extrem för att detta ska ske, utan när 

sjuksköterskan identifierar sig med patienten eller patientens närstående, blir det svårt 

att värja sig och skilja patientens upplevelse från sin egen. Jonsson, Segesten och 

Mattsson (2003) skriver att trots att vården av barn tillhör vardagen, är det dessa 

upplevelser som berör sjuksköterskan mest och orsakar störst trauma. I en 

litteraturöversikt redovisas att vård av barn innebär en ökad ångest och stress eftersom 

barn anses mer sårbara än vuxna (Wireklint Sundström, Bremer, Lindström & Vicente 

2018). Detta har även Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) kommit fram till genom en 

kvantitativ pilotstudie där hjärtfrekvensen hos vårdarna jämfördes inför och under olika 

typer av uppdrag. I resultatet noterades att larm där barn är involverade leder till en 

högre hjärtfrekvens än vid andra larm. Jonsson (2016, s. 83) skriver att i ett 

känslomässigt överväldigande vårdmöte kan sjuksköterskan känna av såpass starka 

känslor att det blir svårt att genomföra sina arbetsuppgifter. Jonsson och Segesten 

(2003) skriver att det finns stora behov att sätta ord på sina känslor i efterförloppet för 

att bearbeta och lägga dessa traumatiska händelser bakom sig. För att göra det, är det 

nödvändigt att prata med andra, dels personer som var involverade i händelsen, men 

också med andra kollegor och personer i sin omgivning.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Prehospitala uppdrag där patienten är ett barn är ett speciellt uppdrag som vårdaren 

sällan kan få tillräcklig erfarenhet av. Forskning har visat att detta stressar vårdarna då 

de inte känner sig kunskapsmässigt förberedda på samma sätt som vid omhändertagande 

av vuxna patienter. De känner också ett ansvar för att ta hand om både barnet och 

föräldern. En lugn och trygg förälder är det viktigaste för att skapa trygghet hos barnet. 

En orolig förälder och osäkerhet hos vårdaren påverkar inte bara barnets välbefinnande 

på ett negativt sätt, utan även barnets fysiska tillstånd. Därför är det problematiskt att 

det saknas kunskap om ett vårdande förhållningssätt till barn i det prehospitala mötet. 

Vidare saknas det kunskap om hur föräldrar upplever att bli hänvisad till annan vårdnivå 

då barnet inte bedöms som kritiskt sjuk. Att bedöma och hänvisa är ett relativt nytt 

fenomen inom ambulanssjukvård. Detta ställer höga krav på ambulanssjuksköterskans 

förmåga till vårdande bedömning. Det finns forskning om hur ambulanspersonalen 
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upplever vårdandet av barn, medan föräldrarnas upplevelser av det prehospitala 

vårdmötet inte är belyst i samma omfattning. Det bör understrykas att tidigare forskning 

har påvisat att föräldrarna har en mycket stor betydelse i mötet med barn, vilket gör det 

extra värdefullt att belysa föräldraperspektivet. En studie om detta kan bidra till 

kunskaper om möjliga förbättringspotentialer beträffande ambulanssjuksköterskans 

vårdande förhållningssätt i det prehospitala vårdmötet med barn och deras föräldrar.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar 

såsom det upplevs av föräldrarna. 

 

 

METOD 

Ansats 

För att kunna beskriva hur människor upplever det undersökta fenomenet ansågs en 

kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats vara den bästa metoden. Det är en 

metod som används för att beskriva människors livsvärld med fokus på ett fenomen. Att 

samtala är en grundläggande del av det mänskliga samspelet. Vi lär känna människor, 

får kännedom om deras erfarenheter, känslor, attityder och omgivning, hela deras 

livsvärld (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 184-185). Intervjumetodiken som 

användes för att undersöka problemområdet var öppna intervjuer. Det innebär att 

intervjuaren ställer en öppen fråga i början av intervjun och sedan följdfrågor beroende 

på vad informanten berättar, för att på så sätt få rikare beskrivningar (Dahlberg 2014, s. 

89). Föreliggande studie var induktiv, där det strävades mot att tygla förförståelsen och 

skapa nya generella beskrivningar utifrån informanternas berättelser (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 135). Fenomenet som studerades i föreliggande uppsats 

var ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar såsom det upplevs 

av föräldrarna.  

 

Urval och deltagare 

I studien ingick åtta föräldrar, varav sex kvinnor och två män, mellan 25 och 43 år. Ett 

bekvämlighetsurval erhölls genom en annonsering på Facebook (FB), se bilaga 1. En 

övre gräns för barnets ålder bestämdes som ett av inklusionskriterierna, för att äldre 

barn har lättare att kommunicera och förstå (Johansson 2014, s. 382). Önskan var att 

fånga upplevelsen hos föräldrarna där denna förmåga hos barnet inte är fullt utvecklad, 

av den anledningen exkluderades barn över sju år. För att säkra att föräldrarna skulle ha 

händelsen i färskt minne sattes gränsen för vårdtillfället till senaste året. Enbart 

primärtransporter inkluderades, alltså exkluderades transporter mellan vårdenheter där 

första vårdkontakten varit någon annan än ambulansen. På grund av bristande 

tidsresurser samt ekonomiska skäl, exkluderades föräldrar som inte behärskade det 

svenska språket väl, där tolk skulle behövas för att genomföra en intervju. Förlossningar 

exkluderades också då föräldern själv inte skulle vara patient vid samma tillfälle. 
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Efterlysningen på FB innebar att informanterna själva tog kontakt för att delta. 

Annonseringen efterlyste informanter till en studie där studiens syfte och kriterier 

angavs (Bilaga 1). Totalt svarade 25 föräldrar på efterlysningen. Fem föräldrar 

exkluderades då de missuppfattat kriterierna. Sex föräldrar avstod vid närmare 

eftertanke att delta. Sex föräldrar exkluderades då tillräckligt många intervjuer var 

inbokade. En jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvades. Dock var det 

övervägande kvinnor som ville delta. Samtliga män som anmälde intresse deltog i 

studien.  

 

Inklusionskriterier 

• Familjen bosatt i Västra Götalandsregionen.  

• Föräldern behärskar svenska språket. 

• Barnets ålder vid vårdtillfället, maximalt sju år.  

• Det prehospitala vårdmötet, 2018 - mars 2019.  

• Primäruppdrag 

 

Tabell 1. Redovisning av informanterna. 

Förälder, 

ålder 

Barnet 

kön; ålder 

Boendemiljö Kontaktorsak Informant 

Mamma, 25 år Pojke, 8,5 

månader 

Tätort Falsk krupp 1 

Mamma, 33 år Pojke, 7 år Stad Falsk krupp 2 

Mamma, 27 år Dotter, 4,5 

år 

Landsbygd Falsk krupp 3 

Pappa, 33 år Dotter, 4,5 

år 

Landsbygd Falsk krupp 4 

Mamma, 41 år Dotter, 

11månader 

Tätort Falsk krupp 5 

Mamma, 43 år Dotter, 4 

år 

Stad Falsk krupp 6 

Pappa, 31 år Dotter, 4 

år 

Landsbygd Feberkramper 7 

Mamma, 32 år Dotter, 4 

år 

Landsbygd Feberkramper 8 

 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer skedde i informanternas hem enligt deras önskemål. Tidpunkten 

valdes i samråd med informanten. För att säkerställa att intervjun ledde till att syftet 

besvarades, har två provintervjuer genomförts där lärdom skedde och intervjumetodiken 

således förbättrades inför de slutgiltiga intervjuerna. Dock fanns en ovana att intervjua, 

av den anledningen var båda närvarande vid samtliga intervjuer. En person höll i 

samtalet. För att motverka maktasymmetrin som kan uppstå med två intervjuare (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 52), fanns en noggrannhet i att skapa en god och förtroendefull 

relation med informanterna, vilket gav en avslappnad och kravlös stämning. Alla 

intervjuer inleddes med samma öppna fråga; ”Kan du berätta om hur du upplevde det 
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när ambulansen kom till er?” Därefter fick informanten berätta fritt om sina känslor och 

upplevelser. Under tiden noterades följdfrågor på ett papper för att inte avbryta 

deltagaren i sitt resonemang men ändå komma ihåg att följa upp dem. Följdfrågorna 

formulerades löpande, till exempel ”du sa att dom tog dig på allvar, kan du berätta mer 

om det?” eller ”hur avdramatiserade dom?”, för att få deltagaren att berätta ännu mer. 

Detta genomförande av intervjun informerades deltagaren om innan för att inte skapa 

osäkerhet kring varför det fördes anteckningar. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna var mellan 20 och 45 minuter långa.  

 

Dataanalys 

En innebördsanalys genomfördes enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 

241-245). Denna metod användes för att få förståelse för föräldrarnas livsvärld, deras 

existentiella upplevelse, där innebörden är det som finns mellan orden, det vill säga 

meningen med det informanten berättat. För att göra en innebördsanalys krävs en 

utgångspunkt i helheten. Materialet lästes därför igenom av båda flera gånger med 

öppenhet, för att fånga nyanser i texten. Detta steg är mycket viktigt för att få en 

förståelse för de faktiska innebörderna. Därefter studerades delar av materialet för att 

förstå varje specifik innebörd. Texterna jämfördes med avseende på likheter och 

skillnader och liknande innebörder färgmarkerades och klustades till meningsenheter. 

Det innebar att det skapades ett mönster, för att till slut bilda en ny helhet, ett 

innebördstema. För att säkra att temat stämde överens med innebörden lästes analysen 

flertalet gånger och det arbetades aktivt med att kontrollera förförståelsen för att inte 

applicera egna värderingar i tolkningen av materialet. Med hjälp av handledaren 

framkom totalt fyra innebördsteman som presenteras i resultatet nedan. Varje tema 

skiljer sig åt men flera av innebörderna passar in i flera teman. Vid dessa tillfällen har 

försök gjorts för att förstå citaten utefter innebörden som framkommit i utsagorna, till 

exempel känslan som föräldrarna förmedlat under intervjun och alltid i relation till 

fenomenet.  

 

Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

omfattas inte examensarbeten på magisternivå av kravet på godkännande från 

överklagandenämnden för etikprövning. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

tillämpades ändock med fyra etiska krav enligt Codex; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016, s. 

6). Informerat samtycke har muntligt inhämtats från föräldrarna som valt att medverka. 

Kontakt med informanterna togs genom en annonsering på FB. Detta för att föräldrar 

oavsett hur allvarligt sjukt barnet var, med intresse av att dela med sig utav sina 

upplevelser, skulle ha möjlighet att själva ta kontakt. På så sätt kunde etiska problem till 

viss del elimineras. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 97-117) bör intervjuaren 

vara förberedd och ha kännedom om att det kan dyka upp känsliga ämnen. För att en 

intervju ska lyckas krävs en bra social relation mellan intervjuare och intervjuperson. 

Intervjuaren bör skapa en trygg miljö där intervjupersonen känner sig fri och trygg nog 

för att prata om privata upplevelser. Detta bygger på etisk respekt för intervjupersonens 

integritet. Innan intervjun påbörjades fick informanterna muntlig och skriftlig 

information om examensarbetet, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 
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kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Alla uppgifter som kan härledas till 

person behandlades konfidentiellt (Bilaga 2). Efter uppsatsens godkännande kommer 

allt material att raderas.  
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RESULTAT 

I denna intervjustudie som utgår från ett föräldraperspektiv redovisas 

ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar. Resultatet presenterar 

vårdarens förhållningssätt utifrån följande fyra innebördsteman: Att närma sig följsamt 

eller slentrianmässigt; Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; 

Att förmedla kunskap och kontroll samt Att möta förälderns känslor och behov eller 

exkludera. Varje tema kommer att beskrivas var för sig och illustreras med citat som 

vidare redovisas med respektive informants nummer. 

 

Att närma sig följsamt eller slentrianmässigt 

Ett försiktigt förhållningssätt, där vårdaren närmar sig följsamt betonade föräldrarna 

som viktigt, att inte stressa in utan agera lugnt och harmoniskt. Det var värdefullt att 

vårdaren inte rycker barnet ifrån dem, utan hanterar barnet varsamt. När vårdaren hade 

detta förhållningssätt kände föräldrarna att de kunde lämna över ansvaret i vårdarens 

händer; …dom var väldigt så där, även om hon inte var vid medvetande, så var dom 

ändå verkligen sådär försiktiga liksom. (8) 

 

Föräldrar berättade att de upplevde vårdaren som ”moderlig och mjuk i sitt sätt”. Detta 

förklarades som ”det lilla extra”, där vårdaren tog sig an familjen på ett förstående och 

omtänksamt sätt. Det visade sig att föräldrarna också beskrev följsamheten som ett 

”lekfullt sätt”. Genom att fånga upp detaljer i omgivningen, barnets intressen och 

avdramatisera situationen för barnet, skapades en positiv upplevelse i en annars stressad 

situation. Detta förklarade föräldrar som att vårdaren läste av situationen och anpassade 

sitt sätt, vilket också beskrivs som ”att ha fingertoppskänsla”.  

 

Han [vårdaren] fick ett hum om att han [sonen] tycker mycket om fotboll 

och då började han [vårdaren] prata om det och avledde honom [sonen]. (2) 

 

Föräldrarna beskrev även följsamheten som att vårdaren anpassade sin kommunikation 

efter barnet, både i sitt sätt att prata och anpassade samtalsämnen. När vårdaren 

lyckades skapa en god relation till barnet, kände föräldern att vårdaren kunde hantera 

barnet på ett professionellt sätt. När barnet mådde bättre och själv började prata om sina 

intressen, upplevde föräldrarna en stor lättnad.  

 

Att lägga fokus på och se barnet i det första mötet beskrevs som att prata direkt till 

barnet och inte prata över huvudet. Genom att detta varvades med att titta på föräldern 

för att få bekräftelse i det barnet sa, gjordes både barnet och föräldern delaktiga i 

samtalet. Det var viktigt att sätta sig på samma nivå som barnet och att det inte ställdes 

för många frågor eller att för svåra ord användes. Inte heller att händelsen skämtades 

bort eller bagatelliserades, utan att vårdaren förstod att barnet var rädd och ledsen. Det 

beskrevs som en hårfin skillnad mellan att skämta bort händelsen och att skoja på ett 

positivt sätt med barnet för att avleda. Att smickra barnet och ge beröm beskrevs som 

ett bra sätt att få god kontakt med barnet. 
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Hon förklarade liksom varje steg, att nu gör vi det här och så ska vi ta 

tempen i örat på dig. Har du sett en sån här häftig förut? Just att förklara 

varje steg, för annars kanske det blir läskigt för ett barn. (6) 

 

Det synliggörs att föräldrarna uppskattar att vårdaren lägger fokus på barnet eftersom 

barnet är huvudperson, men att föräldrarna ändå kunde känna sig utanför och 

bortglömda. En förälder upplevde att vårdarna inte hälsade när de kom utan deras 

förhållningssätt var nonchalant och gav känslan av att uppdraget var för mycket 

”vardagsmat”, vilket gjorde att hen kände sig nedvärderad. Förhållningssättet vårdarna 

förmedlade i den situationen kan förstås som slentrianmässigt; ”åh, ett till barn med 

krupp”. Föräldern berättade vidare att vårdarna inte gjorde detta verbalt, utan med sitt 

sätt att vara och känslan att bli slentrianmässigt behandlad hängde kvar hos föräldern. I 

samband med överlämningen på sjukhuset kan motsvarande förhållningssätt 

synliggöras, då vårdaren rapporterar; ”varsågod, nu är hon på ert bord”. 

 

Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret 

Föräldrar beskrev att samtidigt som de uppskattade att barnet var i fokus, kände de ändå 

att de fick tillräckligt med information för att känna sig delaktiga. Den ena vårdaren 

fokuserade enbart på föräldern och fungerade som en stöttepelare. Samtidigt visste 

föräldern att barnet fick fullt fokus av den andre vårdaren, något som var väldigt 

värdefullt. Föräldrarna upplevde att vårdarna tittade på helheten och såg till att 

föräldrarna var delaktiga, utefter deras förutsättningar och önskemål.   
 

Så att det kan jag inte säga att jag gjorde nåt viktigt direkt utan det var ju 

alltså bara att få vara där… var ju viktigt för mig. Att jag liksom fick följa 

med. Men annars så kände jag ju inte att jag var delaktig i vården eller nåt, 

det var helt deras ansvar. (8) 

 

Att vårdaren tog sig tid att förklara för andra familjemedlemmar såsom syskon, 

framkom också som värdefullt. Föräldrarna berättade om syskon som var väldigt ledsna 

och om hur vårdaren tog sig tid att förklara, att de är här för att hjälpa och gav dem en 

nalle. Det upplevdes som väldigt positivt för både föräldrar och barn när vårdaren 

uppmärksammade hela familjen. Föräldrarnas sinnesstämning smittar av sig på barnet 

och vise versa. För att kunna hjälpa till att lugna barnet ville föräldrarna få hjälp med att 

själva bli lugnade. Däremot varierade önskan om att vara delaktig i vården av det 

drabbade barnet. Vissa ville vara med i den direkta vården för att lugna sitt barn, medan 

andra ville hålla sig i bakgrunden för att deras egen stress inte skulle smitta av sig. 

Samtidigt rådde osäkerhet kring hur delaktig föräldern förväntas vara eller om det fanns 

ett syfte med att enbart rikta sig till barnet.  

 

Föräldrarna uppskattade att få frågor av värde, utan att bli ifrågasatta, att samtalet var en 

dialog istället för en monolog. Att få delge sin berättelse för att lätta sitt eget ansvar, 

samtidigt som att få bekräftelse på att ha gjort rätt och få det stöd som behövdes i just 

den stunden, upplevdes som en lättnad av föräldrarna. Det synliggörs att vårdaren var 

noga med att se till att föräldrarna var nöjda genom att kontinuerligt återkoppla innan de 

lämnade hemmet. 
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Vid överlämningen till akutmottagningen betonade föräldrar att de vill höra rapporten 

och att rapporten var utförlig och inte bara innehöll det medicinska, utan även personlig 

information som kommit fram under vårdmötet. Detta synliggör att föräldern vill känna 

att vårdaren verkligen har lyssnat på familjen och att all information kommer med. Det 

ger en känsla av att vara unik, att barnet inte bara är en i mängden utan att vårdaren bryr 

sig på riktigt.  

 

Att vårdaren avlastar föräldern genom att ta ansvar upplevdes som skönt och befriande. 

Det skapade en rofylld känsla att lita på att ”de tar över och fixar det här”. Det ger 

känslan av att vara beskyddad, vi kommer att hjälpa er, vi ska se till att vi får reda på 

vad som är fel. (8) 

 

Att förmedla kunskap och kontroll 

Det tydliggörs att föräldrarna kände ett förtroende för vårdarnas kunskap, att de vet vad 

de ska göra i akuta situationer. När föräldrarna upplevde att vårdaren hade kontroll på 

situationen kunde de lugna sig och slappna av. ”Kontrollen” innebär att det förefaller 

som att vårdarna vet vad de håller på med, vet hur de ska kunna hjälpa. Föräldrarna 

kände också en trygghet i att om vårdarna inte kunde hjälpa barnet på plats så får de 

komma till en annan vårdgivare, där de kunde få den hjälp de behöver. Föräldrarna 

berättar om en upplevelse av lättnad och att vara i trygga händer; ”Man fick ju 

förtroende för dom direkt just eftersom dom var så lugna och metodiska.”(7) 

 

Att vårdaren har ett lugnt förhållningssätt beskrevs av föräldrarna som en avgörande del 

i upplevelsen av kontroll. Vårdaren ingav ett lugn genom att prata med lugn röst, 

använda lugna rörelser, arbeta metodiskt och ge lätta instruktioner med enkla ord till 

föräldrar och barn. Föräldrar berättade att det hördes på tonläget och sättet vårdaren 

pratade på. Hur vårdarna kommer in genom dörren spelade också roll för föräldrarnas 

upplevelse av lugn, exempel ges på vårdare som kom in hastigt och bullrigt och liksom 

kastade sig in i situationen istället för att känna av läget och varsamt ta sig an vårdandet. 

Att använda humor vid rätt tillfälle beskrevs av flera föräldrar som ett bra verktyg för att 

avdramatisera och lugna både föräldrar och barn. När vårdarna lyckades förmedla ett 

lugn, kände föräldrarna sig trygga i att ta ett steg tillbaka.  
 

Han sänkte sin röst och nu i efterhand så kan jag även nästan känna att han 

sänkte nog sin andning lite också. Han andades lite långsammare, han talade 

lite långsammare, för att ”affektsmitta”. (6) 

 

Det tydliggörs att föräldrarna värdesätter att fortlöpande få detaljerad information under 

tiden av en avsatt vårdare. Att få höra att tillståndet är vanligt och att det finns 

behandling att ge, gjorde föräldrarna lugna och avdramatiserade händelsen. När 

vårdaren förmedlade kunnighet och kontroll upplevde föräldrarna en positiv och glad 

känsla som fick dem att slappna av, ett lugn som la sig och att en stor del av oron 

lättade. Kroppen gick in i en annan andning och hjärnan ställde om från katastroftankar 

till att få hoppet tillbaka. Det förmedlade en känsla av att både barnet och föräldern är i 

trygga händer.  
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Återigen så gör ju det mig lugn när jag ser att okej, jag kan slappna av när 

jag ser att nu är Agnes med någon som kan hjälpa henne på riktigt. Då kan 

jag liksom stå på sidan och, pust, kanske packa ner det som behövs. (6) 

 

Att vårdaren tar sig ordentligt med tid hos barnet, tittar noga och känner på barnet, 

förefaller vara betydelsefullt för att föräldern ska känna ett ökat förtroende i det fall där 

barnet lämnas kvar i hemmet. Även vid överlämningen på akutmottagningen värdesatte 

föräldrarna när vårdaren tog sig tid. När vårdaren stressade iväg, beskrevs det som en 

känsla av att ”bli dumpad”. Att bli vårdad i ambulansen innebär att ha en öronmärkt 

vårdare för sig själv. Att sedan bli lämnad på akutmottagningen beskrevs som en förlust 

av denna trygga person och miljö vilket gjorde att känslan av att bli utkastad i 

sjukhusmiljön infann sig. Föräldrarna kunde uppleva att barnet mådde bra av ett snabbt 

och enkelt överlämnande, men att de själva kunde känna sig övergivna. I de fall där 

barnen inte behövt åka med ambulansen till sjukhuset berättade föräldrar om att 

vårdarnas kompetenta och noggranna undersökningar samt egenvårdsråd gjorde 

föräldrarna trygga i att vara kvar hemma. Några upplevde ändå en viss kvarstående oro. 

När vårdaren ringde till akutmottagningen och förvarnade om att föräldrar och barn 

kanske kommer komma in senare, upplevdes som en trygghet.  

 

Föräldrarna beskrev ambulansnallen som en viktig gåva till det drabbade barnet. Dels 

gav den barnet tröst i det akuta skedet då den distraherade och skapade en positiv 

känsla. Den hade också en lugnande inverkan på föräldern när föräldern såg att barnet 

blev lugnat. I efterhand hade barnet möjlighet att bearbeta händelsen genom att leka 

med nallen. Föräldrar berättade att då återupplevde barnet händelsen på nytt när hen 

lekte doktorslekar med nallen och återberättade vårdarens ord i leken, att ”nu ska du få 

medicin så det blir lättare att andas, nu ska du andas lugnt” och så vidare. Detta gav en 

skön känsla hos föräldern, som kände att barnet fått ett redskap att bearbeta upplevelsen. 

Att få behålla andningsmasken var liksom nallen ett hjälpmedel för att bearbeta det som 

hänt. Med den kunde barnet sedan öva och på så vis veta hur situationen ska hanteras 

om det händer igen.   

 

Att möta förälderns känslor och behov eller exkludera 

Känslan när hjälpen anlände kunde vara överväldigande och skapade många känslor hos 

föräldrarna. Rädslan, oron och ångesten som föräldern tidigare känt blandades med 

lättnad och gråt. Föräldrarna beskrev hur vårdaren i all välmening försökte avleda med 

kallprat för att få dem att sluta gråta men istället upplevdes det som irriterande och 

föräldrarna ville att vårdaren skulle koncentrera sig på någonting annat. Samtidigt 

synliggjordes ett behov av att bli uppmärksammad med sina känslor. Att vara 

professionell är nog att se, att se människan, att se behovet, att den här mamman 

behöver komma åt sidan. (6) 

 

Föräldrar upplevde att de blev omhändertagna, sedda och bekräftade i att deras panik är 

på riktigt. Att de inte bara var hysteriska föräldrar utan att de var hysteriska av en 

anledning. Att bli sedd förklarade föräldrar som att vårdaren har uppmärksamheten 

riktad mot dem, genom ögonkontakt, att vara vänd mot dem.   
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Jag kände mig lyssnad på för han frågade mig lite grann om hon har haft det 

förut och det kändes som att han lyssnade in mina svar. Han haspade inte ur 

sig frågor för att hålla mig sysselsatt utan han ville verkligen veta. Det var 

min känsla. (6) 

 

Föräldrar beskrev hur uppskattat det var att få fysisk närhet i form av en klapp på axeln, 

och hur detta upplevdes tröstande. Att vårdaren satte sig ner på samma nivå och 

kontinuerligt berättade vad som hände, gjorde att föräldrarna kände att vårdaren 

verkligen brydde sig om både förälder och barn. Att få information steg för steg, vad de 

gjorde, att vårdaren var nära och tillät föräldern att få vara nära sitt barn beskrevs som 

värdefullt. Det synliggörs också att vårdaren har sett och förstått förälderns situation. 

Hur vårdaren bekräftade förälderns kunskap och insatser, att hen hade tänkt och gjort 

rätt i väntan på ambulansen. Det upplevdes bra, att bli bekräftad i att vara en kompetent 

förälder.  

 

Föräldrarna upplevde ökad oro vid brist på information från vårdarna, när allt fokus låg 

på barnet och föräldrarna inte fick tillräckligt med information för att känna sig lugnade. 

Vårdarna hade kunskap och det fanns tid att förklara barnets tillstånd, men de delade 

inte med sig, vilket ökade oron.  

 

Jag förväntar mig inte att vi ska stå och kramas och lyssna på lugna favoriter 

tillsammans, utan jag efterfrågade information och då vill jag ha 

information. Istället för att säga ”ja men det här löser sig och det här 

kommer gå bra, så varför [med eftertryck]? Hur [med eftertryck] vet du att 

det ska gå bra?” Den omtanken hade gjort att jag känt mig bekräftad och att 

jag känt att dom ansträngde sig tror jag. (1) 

 

En förälder beskrev hur det kändes att bli exkluderad i en känslosam situation. Det 

kändes som att vårdarna var för professionella och höll all information för sig själva. 

Förhållningssättet gav ett kallt intryck. Det kändes som att de bara gjorde sitt jobb för 

att snabbt kunna åka därifrån. Även om vårdaren kunde se att det inte var någon fara för 

barnets liv, hade inte föräldern samma kännedom, utan behövde stöd i att hantera sin 

rädsla. Barnet är det mest värdefulla som finns för föräldern.   

 

Den där lilla extra omtanken och speciellt när man behöver det som mest för 

då behövde jag det verkligen som mest, då kände jag mig, ja men jätte 

ensam i världen och visste faktiskt inte att det bara skulle lösa sig, utan jag 

såg ju bara mitt barn som inte fick nån luft. (1) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju är en bra metod för att förstå människors livsvärld ur den 

intervjuades perspektiv. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). Att samtala är en 

grundläggande del av det mänskliga samspelet. Vi lär känna människor, får kunskap om 
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deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. I en intervju ställs frågor 

av intervjuaren och intervjupersonen berättar om sin levda värld. Denna metod kändes 

självklar då det är föräldrarnas upplevelse av händelsen som efterfrågas, då andra 

metoder inte skulle ge lika djup förståelse för fenomenet. Syftet var att få veta hur 

föräldrarna upplevde ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barnet och föräldern. 

Därför lades ingen vikt vid huruvida barnet åkte med till sjukhuset eller inte. Denna 

faktor i kombination med föräldrarnas förväntan på mötet skulle kunna påverka 

upplevelsen av vårdandet på både ett negativt och positivt sätt. 

 

Att bli kontaktad av främmande människor angående en situation som kan ha upplevts 

väldigt traumatisk kan skapa stort obehag. För att undvika denna risk valdes alternativet 

att söka efter informanter via FB, ett stort socialt nätverk som genom delningar av 

inlägg når väldigt många människor. På så vis grundades deltagandet i studien på 

frivillighet att själva ta kontakt. Nackdelen med detta är att det inte har funnits någon 

kontroll över mångfalden av sökorsaker, inte heller om barnet åkt med ambulansen till 

sjukhuset eller inte. Dock är syftet med studien att fokusera på föräldrarnas upplevelser, 

av den anledningen känns inte kontaktorsak eller resultatet av besöket relevant. En oro 

inför efterlysningen var att ingen skulle höra av sig eller att alldeles för många skulle 

höra av sig. Eftersom inlägget är levande och ovissheten fanns kring hur många som 

skulle anmäla sitt intresse, bokades intervjuer in löpande för de som uppfyllde 

inklusionskriterierna. En annan farhåga var att de som valde att på eget initiativ söka sig 

till en studie, antingen skulle vara mycket nöjda med sin upplevelse eller tvärtom, 

mycket missnöjda. Resultatet av studien skulle då kunna bli falskt positivt eller falskt 

negativt, vilket i så fall skulle innebära svårigheter att dra generella slutsatser utifrån 

resultatet. Generalisering handlar om ifall en studies resultat kan överföras till andra 

sammanhang, i större omfattning, eller om det bara gäller lokalt i en specifik kontext 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 310). Trots dessa farhågor, visade det sig att det blev en 

variation i informanternas upplevelser vilket gav varierande beskrivningar. En stor 

majoritet av deltagarna var kvinnor. Detta kan ses som en brist då det blir ett 

övervägande kvinnligt perspektiv på beskrivningarna, dock finns alla män som ställde 

upp med i analysen. Det rådde relativt stor spridning på ålder på deltagarna vilket ses 

som positivt. Större variation är svårt att få då informanterna förväntas ha små barn. 

Även geografin skiljde sig åt med god spridning på tätort, stad och landsbygd, något 

som berikar mångfalden och stärker generaliserbarheten. Några av intervjuerna 

resulterade i mindre utförliga beskrivningar medan andra innehöll mycket rika utsagor. 

Detta innebär att vissa informanter har större plats i resultatet än andra, vilket skulle 

kunna sänka generaliserbarheten på studien. Dock måste det understrykas att kvantitet 

inte påverkar generaliserbarhet i kvalitativa studier. Ett exklusionskriterium var 

personer som inte behärskar det svenska språket, på så vis försvinner en grupp föräldrar 

vars upplevelse hade varit mycket intressant att få med. På grund av tids- och resursbrist 

var det dock omöjligt att inkludera dessa i denna studie, då det i så fall skulle krävas 

tolk.  

 

I samband med en livsvärldsintervju kan starka minnen och känslor uppstå som 

informanten inte är beredd på. Det kan vara både ilska, rädsla, ångest eller sorg, men 

också en stor glädje. Detta behöver intervjuaren vara medveten om och vara lyhörd och 

förberedd på, att eventuellt ge utrymme för en paus (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008, s. 203). I samband med intervjuerna fanns det gott om tid avsatt för att ha 
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möjlighet att möta eventuella känslor från informanterna. Att genomföra intervjuer är 

tidskrävande, dels att göra intervjun på en tid som passar, men också att sedan 

transkribera och analysera materialet (Dahlberg (2014, s. 87). Av den anledningen fanns 

ingen möjlighet att göra fler intervjuer då uppsatsen i så fall inte skulle bli färdig inom 

ramen för kursen. Dock hade fler intervjuer kunnat berika resultatet ytterligare, 

alternativt om intervjuarna varit mer rutinerade och kunnat genomföra de första 

intervjuerna med samma kvalitet som de sista.  

 

Begreppet reliabilitet handlar om huruvida samma resultat kan fås av andra intervjuare 

vid en annan tidpunkt. Det handlar om hur informanterna kan ge olika svar beroende på 

vem som intervjuar och vilka frågor som ställs. Detta benämns fortsättningsvis som 

tillförlitlighet. Validitet däremot, även kallat giltighet, avser om resultatet svarar på 

frågan, alltså i vilken grad studien undersöker det som är ämnat att undersökas (Kvale & 

Brinkmann 2014, ss. 295-296). För att få möjlighet att träna intervjumetodik och för att 

undersöka giltigheten, alltså om frågeställningen besvarar syftet, utfördes två 

provintervjuer. Det visade sig vara betydligt svårare än väntat. Frågan som användes 

gav svar på syftet, men den största utmaningen var att minnas och återuppta trådar som 

informanten nämnt och fortfarande vara vaken på vad personen säger i realtid. Allt 

eftersom följdfrågorna blev bättre, stärktes både tillförlitligheten och giltigheten då 

beskrivningarna av fenomenet blev allt rikare samtidigt som frågorna var öppna vilket 

minskade påverkan på informanterna.  

 

Att följa upp ord från informanterna som intervjuarna tror sig veta vad de betyder var en 

svårighet. Det kunde röra sig om ord som till exempel ”trygg” och ”professionellt”. 

Detta kan ha försämrat studiens tillförlitlighet. Att bli duktig på att genomföra intervjuer 

går inte bara att läsa sig till utan behöver tränas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 34). För 

att kompensera för ovanan att utföra intervjuer, valdes alternativet att närvara båda två 

vid samtliga tillfällen för att kunna stötta upp varandra i intervjun, och således bättre 

lyckas fånga upp det som berättades. En intervjusituation är inte något vardagligt samtal 

mellan likvärdiga parter, intervjuaren sitter på en maktposition eftersom hen styr 

samtalet. Det faktum att båda var med i samtalet skulle kunna förstärka denna 

maktasymmetri (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 51-52). Genom att skapa ett personligt 

samspel och en öppenhet gentemot intervjupersonen, kan maktasymmetrin spela mindre 

roll. Därför fanns en noggrannhet i att utstråla ett vardagligt lugn och avdramatisera 

situationen, för att få föräldrarna att känna sig trygga i att dela med sig av sina 

upplevelser. För att ytterligare förstärka tryggheten hos föräldrarna, fick de välja plats 

för samtalet, samtliga valde sitt hem. Att båda var närvarande i intervjuerna upplevdes 

positivt i det senare analysarbetet då båda väl kände till materialet och kunde höra och 

se informanten framför sig, och då lättare förstå den underliggande meningen i det 

informanterna berättat. Detta stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Beskrivande innebördsanalys 

Valet att göra en beskrivande innebördsanalys blev naturligt efter att datamaterialet var 

insamlat och genomläst. Enligt Dahlberg (2014, ss. 116-117) grundar sig en 

innebördsanalys i det som finns outtalat, mellan raderna. Det är en djupare analys än en 

innehållsanalys vilket annars skulle vara naturligt att göra. Vid genomgång av 

datamaterialet var det tydligt att föräldrarna delat med sig av sina upplevelser på ett 
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djupt och existentiellt plan, därför kändes det meningsfullt att fördjupa analysen till en 

innebördsanalys och inte bara presentera innehållet i det uttalade vilket hade kunnat ge 

en väl ytlig analys. Med en beskrivande innebördsanalys kan fördjupad förståelse fås för 

vad ett fenomen faktiskt betyder för människan, då allt vi erfar alltid har en innebörd, en 

mening för oss. Ett innebördstema genomsyrar och förenar flera innebörder även om det 

unika innehållet är olika. Det beskriver fenomenet på en mer abstrakt nivå (Dahlberg 

2014, ss. 123-127).  

 

Att hitta gemensamma innebördsteman och sätta ord på dem visade sig vara mycket 

utmanande, men samtidigt spännande och lärorikt. Att tolka innebörder gör alla 

människor i sin vardag hela tiden då det är så vi förstår världen, men att göra det med 

syfte att göra en vetenskaplig undersökning, kräver betydligt mer medvetenhet då det 

krävs förståelse för hur innebörden uppstår (Dahlberg 2014, s. 123). Det faktum att det 

rådde en ovana att utföra detta skulle kunna sänka tillförlitligheten på resultatet men 

efter många diskussioner sinsemellan och med god hjälp av handledaren kunde dock 

fyra innebördsteman skapas.  

 

Förförståelse 

Det är en utmaning att göra en studie med induktiv utgångspunkt (Dahlberg 2014, ss. 

69-70). Detta då alla människor har en förförståelse som kräver stor självmedvetenhet 

att tygla. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 140) skriver vidare att 

förförståelsen inte går att ta bort men att det är av yttersta vikt att den reflekteras över 

för att förstå vilka konsekvenser den kan ge. Utan denna reflektion är det omöjligt att få 

ny förståelse. Risken finns att egna värderingar appliceras i det som informanten har 

sagt. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 160-163) och Malterud (2009, ss. 24-

26) skriver att detta kräver ett reflexivt förhållningssätt som innebär att författaren ses 

som en del i fenomenet, då denne faktiskt har valt ämnet själv. Således kan denne inte 

ses som en transparent åskådare, utan måste hela tiden kritiskt granska sig själv för att 

hålla sig medveten om sin egen förförståelse. Här ställdes krav då det finns en 

förförståelse i form av arbete prehospitalt där möten skett med sjuka barn och deras 

föräldrar. Ifrågasättande av arbetsmetod och slutsats har kontinuerligt skett som en del i 

det reflexiva förhållningssättet. Ett sätt att tygla sin förförståelse i intervjun är enligt 

Dahlberg (2014, s. 112) att ställa följdfrågor till informanten om saker som kan te sig 

självklara. Detta eftersom en beskrivning kanske inte betyder samma sak för 

informanten som för intervjuaren. Malterud (2009, s. 24) menar att det viktiga är att bli 

överraskad, för att bekräfta att förförståelsen har kontrollerats. 

 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 134) skriver att det kan vara en svårighet att 

ha erfarenheter av det som efterfrågas, då egna upplevelser och känslor kan blockera det 

informanten säger, om det inte stämmer överens med intervjuarens egna upplevelser och 

åsikter. Då utgår istället intervjuaren från sina egna teorier i analysen. Dahlberg (2014, 

ss. 24-25) betonar att det inte bara är en nackdel, utan också en fördel att ha erfarenhet 

av fenomenet, då intervjuaren kan bli mycket inkännande, förstående och på så sätt få 

fram starka innebörder i intervjun. Både Kvale och Brinkmann (2014, s. 46) och 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 139) skriver att det är viktigt att intervjuaren 

har kunskap om området som studeras för att kunna tolka det som sagts, utan 

förförståelse kan ingen ny förståelse fås. Vid analysen av datamaterialet skedde 
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fortlöpande en påminnelse sinsemellan om att koppla bort förförståelsen, då det var lätt 

gjort att abstrahera för mycket för tidigt och på så vis gå händelserna i förväg.  

 

 

Författarna till denna uppsats har båda små barn, men har dock aldrig varit i behov av 

ambulanssjukvård själva. Detta upplevdes underlätta i relationsskapandet med 

informanterna. Föräldrarna var nyfikna på intervjuarnas bakgrund, det gav ett 

avslappnat samtal före intervjun, vilket bäddade för ett öppet och förtroendefullt samtal. 

Att inte själva ha varit i behov av ambulanssjukvård men ändå kunna relatera till 

känslan av att vara förälder i en sådan situation, upplevdes skapa en bra balans mellan 

att vara insatt i ämnet men ändå ovetandes om föräldrarnas upplevelser när deras barn 

blir vårdat av ambulanssjuksköterskor.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet presenterades innebördsteman enligt följande; Att närma sig följsamt eller 

slentrianmässigt; Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; Att 

förmedla kunskap och kontroll samt Att möta förälderns känslor och behov eller 

exkludera. De kommer diskuteras under respektive rubrik. Genomgående i resultatet 

finns en röd tråd, det mellanmänskliga mötet. Det tydliggörs genom att allt som 

vårdaren gör, genomsyras av viljan att göra gott. Oavsett om det handlar om 

förhållningssättet eller förmedlandet av kunskap, så handlar det om att se människan 

och möta denne som en medmänniska utefter dennes behov. Karlsson (2015) beskriver 

det som en sammanflätning av alla involverade. Även Rantala, Ekwall och Forsberg 

(2016) stärker resultatet genom att beskriva det mellanmänskliga mötet, där patienten 

ses som en fullvärdig människa och vårdaren visar empati och medkänsla. Enligt 

Dahlberg, Todres och Galvin (2009) är det inte tillräckligt att i det vårdande mötet bara 

se patienten, utan lägga fokus på patientens livsvärld som är djupare och mer komplex. 

”Patientcentrerad vård” är ett vedertaget begrepp som dock fokuserar på att se patienten 

som en konsument, vilket får en ekonomisk betoning, eller som en medborgare, som har 

en politisk betoning. Sjuksköterskan behöver istället se människan på ett djupare plan, 

där patienten är expert på sig själv och sin livsvärld. Författarna tolkar föräldrarnas 

berättelser som att det mellanmänskliga mötet och vårdarens förmåga att se livsvärlden, 

är avgörande för patienten och dess anhörigas upplevelse av det prehospitala vårdmötet. 

 

Närma sig följsamt eller slentrianmässigt 

För att skapa en positiv upplevelse och inge en förtroendefull relation med barnet visade 

det sig vara viktigt att närma sig barnet med lyhördhet och lekfullhet. Det kan göras 

genom att fånga upp detaljer i omgivningen, att kommunicera med barnet på en noga 

anpassad nivå för att lyckas fånga barnets uppmärksamhet och vinna dess tillit. Med 

detta följsamma förhållningssätt, kan situationen avdramatiseras, vilket gör både barnet 

och föräldern lugnare, ett resultat som stärks av Karlsson, Rooth och Lindström (2019) 

som utfört forskning om föräldrars upplevelser av prehospital vård. Vikten av att skapa 

en tillitsfull relation med barn anses avgörande för ett framgångsrikt vårdande (Ahl, 

Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson & Suserud 2005). Närmandet är inte 

bara viktigt för stunden, utan kan även påverka framtida vårdmöten i barnets liv. 

Karlsson (2015) betonar vikten av de vuxnas beteenden vid nålrelaterade procedurer, 
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hur följsamhet kring barnets behov kan ge barnet tillit till vuxenvärden och 

förutsättningar att bättre hantera händelsen efteråt, med en ökad förståelse för vad som 

hänt. Därför ska ett vårdande förhållningssätt alltid eftersträvas, att skapa en positiv 

upplevelse, för att ge barnet möjlighet att lättare kunna hantera framtida händelser i livet 

(Karlsson 2015). På så vis kan sjuksköterskan främja en hållbar utveckling genom ett 

helhetsperspektiv som också är hållbart över tid (Anåker & Elf 2014). 

 

Det visade sig vara av stor betydelse att vårdaren kommunicerade med barn och förälder 

parallellt. Det utgjorde en möjlighet för vårdaren att vara följsam gentemot både barnet 

och föräldern. Karlsson, Rooth och Lindström (2019) betonar vikten av att i första hand 

fokusera på och kommunicera med barnet, men att föräldrarna får möjlighet att vara 

nära, hjälpa barnet och stötta upp genom att komplettera information vid behov.  

 

Känslan av att bli bemött slentrianmässigt med ett nonchalant förhållningssätt har 

framkommit som motsats till det följsamma närmandet där erfarenheter av att uppleva 

sig nedvärderad av vårdarna framkommer, vilket förstås som att känna sig förolämpad. 

Denna känsla grundade sig i brist på delaktighet, en känsla av att bli ignorerad. Detta 

resultat överensstämmer med Rantala, Ekwall och Forsberg (2016) som har gjort 

forskning om patienters upplevelser av att bli bedömda att inte vara i behov av 

ambulanssjukvård. Känslan av att inte bli tagen på allvar, att uppleva skam och skuld 

över att störa ambulansverksamheten framkommer i deras resultat. Det upplevdes som 

en förolämpning och gav en känsla av att vara värdelös. Vidare beskriver Rantala, 

Ekwall och Forsberg (2016) att denna känsla uppstår när beslut i vården inte tas i 

samråd med patienten och dess anhöriga. En förklaring till att vårdaren har detta 

ogynnsamma förhållningssätt är enligt Barrientos och Holmberg (2018) att 

ambulansverksamheten har en hög arbetsbelastning och många uppdrag med patienter 

utan akuta behov, vilket leder till att ambulanssjuksköterskor upplever en ökad trötthet 

och frustration. Därmed ökar risken att förlora empati, då ambulanssjuksköterskan 

upplever sig komma långt ifrån sin profession.  

 

Göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret 

Studiens resultat visar att vårdarens förmåga att se hela familjens behov och tillgodose 

dessa är mycket viktigt för hur föräldrarna ska uppleva vårdandet av barnet. Att 

vårdaren inte bara uppmärksammar det sjuka barnet utan även föräldrar och oroliga 

syskon. Det synliggörs att ett personligt engagemang av vårdaren inger en känsla av 

trygghet. Holmberg (2015) bekräftar detta resultat i sin avhandling om vårdrelationer 

inom ambulansverksamheten. Att när vårdaren engagerar sig på riktigt, försvarar 

personens rättigheter och integritet, skapas en förtroendefull relation där vårdaren är 

personlig men samtidigt behåller sitt professionella förhållningssätt. Detta tydliggörs i 

föreliggande resultat där vårdaren tar sig an familjen med ett löfte om att försöka hjälpa.  

 

Att kontinuerligt få information gav en känsla av att bli sedd som förälder. På samma 

sätt gav brist på information känslan av att inte bli sedd, att vara utanför, vilket stegrade 

oron. Beskrivningar av att vårdaren fokuserar enbart på det medicinska och inte det 

mänskliga i mötet med familjen har framkommit. Detta har även Karlsson, Rooth och 

Lindström (2019) belyst, där brist på information och svar på frågor om barnets symtom 

och behandling, ger känslan av att bli förbisedd och mötet lämnar en känsla av 
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besvikelse. I föreliggande studie har även positiva upplevelser av familjedelaktighet 

framkommit, där syskon uppmärksammats och fått information och tröst vilket gjort att 

familjen känt sig omhändertagen. Det råder stor medvetenhet om att föräldrar och barn 

lever i symbios och föräldrarnas känslor speglas i barnen. Detta skapar ett behov av att 

hela familjen behöver bli lugnad i situationen för att kunna lugna ner det sjuka barnet. 

Det framkom att vårdarna är kunniga rent medicinskt men delaktigheten och omtanken 

gentemot framförallt föräldrarna saknas ibland.   

 

Förmedlar kunskap och kontroll 

I resultatet framkom att när vårdarna var professionella i sitt sätt, ingav det en stor 

lättnad då ansvaret för barnet kunde lämnas över i vårdarnas händer. Ahl et al. (2005) 

och Holmberg (2015) vidhåller att de flesta har god tilltro till ambulansen och att 

patienter som har detta förtroende gärna lämnar över sitt ansvar omedelbart när 

ambulanspersonalen kommit. Detta verifierar resultatet i föreliggande studie där denna 

behagliga känsla, att kunna lämna över ansvaret, omnämns flertalet gånger. Detta leder 

till att hoppet återfås hos föräldern. Beskrivningar har också framkommit i föreliggande 

resultat att när föräldrar känner att vårdaren har kontroll, kan föräldrarna lämna över och 

istället fokusera på att till exempel packa väskan eller ta emot stöd i att hantera sin egen 

känslomässiga stress. Detta resultat bekräftas av Karlsson, Rooth och Lindström (2019) 

som beskriver att när ansvaret kan lämnas över till vårdarna, är det möjligt för 

föräldrarna att backa och ta in hela situationen. Det ger dem möjlighet att återta rollen 

som föräldrar istället för vårdare. Detta beskriver även Holmberg, Forslund, Wahlberg 

och Fagerberg (2015) som att befrias från sitt ansvar och få vila. Motsatsen till denna 

kontroll hos vårdaren påvisades aldrig i detta resultat. I andra studier har det däremot 

framkommit att vid tillfällen när vårdarna uppträdde osäkert, förstärktes istället 

föräldrarnas oro (Karlsson, Rooth & Lindström 2019; Holmberg et al. 2015).  

 

Att vårdaren har ett lugnt förhållningssätt, både kroppsligt och verbalt har framkommit 

som en förutsättning för att förmedla känslan av kontroll. Detta beskriver Karlsson, 

Rooth och Lindström (2019) som att vårdaren genom att vara vänlig, sympatisk och 

förstående skapar en känsla av lugn. I föreliggande studie framkommer beskrivningar av 

känslan att få stå och titta på vilket förvärrade förälderns upplevelse av ensamhet. Det 

kan jämföras med Karlsson, Rooth och Lindströms (2019) resultat där föräldrar beskrev 

en känsla av att bli uteslutna, inte lyssnade till eller när vårdarna verkar stressade, hur 

det orsakar mer stress hos föräldrarna, vilket försvårar samarbetet mellan förälder och 

vårdare. Känslan när ambulansen kommit, kan upplevas som ett kontrollerat kaos, att 

oron kvarstår där men att bördan delas med vårdarna vilket ger trygghet (Holmberg 

2015).  

 

Föräldrarna har ett högt förtroende för vårdarnas kompetens gällande kunskap och 

handlingsberedskap. Ett metodiskt arbetssätt och när vårdarna delar med sig av sin 

kunskap inger trygghet. Resultatet stärks utav Holmberg et al. (2015) och Karlsson, 

Rooth och Lindström (2019) som båda beskriver att en tydlig struktur i arbetet, och 

kontinuerlig information lugnar föräldrarna.   

 

Vid tillfällen där barnet bedömts kunna kvarstanna hemma och för att föräldrarna skulle 

känna ett lugn även när ambulansen har lämnat dem, värdesattes att vårdarna har tagit 
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sig tid och varit noggranna i sin bedömning och gett tydliga egenvårdsråd. Det 

uppskattades att vårdaren ringde och förvarnade akutmottagningen om att barnet kanske 

skulle komma. Det gav känslan av trygghet, att någon känner till situationen och att veta 

att det är okej att åka in till akutmottagningen om föräldern vill det. Rantala, Ekwall och 

Forsberg (2016) skriver om betydelsen av att få information och att känna sig 

välkommen att höra av sig igen om situationen försämras. Det gav upplevelsen av att 

inte bli lämnad ensam med sin sjukdom.  

 

I resultatet synliggörs hur ambulansnallen och inhalationsmasker var värdefulla för 

barnen att leka med efteråt för att på så sätt bearbeta sin upplevelse. När föräldrarna såg 

att barnet kunde hantera händelsen på detta sätt, upplevde de ett ökat förtroende för 

ambulansverksamheten. Detta framhåller även Karlsson, Rooth och Lindström (2019) 

som skriver om att låta barnet leka med utrustningen och även lämna kvar material som 

barn och syskon kan leka med i efterhand skapade en positiv känsla hos föräldern och 

minskade rädslan att i framtiden eventuellt behöva kontakta ambulanssjukvården igen.  

 

Möta förälderns känslor och behov eller exkludera 

Att vara delaktig i den vårdande situationen av barnet är något som upplevs på olika sätt 

av olika föräldrar. Det kan upplevas skönt att bli tagen åt sidan och bli lugnad separat 

från barnet, men det kan också skapa en känsla av utanförskap att inte få vara med i det 

direkta vårdandet. Detta stämmer överens med studien av Blower och Morgan (2000) 

som handlar om föräldrars delaktighet, och vad de förväntar sig i vården. De beskriver 

föräldrarnas önskan om att delta i omvårdnaden, men att sjuksköterskan inte alltid 

uppmärksammande detta behov. Föräldrarna oroade sig för att det skulle störa att fråga 

och ta plats. Samma studie kom fram till att sjuksköterskan är medveten om 

föräldrarnas önskan att delta, av den anledningen skulle det kunna antas att 

sjuksköterskan bör ta initiativ till föräldradelaktighet. Dock gäller inte denna önskan 

alla föräldrar och det är viktigt att inte förvänta sig och tvinga en förälder att vara 

delaktig. I föreliggande studie framkom känslan av att vara utanför vårdsituationen men 

också en osäkerhet kring vad som är normalt. Även här kom Blower och Morgan (2000) 

fram till motsvarande resultat, där en osäkerhet rådde kring vad som förväntades av 

föräldrarna.  

 

I föreliggande studie framkom en önskan att vara nära barnet, vilket förstås som viljan 

att finnas där och göra nytta för barnet. Diaz-Ganeja, Gledhill Weaver, Nadel, och 

Gerralda (2005) har utfört forskning som handlar om föräldrars upplevelser i samband 

med att deras barn blir vårdade på sjukhus. I den framkommer positiva känslor av att få 

hjälpa till i vårdandet av barnet, det ger en känsla av att göra nytta och att delta i 

återhämningen för barnet. Med denna bakgrund skulle det kunna antas att det finns 

utrymme för sjuksköterskan att i större omfattning bjuda in föräldrarna att delta i 

omvårdnaden av deras barn.  

 

I föreliggande resultat återfinns beskrivningar av vikten av att tas på allvar. Att bli tagen 

på allvar beskrevs som att få bekräftelse i sina känslor, få veta att man har gjort rätt och 

ses som en kompetent förälder. Karlsson, Rooth och Lindström (2019) skriver att när 

vårdaren litar på och bekräftar föräldrarnas känslor, skapar det en upplevelse av att 

vårdaren har kontroll. Detta tillsammans med att bli behandlad med respekt bildar ett 
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band mellan vårdare och familj. Även Holmberg et al. (2015) skriver om att föräldrarna 

erkänns och respekteras när de blir lyssnade på. Rantala Ekwall & Forsberg (2016) 

betonar att när patienten eller dess anhöriga blir tagen på allvar, upplever hen sig som en 

kompetent person och att få delta i vårdandet och beslutsfattandet gör att personen 

känner sig sedd som människa och ger en känsla av egenmakt.  

 

I resultatet framkommer blandade känslor kring småprat från vårdarens sida, en förälder 

berättar om hur det skapade irritation snarare än lugnade. Detta beskriver även Karlsson, 

Rooth och Lindström (2019) som hur vardagligt prat kunde ge känslan av trygghet men 

att inte alla tyckte om detta utan det framkom att småprat kunde ge känslan av att 

vårdaren inte tog situationen på allvar. Dessa varierade beskrivningar ger insikt i hur 

lyhörd vårdaren behöver vara för att möta varje förälders unika känslor.  

 

Att bli överlämnad till akutmottagningen beskrivs i föreliggande studie som att bli 

utkastad ifrån den trygga omgivning ambulansen upplevdes som. Här syns ett behov av 

ett varmt och lyhört överlämnande för att föräldrarna ska känna sig fortsatt trygga. Även 

Holmberg (2015) skriver om känslan av övergivenhet som uppstår vid överlämningen 

på akutmottagningen. Att under transporten känna sig trygg och omhändertagen till att 

återfå upplevelsen av ensamhet när ambulanspersonalen försvinner. 

 

I föreliggande resultat framgår hur varierande föräldrarnas behov förefaller vara, dels ett 

behov av närvaro, delaktighet och information, samtidigt som barnet ska vara i fokus 

och få bästa tänkbara vård. Detta ställer höga krav på vårdaren, då det är en utmanande 

uppgift att uppfylla varje unik familjs behov. Det är ett sen länge känt problem att 

tillämpningen av familjecentrerad vård är mycket svår att utföra i ett akut skede. I de 

fall barnet inte är kritiskt sjukt, bör det vara möjligt genom att vårdarna delar upp sig. 

Vid tillfällen då barnet kräver mer avancerad vård är frågan om det är rimligt att ställa 

kravet på vårdaren, att denna inte bara ska ta hand om det kritiskt sjuka barnet, utan 

också den oroliga föräldern. Detta kanske helt enkelt får vänta till ett lugnare skede eller 

när det finns fler resurser. Tolerans för denna svåra situation förefaller finnas bland 

föräldrarna i denna studie då det betonats att vid tillfällen då föräldern känt bristande 

delaktighet har det funnits tid och resurser för att involvera föräldrarna men att detta 

ändå inte gjorts. Detta överensstämmer med resultatet i Nordby och Nøhrs (2008) studie 

om ambulanspersonalens kommunikation och empati gentemot föräldrar vid plötslig 

spädbarnsdöd. Där tydliggörs att förståelse finns för att föräldrarna blir åsidosatta när 

barnet är kritiskt sjukt, men en önskan om att få information så snart det finns mer 

personal på plats.  

 

Centralt i denna studie var att känslan av det genuint medmänskliga förhållningssättet 

gentemot familjen som helhet, är det som genomsyrar och kännetecknar det goda och 

positiva vårdande mötet av barnet och dess familj.  Nordby och Nøhr (2008) betonar att 

känslan av att bli omtänksamt bemött är en avgörande del i upplevelsen av det 

prehospitala mötet.  

 

 



27 

 

SLUTSATSER 

Det prehospitala vårdmötet med barn och deras föräldrar kännetecknas av ett 

mellanmänskligt möte där följsamhet till situationen och föräldrars delaktighet är 

betydelsefullt. Slentrian i vårdrelationen och att utestänga föräldern kännetecknar ett 

icke vårdande möte. Speciellt viktigt är att få vara nära sitt barn och hjälpa till att lugna 

och förbereda barnet på det som ska hända, att känna sig uppmärksammad, att få 

kontinuerlig information om vård och behandling samt att känna att vårdaren bryr sig på 

riktigt. 

 

Studiens resultat bekräftas delvis i tidigare forskning. Dock är antalet studier på det 

prehospitala vårdmötet mycket begränsat, tidigare studier beskriver mestadels 

sjukhusvistelser eller vården av sen tidigare allvarligt sjuka barn. För övrigt finns en 

mängd studier om hur sjuksköterskor upplever att vårda barn. Författarna efterfrågar 

därför forskning kring föräldrars upplevelser prehospitalt, då ytterligare kunskap om 

området skulle kunna utveckla ambulanssjuksköterskans vårdande förhållningssätt till 

barn och deras familjer.   

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Med stöd i föreliggande resultat och grundat i ett föräldraperspektiv kan följande 

kliniska implikationer rekommenderas för att möjliggöra ett vårdande förhållningssätt i 

det prehospitala vårdmötet med barn och deras föräldrar. 

 

• Fördela ansvaret om möjligt, så att en vårdare tar hand om föräldern och en om 

barnet. 

 

• Uppmuntra och inbjud föräldern att vara delaktig i vårdandet, även om föräldern 

inte tydligt visar en önskan om det.  

 

• Våga möta och bekräfta en orolig förälders känslor, tänk på att barnet är det 

viktigaste som finns i deras liv.  
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Bilaga 1 

 

EFTERLYSNING! DELA GÄRNA! 

 

Föräldrar till barn boende i Västra Götaland som haft besök av ambulans. 

Våra namn är Ida Larsson och Elin Gabrielsson. Vi skriver en magisteruppsats om hur 

föräldrar har upplevt det när deras barn blivit bedömt och/eller vårdat av 

ambulanspersonal. 

Vi är därför mycket intresserade av att komma i kontakt med er som stämmer in på 

kriterierna nedan; 

- Barnet ska vid tillfället ha varit max 7 år gammalt. 

- Det ska ha skett under 2018-nu. 

- Ni behöver behärska svenska språket. 

- Ambulans ska ha varit första vårdkontakten. Det ska alltså inte ha varit en transport 

mellan vårdcentral till sjukhus eller mellan olika sjukhus. 

- Tillfället ska inte ha varit i samband med förlossning.  

Vi kommer göra intervjuer på en plats och tid som bestäms av er. 

Det går att när som helst utan anledning avbryta sin medverkan. 

Vi vore mycket tacksamma om ni ville bidra till denna kvalitetsutveckling inom 

ambulanssjukvården. 

Om detta stämmer in på dig och du vill delta, skicka PM till någon av oss. 

 

 

Med vänlig hälsning Ida och Elin 
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                        Bilaga 2 
 

Information angående ett examensarbete om föräldrars 

upplevelse av ambulanssjukvård. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete, ambulanssjuksköterskans 

vårdmöte med barn och deras föräldrar, såsom det upplevs av föräldrarna. Vi är två 

sjuksköterskor som studerar på ambulanssjuksköterskeprogrammet vid Akademin för 

vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Syftet med vår studie är att belysa ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och 

deras föräldrar, såsom det upplevs av föräldrarna. Det finns idag gott om kunskap om 

hur sjuksköterskor upplever att vårda sjuka barn. Däremot saknas kunskap om hur 

föräldrar upplever ambulanssjukvården när deras barn är sjuka. Detta trots att det finns 

forskning som visar att föräldrarnas sinnesstämning är oerhört viktig för hur barnet mår 

och upplever vården både psykiskt och fysiskt. Vi vill intervjua dig då du varit med om 

detta och vi är intresserade av att veta hur du upplevde det ur ditt perspektiv. Dina 

uppgifter har vi fått genom en efterlysning på Facebook där du själv kontaktat oss via 

ett personligt meddelande. Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är 

en statlig myndighet. Med huvudman menas den organisation som är ansvarig för 

studien. 

Hur går examensarbetet till? 

För att få ihop material till vårt arbete kommer vi genomföra intervjuer, där vi ställer 

öppna frågor. Dessa kommer spelas in för att vi ska kunna lyssna aktivt och inte behöva 

fokusera på att skriva ner vad du berättar under intervjun. Intervjuerna kommer sedan 

analyseras och sammanställas till ett resultat. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

För att delta behöver du lämna ditt samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 

nedan]. 
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Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, kommer att 

förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid 

personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 

första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 

välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 

med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare: Ida Larsson och Elin Gabrielsson, Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp 

Handledare: Birgitta Wireklint Sundström Mail: Birgitta.Wireklint_Sundstrom@hb.se 
 

 

Samtycke om deltagande 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  
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