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Sammanfattning  
Andelen fall med kritiskt sjuka barn är få jämfört med vuxna. Vård av ett kritisk sjukt 
barn utgör en stor utmaning då barnets förutsättningar skiljer sig i olika åldrar vilket leder 
till att bedömningen, bemötandet och behandlingen måste anpassas till det enskilda 
barnet. Sjuksköterskan behöver skapa en förståelse för barnets livsvärld för att kunna 
bygga upp ett förtroende till barnet, vilket ofta är en förutsättning för att möjliggöra vidare 
vård. Samtidigt ska sjuksköterskan bedöma och påbörja behandling samt stötta och 
interagera med föräldrar. Vården har beskrivits som svår och situationen upplevs ofta 
stressfullt för såväl barnet, föräldrarna och ambulanssjuksköterskan. Syftet var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenhet av möte med kritiskt sjuka barn. Studiens metod 
utgjordes av en kvalitativ intervjustudie baserat på åtta semistrukturerade intervjuer av 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i en region i södra Sverige. Sjuksköterskor, 
både grundutbildade och specialistsjuksköterskor, från fyra olika ambulansstationer var 
representerade där en station var placerad i en större stad och de andra tre i mindre städer. 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet vilket resulterade i 
temat Ansvar utifrån de fyra huvudkategorierna Utsatthet, Kontrollbehov, Lättnad samt 
Trygghet. I studien identifierades en flerdimensionell ansvarskänsla hos 
sjuksköterskorna. Känslan att vården inte fick misslyckas och rädsla för att barnet skulle 
försämras bidrog till stress och oro i samband med vårdmötet. Ansvaret av att ha barnets 
liv i sina händer gjorde att sjuksköterskan ställde stort krav på sin egen insats och 
omhändertagandet. Erfarenhet, förberedelser, kommunikation och kollegialt samarbete 
utgjorde viktiga delar som påverkade omhändertagandet. 
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INLEDNING 
Ambulanssjukvårdens uppgift är att bedöma och behandla individer som drabbats av akut 
sjukdom eller skada samt transporterar dem till en sjukvårdsinrättning för vidare vård. 
Det ställer höga krav på sjuksköterskan att kunna utföra snabba och livräddande åtgärder 
till patienter i alla olika åldrar, från nyfödda till äldre. Svårt sjuka och skadade barn utgör 
endast en liten andel av ambulansuppdragen men den initiala bedömningen och insatserna 
kan vara livsavgörande. Barns fysiska, emotionella och psykologiska förutsättningar 
skiljer sig avsevärt mellan olika åldrar samt gentemot vuxna, vilket ställer krav på att 
sjuksköterskan innehar kunskaper och färdigheter gällande omhändertagande av barn. I 
mötet med barnet behöver sjuksköterskan få en inblick i barnets livsvärld för att kunna 
förstå dennes situation samt skapa förtroende. När ett barn blir sjukt eller skadat påverkas 
hela familjen och i vårdmötet behöver, förutom barnet, även föräldrar stöd och omsorg. 
Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplever vård av kritiskt sjuka barn som svårt 
och stressande. Författarna har i sitt eget arbete som sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården sett ett behov av en ökad förståelse för hur den prehospitala 
vårdpersonalen upplever möten med sjuka barn. Målsättningen med studien är att bidra 
till en ökad förståelse av sjuksköterskors erfarenheter vilket författarna hoppas kan 
användas för att utveckla den framtida prehospitala vården av kritiskt sjuka barn.   
 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens uppgift  
Ambulanssjukvård definieras enligt Socialstyrelsens författningssamling som ”hälso- och 
sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” 
(SOSFS 2009:10). Ambulanssjukvårdens uppdrag utgörs av att utföra avancerade och 
omedelbara vårdåtgärder till sjuka och skadade individer utanför sjukvårdsinrättningar 
samt ansvarar för transport av patienter (Rosén, Persson, Rantala & Behm 2018).  
  
Ambulansverksamheten i Region Jönköpings län utför årligen cirka 50 000 
ambulansuppdrag. Under år 2019 utgjordes 2253 uppdrag av patienter som var under 18 
års ålder. I 66 procent av uppdragen transporterades barnet till akutmottagning och 
resterande barn fick råd om egenvård, färdigbehandlades i hemmet eller transporterades 
till annan vårdinrättning, till exempel vårdcentral (Hegg 2020).1  
  
Det är vårdgivaren, i form av de landsting, privata företag eller annan utförare av 
ambulanssjukvården som ska säkerställa rätt kompetens hos ambulanspersonalen utifrån 
det prehospitala vårduppdraget (SOSFS 2009:10). Med bakgrund av att delegering av 
läkemedelsadministrering, bortsett från syrgas, inte får ske i ambulanssjukvården krävs 
att minst en i ambulansbesättningen är behörig att hantera läkemedel. Ambulanser i 
Sverige bemannas därför alltid med minst en legitimerad sjuksköterska (HSLF-FS 
2017:37; SOSFS 2009:10; Suserud 2005). 
  

 
1 Fredrik Hegg, områdeschef ambulansen Jönköpings län, område norr, muntlig kommunikation [2020-
01-24]. 
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Ambulanssjuksköterskans profession  
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) och Svensk sjuksköterskeförening 
beskriver grundplattform för ambulanssjuksköterskans yrkesutövning, utifrån 
International Council of Nurses etiska kod, omfattar de fyra ansvaren; motverka sjukdom, 
främjande av hälsa, lindra lidande och återskapa hälsa. Ambulanssjuksköterskans arbete 
innebär en stor variation då sjuksköterskan möter patienter med ett brett sjukdoms- och 
skadepanorama i alla olika åldrar. I arbetet ingår förmåga att kunna utforma en 
handlingsberedskap i oförutsedda situationer med knapphändig information.  
Ambulanssjuksköterskan kan tvingas verka i skilda och komplicerade miljöer, i 
kombination med höga krav gällande bedömning, prioritering och initiering av åtgärder. 
Förståelse för hur traumatiska och svåra händelser påverkar den enskilde patienten och 
närstående är en betydelsefull del av sjuksköterskans etiska förhållningssätt (RAS & 
Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 3–4). All hälso- och sjukvård ska utföras utifrån 
främjande av patientens integritet, delaktighet och autonomi (SFS 2014:821). I likhet med 
all hälso- och sjukvårdspersonal skall ambulanssjuksköterskan arbeta utifrån vetenskap 
och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i 
Samverkan (SLAS) (2007) har sammanställt en övergripande kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor i prehospital verksamhet. Den vägledande kompetenssammanfattningen 
innehåller krav på kännedom om barnets specifika anatomi och fysiologi samt kunskaper 
och förmågor att bedöma och behandla vanliga och allvarliga sjukdoms- och 
skadetillstånd hos barn. Även förmåga att utvärdera givna behandlingar och åtgärder samt 
kännedom om läkemedelsdoser och biverkningar ingår i sjuksköterskans kompetens 
(SLAS 2007).  
 

Prioritering, bedömning och beslutstöd  
I Sverige utgör Rapid Emergency Triage and Treatment System, RETTS, det 
dominerande prehospitala triage- och bedömningsverktyget. Fynden av undersökning, 
anamnes och vitala parametrar resulterar i att patienten tilldelas en triagefärg, där röd 
utgör den högsta allvarlighetsgraden. Patienter som erhåller en röd triagefärg bedöms ha 
ett livshotande tillstånd. Övriga färger orange, gul, grön och blå innebär en sjunkande 
allvarlighetsgrad. För bedömning av barn och ungdomar finns en modifierad RETTS 
modell, Rapid Emergency Triage and Treatment System-paediatrics (Magnusson, 
Herlitz, Karlsson & Axelsson 2018).  
 
Ett verktyg och system som hjälper ambulanssjuksköterskan att bedöma patientens 
tillstånd och rekommenderar behandlingsåtgärder benämns som beslutstöd. Beslutstödet 
kan utgöras av riktlinjer, triagesystem eller protokoll (Hagiwara, Henricson, Jonsson & 
Suserud 2011).   
  

Kritiskt sjuk patient  
Trots att begreppet ”kritiskt sjuk” inte har någon entydig definition använts det ofta. 
Baker (2015, s.3) väljer i sin studie att beskriva begreppet enligt följande: ”critical illness 
is defined as any immediately life-threatening disease or injury. It is the most severe stage 
of acute disease, and if left untreated, often leads to the death of the patient”. Inom 
akutsjukvården kan användningen av RETTS och andra triagesystem hjälpa 
sjuksköterskan att bedöma allvarlighetsgraden av patientens sjukdomstillstånd eller skada 
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samt prioritering av medicinska insatser (Travers, Waller, Bowling, Flowers & Tintinalli 
2002). I en studie av Magnusson, Herlitz, Karlsson, Jiménez-Herrera och Axelsson 
(2019), som undersökt triagering av barn upp till 16 år inom ambulanssjukvården, 
beskriver att 11 procent av patienterna uppvisade vitala parametrar som bedömt kunna 
öka risken för död. Sju procent av patienterna bedömdes ha en livshotande skada eller 
sjukdomstillstånd.        
 

Kritiskt sjuka och skadade barn i Sverige  
Sedan 1970-talet fram till 2010-talet har det setts en sjunkande trend över antalet barn 
som avlider i Sverige, från cirka 400 barn till 100 stycken årligen (Socialstyrelsen 2015). 
De övergripande orsakerna till att barn avlider varierar mellan olika åldrar. I Sverige utgör 
trauma den främsta anledningen till att barn äldre än ett år avlider. Även om typen av 
skadehändelser skiljer sig åt i olika åldrar utgör traumatiska skador den huvudsakliga 
orsaken till dödsfall fram tills 17 års ålder. En tredjedel av skadorna på barn och unga 
orsakas av händelser i anslutning till hemmiljö, näst följt av idrotts- och sportskador. 
Endast åtta procent samtliga traumatiska dödsfall orsakas av trafikhändelser (Schyllander 
2007). Beräkningar från Socialstyrelsen (2015) anger att ungefär 170 000 barn varje år 
besöker en akutmottagning till följd av en inträffad skada.    
 

Barn  
Barn definieras som en människa under 18 års ålder (SFS 2001:453; Unicef 2018, s. 14).  
Efter ett beslut i riksdagen i juni år 2018 började Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter, känt som FN:s barnkonvention, från 1 januari år 2020 gälla som 
svensk lag. Bakgrunden till beslutet är att främja ett synsätt som tar tillvara på barns 
rättigheter i offentlig verksamhet (Sveriges riksdag 2018). Barnkonventionens 
huvudprinciper utgörs av att respekt för alla barns lika värde, i beslutstagande utgå från 
barnets bästa, barnets rätt att få framföra sin åsikt samt möjlighet till utveckling och liv 
(Unicef 2018, s. 4). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt patientlagen (SFS 
2014:821) tydliggör att vård av barn alltid ska utföras med utgångspunkten att gynna 
patienten på bästa sätt. Hälso- och sjukvårdspersonal skall därmed, utifrån barnets ålder 
och mognad, skapa en uppfattning om barnets inställning och tankar angående 
vårdinsatser och behandling (SFS 2014:821). Det ställer krav på att personal inom hälso- 
och sjukvården kan ge individanpassad information, stöd och rådgivning till patienten 
(SFS 2017:30).   
 

Barn är inte små vuxna  
En betydelsefull kunskap hos ambulanssjuksköterskan är kännedom om fysiologiska, 
anatomiska samt psykologiska skillnader hos barn jämfört med vuxna. Barn kan således 
inte betraktas som små vuxna utan vårdaren måste anpassa undersökningar och 
behandlingar utifrån barnets förutsättningar (Nordén, Hult & Engström 2014). Det 
förekommer stora och betydelsefulla anatomiska och fysiologiska skillnader mellan barn 
och vuxna men även mellan barn i olika åldrar. Kendorf (2016, ss. 507–509) beskriver de 
olika skillnaderna som är viktiga att känna till i mötet med sjuka barn, de differentiella 
förutsättningarna resulterar i att ett barn lättare kan drabbas av vissa sjukdomstillstånd 
samt att deras tecken och symtom skiljer sig gentemot vuxnas. Barnets psykologiska och 
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emotionella utveckling förändras med åldern. Kunskaper hos vårdaren gällande skillnader 
i barnets utvecklingsnivå kan vara betydelsefull för bedömning och behandling av den 
unga patienten. Ett tydligt exempel utgörs av att yngre barn i större grad är beroende av 
samt trygga med sina föräldrar (Kendorf 2006, s. 507). Om barnet upplever 
ambulanspersonalen som främlingar kan det skapa en ökad oro och rädsla. Ambulansen, 
dess utrustning och vårdarens kläder kan framkalla rädsla hos barnet men i vissa fall även 
upplevas som spännande (Nordén, Hult & Engström 2014).     
 

Barns upplevelse av sjukdom och sjukvård  
En definition av patientens upplevelse av ett vårdmöte undersöks i en studie av Wolf, 
Niederhauser, Marshburn och LaVela (2014). En entydig definition eller beskrivning 
saknas men författarna menar att patientens upplevelse av ett vårdtillfälle kan beskrivas 
som en summa av patientens upplevda hjälpbehov, känslomässiga och kliniska 
interaktioner samt processer, miljöer och förväntningar (Wolf et al. 2014). Ahl och 
Nyström (2012) beskriver att patientens sammantagna upplevelse av det prehospitala 
vårdmötet till en betydande del beror på det första och inledande mötet mellan 
ambulanspersonalen och patienten. I en studie av Forsner (2006) undersökte författaren 
barns, i åldern 7–18 år, upplevelse av sjukdom samt möte med sjukvården. I resultatet 
identifierades både negativa och positiva upplevelser. De negativa erfarenheterna 
utgjordes bland annat av smärta eller rädsla för smärta samt utsatthet, brist på respekt och 
bristande förmåga hos personalen att lyssna till barnets åsikt. Det beskrivs även 
förekomma en ojämn maktbalans mellan barnet och sjukvårdspersonalen där barnets 
möjlighet att säga ifrån var begränsad samt upplevelser av restriktioner. Positiva 
upplevelser hos barnet utgjordes av tillit, trygghet och positiva relationer. Författaren 
menar att en central del i mötet mellan barn och vårdpersonal handlar om att respektera 
barnet utifrån dennes situation och personliga förutsättningar. Studien visade även att 
barn upplevde mötet som skrämmande när vårdpersonalen förmedlade ett stressigt 
attribut medan vårdare som uppträdde lugnt upplevdes vara mer närvarande (Forsner 
2006). I en intervjustudie av Coyne (2005) beskrivs att majoriteten av barnen vill bli 
involverade och delaktiga i vårdprocessen. För att barnet skulle uppleva sig respekterad 
var det betydelsefullt att deras åsikter om vården och olika åtgärder blev hörda. Enkel och 
lättförståelig information till barnet var viktigt för att de skulle känna delaktighet samt 
lättare kunna förbereda och återhämta sig efter olika undersökningar eller behandlingar. 
Barn som fick förutsättningar för att delta i vården upplevdes lugnare, gladare och mer 
respekterade (Coyne 2005). Nordgren och Fridlund (2001) beskriver att känslan av frihet 
och självbestämmande främjas när patienten får vara delaktiga i beslut kring sin vård.   
  

Familjens roll när ett barn blir sjukt  
Suserud (2003) beskriver att prehospitala vårdsituationer med barn utgörs av ett sampel 
mellan barnet, familjen och vårdaren. Ambulanssjuksköterskan behöver skapa en relation 
med både barnet och föräldrarna. Genom att skapa en trygghet till föräldrarna kan dennes 
trygghet avspeglas till barnet som ökar sjuksköterskans möjlighet att få undersöka och 
vårda barnet (Suserud 2003).   
 
I samband med vård av sjuka barn och dennes familj beskriver O’Malley, Brown, Krug 
och the Committee on Pediatric Emergency Medicine (2008) begreppet patient- och 
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familjecentrerad vård, medan Svensk sjuksköterskeförening (2015) endast använder 
termen familjecentrerad vård. Begreppen utgår från att bilda ett team mellan vårdaren, 
patienten och familjemedlemmar, där alla teamets styrkor, kulturer och expertis tas till 
vara. Grundtanken utgår från att se familjen som en helhet där varje familjemedlem utgör 
sin del och besitter olika kompetenser samt styrkor som gemensamt kan används i 
vårdsituationen. Patienten bör därmed förstås och bemötas utifrån ett familjärt 
sammanhang som inkluderar familjen, kulturer och värderingar. Förhållningssättet 
bygger på ett ömsesidigt deltagande utifrån en icke-hieratisk vårdrelation, vilket bidrar 
till att undvika enskilda tolkningsföreträden och att värdet av samtliga medlemmars 
kompetenser likställs.  
  
I en studie av Bentley (2005), som studerat föräldrarnas roll och upplevelse av en akut 
vårdsituation, beskrivs en tydlig ansvarskänsla och vilja att ge stöd till sitt barn. För att 
kunna utföra de delarna av föräldraskapet identifierade författaren att även föräldrarna 
var i behov av uppmuntran och stöd. I en studie av Jepsen, Rooth och Lindström (2019) 
framkommer det att föräldrar till akut sjuka barn förväntar sig att ambulanspersonalen har 
en god kunskapsnivå och uppträder professionellt samt att utrustning i ambulansen skall 
vara anpassad för barn. Även ett respektfullt bemötande från ambulanspersonalen samt 
att skapa en teamkänsla mellan personalen och familjen var betydelsefullt för föräldrarna. 
Samspelet mellan familjen och ambulanspersonalen beskrivs som en dynamisk process, 
där föräldrarna genom att dela information om barnets normaltillstånd, rädslor och 
tidigare hälsohistoria bjuder in ambulanspersonalen. Inkludering av familjen i teamet 
upplevs när vårdpersonalen aktivt lyssnar och bekräftar föräldrarna samt låter familjen 
delta i vårdsituationen. I de fall då föräldrarna inte känner sig inkluderade blir möjligheten 
till samarbete begränsad (Jepsen, Rooth & Lindström 2019).  
  
Föräldrarna har en betydelsefull roll på flera sätt i samband med sjuka barn. Enligt 
Bentley (2005) utgör föräldrarna en informationskälla samt utgör en kommunikativ länk 
mellan barnet och vårdaren. I intervjustudie av Roden (2005) som undersökte föräldrars 
involvering i vården av sitt akut sjuka barn framkommer att kommunikation utgjorde den 
viktigaste faktorn för upplevelsen av vårdmötet samt att upplevelser av 
kommunikationsproblem var vanligt förekommande. I en studie av Houston och Pearson 
(2010) beskriver även ambulanspersonal att kommunikationsproblem är ett möjligt 
hinder i situationer med vård av barn. I möten med barn som inte har utvecklad 
talförmåga, används ofta föräldrarna av ambulanspersonalen för att tolka barnets tecken 
och uttryck (Gunnvall, Augustsson, Lindström & Vicente 2018).   
  

Vårdande – förmågan att skapa relationer  
Skapande och uppbyggnad av en relation mellan patienten och vårdaren utgör en central 
del i vårdprocessen. Den mellanmänskliga kontakten beskrivs som fundamental för att 
patienten skall uppleva sig vårdad. Tre huvudsakliga faktorer hos vårdaren beskrivs som 
grundläggande för att kunna utveckla en relation mellan parterna. Inledningsvis behöver 
patienten uppleva sig betraktad och bemött både ur ett individ- och patientperspektiv. 
Vårdaren behöver även visa prov på kunskaper inom omvårdnad samt ha förmågan att 
integrera med patienten. Slutligen beskrivs behov av professionalism, i form av relevanta 
kunskaper och erfarenheter (Halldorsdottir 2008). Vårdarens möjlighet att skapa ett 
förtroende hos patienten utgör således en grundförutsättning för att utveckla en ömsesidig 
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relation, en kontakt som krävs för att vårdmötet ska kunna inledas (Suserud, Bruce & 
Dahlberg 2013).   
  
Benner (2001) beskriver varje möte med patienten som unikt, med olika behov och 
möjligheter, således måste både kliniska resonemang och bedömningar ske i relation till 
etiska överväganden. För att uppnå det krävs såväl teoretiska medicinska kunskaper som 
gedigna omvårdnadskunskaper.  
 

Att arbeta som sjuksköterska inom ambulanssjukvården  
Ambulanssjuksköterskans arbete innefattar möte med människor i kris som förväntar sig 
omedelbar hjälp. Det ställer höga krav på handlingsberedskap i form av att kunna bedöma, 
fatta beslut och utföra åtgärder snabbt och korrekt. Ambulanspersonalen är ofta den första 
kontakten med sjukvården i samband med akuta händelser, situationer som för både 
patienten och anhöriga kan upplevas som livsomvälvande (Suserud, Blomquist & 
Johansson 2002). Att ständigt ställas inför nya och oväntade situationer beskrivs som en 
intressant del av arbetet hos personal inom ambulanssjukvården. Egenskaper i form av 
kreativitet och flexibilitet beskrivs som betydelsefulla för att kunna klara av att arbeta 
under dessa förutsättningar (Ahl et al. 2005).   
 
I en studie av Sterud, Ekeberg och Hem (2006) framkommer att incidenten av olyckor 
hos ambulanspersonal är högre jämfört med andra yrkeskategorier inom sjukvården. Det 
framkommer även att upp till 20 procent av ambulanspersonalen i de genomgångna 
studierna lider av psykologiska besvär, dock har det inte kunnat fastställas om det skiljer 
sig från den totala befolkningen i respektive land. Förekomsten av stress hos 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Sverige beskrivs av Bohström, Carlström och 
Sjöström (2017) och flera faktorer som genererar ökad stress i arbetet har identifierats.   
 

Sjuksköterskans upplevelser i det prehospitala arbetet  
Från det att ambulanspersonalen får ett larm tills dess att de anländer till patienten sker 
en inre dialog och förberedelseprocess. Vårdaren använder tidigare upplevelser och 
kunskap för att skapa sig en bild av vad det kommer att möta när det anländer. 
Ambulanspersonalen tar till sig och påverkas av den erhållna förhandsinformationen från 
larmcentralen. En ökad stress och osäkerhet kan uppstå om de erhållna uppgifterna skiljer 
sig från den inre bild som vårdaren redan skapat (Jonsson & Segesten 2004). Händelser 
där tillgången till viktig information är bristfällig bidrar också till en ökad 
stressupplevelse (Bohström, Carlström & Sjöström 2017).  
  
I en artikel av Acebedo-Urdiales et al. (2016) beskriver författarna att sjuksköterskans 
känsloreaktion är tydligt kopplat till omsorg för patienten samt dennes besvär, lidande 
och oro. När sjuksköterskan lyckas att lindra patientens besvär uppstår en positiv 
känsloreaktion. Även sjuksköterskans upplevelser att kunna stötta närstående med oro 
och sorg resulterar i goda känslor. Förmågan att kunna ge närstående information om 
patientens tillstånd, som ger ökad insikt, skapar tacksamhet och förtroende gentemot 
vårdaren och resulterar i en emotionell tillfredsställelse. Bohström, Carlström 
och Sjöström (2017) beskriver dock i sin studie att ambulanspersonal, i samband med 
vård av kritiskt sjuka patienter, som upplevt att de inte kunna utföra tillräckliga insatser 
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och stöd till patienten samt närstående resulterat i känslor av misslyckande och 
otillräcklighet. Även upplevelsen av att inte besitta tillräcklig kompetens i kritiska 
situationer eller när patienten inte erhöll förväntad effekt av given behandling utgör en 
grund för stresspåslag (Bohström, Carlström & Sjöström 2017). Trots oro och osäkerhet 
hos vårdaren beskrivs denne ändå försöka förmedla ett lugn och inte uppvisa dessa 
känslor gentemot patienten (Jonsson & Segesten 2004). Förekomsten av negativa känslor, 
i form av sorg och vanmakt, beskrivs även kunna uppstå när en patient avlider och 
sjuksköterskan upplever en förlust i kampen mot patientens sjukdom (Acebedo-Urdiales 
et al. 2016).   
 

Sjuksköterskans möte med barn prehospitalt 
För att kunna möta barnet i dennes unika situation krävs att sjuksköterskan skapar en 
förståelse för barnets livsvärld. Utifrån denna förståelse och inlevelse kan sjuksköterskan 
få kunskap om barnets rädslor och besvär. Tillgång till barnets livsvärld skapas genom 
att bilda ett förtroende och att barnet upplever trygghet gentemot vårdaren. En viktigt 
inledande del för sjuksköterskan är att ge uppmärksamhet direkt till barnet genom 
ögonkontakt samt lugn och förtroendeingivande kommunikation. Faktorer som anpassat 
röstläge, beröring och lekfullhet, till exempel genom sång, kan bidra till att skapa en lugn 
miljö hos barn som är stressade och oroliga (Gunnvall et al. 2018). 
 
I en studie av Nordén, Hult och Engström (2014) undersöks ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda kritiskt sjuka barn. En generell uppfattning hos sjuksköterskorna 
i studien var att uppdrag med sjuka eller skadade barn genererar ett stresspåslag. I de fall 
då sjuksköterskan inte kunde ge eller då barnet erhöll felaktig behandling var tydligt 
förenat med frustration. I akuta händelser där barnet var kritiskt sjuk valde sjuksköterskan 
i hög grad att enbart utföra de mest akuta och nödvändiga åtgärderna. I dessa stressade 
situationer eftersträvade sjuksköterskan att snabbt ta patienten till ambulansen för att 
kunna arbeta i, en för dem, trygg miljö. Därefter prioriteras ofta en omgående och 
skyndsam transport till sjukhuset för att snabbt ge patienten tillgång till vidare vård och 
behandling. Föräldrarna beskrivs som en betydelsefull del i vårdandet och kontakten med 
barnet. Deltagarna i studien beskriver dock att inverkan av föräldrarnas närvaro och 
beteende på vårdsituationen upplevdes som både positiv och negativ. Föräldrar beskrivs 
som en viktig källa för trygghet och kommunikationen mellan vårdaren och barnet. 
Sjuksköterskorna försökte eftersträva att föräldrarna medföljde och deltog under 
vårdandet i ambulansen. I de fall då föräldrarna uppträder rädda samt osäkra upplever 
sjuksköterskan att dessa känslor ofta överförs till barnet och skapar ytterligare stress.    
 

Teoretisk referensram 
Livsvärldsperspektivet beskriver människans levda vardagsvärld och relationen till den 
(Dahlberg 2014, s. 54). Livsvärlden kan beskrivas som den värld som upplevs inom oss 
men även världen som utsträckning utanför oss (Asp & Fagerberg 2017, s. 69). Hur 
människan upplever livsvärlden är ytterst individuellt och även tolkningen är unik trots 
att människor i allmänhet kan ha en gemensam uppfattning (Dahlberg 2014, s. 54). 
Upplevda ”saker” i världen kallas för fenomen (Asp & Fagerberg 2017, s. 69). Genom 
kvalitativ forskningsintervju ges möjlighet att få inblick i och en beskrivning av personens 
levda vardagsvärld (Kvale & Brinkmann 2009a, ss. 43–44). Genom tillämpning av 
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livsvärldsperspektivet präglas uppsatsen av öppenhet samt följsamhet för fenomenet som 
studeras (Dahlberg 2014, s. 67). För att möjliggöra vårdande utifrån ett 
livsvärldsperspektiv bör sjuksköterskan vara medveten om att den egna förförståelsen kan 
bli ett hinder vid mötet av något nytt och oväntad. Genom att tillämpa 
livsvärldsperspektivet med ett öppet förhållningssätt kan den vård som utförs prehospitalt 
skapa trygghet för patienten som redan är utsatt för lidande och stress (Nyström & Herlitz 
2016, ss. 22–25). 
  
Kommunikation betyder ”göra gemensamt” på latin. Vårdande kommunikation är en 
grundförutsättning för förståelse av patientens verklighet samt upplevelse av lidande och 
hälsa. Kommunikation gör det möjligt att tolka deltagarnas upplevelse av fenomenet. 
Som vårdare skall patienten bemötas med respekt, tröst och tillit genom emotionell 
kommunikation. Genom emotionell kommunikation kan patienten bli förstådd samt ger 
vårdaren möjlighet att uttrycka stöd (Fredriksson 2017, ss. 321–324). För små barn vars 
talförmåga inte är utvecklad är föräldrarna en viktig kommunicerande länk (Gunnvall, 
Augustsson, Lindström & Vicente 2018). Enligt Fredriksson 2017 (ss. 325, 330) kan 
ömsesidig förståelse uppnås genom kommunikation och i vårdandet utgöra ett lindrande 
av patientens lidande. Genom att lindra lidande kan hälsa uppnås. Kommunikation kan 
öppna upp förståelse och medvetenhet för lidande genom att patienten förmedlar 
upplevelsen för både sig själv och vårdaren. 
  
Vårdande relation är där patientens lidande lindras. Förpliktelse, beröring, förhållande 
och berättelse är olika begrepps benämningar som beskriver begreppet relation. För 
patienten och vårdaren kan relationens innebörd yttra sig olika. Patienten är en människa 
som erhåller vård och betyder ursprungligen den lidande människan (Kasén 2017, ss. 97–
99). Enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) är det när sjuksköterskan tar sig tid 
att lära känna patienten samt får förståelse för dennes lidande och tillstånd som en insikt 
i patientens livsvärld kan uppnås. För att uppnå det behöver vårdaren möjliggöra rum för 
omvårdnad. Genom att skapa förståelse för patientens perspektiv och lidande erhåller 
sjuksköterskan verktyg för att kunna ge korrekt och nödvändig vård. 
 

Problemformulering  
Barn utgör en minoritet av andelen patienter som ambulanspersonalen möter, men i mötet 
med kritiskt sjuka barn är den prehospitala insatsen viktig och ibland livsavgörande. Barn 
utgör en bred population med stora fysiologiska, psykologiska, emotionella och 
patofysiologiska skillnader utifrån ålder och utveckling, vilket leder till höga krav på 
omhändertagande, medicinska kunskaper och praktiska färdigheter hos vårdarna. Barn 
upplever ofta vårdarna som främlingar vilket genererar rädsla och oro. För att skapa en 
relation och trygghet med barnet måste vårdaren därför skapa en förståelse för barnet och 
dennes livsvärld. När barn blir sjuka eller skadade drabbas hela familjen. Stress och oro 
för barnet gör att även föräldrarna är i behov av stöd och omhändertagande. De behöver 
också involveras i vården då de utgör en trygghetsskapande och kommunikativ länk 
mellan vårdaren och barnet.  
 
Ambulanspersonal beskriver vård av kritiskt sjuka barn som en av de svåraste och mest 
stressfulla situationerna i yrkesutövningen. Att vårda barn i okända miljöer, med 
bristfällig information och med höga krav från närstående kan orsaka ökad stress och 
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belastning på vårdaren. En central del av vilka känslor som vårdaren upplever är kopplat 
till den egna förmågan av att kunna omhänderta och utföra nödvändiga åtgärder. Positiva 
känslor beskrivs när vårdaren lyckas utföra nödvändiga insatser som lindrar barnets 
lidande. När vårdaren inte lyckas eller har möjlighet att lindra barnets lidande eller besvär 
uppstår känslor som skuld, skam och otillräcklighet. Eftersom kunskapen om 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka barn i en prehospital miljö är 
bristfällig, behöver fler studier genomföras.     
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kritiskt sjuka barn inom 
ambulanssjukvården. 
 
 
METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats har valts för att författarna vill fånga upp deltagarnas upplevelse vid 
vård av kritisk sjuka barn samt möjligheten till uttryck av känslor, beteende och 
uppfattningar kring ämnet i förhållande till deras livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009b, 
s. 1; Polit & Beck 2017, s. 59). Livsvärldsperspektivet är individens direkta och 
omedelbara uppfattningar av möten i deras dagliga liv. Genom att försöka förstå 
deltagarnas upplevelse utifrån ett livsvärldsperspektiv behöver författarna tolka meningen 
i det som berättas (Kvale & Brinkmann 2009b, ss. 30–31). Vid induktiv ansats tolkas 
insamlat data förutsättningslös, sökande efter samband som kan mynna ut i slutsatser (Elo 
& Kyngäs 2008). Genom tolkning av deltagarnas upplevelse hoppas författarna få en 
förståelse för fenomenet (Streubert & Carpenter 2011, s. 10). 
  

Deltagare 
Verksamhetschefen kontaktades innan intervjuerna påbörjas för att erhålla godkännande 
för genomförande av intervjustudien inom regionen. Kontakt togs via mail och 
verksamhetschefen erhöll information om studiens genomförande och syfte, se bilaga 1. 
Efter skriftlig godkännandet tog författarna kontakt med sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården i länet. Med bakgrund av studiens syfte fastställdes 
inklusionskriteriet att deltagarna skulle ha erfarenhet av att ha vårdat minst ett kritisk sjukt 
barn i ett prehospitalt sammanhang. Eftersom författarna önskar få en ökad insikt i 
sjuksköterskans egna upplevelser av ett patientmöte valde författarna att inte definiera 
kritiskt sjukt barn enligt parametrar eller tillstånd. Intervjudeltagarna fick därmed själva 
identifiera upplevda fall när barnet har bedömts vara kritiskt sjuk eller skadad.  
Arbetslivserfarenhet och kön var inte av vikt för intervjustudien. Information om studien 
mailades ut till sjuksköterskorna på fyra stationer inom regionen. Urvalet i en kvalitativ 
intervjustudie är inte slumpmässigt enligt Polit och Beck (2017, s. 492), utan deltagarna 
väljs ut av författarna för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Spridningen av urvalet 
av sjuksköterskor på fyra olika stationer utfördes i syfte att få en bredare bild av 
upplevelsen utifrån regionala förutsättningar, till exempel skillnader i avstånd till 
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patienten, akutmottagningar och tätheten av ambulanser. Författarna skickade ut 
informationsbrevet i god tid så att deltagarna fick möjlighet i lugn och ro läsa igenom 
brevet samt fatta beslut om medverkan (Kjellström 2017, s. 69). De personerna som 
önskade delta fick skriftlig information om studien, att det är frivilligt att delta samt att 
de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att ange orsaken, se bilaga 2. Åtta 
deltagare anmälde sig via mail att de var intresserade av att delta i studien. Tre av 
deltagarna uppfyllde tyvärr inte inklusionskriteriet och således exkluderades. Vilket 
lämnade författarna med fem deltagare och dessa inkluderades i studien. För att få 
tillräckligt med data valde författarna att tillfråga resterande tre deltagare muntligt. 
Deltagarna tillfrågades på författarnas arbetsplats och gav ett muntligt godkännande att 
medverka i studien. Före påbörjandet av intervjuerna fick dessa deltagare även ta del av 
dokumentet om informerat samtycke. Enligt Malterud (2009, s. 60) kan få antal deltagare 
(4–7) vara tillräckligt för att genera material som är tillräckligt rikt på information om det 
teoretiska förarbetet är väl genomarbetad samt utgår från en grundlig områdeskunskap. 
Totalt intervjuades åtta deltagare, 4 av dem jobbar på ambulansstation A, 2 på 
ambulansstation B, 1 på ambulansstation C och 1 ambulansstation D. Deltagarna bestod 
av sex män och två kvinnor. Sju av deltagarna var vidareutbildade sjuksköterskor inom 
ambulans, anestesi eller distrikt. Arbetserfarenhet inom ambulanssjukvården varierade 
mellan 1 till 17 år.  

  
Datainsamling  
Semi-strukturerade intervjuer tillåter deltagarna att dela med sig av sina upplevelser, 
erfarenheter samt möjligheten till att ge öppna svar, men samtidigt säkerhetsställa att 
författarna erhåller den information som behövs (Polit & Beck 2017, s. 510; Streubert & 
Carpenter 2011, s. 34). Semi-strukturerade intervjuer används med fokus på ett område 
som med hjälp av guidande frågor leder deltagarna tillbaka till ämnet (Kvale & 
Brinkmann 2009b, s. 130). Öppna frågor som ”Beskriv i detalj din upplevelse vid vård 
av kritisk sjuka barn.” och ”Kan du berätta om ett fall när du vårdade ett barn som du 
bedömde var kritiskt sjuk eller skadad.” Intervjuerna utfördes individuellt på deltagarnas 
arbetsplats eller av dem önskad plats. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 
Danielsson (2017a, s. 150) rekommenderar att samma plats för samtliga intervjuer 
används därvid deltagarnas arbetsplats. Under den förberedande kvalitativa 
forskningsmetodik kursen samt i inledningen av forskningsarbetet genomförde 
författarna en gedigen kunskapsöversyn i litteratur och forskning över ämnesområdet. 
Författarna skapade en intervjuguide utifrån det studerade kunskapsläget samt studiens 
syfte och frågeställning (Danielsson 2017a, s. 146). Intervjun utfördes tillsammans där 
den ena författaren höll i intervjun medan den andra betraktade och förde noteringar 
(Danielsson 2017a, s. 149). Intervjuerna varade mellan 30–45 minuter.  
  

Dataanalys 
Insamlat material tolkades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys av 
Erlingsson och Brysiewicz (2017). En kvalitativ innehållsanalys valdes med syftet för att 
få ny insikt, tillhandahålla fakta och kunskap i samband med vård av kritiskt sjuka barn. 
Under analysen har författarna haft medvetenhet om att den egna förförståelsen kan 
påverka datainsamlingen och analys av arbetet. Med den vetskapen har författarna jobbat 
förutsättningslöst under datainsamlingen och analysen. Inspelade intervjuer 
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transkriberades ordagrant som är ett viktigt steg i förberedande av innehållsanalysen. 
Sedan fortsatte processen genom att texterna lästes flera gånger för att få ökad insikt om 
innehållet. Vid läsning av texterna fördes noteringar om initiala tankar, intryck och 
reaktioner som uppstod under intervjun. Dessa noteringar var viktiga vid senare tillfälle 
när texten bröts ner till mindre delar och noteringarna bekräftade den initiala 
uppfattningen av texten. Därefter påbörjades fragmentering av texterna genom att dela 
upp texterna i mindre delar, så kallade meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter 
kan vara ord eller meningar som svarade på uppsatsen syfte. Därefter kondenserades 
meningsbärande enheterna ytterligare där texten förkortas för att förenkla analysen. Det 
utfördes varsamt så att betydelsefull information och det huvudsakliga innehållet inte 
förlorades. De kondenserade meningsbärande enheterna delades därefter in i olika koder 
som beskrevs med ett eller två ord. Orden valdes med så exakt beskrivning som möjligt 
om vad kondenserade meningsbärande enheter handlade om. De två sista stegen i den 
kvalitativa innehållsanalysen var ytterligare indelning genom kategorisering samt teman. 
Kategorisering utfördes genom att sammanföra koder, som genom likheter och olikheter 
samt liknande aspekter relaterades till varandra, grupperades till kategorier. Genom 
kategorisering kan frågor som vad, när, hur och vem besvaras. Analysprocessen 
exemplifieras i Tabell 1. Teman skapades så att underliggande mening i två eller flera 
kategorier kunde uttryckas. Teman svara på frågor som varför, hur eller på vilket sätt. 
Genom beskrivande temanamn kan läsaren nås både intellektuellt och emotionellt 
(Erlingsson & Brysiewicz 2017). Efter genomgång av data som ligger till grund för 
kategorierna identifieras en tydlig ansvarskänsla hos sjuksköterskan. Genom att 
identifiera ett tema möjliggörs att data lyfts till en högre abstraktionsnivå (Erlingsson & 
Brysiewicz 2017). 
 
Tabell 1. Analysprocess 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

I det här jobbet 
så vet vi ju att 
vuxna dör. Men 
på nått sätt 
kommer man 
ju… aldrig 
acceptera… 
acceptera att 
barn dör.  

I det här jobbet 
vet vi att vuxna 
kan dö, men 
man kan aldrig 
acceptera att ett 
barn dör.  
 

Känslomässig 
påverkan 

Känna sig 
berörd 

Utsatthet 

Man skärper till 
sig kanske en 
extra nivå än när 
man vårdar 
kritisk sjuka 
vuxna, om man 
jämför så 

När man vårdar 
barn skärper 
man till sig en 
nivå extra 
jämfört med 
vuxna. 

Ökad skärpa Få extra 
förmåga till 
ökad skärpa i 
arbetet 

Kontrollbehov 

Det är alltid en 
skön känsla att 
komma fram till 

Man vill helst 
åtgärda 
problemet eller 

Förändring av 
tillstånd 

Känna lättnad 
när barnets 

Lättnad 
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målet. Vårt mål 
är ju att… 
tillstånds inte 
skulle förvärras. 
Helst förbättras. 
Och allra helst 
att man kan 
åtgärda 
problemet… om 
vi få säga så, 
bota patienten. 
Det är det allra 
bästa. 

förbättras men 
om inte det går 
vill man att inte 
tillståndet ska 
försämras i alla 
fall. Det ger en 
skön känsla. 

tillstånd 
förbättras 

 

Etiska överväganden   
Helsingforsdeklarationen är utvecklad av World Medical Association (WMA) (2018) och 
består av etiska riktlinjer för medicinsk forskning som involverar människor samt 
forskning som berör material och data som kan härledas till deltagarna i forskningen. 
Forskningens och samhällets behov får ej sättas före människors välbefinnande, vilket 
blir en övervägning av risk-nyttoförhållande mellan deltagarnas bästa och samhällets 
forskningsbehov (Codex 2019a; WMA 2018). Deltagarna erhöll både muntligt och 
skriftlig information för att kunna ge ett informerat samtycke (Codex 2019b; Kvale & 
Brinkmann 2009b, s. 70). Deltagarna informerades övergripande om uppsatsen, syftet, 
metod, risker vid deltagande samt att det är författarna som är huvudansvariga (Codex 
2019b). I författarnas examensarbete fanns inget behov av etikprövning då det inte 
innebar risker eller berörde känsliga uppgifter om deltagarna (SFS 2003:460). 
Information som delgavs av deltagarna kommer inte kunna spåras, då insamlade data 
avidentifierades. Informationen kommer inte att delges till utomstående utan 
godkännande från deltagarna (Polit & Beck 2017, s. 147). Deltagarna informerades även 
om att allt material kommer att förstöras efter examinering av uppsatsen. Författarna 
reflekterade över att det kunde tillstöta motsättning mellan datainsamling samt 
deltagarnas välbefinnande och yrkesroll. Författarna var medvetna att datainsamlingen 
inte får ske på bekostnad av deltagarnas integritet och välbefinnande (Kjellström 2017, s. 
76). Vid återberättande av deltagarnas upplevda erfarenheter fanns risk för känslomässiga 
reaktioner. Med bakgrund av det kontaktade författarna kamratstödjare på arbetsplatserna 
för att vid behov erbjuda stöd till deltagarna. Möjligheten till samtalsstöd informerades 
till samtliga deltagare före påbörjande av intervjun. 
 
 
RESULTAT 
Analysarbetet resulterade i ett tema, fyra kategorier samt sjutton underkategorier som 
presenteras i tabell 2. Upplevelsen av mötet med kritiskt sjuka barn beskrivs utifrån 
följande kategorier: Utsatthet, Kontrollbehov, Lättnad samt Trygghet. 
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Tabell 2. Resultatets tema, kategorier och underkategorier 
 

Tema Ansvar 
Kategori Utsatthet Kontrollbehov Lättnad Trygghet 

Underkategori 
Känna sig 
berörd 

Känna behov av 
struktur 

Känna lättnad 
när barnets 
tillstånd 
förbättras 

Känna 
trygghet i 
tidigare 
erfarenheter 

Känna 
osäkerhet 
relaterat till 
ovana 

Få extra 
förmåga till 
ökad skärpa i 
arbetet 

Känna lättnad 
vid 
överlämnandet 

Se betydelsen 
i 
förberedelser 

Känna sig 
otillräcklig 

Hantera 
föräldrars oro  

Känna behov 
av att bearbeta 
sina känslor 

Känna stöd i 
kollegialt 
samarbete 

Känna hinder i 
barnets 
oförmåga att 
kommunicera 

Främja lugn för 
barnet och 
anhöriga 

Utvecklas och 
känna glädje 
vid positiv 
återkoppling  

 

Känna 
ensamhet  Behålla lugnet   

 

Ansvar  
Författarna identifierade en känsla av ansvar hos sjuksköterskorna som ett tema. 
Ansvarskänslan och dess påverkan på sjuksköterskan identifierades i flera dimensioner. 
De kände ett stort ansvar i mötet med ett kritisk sjukt barn. Ansvaret och därtill kraven 
på sig själva och den vård man lyckades utföra var både riktad mot barnet och deras 
närstående. Sjuksköterskorna kände ett krav, dels från dem själva men även från föräldrar, 
att det inte fick gå dåligt för barnet. Det i kombination med ovana att möta kritiskt sjuka 
barn utgjorde en grund för rädsla och oro. Flera aspekter, som till exempel långa avstånd 
och bristande kollegialt stöd, ökade kravet och ansvarskänslan. När den utförda vården 
gynnade barnet upplevdes positiva känslor där ansvaret blev lättare att bära. Även i de 
situationer där sjuksköterskan upplevde stöttning från sin kollega eller från personal på 
akutmottagningen minskade det egna ansvaret för barnet. 
 

Utsatthet 
Vård av barn berör ambulanssjuksköterskan känslomässigt och vården skiljer sig mot 
vuxna. Känsla av utsatthet och ensamhet i arbetet berodde bland annat på svårigheter att 
kommunicera med barnet, bristande kompetens samt otillräckligt stöd från kollega och 
långa avstånd till sjukhuset. 
 
Kategorin innehåller underkategorierna: Känna sig berörd, Känna osäkerhet relaterat till 
ovana, Känna sig otillräcklig, Känna hinder i barnets oförmåga att kommunicera och 
Känna ensamhet.  
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Känna sig berörd  
Känslomässig påverkan vid vård av barn skiljer sig mot vård av vuxna patienter. En del 
av skillnaden utgjordes av att sjuksköterskorna hade mindre vana av vård av kritiskt sjuka 
barn än vuxna, vilket inte gav samma rutin och trygghet. Sjuka barn tenderade att beröra 
sjuksköterskan på ett djupare känslomässigt plan. Barn beskrevs komma närmare inpå 
vårdarens känslor och det var svårare att upprätthålla en distans mellan barnet och sina 
känslor. Mötet och vården innefattade både rädsla och otrygghet. Ansvarskänslan över att 
ha ett barns liv i sina händer i kombination med egenupplevda krav på att det inte fick gå 
dåligt för barnet framkallade rädsla och oro. I situationer där föräldrarna inte var 
närvarande ställdes ytterligare krav på sjuksköterskan, att förutom det medicinska 
ansvaret, även överta ett vårdnadsansvar för barnet vilket var en egendomlig känsla. 
Obehagskänsla för att vårda ett svårt sjukt barn var mest påtagligt på vägen ut till 
patienten och väl framme övergick fokus på att vårda barnet och obehaget minskade. 
Oförmåga att hantera praktiska moment, däribland luftvägen, på ett adekvat sätt utgjorde 
också en källa för oro. Även om känslorna att vårda kritiskt sjuka barn upplevdes som 
jobbiga, beskrevs de känslomässiga reaktionerna som viktiga för att sjuksköterskan skulle 
bli alert och prestera bra i vårdsituationen.  
 
“Det sitter i mycket längre, just den känslomässiga biten. Jag blir mer känslomässigt 
engagerad när det är barn än vuxna känner jag.” 
 
De sjuksköterskor som hade egna barn beskrev att föräldraskapet påverkade deras 
upplevelser av att vårda andras barn och en påtaglig skillnad upplevdes före respektive 
efter att de blivit föräldrar. Sjuksköterskan relaterade det sjuka barnet till sina egna vilket 
orsakade ett större obehag och stress. Den känslomässiga reaktionen kunde hämma 
arbetet med barnet. Förutom känslor för barnet kände sjuksköterskan också att kontakten 
till föräldrarna förändrats, dels i form av att sjuksköterskorna kunde relatera till 
föräldrarnas oro på ett annorlunda sätt men även att kraven upplevdes större.   
  
“Jag tycker det är stor skillnad. Jag ser ju inte den flickan som hade vält en gryta med 
kokande vatten över sig. Det var ju inte den flickan som låg där, det var ju min egen 
dotter.”    
 

Känna osäkerhet relaterat till ovana          
Vård av kritiskt sjuka barn beskrevs som ovanligt. Det gjorde att sjuksköterskan upplevde 
att det inte fick någon rutin eller vana av att hantera barn som var kritiskt sjuka. När väl 
sjuksköterskan hamnade i en sådan situation bidrog den bristande erfarenheten till 
osäkerhet, stress samt begränsning i arbetet. Osäkerheten ledde dock till att 
sjuksköterskan var mer noggrann för att undvika misstag. Bristen på erfarenhet gjorde 
även att sjuksköterskan kände rädsla över att inte kunna hantera en försämring av barnets 
tillstånd tillräckligt bra.  
  

Känna sig otillräcklig  
Känslor av otillräcklighet fanns i möten med barn som var kritiskt sjuka och där 
sjuksköterskan upplevde sig sakna tillräcklig kompetens och förmåga att hantera 
situationen. Att inte kunna etablera en infart beskrev sjuksköterskan som särskilt jobbigt 
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och kunde bidra till att hela arbetsinsatsen upplevdes som dålig. Även i de fall när den 
givna behandlingen inte gav önskad effekt eller när sjuksköterskan saknade 
förutsättningar att kunna ge ytterligare vård skapades en känsla av maktlöshet. I de 
situationer där barnet krävde allt fokus och när ambulanspersonalen snabbt var tvungen 
att lämna platsen kände sig sjuksköterskan otillräcklig och frustrerad över att inte kunna 
ge stöd och tid till närstående.  
  

Känna hinder i barnets oförmåga att kommunicera  
Framför allt hos yngre sjuka barn upplevde sjuksköterskorna att brist på information 
påverkade vården negativt, då möjligheten att bedöma barnets sjukdomstillstånd 
försvårades. Informationsbrister utgjordes dels av avsaknaden av verbal kommunikation 
från barnet samt att stressen hos sjuksköterskan hämmade möjligheten att bearbeta 
informationen. Föräldrarna ansågs utgöra en viktig kunskapskälla, dels med anamnes och 
dels genom att förklara skillnaden mellan barnets aktuella tillstånd och det normala. I det 
fall då barnet kunde kommunicera var barnets information viktig. I de fall då 
informationen var knapphändig blev barnets allmäntillstånd och beteende viktiga 
parametrar i bedömningen. Sjuksköterskorna upplevde att yngre barn i högre grad än 
äldre inte förställde eller förminskade sina besvär och det som uttrycktes av barnet 
uppfattades som äkta.        
  

Känna ensamhet  
I situationer där samarbetet med kollegan inte fungerade påverkades sjuksköterskan 
negativt. När kollegan uppfattades som stressad eller när kommunikationen i teamet var 
bristfällig uppkom otrygghet och osäkerhet. När sjuksköterskan inte upplevde tillräckligt 
stöd från sin kollega ledde det till känslor av ensamhet och det egna ansvaret ökade. Ökat 
krav på ansvar och den egna insatsen beskrevs även förekomma i högre grad när 
sjuksköterskan arbetade med en oerfaren kollega.   
  
Avståndet och tiden till hjälp beskrevs vara betydelsefull i samband med prehospital vård 
av kritiskt sjuka barn. Med detta avsågs dels möjligheten att få assistans av en ytterligare 
ambulans eller narkospersonal och dels tiden att transportera barnet till en mottagande 
sjukvårdsinrättning, i första hand en akutmottagning med barnkompetens. När barnets 
tillstånd bedömdes vara kritiskt orsakade långa transporttider ökat obehag och stress. 
Även oro för att barnet skulle bli sämre under transporten ökade. Beslut om åtgärder och 
dess möjliga konsekvenser behövde övervägas mer noggrant vid längre avstånd.         
  

Kontrollbehov 
Kontroll över situationen samt fokus på patienten var viktiga faktorer för att föra 
vårdprocessen framåt. Bibehållande av lugnet skapade förutsättningar för god vård samt 
ingav trygghet till föräldrar och anhöriga.  
 
Kategorin innehåller underkategorierna: Känna behov av struktur, Få extra förmåga till 
ökad skärpa i arbetet, Hantera föräldrars oro, Främja lugn för barnet och anhöriga och 
Behålla lugnet. 
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Känna behov av struktur  
Inledningsvis i vårdmötet beskrevs arbetet med att få kontroll över situationen som en 
viktig del. Förmågan att fokusera och prata direkt till barnet var viktig för att skapa tillit. 
Ärlighet gentemot barnet utgjorde en grundsten för att skapa förtroende och trygghet. Om 
sjuksköterskan inte talade sanning riskerade barnet att tappa förtroende vilket försvårade 
möjligheten att ge vård. Förmågan att arbeta metodiskt utifrån en inövad struktur med 
enkla steg ansågs positiv i en stressad situation och skapade möjligheter att prioritera 
nödvändiga åtgärder. Metodiskt arbete och möjligheten att prioritera vad som var viktigt 
gav positiva känslor av att arbetet flöt på. Ibland behövde sjuksköterskan ta ett steg 
tillbaka för att kunna utvärdera situationen, genom att till exempel ringa till läkare för 
rådgivning eller läsa i behandlingsriktlinjer, i syfte att komma vidare i vårdprocessen. I 
samband med vård av kritiskt sjuka barn intog sjuksköterskan ett smalt synsätt och blev 
mer fokuserade, vilket hjälper till att hantera den akuta situationen. Att fatta beslut i dessa 
situationer beskrivs som svårt men är viktigt för att föra vårdprocessen framåt.   
 

Få extra förmåga att fokusera till ökad skärpa i arbetet  
Fall med kritiskt sjuka barn beskrevs väcka förmågor och skärpa inombords som 
sjuksköterskan annars sällan upplevde. Den ökade skärpan utgjordes av att 
sjuksköterskan blev mer fokuserad och gick upp en nivå i sin arbetskapacitet. 
Anledningen till den ökade skärpan och förmågan var kopplad till den känslomässiga 
påverkan av det sjuka barnet samt oro för barnets tillstånd.       
  
“Det är första och enda gången under alla mina år här på ambulansen som jag har gjort 
mun-mot-mun inblåsningar…”   
 

Hantera föräldrars oro  
Det första mötet på plats, när barnet misstänktes vara svårt sjukt, innehöll ofta stress och 
oro hos föräldrarna. Det fanns en skillnad i graden av oro mellan föräldrar utifrån hur de 
uppfattade barnets tillstånd i förhållande till sjuksköterskans bedömning. En del var mer 
oroliga över barnets tillstånd medan andra föräldrar inte förstod allvaret och därmed inte 
uttryckte samma oro initialt. Oroliga föräldrar kunde utgöra ett hinder för att arbeta och 
agera men samtidigt utgjorde föräldrarna en viktig informationskälla och gav barnet 
trygghet med sin närvaro. Föräldrarnas roll och placering i ambulansen var inte alltid 
given men utgångspunkten var att föräldrarna skulle få möjlighet att vara nära barnet 
samtidigt som sjuksköterskan fick tillräckligt utrymme och möjlighet att vårda. 
Situationer där ambulanspersonalen samarbetade och skapade ett gemensamt team med 
föräldrar och närstående upplevdes positivt för sjuksköterskan.  
  
Sjuksköterskan upplevde förväntningar och press från närstående att kunna agera och 
hjälpa barnet i den aktuella situationen. Trots att sjuksköterskan upplevde höga 
förväntningar från närstående fick pressen inte hindra sjuksköterskan från att agera.      
  

Främja lugn för barnet och anhöriga  
Ambulanspersonalens ansåg att deras närvaro bidrog till att skapa lugn och trygghet för 
föräldrarna. En sjuksköterska beskrev hur närvaron kunde inge trygghet till föräldrarna:  
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“Det är så viktigt att allt blir bra och man kan inge trygghet. Vi är här nu, nu ska vi 
hjälpa ditt barn.”  
  
De upplevdes svårt att utåt sett förmedla lugn i situationen samtidigt som sjuksköterskan 
kände stress inombords. Humor kunde användas av ambulanspersonalen där ett leende 
och skratt bidrog till att inge trygghet till både barnet och föräldrarna.   
  
Oro från föräldrarna avspeglades hos barnet och genom att lugna föräldrarna skapades en 
rofylld och trygg miljö runt barnet. I de situationer där föräldrarnas oro var påtaglig var 
arbetet med att lugna dem en av de mest prioriterade delarna. Förutom närvaro och vården 
av barnet utgjorde även information ett viktigt redskap för att inge lugn och trygghet. För 
att föräldrarna skulle kunna hantera informationen gavs korta och sakliga uppgifter om 
bedömningen samt vilka åtgärder och vidare planering som var aktuella.   
 

Behålla lugnet   
Vid vård av sjuka barn utvecklades en högre grad av stress hos sjuksköterskorna jämfört 
med kritiskt sjuka vuxna. Stressen för det sjuka barnet började redan under färden till 
patienten och i de fall då det var en kort framkörningstid hann inte stresspåslaget byggas 
upp i lika stor utsträckning. Närvaro av stress i vårdsituationen uppfattades störa arbetet 
då möjligheten att fatta bra beslut försämrades samt förmågan att behålla kontroll av 
situationen minskade. Förmågan att kunna hantera sin stress och behålla lugnet 
möjliggjorde en god vård och gav sjuksköterskan en bra känsla i arbetet.      
  
“För om jag blir stressad då tänker jag dåligt och man tar dåliga beslut.”     
 

Lättnad 
Lättnad uppstod när barnets tillstånd förbättrades samt vid överlämning till högre 
medicinsk kompetens. Återkoppling och uppföljning resulterade i lärande och reflektion 
för ambulanssjuksköterskan, men var även viktigt för bearbetande av känslor och 
upplevelser. 
 
Kategorin innehåller underkategorierna: Känna lättnad när barnets tillstånd förbättras, 
Känna lättnad vid överlämnandet, Känna behov av att bearbeta sina känslor och 
Utvecklas och känna glädje vid positiv återkoppling. 
  

 
Känna lättnad när barnets tillstånd förbättras  
Barnets tillstånd och förändringar av det utgjorde en viktig del av upplevelsen av 
händelsen. När ambulanspersonalen kom fram till barnet och identifierade ett bättre 
tillstånd än vad de förväntat upplevde de en lättnadskänsla. Två faktorer som gav påtaglig 
lättnadskänsla samt ingav hopp hos sjuksköterskan var när barnet andades själv och var 
vaket. Det primära målet för sjuksköterskan var att bota eller förbättra barnets tillstånd 
men om detta inte var möjligt övergick målsättning till att undvika en ytterligare 
försämring. När sjuksköterskan såg en förbättring av barnets mående genererade det en 
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känsla av stolthet. Förbättring av barnets tillstånd utgjorde den optimala feedbacken över 
arbetet på plats men även om barnets tillstånd förbättrats fanns det hela tiden en oro för 
försämring.     
 

Känna lättnad vid överlämnandet  
En tydlig lättnadskänsla beskrivs när ambulanspersonalen lämnade av det kritiskt sjuka 
barnet till personalen på akutmottagningen. När mottagande personal hade rätt kompetens 
och uppträdde lugnt kände sjuksköterskan trygghet i överlämnandet. När sjuksköterskan 
upplevde sig begränsad i sin kunskap samt inte hade möjligheten att utföra ytterligare 
vårdåtgärder prehospitalt upplevdes en lättnadskänsla av att lämna över barnet till högre 
medicinsk kompetens. Förutom att lämna över barnet i fysisk bemärkelse utgjorde även 
överlämnandet av ansvaret för barnet en tydlig lättnadskänsla.   
  

Känna behov av att bearbeta sina känslor  
Efter att sjuksköterskan hade vårdat ett kritisk sjukt barn fanns behov av samtal och 
bearbetning av sina känslor. Samtal med kollegan ansågs utgöra det viktigaste forumet 
och organiserad debriefing upplevdes sällan nödvändig. Även om utfallet för hur det gick 
för barnet påverkade behovet av samtal beskrev även sjuksköterskorna ett behov av att 
bearbeta sina upplevelser och känslor även när barnet klarat sig bra. I den akuta 
situationen beskrev sjuksköterskorna att fokusen var på att vårda barnet och den 
känslomässiga reaktionen uppstod efter att barnet hade lämnats över på 
akutmottagningen. Känslor av tomhet och trötthet beskrevs uppstå när stressen avtagit. 
En sjuksköterska beskrev behovet av att få bli trött och känslomässigt påverkad efteråt 
enligt följande:  
  
“Men det är först då man kommer dit man börjar titta ut ur den där bubblan, man ser 
vad som egentligen hände. Men den bubblan tycker jag är viktig att få finnas, för annars 
blir vi ju bara robotar. Vi måste få känna efter, måste få bli trötta. Vi måste få bli 
påverkade.”        
  
Sjuksköterskorna beskrev att efter allvarliga händelser med barn så rannsakade de sig 
själva och sitt arbete. Samtalet med kollegan utgjorde ett forum där man gick igenom 
händelsen och identifierade vad som gick bra samt vad som kunde gått bättre. De ansågs 
viktigt att ha högt i tak och undvika skuldbeläggning.   
 

Utvecklas och känna glädje vid positiv återkoppling  
Det fanns behov av återkoppling och uppföljning i efterhand avseende hur det hade gått 
för barnet. Möjligheten att få uppföljning via patientens journal beskrevs som viktig och 
hjälpte till att bearbeta händelsen. När sjuksköterskan kunde läsa att det hade gått bra för 
barnet genererade det glädje samt tillfredsställelse över arbetsinsatsen. Återkopplingen 
ansågs också utgöra en betydelsefull möjlighet till lärande och reflektion över sitt arbete. 
Det tillfällen när sjuksköterskan fick personlig positiv feedback på sitt arbete av 
personalen på akutmottagningen framkallade det glädje och stolthet.  
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Trygghet 
Tidigare erfarenheter, mentala och praktiska förberedelse på vägen ut till patienten samt 
kollegialt stöd bidrog till trygghet samt förde vårdprocessen framåt.  
 
Kategorin innehåller underkategorierna: Känna trygghet i tidigare erfarenheter, Se 
betydelsen i förberedelser och Känna stöd i kollegialt samarbete. 
  

Känna trygghet i tidigare erfarenheter  
Erfarenhet ansågs bidra till ett bättre omhändertagande av kritiskt sjuka barn. Förutom 
tidigare liknande erfarenheter, utgjorde även vårdmöten med barn som inte var kritiska 
sjuka och från det egna föräldraskapet betydelsefulla erfarenheter. Erfarenhet från vård 
av barn utanför ambulanssjukvården samt vidareutbildning var också till hjälp. Tidigare 
erfarenheter av sjuka barn bidrog till ökad förmåga att identifiera svår sjukdom samt 
genererade minskad oro, stress och rädsla i mötet med det dåliga barnet. Förmågan att 
sortera ut viktig information från larmcentralen samt förutse barnets tillstånd ansågs öka 
med erfarenhet. Förmågan att strukturera och prioritera arbetet upplevdes lättare med 
erfarenhet från liknande händelser och tidigare vårdsituationer där det gått bra för barnet 
upplevdes främja trygghet inför framtida möten med barn.  
 

Se betydelsen i förberedelser  
Mentala och praktiska förberedelser på vägen ut till det sjuka barnet beskrevs vara viktigt 
och underlättade arbetet på plats. Sjuksköterskorna beskrev att förberedelser, framför allt 
i form av att beräkna barnets vikt, läkemedelsdoser och läsa i behandlingsriktlinjer, 
utfördes i större omfattning på vägen ut till ett misstänkt sjukt barn jämfört med en vuxen. 
Ofta planerade och förberedde sig sjuksköterskorna utifrån det värsta tänkbara scenariot, 
om barnets tillstånd var bättre än det man förberett sig på ansågs det vara lättare att hantera 
situationen. En sjuksköterska beskrev förberedelserna på vägen ut till barnet enligt 
följande:  
 
“Så förberedde jag mig för det värsta mentalt och så tänkte jag att nu kan jag hantera 
det här.”  
 
I syfte att kunna hantera en försämring eller missöden i vårdsituationen utarbetades i 
möjligaste mån alternativa handlingsplaner, vilket enligt sjuksköterskan bidrog till en 
ökad trygghetskänsla.  
 

Känna stöd i kollegialt samarbete 
Ett välfungerande kollegialt samarbete beskrevs fördelaktigt för hela vårdförloppet. När 
sjuksköterskan arbetade med en kompetent och erfaren kollega upplevde denne en ökad 
trygghet i vårdsituationen. Teamets förmåga att arbeta parallellt utan att behöva 
kommunicera samt fördela arbetet utifrån varandras förmågor och kunskaper ansågs 
viktigt för omhändertagandet av barnet. Det gav också ett bättre flyt i arbetsprocessen. 
När en kollega med högre kompetens för uppgiften avlastade sjuksköterskan upplevde 
denne ett minskat obehag.   
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“Nu hade jag en kollega som gör det bättre än vad jag gjorde det och då kunde jag släppa 
det obehaget.”  
 
Möjligheten att kunna diskutera medicinska frågor och ställningstagande med sin kollega 
upplevdes öka sjuksköterskans trygghet. Ett välfungerande samarbete i teamet upplevdes 
även lugna och inge trygghet hos såväl barnet som närstående i akuta situationer.   
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta kritiskt sjuka 
barn. Utifrån syftet har en kvalitativ metod med induktiv ansats valts för att fånga upp 
deltagarnas upplevelser, erfarenheter och känslor (Henricson & Billhult 2017, s. 111; 
Polit & Beck 2017, s. 8). Inklusionskriteriet utgjordes av att deltagarna skulle ha vårdat 
minst ett kritisk sjukt barn för att kunna delta i studien. Tydliga inklusionskriterier ökar 
studiens bekräftelsebarhet och giltigheten (Wallengren & Henricsson 2012, s. 489). För 
att få en geografisk spridning och variation av erfarenheter hos deltagarna kontaktades 
fyra ambulansstationer inom en region i södra Sverige. Genom att inkludera flera 
ambulansstationer i studien skapas en bredare bild av deltagarnas upplevelse utifrån 
regionala förutsättningar, till exempel skillnader i avstånd till patienten, akutmottagningar 
och tätheten av ambulanser. En spridning och variation bland deltagarna kan bidra till 
ökat giltighet samt överförbarhet av studien (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 
231).  
 
I ett försök att öka giltigheten har författarna valt att intervjua deltagarna tillsammans och 
därefter gemensamt diskutera och analysera det insamlade materialet. Dock riskerar två 
intervjuare att leda till att deltagarna upplever sig hamna i underläge. Deltagarna kan då 
tala runt ämnet eller undanhålla betydelsefull information (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
52). Författarna var medvetna om risken med detta men valde att medverka under 
intervjun för att stärka trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund 2017, s. 432). Genom att 
båda författare medverkade i intervjuerna kunde den ena författaren ställa följdfrågor som 
den andra inte hade tänkt över. Den gemensamma närvaron kan anses ha bidragit till 
djupare förståelse under intervjun samt underlättade det efterföljande analysarbetet. Båda 
författarna jobbar på en av ambulansstationerna och var bekanta med deltagarna från 
stationen. Bekantskapen kan leda till att intervjuerna blir mer ärliga och uppriktiga då 
deltagarna kan känna det är lättare att berätta om sina känslor inför någon de känner. Det 
bidrar till ökad giltigheten för det insamlade materialet (Polit & Beck 2017, ss. 515–516). 
Nackdelen med bekantskapen kan vara att deltagarna upplever sig känner sig tvungna att 
delta, vilket riskera att deras uttryck av upplevelse, känslor och erfarenhet begränsas. 
Viktig information går därmed förlorad om deltagarna kände sig hämmad av situationen 
och kan påverka studiens trovärdighet negativt (Lundman & Hällgren-Graneheim 2017, 
s. 221). Det finns risk med att författarna arbetar på ambulansstationen samt att relationen 
skapar en föreställning hos deltagarna om författarna. Det kan leda till deltagarna i sina 
berättelser utgår från sina föreställningar och i berättelsen förutsätter att författarna vet 
vad de talar om och därmed inte vidareutvecklar informationen. Det kan riskera att 
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information går förlorad vilket i så fall skulle kunna minska resultatets validitet. När 
deltagarna berättade utifrån en förförståelse bad författarna dem att utveckla 
beskrivningen för att undvika att information gick förlorad. 
 
En semi-strukturerad intervju med öppna frågor valdes för att fånga upp deltagarnas 
upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2017, s. 510). Eftersom ingen av författarna 
tidigare har gjort intervjuer så riskera bristen på erfarenhet att sänka trovärdigheten i 
studien. Transkriberingen utfördes av författarna själva för att säkra relevanta detaljer i 
intervjun samt att felkällor undviks (Kvale & Brinkmann 2014, s. 221), vilket antas öka 
tillförlitligheten. Trovärdigheten ökar då båda författarna har medverkat under 
intervjuerna. Kvalitativ innehållsanalys av Erlingsson och Brysiewicz (2017) valdes som 
analysmetod eftersom den upplevdes enklare och mer lättförståelig jämfört med andra 
innehållsanalyser. Erlingsson och Brysiewicz (2017) har skrivit en lättförståelig och steg-
för-steg analys för noviser inom kvalitativ innehållsanalys vilket passade författarna bra 
då ingendera har utfört en kvalitativ innehållsanalys tidigare. Författarna analyserade 
transkriberingarna var för sig för att sedan tillsammans jämför om de fann samma 
meningsbärande enheter. Arbetet med att identifiera och skapa kondenserade 
meningsenheter, koder, underkategorier, kategorier samt tema utförde författarna 
tillsammans. Genom att tillsammans analysera insamlade data ökar studiens trovärdighet 
och pålitlighet (Lundman och Hällgren-Graneheim 2017, s. 221). Under analysprocessen 
kunde författarna diskutera och reflektera tillsammans vilket kan öka trovärdigheten. 
Författarnas handledare har under arbetets gång påtalat behov av att revidera analysen ett 
par gånger och författarna har därefter fått omarbeta analysen ett flertal gånger. Detta 
ökar validiteten och trovärdigheten i analysarbetet (Polit & Beck 2017, s. 568). 
 
Antalet deltagare begränsades till åtta deltagare utifrån examensarbetets tidsramar. 
Författarna bedömde att antalet deltagare var tillräckligt eftersom innehållet i den 
insamlade data var rik på information. Enligt Henricson och Billhult (2017, s. 115) är inte 
antalet deltagare primärt utan det centrala är att beskrivningar i intervjuerna ger 
tillräckligt rik bild av fenomenet. Risken med för många deltagare är istället att det kan 
resultera i en för stor mängd data som blir ohanterlig. Malterud (2009, s. 64) samt Polit 
och Beck (2017, s. 497) menar dock att för få deltagare kan resultera i ett otillräckligt 
material. Ett för stort antal deltagare kan resultera i att det blir omöjligt att få en bra 
överblick under analysen på grund av för stor mängd data.  
 
Studien utfördes på fyra ambulansstationer för att få geografisk spridning och variation 
bland deltagarna vilket kan öka resultatets överförbarhet till andra situationer eller 
grupper. Generaliserbarheten inom kvalitativ forskning är mindre jämfört med kvantitativ 
forskning när människors levda erfarenheter, upplevelse och känslor står i fokus (Polit & 
Beck 2017 s. 164). Det var en stor variation i deltagarnas arbetserfarenhet inom 
ambulanssjukvård, utbildningsnivå och kön. Genom denna variation kan överförbarheten 
antas öka (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232). 
 
Författarna var medvetna om att ämnesområdet kunde riskera att framkalla obehagliga 
och jobbiga känslor hos deltagarna. Kamratstödjarna kontaktades därför i förhand om 
behovet av avlastning och samtal skulle uppstå. Flera av sjuksköterskorna berättade under 
intervjun att de även hade möjlighet att samtala med kollegor och närstående vid behov. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) kan intimitet och öppenhet som präglar inom 
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den kvalitativa intervjuforskningen få deltagarna att uppge information som de i efterhand 
kan ångra att de har delat med sig av. När det under intervjun märktes att deltagaren blev 
känslomässigt påverkade tillfrågades de om behov av paus. De blev även påminda om att 
deltagande var frivilligt för att förtydliga att de inte behövde fortsätta om det uppfattade 
intervjun som betungande.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån den teoretiska referensramen livsvärldsperspektivet, 
kommunikation och vårdande relation som centrala delar. Efter att materialet analyserats 
och resultatet vuxit fram såg författarna att de tänkta teoretiska antagandena behöver 
omvärderas. Livsvärldsperspektivet kan ses i resultatet men författarna har identifierat ett 
behov av ytterligare kompletterande begrepp för att relatera till sjuksköterskans 
erfarenheter. Livsvärldsperspektivet kan relateras till sjuksköterskans arbete med att 
förstå och möta barnet och närstående. I mötet utgör även kommunikations- och 
relationsaspekten viktiga delar. Ansvar har identifierats som resultatets tema varför ett 
inkluderande av begreppet ger ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelser. Ansvar 
kan betraktas utifrån en moralisk och etisk kontext på både en individuell och samhällelig 
nivå. Begreppet kan beskrivas i termer som ansvarighet, förpliktelser och förbindelser. 
Skuld och makt är två termer som är nära kopplat till ansvar. Ansvar och makt 
konkretiseras genom handlingar och påverkas både av sjuksköterskans inre etiska 
kompass i kombination med yttre krav i form av lagar, normer och regler (Wallinvirta 
2017, ss. 379–381). 
 

Utsatthet 
Resultatet visade att vård av kritiskt sjuka var ovanliga händelser som skapade stress, oro 
och osäkerhet på grund av bristande erfarenhet, kollegialt stöd och upplevd ensamhet. 
Upplevelsen av utsatthet, i form av av oro och rädsla, grundar sig möjligen i 
sjuksköterskans profession med ansvar att lindra lidande och främja hälsa. När 
sjuksköterskan hamnar i en situation där han/hon inte upplever sig leva upp till egna och 
professionens förväntningar kan rädsla och osäkerhet utgöra en naturlig reaktion. 
Patienter och närstående har en förhoppning och förväntan att ambulanspersonalen som 
anländer kan klara av att hantera situationen samtidigt som det för den enskilda 
sjuksköterskan är en ovanlig och svår situation. Jonsson och Segesten (2004) beskriver 
att upplevelsen av otillräcklighet gentemot patienten och närstående framkallade känslor 
av misslyckande och att vara värdelös. Gilleland, McGugan, Brooks, Dobbins och Ploeg 
(2013) fann att enbart ett fåtal av ambulanspersonalen träffade minst ett kritisk sjukt barn 
i månaden. Det resulterade i att vården av barnen framkallade oro. Det som gav störst 
oroskänsla var när barn råkat ut för trauma, hjärtsjukdom eller andningsproblem.  
 
Otillfredsställande kollegialt stöd i form av bristande kommunikation och en stressad eller 
oerfaren kollega ökade stresspåslaget. Detta bekräftades i Gilleland et al. (2013) studie 
där ambulanspersonalen också upplevde stress vid bristande samarbete med kollegan. En 
annan studie visade att rädslan för att hamna i en situation som vårdaren inte lyckas 
hantera ökade vid bristande förtroende till kollegan (Svensson & Fridlund 2007). Det 
visar på teamets värde och betydelse vid komplexa situationer inom akutsjukvården. I det 
fall då sjuksköterskan upplever stöttning av kollegan kan det bidra till att den 
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sammanlagda styrkan i teamet gynnas medan när vårdaren behöver ta ett större ansvar 
tvingas den även kompensera delar av kollegans arbete. Inverkan av den medmänskliga 
kontakten mellan sjuksköterskan, kollegan, barnet och föräldrarna visar på ensamhetens 
och de mellanmänskliga interaktionens betydelse. Rehnsfeldt (2017, ss. 281–283, 291) 
menar att människan i sin existens ses i relation till andra människor. I möten kommer vi 
påverkas och ta hänsyn till den andre individens liv och existens. Hur vi förhåller oss till 
andra individer i ett möte skapar förutsättningar för upplevelsen av den mellanmänskliga 
världen. Inom vården ställer det höga krav på öppenhet och osjälviskhet för att skapa en 
förståelse hur vårdaren på bästa sätt kan hjälpa den andra individen. Människan kan så 
ledes i en mellanmänsklig interaktion inte betraktas som ensam men däremot kan 
ensamhet upplevas ur ett konkret egenupplevt perspektiv. Den upplevda ensamheten som 
beskrevs vid bristande kollegialt stöd och samarbete belyser innehållet av den 
mellanmänskliga interaktionen mellan vårdpersonal, där en förståelse och samsyn gynnar 
vårdarbetet. Således belyser känslan av ensamhet i vårdandet vikten av samarbete och 
kommunikation mellan ambulanspersonalen och tesen om “ensam är stark” tydligt 
motbevisas. 
 
Öberg, Vicente och Wahlberg (2015) menar att oavsett hur mycket erfarenhet 
ambulanspersonalen hade så uppkom känslan av oro och det i sig innebar utsatthet vid 
kritiska situationer. Eftersom de blev emotionell engagerad blev det svårt att distansera 
sig från situationen. Liknande fynd beskrivs av Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009). 
Barn tenderar att beröra sjuksköterskor på en djupare känslomässigt plan jämfört med 
vuxna. Barn beskrevs komma närmare inpå vårdarens känslor och det var svårare att 
upprätthålla en distans mellan barnet och de egna känslorna. Ansvarskänslan av att ha ett 
barns liv i sina händer beskrevs vara påtaglig och påverkade sjuksköterskorna. Jonsson 
och Segesten (2004) beskriver ambulanspersonal som valde att känslomässigt distansera 
sig i mötet med barnet och familjen för att undvika att bli hämmad av sina känslor i 
arbetet. Risken att inte bli känslomässigt engagerad tros dock kunna försvåra möjligheten 
att skapa en god relation och ett förtroende hos barnet där möjligheten till förståelse av 
dennes livsvärld begränsas. Samtidigt kan en alltför djup känslomässig interaktion 
möjligen orsaka en kollision mellan barnets behov av vård mot rädsla för att barnet ska 
uppfatta vårdåtgärden som obehaglig eller smärtsam. Konflikten och behovet av att 
tvingas välja mellan vårdarens medicinska krav och upprätthålla barnets trygghet beskrivs 
även av Öberg, Vicente och Wahlberg (2015). Det visar på svårigheterna att tillgodose 
barnets behov av trygghet samtidigt som sjuksköterskans professionella och medicinska 
krav upprätthålls.     
 
Bedömning av barnets sjukdomstillstånd försvårades och påverkades negativt då yngre 
barn inte kunde förmedla sig verbalt. Det skapade stress och hämmade möjligheten att 
bearbeta informationen. Samma fynd har gjorts av Cottrell et al. (2014) samt Svensson 
och Fridlund (2007) där deltagarna upplevde hjälplöshet, oro och stress när mindre barn 
inte kunde förmedla information. Svårigheten att få information visar kommunikationens 
betydelse för vårdandet. Kommunikationen utgör därmed ett viktigt instrument för att 
skapa förtroende och tillgång till barnets livsvärld. Holmström et al. (2019) menar att om 
sjuksköterskan anpassar sig till barnets ålder och kognitiva förutsättningar gynnas 
kontakten och möjlighet till kommunikation. Öberg, Vicente och Wahlberg (2015) 
beskrev att föräldrar och barn utgör en symbios vilket gjorde det svårt att separera dem 
när ambulanspersonalen behövde vårda barnet. Ambulanspersonalen var rädd att barnet 
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skulle få emotionella eller medicinska men om de försökte separera dem från föräldrarna. 
Förutom att ta hand om barnet tyckte deltagarna i studierna av Cottrell et al. (2014) och 
Jeruzal et al. (2019) att föräldrarna blev sekundära patienter att hantera. Föräldrarna 
utgjorde dock samtidigt en viktig informationskälla och trygghet till barnet.  
 

Kontrollbehov 
Ajzen (2006) beskriver förmågan att uppfatta och upprätthålla kontroll utgörs av två 
faktorer. Den ena delen utgörs av en känsla att inneha en förmåga att kunna utföra en 
handling eller hantera en situation. Det inkluderar faktorer som förenklar eller försvårar 
möjligheten för personen att klara uppgiften. Den andra delen utgörs av kontrollerbarhet, 
det vill säga personens möjlighet av att uppleva kontroll i en situation eller handling. En 
förståelse för begreppet kontroll skapar en djupare förståelse för sjuksköterskornas 
upplevelser. Innehållet i underkategorierna beskriver hur sjuksköterskan på olika sätt 
upplevde en ökad kontroll vilket bidrog till ett bättre omhändertagande. Behovet av 
kontroll visade sig ha utgjorts av flera aspekter, där förutom kontroll över barnets tillstånd 
även innefattade arbete med att lugna och möta föräldrar samt att hantera sin egen stress 
ingår.    
 
Kritisk sjuka barn genererar en högre grad av stress jämfört med vuxna. Stress kunde 
hämma förmågan att behålla kontrollen över situationen och fatta beslut, vilket 
uppfattades som störande i arbetet. Bohström, Carlström och Sjöström (2017) beskriver 
liknande fynd avseende hur förlust av kontroll hos vårdaren framkallar stress. Genom att 
kunna hantera stress och behålla lugnet möjliggjordes en god vård och gav sjuksköterskan 
en positiv känsla. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) beskriver att erfarenhet gav 
trygghet att fatta beslut. När deltagarna upplevde sig gjort misstag och i efterhand 
reflekterade över arbetet erhöll de ny kunskap och erfarenheter. I Cottrell et al. (2014) 
studie identifierades även att erfarna deltagares beslutsfattande påverkades av stress vid 
vård av kritiskt sjuka barn. Den känslomässiga reaktionen i mötet med sjuka barn verkar 
således inte försvinna med erfarenhet men hjälper vårdaren att behålla lugnet vilket 
gynnar omhändertagandet.    
 
Kritiskt sjuka barn väckte förmågor och skärpa inom sjuksköterskan vilket sällan 
upplevdes i andra situationer. Den ökade skärpan resulterade i ökat fokus och 
arbetskapacitet. Det skedde till följd av att sjuksköterskorna blev känslomässigt 
påverkade och kände oro för barnets tillstånd. Holmström et al. (2019) beskriver också 
en ökad skärpa hos ambulanssjuksköterskan i samband med vård av barn vilket ansågs 
gynna dem i vårdsituationen. I en studie av Cushman et al. (2010) upplevde 
ambulanspersonalen att vård av ett kritisk sjukt barn framkallade ett starkt emotionellt 
ansvarstagande gentemot barnet.  
 
Sjuksköterskans arbete med att möta barnet och föräldrarna i den akuta situationen 
beskrivs som betydelsefullt för möjligheten ge god vård. Bricher (1999) beskriver 
förtroendet mellan vårdaren och barnet som en grundsten i vårdmötet. Att erhålla barnets 
förtroende är ingen självklarhet och kan ofta vara process som tar tid (Gimbler-Berglund, 
Ljusegren & Enskär 2008; Poljak, Tveith & Ragneskog 2006). Ärlighet är en 
grundläggande faktor för att bygga och upprätthålla förtroende, vilket ställer krav på 
vårdaren att kunna beskriva vad som händer på ett sätt som barnet förstår (Bricher 1999). 
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Det ställer stora krav på sjuksköterskan att kunna etablera en relation och förtroende till 
barnet under förhållanden med hög stress och tidspress. Arman (2015, s. 191) framhäver 
att närvaro och ömsesidighet mellan barnet och vårdaren utgör viktiga delar för att 
etablera en vårdrelation. När sjuksköterskan lämnar expertrollen i samtalet med barnet 
och visar sig jämbördig kan det anses gynna kontakten samt möjligheten att skapa en 
relation.  
 
Oro från föräldrarna överfördes ofta till barnet och sjuksköterskan försökte, genom att 
lugna föräldrarna, skapa en trygg miljö runt barnet. Vid påtagligt oroliga föräldrar kunde 
sjuksköterskan bli tvungen att prioritera arbetet med att lugna föräldrarna. Information 
bedömdes som ett viktigt redskap för att inge lugn och trygghet till föräldrarna. Oroliga 
och agiterade föräldrar påverkar ambulanspersonalens möjlighet att utföra vård negativt.  
Cushman et al. (2010) och Öberg, Vicente och Wahlbergs (2015) menar att den negativa 
påverkan från föräldrarna bidrar till ökad stress och distraktion vilket ökar risken för 
misstag samt att undersökning och behandling uteblir.  
 
Vård av sjuka barn är speciellt då vårdteamet utgörs av tre starka aktörer; barnet, 
föräldrarna och vårdaren. Föräldrarnas deltagande är centralt i vården då de har ovärderlig 
kunskap om barnet samt utgör en kommunikativ och trygghetsskapande länk mellan 
barnet och sjuksköterskan. Jepsen, Rooth och Lindström (2019) beskriver föräldrarnas 
önskan om att bli inkluderade i vården och skapa ett team tillsammans med 
ambulanspersonalen. Då krävs då att sjuksköterskan tar sig tid till föräldrarna, visar ett 
respektfullt bemötande samt både tar emot och förmedlar information om barn. Suserud 
(2003) menar att samspel i vårdteamet utgör en betydelsefull förutsättning som gynnar 
omhändertagandet. Synen på att vårdrelation och kommunikation endast utgörs av 
patienten och vårdaren verkar i samband med sjuka barn behöva växa till att även 
inkludera föräldrarna.   
 
Olika åsikter om föräldrarnas placering och delaktighet i ambulansen beskrevs av 
sjuksköterskorna. I vissa fall identifierades ett behov av att föräldern skulle sitta fram i 
ambulansen för att sjuksköterskan skulle få tillräckligt med utrymme och möjlighet att 
vårda barnet. Vid andra tillfällen kunde sjuksköterskan samarbeta med föräldern bak i 
ambulansen där samarbetet gav en positiv känsla och gynnade vården. Jepsen, Rooth och 
Lindström (2019) beskriver en önskan från föräldrarna att vara nära barnet under 
transporten vilket även vårdarna i Nordén et al. (2014) studie ansågs gynna 
vårdsituationen. I enlighet med sjuksköterskornas berättelse är föräldrarnas roll och 
placering i ambulansen inte given. Det kan leda till ett ställningstagande där de behöver 
värdera föräldrarnas nytta nära barnet i förhållande till möjligheten att kunna utför vård 
under transporten. Kommunikation och ömsesidig förståelse mellan vårdaren och 
föräldrar anses utgöra viktiga redskap för att hitta en lösning där barnets bästa maximalt 
tas till vara.      
 

Lättnad 
Mot bakgrund av uppgiften att främja hälsa och lindra lidande kan det ses som naturligt 
att sjuksköterskan upplever lättnad när barnets tillstånd förbättras. Tidigare forskning 
visar att vårdinsatser som hjälper patienten leder till känslomässig tillfredsställelse hos 
ambulanspersonalen (James & Wright 1991). Känslan av att kunna göra skillnad samt 
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lyckas med sitt arbete upplevs också tillfredsställande (Stamm 2010, s. 22). Sannolik är 
det så att när barnets tillstånd förbättras minskar stressen och ger en lättnadskänsla. Det 
beskrivs av såväl sjuksköterskorna i föreliggande studie och bekräftas av tidigare studier 
(James & Wright 1991; Nordén et al. 2014).  
 
När sjuksköterskan lämnade över barnet till högre medicinsk kompetens uppstod lättnad. 
Sjuksköterskans ansvarskänsla för barnet i kombination med känsla av att sakna 
tillräcklig vana och förmåga bidrog till lättnaden när någon annan tog över ansvaret. 
Lättnadskänsla när sjuksköterskan lämnar över en svårt sjuk patient på akutmottagningen 
bekräftas även av Nordén et al. (2014). Det ökade fokus som ambulanssjuksköterskorna 
upplevde i samband med vård av sjuka sågs även hos personalen på akutmottagningen. 
Omhändertagandet av barn på akutmottagningen uppfattade ambulanspersonalen hade en 
högre prioritet och större resurser mobiliserades när sjuka barn anlände med ambulans 
jämfört med vuxna (Nordén et al. 2014). Överlämningen av patienten från den 
prehospitala till den intrahospitala vården beskrivs som en viktig länk i det akuta 
omhändertagandet samt att vården upplevs av barnet och närstående som en fungerande 
helhet. När överlämnandet sker professionellt och besvärsfritt kan förtroendet som 
ambulanspersonalen skapat gentemot barnet och föräldrarna överföras till 
omhändertagandet på sjukhuset (Suserud & Bruce 2013). Arbetet med att skapa och 
behålla en god vårdrelation mellan ambulanspersonalen, barn och föräldrar gynnar 
således inte enbart det prehospitala omhändertagande utan är även betydelsefullt för den 
fortsatta vården.        
 
Möjligheten att följa upp patienten beskrevs som viktigt och skedde ofta genom att läsa i 
patientens journal i efterhand. Uppföljningen utgjorde dels ett lärande moment men 
hjälpte även sjuksköterskan att bearbeta händelsen. Nordén et al. (2014) beskriver också 
en efterfrågan av att kunna följa upp barnet i efterhand. Till skillnad från vårdpersonal på 
sjukhus som följer patienten under en längre tid blir ambulanspersonalens möjlighet att 
se hela patientens vårdförlopp och effekter av sina åtgärder begränsad. Harrahill och 
Gunnels (1999) samt Gilleland et al. (2013) beskriver att möjligheten att följa upp 
patienten hjälper ambulanspersonalen då det ger ett facit på om deras bedömning och 
åtgärder var korrekta. Uppföljningen kan också ge sjuksköterskan en förståelse för hur 
den egna insatsen påverkade patientens utfall. Möjligheten att följa upp patienten beskrivs 
som mest meningsfull om det sker i nära anslutning till händelsen. Med bakgrund av 
ansvaret som ambulanssjuksköterskan känner gentemot barnet i kombination med 
relationen som byggts upp är behovet av återkoppling förståeligt. Därmed kan 
uppföljningen av hur det gick för barnet möjligen ses som ett tillfälle där vårdaren fullt 
ut kan släppa ansvaret för barnet samt bidra till ett tydligare avslut på vårdrelationen som 
annars sker abrupt när patienten överlämnas på akutrummet.    
 
Samtal med kollegan och övrig personal på ambulansstationen utgjorde en vanlig och 
betydelsefull metod för bearbetningen av händelsen. Tidigare studier beskriver också det 
kollegiala samtalet och supporten som en viktig del i bearbetningen efter allvarliga 
händelser (Bohström et al. 2017; Nordén et al. 2014; Svensson & Fridlund 2007). Styrkan 
i sådana samtal kan troligen förklaras med en ömsesidig förståelse för varandra då båda 
närvarat i händelsen och man kan relatera till kollegans upplevelser.   
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Trygghet 
Tidigare erfarenheter hjälpte sjuksköterskan i mötet med kritiskt sjuka barn. En studie 
visar att erfarenheten från tidigare akuta händelser bidrar till att vårdaren i större 
omfattning känner sig beredd och har en ökad handlingsberedskap väl framme på platsen 
jämfört dem med begränsad erfarenhet (Suserud & Haljamäe 1997). Möten med kritiskt 
sjuka barn beskrevs som ovanliga för sjuksköterskorna vilket bidrog till att 
erfarenhetsbanken av omhändertagandet av sjuka barn var betydligt mindre jämfört med 
vuxna.  
 
Mentala och praktiska förberedelser på vägen ut till kritiskt sjuka och skadade hjälpte 
sjuksköterskan att skapa en bild av vad som väntar samt planera omhändertagandet. I 
samband med uppdrag som handlade om kritiskt sjuka barn gjordes en mer omfattande 
förberedelse och det ansågs spela viktigare roll jämfört med vuxna patienter. Jonsson et 
al. (2004) och Nordén et al. (2014) menar att tidigare erfarenheter samt kunskaper 
påverkar den inre bild som skapas på vägen ut till det sjuka barnet. Samtidigt beskriver 
Sundström och Dahlberg (2012) att ambulanssjuksköterskan i sitt arbete behöver vara 
förberedd på det oförutsägbara. Möjligheten att inte alltid kunna förbereda sig blev 
påtaglig när ambulansen hade kort framkörningstid eller när situationen på plats kraftig 
avvek från det förväntade scenariot. Det ställer krav på flexibilitet och öppenhet för att 
kunna anpassa sig och agera i främmande situationer. Förberedelser för att möta värsta 
tänkbara scenario upplevs positivt vilket även beskrivs av Sundström och Dahlberg 
(2012). När barnet var så dåligt som förväntat ökade förberedelserna möjligheten att 
hantera situationen. Då barnets tillstånd visade sig vara bättre än förväntat upplevdes en 
lättnad vid ankomsten. Mot bakgrund av att det är svårt att förutse vad som väntar 
förefaller strategin att förbereda sig för det värsta hjälpa till i hanteringen av det okända.  
 
Arbetserfarenheter kunde även förändra den mentala bilden inför mötet med sjuka barn, 
i början av ambulanskarriären beskrevs ett antagande om att alla barn var kritiskt sjuka. 
Med erfarenhet övergick rädslan till förvåning när väl barnet var kritisk sjukt. Nordén et 
al. (2014) uppger också att barnets tillstånd ofta är bättre än hur det beskrivs av 
larmcentralen. Den förändrade bilden som delgavs kan eventuellt gynna sjuksköterskan 
genom att minska rädslan och bidrar ett lugnare omhändertagande. Det kan dock riskera 
att sjuksköterskan nonchalerar situationen samt inte är lika förberedd och alert när barnets 
tillstånd väl är kritiskt.   
 
Det kollegiala samspelet beskrevs vara betydelsefullt i vårdsituationer med kritiskt sjuka 
barn. Ett välfungerande samarbete och närvaro av en kompetent kollega ingav trygghet 
till, förutom sjuksköterskan, även barnet och närstående. Kollegans stöttande och 
trygghetsskapande roll samt vikten av ett välfungerande samarbete kan författarna känna 
igen från egna erfarenheter från möten med svårt sjuka patienter. Till skillnad från ett 
akut omhändertagande på vårdinrättningar, där tillgången på personal och ytterligare 
kompetens är större, är ambulanspersonalen mer begränsade i sina resurser och därmed 
beroende av ett starkt team och samarbete. Flera studier beskriver ett välfungerande 
samarbete, kommunikation och tillit mellan ambulanspersonalen som viktigt för 
möjligheten att fatta beslut samt ökar tryggheten hos vårdaren (Gunnarsson & Warrén 
Stomberg 2009; Nordén et al. 2014; Svensson & Fridlund 2007). Ett väl fungerande 
samarbete mellan ambulanspersonalen kan leda till att ansvaret och belastningen i större 
omfattningen delas. När den enskilde sjuksköterskan tvingas ta hela eller stora delar av 
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ansvaret för bedömning, behandling och beslutstagande kan den ökade belastningen leda 
till att kommunikation och trygghetsskapande åtgärder inte kan prioriteras. Ett delat 
ansvar, där både ambulanspersonalens och föräldrarnas kompetens tas till vara, kan därför 
anses gynna omhändertagandet av det sjuka barnet. Förutom möjligheten av att kunna 
kommunicera med barnet och föräldrar beskrevs även den interprofessionella 
kommunikationen som betydelsefull. När ambulansteamet uppfattade arbetet som 
välfungerande beskrevs att båda personerna utförde arbetet parallellt utan nämnvärd 
kommunikation. Kommunikationens betydelse kan då uppfattas paradoxal. Kontakten 
mellan ambulanspersonalen tros därmed inte endast kunna förklaras utifrån graden av 
muntlig kommunikation, i det fall när teamet är väl sammansvetsat med tydliga 
förberedelser samt roller flyter arbetet på. Det stärker antagandet om det välfungerande 
kollegiala samarbetets betydelse i akuta situationer.          
 

Hållbar utveckling 
Ambulanssjuksköterskan skall enligt RAS (2012) sträva att främja patienters och 
anhörigas välbefinnande samt bidra till att lindra lidande. Enligt den etiska koden för 
sjuksköterskor, International Council of Nurses [ICN] (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017), utgör arbetet med att främja och återställa hälsa samt förebygga sjukdom och 
lindra lidande fyra grundläggande ansvarsområden. För att åstadkomma det måste 
ambulanssjuksköterskan själv vara hållbar, inte enbart kortsiktigt utan även i ett längre 
perspektiv. ”Hållbar utveckling” beskrivs i Anåker och Elf (2014) artikel utifrån olika 
organisationers perspektiv. Långsiktig hållbarhet beskrivs bland annat att på en 
arbetsplats ha produktiva medarbetare över tid. Medarbetare är viktiga resurser som 
bidrar till en hållbar utveckling som bör beaktas såväl i nutid som i framtiden. 
 
Stress var ett återkommande fenomen som sjuksköterskorna uttryckte i samband med 
vård av kritiskt sjuka barn. Detta i form av att de var ovana vid att vårda kritiskt sjuka 
barn, arbeta med ovan kollega, inte hinna förberedda sig, svårigheter att kommunicera 
med mindre barn som inte verbalt kunde uttrycka sig samt känslor som oro och 
hjälplöshet. Vårdandet blir då både psykisk och emotionellt påfrestande, framförallt för 
deltagare som hade egna barn som projicerade patienter som sina egna barn. Detta 
bekräftas av Arbetsmiljöverket (2018) samt Happell et al. (2013) som menar att hög 
arbetsbelastning på grund av ovana kollegor, skiftarbete, oregelbundna arbetstider, 
bristande stöd från ledningen samt den fysiska miljön bidrar till stress och känsla av att 
vara otillräcklig hos personalen. På kort sikt leder det till ökad stress hos personalen och 
försämrad arbetsmiljö. På lång sikt riskerar arbetsgivaren att personalen drabbas av 
sjukdom och slutar på grund av en ohållbar arbetsmiljö. Brist på sjuksköterskor kan då 
påverka även patientsäkerheten negativt. Enligt Arbetsmiljöverket (2020) främjar en bra 
arbetsmiljö en god patientsäkerhet. En lösning kan vara att anlita företagshälsovård som 
främjar arbetsmiljön genom att de utföra riskbedömningar och rekommendera åtgärder. 
Även tillgång till krisstöd när personal har drabbats av psykiska och fysiska besvär i 
samband med arbetet (Arbetsmiljöverket 2020). Tar arbetsgivaren hand om personalen 
kommer det att främja både verksamheten och patientsäkerheten inte bara på kort sikt 
utan även in i framtiden och därmed främja en hållbar utveckling.  
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Slutsats 
Vård av kritiskt sjuka barn är ovanligt inom ambulanssjukvården och bristande erfarenhet 
bidrar till oro, stress och rädsla. Barn berör ambulanssjuksköterskan och övrig 
ambulanspersonal på ett djupare känslomässigt plan än vuxna vilket resulterar i en stor 
ansvarskänsla för barnet, familjen och omhändertagandet. Det sjuka barnet mobiliserar 
sjuksköterskans inre förmågor vilket bidrar till extra skärpa och handlingskraft. Barnets 
tillstånd och förmågan att hantera en försämring spelar en central roll för upplevelsen av 
situationen, dvs. när barnet blir sämre ökar stressen och oron medan när det förbättras 
upplevs lättnad. Kollegialt samarbete, kommunikation, struktur, förberedelser samt 
möjligheten att interagera med föräldrar är betydelsefulla faktorer och när det är väl 
fungerande gynnar det omhändertagandet. När barnet och ansvaret överlämnas till högre 
medicinsk kompetens upplevs lättnad hos sjuksköterskan. Behovet av återkoppling i form 
av samtal med sin kollega samt uppföljning hur det gick för barnet hjälper sjuksköterskan 
att bearbeta händelsen och bidrar med ökad erfarenhet. Tidigare erfarenheter och 
kunskaper inger trygghet och hjälper sjuksköterskan i framtida möten med kritiskt sjuka 
barn.  
 

Kliniska implikationer 
● Utöka samarbetet mellan ambulanssjukvård och barnkliniker för att främja utbyte av 
kunskap och erfarenheter. 
● Från arbetsgivare samt i specialistsjuksköterskeutbildningar inom ambulanssjukvård 
utöka utbildningsinsatser i omhändertagande av kritiskt sjuka barn. 
● Skapa möjlighet till ökad erfarenhet genom hospitering inom barnsjukvård. 
● Främja förutsättningar för ambulanspersonal att få debriefing och återkoppling efter 
fall med kritiskt sjuka barn. 
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Bilaga 1 
Jönköping 2020/01/24 

  
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
  
Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Under våren 2020 kommer vi att skriva en 
magisteruppsats. Med anledning av detta önskar vi genomföra en intervjustudie med 
sjuksköterskor inom regionens ambulanssjukvård. Vi kommer att studera sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda kritiskt sjuka barn i ambulanssjukvård.  Enligt forskningen 
omfattar cirka 10 % av alla ambulansuppdrag vårdmöten med barn och ungdomar. 
Vårdsituationer, fram allt med svårt sjuka och skadade barn, kan bli stressfyllda och 
forskning visar att det kan hota patientsäkerheten. Forskning finns inom området men är 
begränsad. Med bakgrund av detta behövs fördjupad kunskap inom området. 
 
För att besvara syftet med studien planerar vi att göra 8–10 individuella intervjuer. Varje 
intervju beräknas ta ca 45 minuter. Inklusionskriterier är grund- och specialistutbildade 
sjuksköterskor som har vårdat kritisk sjuka barn. Samtliga sjuksköterskor i regionens 
ambulanssjukvård informeras om studien och tillfrågas om deltagande via den interna e-
posten. Om fler än 8–10 anmäler sig görs ett slumpmässigt urval bland anmälningarna. 
Deltagarna ges ytterligare muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 
intervjumetod samt beräknad tidsåtgång. De ges även information om att deltagande är 
frivilligt och att intervjupersonen har full rätt att avbryta sitt deltagande utan att ange 
specifika skäl. Före påbörjandet av intervjun får deltagaren ge ett skriftligt samtycke om 
medverkan. Författarna planerar att utföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplatser eller 
en plats som deltagaren väljer. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter 
transkriberas. Endast författarna och handledaren kommer att ha tillgång till materialet 
som hanteras konfidentiellt. Intervjuutskrifter och ljudfiler kommer att förstöras/raderas 
efter att uppsatsen är examinerad och godkänd. Insamlat material kommer endast att 
användas för angivet ändamål. Vid publicering kommer resultatet att vara avidentifierat. 
 
Utifrån ovanstående information önskar vi få ditt godkännande till datainsamlingen. 

Med vänliga hälsningar,  
 

 Alexander Andersson   Keing Tang  
 xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx  
 s182592@student.hb.se   S182870@student.hb.se 

  
Handledare: Anders Bremer, Docent  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås  
E-postadress: anders.bremer@hb.se  
Telefon: xxx-xxx xx xx 
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Godkännande av verksamhetschef 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner att Alexander Andersson och Keing Tang får 
tillåtelse att utför en intervjustudie utifrån ovan nämnd beskrivning. 
 

______________________________ 
Verksamhetschefens underskrift 
 

______________________________ 
Namnförtydligande 
 

_______________________________ 
Ort och datum 
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Bilaga 2 
 

Till dig som är sjuksköterska inom ambulanssjukvården 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 
 
Andelen ambulansuppdrag där barn och ungdomar vårdas är ungefär 10 %. 
Vårdsituationer, fram allt med svårt sjuka och skadade barn, kan bli stressfyllda och 
forskning visar att det kan hota patientsäkerheten. Forskning finns inom området men är 
begränsad. Med bakgrund av detta behövs fördjupad kunskap inom området. 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Under våren 2020 kommer vi att skriva en 
magisteruppsats med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt 
sjuka barn inom ambulanssjukvård. För att besvarar syftet genomförs en kvalitativ 
intervjustudie. Resultatet från vår studie kan förhoppningsvis skapa ökad förståelsen och 
kunskap om vård och vårdande av kritiskt sjuka barn. 
 
Härmed tillfrågas du om deltagande i intervjustudien. Intervjuerna kommer att 
genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Målet med 
intervjun är att du ska få tala fritt om ämnet och ge din berättelse med egna ord. 
Följdfrågor utifrån syftet kan komma att ställas. Risker med intervjun är att känslosamma 
minnen kan väckas vid återberättande och reflektion. Intervjuerna beräknas ta ca 45 
minuter. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Intervjun kommer att spelas in för att i efterhand transkriberas. Intervjumaterialet kommer 
att hanteras konfidentiellt och efter examination och godkännande av uppsatsen kommer 
intervjuutskrifter och ljudfiler att förstöras/raderas. Endast författarna och handledaren 
har tillgång till datamaterialet. I intervjun kommer din ålder, erfarenhet inom 
ambulanssjukvård och eventuell specialistutbildning att noteras. Inga övriga 
personuppgifter efterfrågas eller används i studien. Insamlat material kommer endast att 
användas för angivet ändamål. Vid publicering kommer resultatet att vara avidentifierat.     
 
Vid ditt godkännande av att delta bestämmer vi gemensamt tid och plats för intervjun. 
Har du några frågor så hör gärna av dig. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Alexander Andersson  Keing Tang  
xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx  
s182592@student.hb.se  s182870@student.hb.se   
 
 
Handledare: Anders Bremer, Docent 
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Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
 
Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av ovanstående information avseende studien om 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka barn inom 
ambulanssjukvård. Jag ha fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtycker 
härmed till deltagande. 
 
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Underskrift av deltagaren 
 
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
 
 
_________________________________________________________ 
Underskrift av informationsgivare 
 
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
 
 
 
 
 
 


