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Sammanfattning  
Ett barn kräver mer stöd och förståelse för vad som kommer att ske. En interhospital               
överföring innebär ett byte av miljö vilket kan upplevas hotfullt för barnet. Miljön är              
oförutsägbar och vårdpersonal kan uppleva ensamhet om känslan av gemenskap uteblir.           
Här finns ett behov av trygghet som kan uppnås genom samverkan med kollegor,             
planering och kunskap. Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av          
att vårda barn under interhospital överföring. Studien är gjord med kvalitativ           
forskningsmetod och data är analyserat med kvalitativ innehållsanalys. Sex         
anestesisjuksköterskor med erfarenhet av interhospital överföring av barn har         
intervjuats i öppna intervjuer. Semistrukturerade frågeställningar har använts. Det         
upplevs att en extra skärpa krävs vid vård av barn under interhospital överföring då barn               
inte har lika mycket reserver som vuxna och läkemedelsdoser samt vitala parametrar            
varierar med barnets vikt och ålder. Vikten av att vara förberedd på det oförberedda              
samt att noga planera inför resan framkommer. Erfarenhet påverkar vårdarens förmåga           
att delegera arbete och speglar hur vårdaren löser olika situationer som uppkommer. Det             
påverkar även anestesisjuksköterskan syn på ambulanspersonalen. Erfarenhet av att         
vårda barn ger deltagarna en stark känsla av trygghet. Vårdpersonalen har ett behov av              
trygghet för att kunna ge en god vård. Det skiljer sig mellan deltagarna beroende på om                
det upplever en gemenskap med den andra vårdpersonalen under transporten.          
Gemenskap bildar en trygghet i vårdandet men anestesisjuksköterskan kan fortfarande          
uppleva en känsla av utsatthet eller ensamhet i vårdandet av ett barn. Föräldrar är              
barnens trygghet. 

Nyckelord: Interhospital överföring, barn, anestesisjuksköterska, transport,      
ambulanssjukvård, upplevelse, erfarenhet, ansvar 
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INLEDNING 
Vi har båda tidigare arbetat på akutmottagning och upplevde ofta att           
anestesisjuksköterskan kom som en räddare i nöden när det gällde svårt sjuka barn som              
inkommit till akuten och skulle förberedas för transport till annat sjukhus. Trygga i sin              
kunskap hade anestesisjuksköterskan ett lugn som påverkade resten av vårdpersonalen          
på ett positivt sätt. Detta fick oss att se anestesisjuksköterskan som en trygghet i akuta               
situationer och intresset för interhospital överföring (då patienten transporteras mellan          
sjukhus) av barn väcktes i samband med dessa erfarenheter.  
Anestesisjuksköterskan arbetar oftast inne på operation och utgör en av de           
specialiseringar som medföljer på interhospitala överföringar. Då ambulansbilen kan         
vara en ovan miljö för anestesisjuksköterskan kan situationen upplevas som otrygg och            
osäker. Det kräver erfarenhet och kunskap för att hantera oväntade situationer och för se              
de risker som kan uppstå under vägen. Det finns även begränsade resurser att ta till och                
vårdaren kan uppleva miljön som ensam och utlämnande. Det är viktigt att kunna ta              
vara på de resurser som finns och att kunna se lösningar på oväntade problem som               
uppstår längs vägen. Benämningen deltagare syftar på anestesisjuksköterskorna som         
deltog i studien. Med benämningen transportmedicin fokuserar vi i arbetet på den som             
är verksam inom och mellan sjukhus. 

BAKGRUND 
Barn utgår från sina upplevelser när de uppfattar världen runt sig. De lever i en konstant                
förändring både anatomiskt och fysiologiskt, men även i förståelsen för sig själv och             
världen omkring dem. Världen växer med barnets erfarenhet och blir större, med denna             
växt ökar även deras förmåga att samspela med andra människor i sin omgivning. Det              
är viktigt att bekräfta barnet som växer som då fortsätter sin upptäcktsfärd och             
utveckling (Hovind, 2011, ss. 361-382; Wiklund, 2003, ss. 41-77). 
 

Barns utveckling och behov av stöd 
Det krävs att vårdaren har kunskap kring barns fysiologi och anatomi för att förstå de               
förändringar barnet genomgår i takt med växande/skiftande ålder, då dessa skillnader           
påverkar den vård som ska ges. De delas upp i olika åldersgrupper: Nyfödda upp till en                
månad gamla, spädbarn två månader till tolv månader, småbarn ett till tre år, större barn               
tre år till tolv år och sist kommer ungdomar som är tolv år och uppåt (Hovind, 2011, ss.                  
361-382).  
 
Barn skiljer sig även på andra sätt från vuxna då de uppfattar sin verklighet utifrån sina                
upplevelser (Wiklund, 2003). Barn kan därmed inte vårdas som vuxna i alla aspekter             
utan kräver en mer anpassad vård (Wiklund, 2003, ss. 50-59; Hovind, 2011, s. 361). Det               
är viktigt att ta hänsyn till att barn faktiskt har andra behov än vuxna och inte utvecklat                 
olika sätt att hantera svåra situationer (Månsson & Enskär, 2008, ss. 31-37). Det är av               
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vikt för vårdpersonal att uppfatta de behov som barnet har och att det vårdas enligt               
dessa för att kunna uppnå ett välmående i sammanhanget. Barnets behov kan skifta             
dagligen och vården bör anpassas efter vårdbehovet snarare än enligt rutin (Mattsson,            
Forsner, Castrén, Arman, 2013).  
 
Barn lär sig av sin omgivning och för att vårdpersonal skall kunna utföra en god vård är                 
de viktigt att veta hur barnet tänker och upplever sin värld (Wiklund, 2003). Edwinson              
Månsson och Enskär (2008, ss. 31-37) tar upp fem situationer som barnet kan uppleva              
hotfullt i en vårdande miljö. Dessa miljöer påverkar barnets välmående och det är             
vårdpersonalen uppgift att stötta dem i dessa sammanhang: 
  

● Att skiljas från sina föräldrar i en miljö som är okänd för dem, speciellt för barn                
i förskoleåldern.  

● Att utsättas för fysiskt obehag eller smärta.  
● Situationer som är annorlunda, främmande och oförutsägbara.  
● Då de är osäkra på vad som är ett acceptabelt beteende.  
● Förlust av kontroll över sitt liv, självbestämmande och sin kompetens. 

 
Innan barnet fullt utvecklat sin förmåga att kommunicera används lek som en form av              
kommunikation (Edwinson Månsson, 2008, ss. 49-61). En anpassad kommunikation är          
nödvändig då barn uppfattar och tolkar världen utifrån sina individuella upplevelser och            
vårdpersonal måste utgå från detta (Hovind, 2011, ss. 361-382). Barn använder leken            
för att kunna bearbeta den nya situationen och upplevelsen. Ett sätt att informera barn              
om kommande behandlingar och undersökningar kan vara att använda sig av just leken             
för att se hur mycket barnet förstår inför kommande händelse (Edwinson Månsson,            
2008). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall barnets bästa vara i fokus,             
samt att de har rätt till lika vård med rätt till anpassad information. Den information som                
ges till barn och föräldrar ska vara enkel, ärlig och ges i syfte att lugn barnet (Edwinson                 
Månsson, 2008). Det är vårdaren uppgift under vårdtiden att stötta barnet i de             
sammanhang som uppstår från första mötet tills barnet är färdigvårdad (Hovind, 2011,            
ss. 361-382). Det ansvar som läggs på omvårdnadspersonalen kan vara krävande då            
barnet inte bara har rätt informeras om kommande händelser utan även bör uppmuntras             
att uttrycka känslor för att bygga ett förtroende (Edwinson Månsson, 2008, ss. 49-61). 
 

Anestesisjuksköterskans roll och upplevelse av ansvar 
Ett vanligt vårdsammanhang då en anestesisjuksköterska möter ett barn är inför eller            
under en öron-näsa-hals operation. Många av barnen är under skolålder och det är i              
dessa sammanhang som vårdaren skall finnas som ett stöd, inte bara medicinskt utan             
även emotionellt och därmed stärka barnets copingförmåga samt hjälpa individen att i            
möjligaste mån kunna påverka det som sker (Hovind, 2011, s. 361). 
 
Barn måste få en så bra upplevelse av sin vård som möjlig och för att uppnå detta är det                   
viktigt att föräldrar är välinformerade då de känner barnet bäst och är den största faktorn               
för trygghet (Edwinson Månsson & Enskär, 2008, ss. 34-36). Resurser är           
vårdvetenskapligt beskrivet som individens förmåga att på egen hand främja hälsa och            
hanterar lidande (Wiklund, 2003, ss. 88-89). Som vårdpersonal vårdas inte bara barnet            
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utan hela familjen då den individuella hälsan och välbefinnandet påverkar samtliga           
anhöriga (Benzein, Hagberg & Saveman, 2010, ss 107-112). Familjen är en resurs för             
barnet då föräldrar vårdar sina barn och Svensk förening för barnanestesi och            
barnintensivvård (2015) rekommenderar att föräldrar följer med under transport av          
sjuka barn. Barn behöver ha tillgång till sina föräldrar för en ökad trygghet i en ny miljö                 
(Edwinson Månsson & Enskär, 2008, ss. 31-37). I en studie gjord av Davies, Tibby och               
Murdoch (2005) ansågs föräldrar huvudsakligen ha en positiv påverkan på vården under            
transport. Undantag fanns i situationer då personal upplevde att de tog tid från             
vårdandet av barnen, till exempel i akuta situationer, då personal ansåg att de även              
behöver vårda den anhöriga. Generellt har föräldrar en lugnande effekt på barnen ansåg             
vårdpersonalen, samt att de upplever en lättare kommunikation med anhöriga om           
hälsotillstånd. Detta medför att anhöriga känner trygghet och minskad stress i           
sammanhanget upplevde omvårdnadspersonal (Davies, Tibby och Murdoch, 2005).  
 
Att uppleva en känsla av ansvar gentemot patienten är vanligt för vårdaren.            
Anestesisjuksköterskor känner ett ansvar att stå på patientens sida när hen inte kan föra              
sin talan eller har svårt att göra detta på grund av ålder och eller tillstånd. Denna känsla                 
av ansvar utsätter vårdaren inför etiska dilemman när den vård som behövs ställs emot              
patienten önskemål. Anestesisjuksköterskor i Sundqvist & Anderzen Carlsson (2014)         
studie upplevde att till exempel kirurgen var mindre lyhörd för patientens önskan. Detta             
kunde leda till att patientens autonomi inte respekteras och anestesisjuksköterskan          
ställdes inför ett etiskt dilemma med konflikt gentemot annan vårdpersonal.  
 
Vårdaren försöker sätta sig i patientens situation och tänka hur de själv hade önskat bli               
vårdade (Sundqvist & Anderzen Carlsson, 2014). De har större kunskap om           
behandlingar, hälsoprocessen och vårdform, medan patienten kan mer om sig själv, sin            
upplevelse och förmåga. Det är viktigt att belysa att om patienten tvingas ta mer ansvar               
än vad denne är redo för blir vården oetisk. Det innebär att vårdpersonal inte kan ställa                
högre krav på patienten än vad hen klarar av, utan det krävs en vårdande relation för att                 
det ska bli en god omvårdnad. Ansvaret som vårdpersonal känner grundar sig i att              
vårdaren har större makt i relationen än den makt patienten utövar enligt Wiklund             
(2003). Barn behöver få veta vad som kommer att ske så att de lättare kan förbereda sig                 
inför undersökning, behandling och byte av miljö (Edwinson Månsson, 2008, ss.           
31-32).  
 
Den prehospitala miljön kan upplevas hotfull, enligt Snowdon (2019). Det är en            
överlevnadsinstinkt hos människor att anpassa sig till en ny miljön. Inom sjukhusets            
väggar finns trygghet men utanför är miljön oförutsägbar och förändrande. Människan           
upplever rädsla inför det oförutsägbara, vilket är naturligt men kan påverka den vård             
som ges. Oavsett profession är alla mänskliga och har brister/styrkor i grunden som kan              
användas i en oförutsägbar miljö. Det är därför viktigt att personal är medveten om hur               
de påverkas av svårigheterna för att sedan kunna bearbeta upplevelsen och dra nytta av              
den. 
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Interhospital överföring en beskrivning  
Interhospital överföring är en transport mellan sjukhus och kan ske på grund av flera              
anledningar. Exempelvis då patienten har behov av specialistvård och kompetensen inte           
finns på det aktuella sjukhuset eller när behov av undersökning/operation som inte kan             
utföras där patienten är. Barn i behov av intensivvård är en patientgrupp som kan              
behöva flyttas till barnintensivvårdsavdelning där det finns en ökad kunskap om deras            
fysiologi och sjukdomstillstånd (Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård,         
2015). Detta kan sedan ske via ambulanstransport, flyg eller helikopter, men           
ambulansbil är det vanligaste alternativet. Dessa transporter kan se olika ut beroende på             
vilken patient som förflyttas, vilket vårdbehov han eller hon har under transport och så              
vidare. Vilken personal som följer med beror på vilken kompetens som barnets            
sjukdomstillstånd kräver. Det kan vara ambulanspersonal till exempel vid transport av           
patienter i behov av monitorering. Om en patient förflyttas från en           
intensivvårdsavdelning eller postoperativ avdelning kan det krävas att en         
intensivvårdssjuksköterska eller anestesisjuksköterska medföljer. Vid vård av neonatala        
barn kan det röra sig om en neonatalsjuksköterska, anestesisjuksköterska samt en           
neonatolog (specialistläkare inom neonatalvård). Vid interhospital överföring medföljer        
även en sjuksköterska och ambulanssjukvårdare från ambulanssjukvården eller enbart         
en ambulanssjukvårdare om barnet skall transporteras med intensivvårdsambulans        
(IVA-bilen) där det finns en roterande anestesisjuksköterska som redan bemannar          
IVA-bilen.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att alla ambulansfordon är försedda med den utrustning som             
krävs för en prehospital akutsjukvård. Med detta menas bland annat att det ska finnas              
utrustning för att skapa och upprätthålla en fri luftväg samt ge andningsstöd,            
övervakning av vitala funktioner och administrera läkemedel (SOSFS 2009:10, kapitel          
4, 12 §). Den avlämnande läkaren har sedan ansvar för patienten tills denne har              
registrerats och bedömts vid mottagande enhet (SOSFS 2009:10, kapitel 6, 5§). Det            
skall skickas skriftlig information med patienten och den ansvarige läkaren ska skicka            
med skriftliga ordinationer för läkemedel patienten kan tänkas behöva under transport,           
dock skall sjukvårdspersonal enligt samma lag även ha tillgång till generella           
ordinationer som kan användas vid en akut medicinsk situation (SOSFS 2009:10).  
 
Då vården centraliseras blir det allt vanligare att barn i behov av intensivvård förflyttas              
mellan sjukhus vilket då ställer högre krav på vårdare under transporterna (Svensk            
förening för barnanestesi och barnintensivvård, 2015). Patienten förflyttas från en säker           
miljö på sjukhuset ut i en oförutsägbar miljö utanför där det inte finns lika mycket               
resurser att ta till, exempelvis utrustning, personal eller läkemedel (Eiding, Kongsgaard,           
Braarud, 2019). Patienten behöver förberedas och med fördel vara stabil innan transport            
samt att ordinationer måste finnas tillgängliga. Därför anser Svensk förening för           
barnanestesi och barnintensivvård (2015) att dessa transporter ska göras med speciella           
transportteam som har både erfarenhet samt utbildning i att vårda barn i behov av              
intensivvård. Vårdaren bör transportera barn regelbundet för att vidhålla kompetensen          
och har kompletterande arbetsuppgifter rörande barn till exempel jobbar på          
barnoperation/barnintensivvård. Detta överensstämmer även med patientsäkerhetslagen      
(SFS 2010:659) som trycker på att vårdaren ska kunna ge patienten en omsorgsfull och              
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sakkunnig vård. Vidare beskriver lagen, för att kunna ge barnet en god vård krävs              
utbildning, erfarenhet och upprätthållande av kompetens.  

 
Utveckling för framtiden 
Enligt Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård rekommenderas en         
nationell samordning vad gäller transporter av kritiskt sjuka barn. Årligen sköts upp till             
300 av dessa interhospitala överföringarna av Astrid Lindgrens Barnsjukhus där ett           
transportteam utgår och på sikt anser Svensk förening för barnanestesi och           
barnintensivvård att specialiserade team bör sköta transporterna av kritiskt sjuka barn i            
hela Sverige, men att kapaciteten inte finns i nuläget för att göra detta. På grund av                
bristande resurser görs en prioritering där barn tre år och neråt går prioriteras högre, vid               
behov av transport till barnintensivvårdsenhet (Svensk förening för barnanestesi och          
barnintensivvård, 2015). 
 
Ett område som är i utveckling är transportmedicin (Socialstyrelsen, 2020). På nationell            
nivå ställs högre krav och projekt är i gång på flera håll för att kunna uppfylla dessa                 
krav. Regionsjukhusen skall kunna erbjuda akut hjälp att transportera neonatalbarn, det           
vill säga barn som är för tidigt födda, som är i behov av högre vård (Svensk                
Neonatalförening, 2019). I Västra Götaland sker all transport av Neonatalbarn upp till 6             
kilogram av transportteamet som utgår från Drottning Silvias Barnsjukhus         
(Transportteam Neonatal Göteborg, 2020). På Karolinska Universitetssjukhuset i        
Stockholm finns dock även ett transportteam som tar större barn från noll till arton år i                
behov av en specialiserad vård (Centervall, 2019). Tanken är att liknande transportteam            
skall finnas i större utsträckning över landet och sköta transporterna av barn i behov av               
barnintensivvård (Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård, 2015). 
 

Sammanhang, gemenskap och ensamhet 
Människor söker mening i sammanhang för att uppnå hälsa och välbefinnande.           
Upplevelsen av vad som är meningsfullt är individuellt och kan skifta mellan olika             
personer. Att finnas tillsammans med andra i världen bidrar till att det individen erfar              
får en mening. Det är en gemensam värld, som delas med andra. Sammanhang innebär              
att individen kan vara tillsammans med andra utan att denne upplever dem viktiga.             
Gemenskap däremot innebär att känna samhörighet med en annan person. Upplevelsen           
av ensamhet är när gemenskap och sammanhang inte existerar. Ensamheten kan därmed            
vara vald eller icke vald. Personen kan vara bland andra människor men inte känna              
samhörighet till dem och då inte uppleva gemenskap i sammanhanget och därmed            
känna sig ensam. Ensamhet kan skapa stress hos individen då denna känsla blir för              
stark. I situationer där människan söker, men inte finner, gemenskap upplevs känslor av             
att vara utesluten, utestängd eller bortglömd (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 78-102). 
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Trygghet 
Känslan av trygghet är bland annat bunden till kontext, goda materiella förhållanden,            
god miljö, förtroendefulla relationer, kontroll och kunskap. Otrygghet är då en känsla            
som är kopplad till hot. Att uppleva en brist på kunskap och erfarenhet kan därmed leda                
till en känsla av otrygghet. Att förstå riskerna med ett sjukdomstillstånd kan ge en              
känsla av kontroll. Trygghet är grundläggande för att uppnå ett välbefinnande.           
Gemenskap i sammanhanget ger individen en känsla av trygghet och förhindrar att            
vårdaren känner sig ensam. Därmed kan trygghet grunda sig i samvaron med andra             
människor (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 83-90). 

PROBLEMFORMULERING 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till i ett vårdande. Som anestesisjuksköterska             
upplevs ett ansvar gentemot patienten (Sundqvist, Anderzen Carlsson, 2014). Att          
representera individen i alla former av vård samt ge det stöd patienten behöver             
(Wiklund, 2003, ss. 56-71). Vid vårdande av barn är detta extra viktigt då den barns               
fysik och kognitiva förmåga inte är färdigutvecklad. Vid interhospital överföring utsätts           
barnet och anestesisjuksköterskan för ett oförutsägbart klimat som möjligen påverkar          
vården på flera sätt. Barn kan uppleva den nya miljön som hotfull. Det är viktigt att                
informera barnet och föräldrar inför den interhospitala överföringen för att de bättre ska             
kunna hantera den nya miljön (Edwinson Månsson & Enskär, 2008, s. 31-37).            
Anestesisjuksköterskan kan ställas inför olika prövningar. Dels genom oförutsedda         
händelser, samarbete med ny personal, barnets sjukdomstillstånd och att kunna ge den            
behandling och omvårdnad som krävs trots begränsade resurser. Många faktorer          
påverkar arbetsmiljön och det är av intresse att undersöka de utmaningar           
anestesisjuksköterskan upplever och ställs inför. Det finns väldigt lite forskning på           
området och det finns ett stort behov av ökad kunskap på området för en säker vård med                 
lika villkor. 

SYFTE 
Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda barn vid           
interhospital överföring. 
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METOD 
En kvalitativ forskningsmetod valdes för att få fram den subjektiva upplevelsen för            
varje individ som medverkat i studien. En djupare förståelse eftersöks hur           
anestesisjuksköterskan upplever den interhospitala överföringen av ett barn och det          
bedöms att kvalitativ metod är den metod som bäst kan besvara syftet.  
 

Deltagare 
Deltagarna som valts ut är anestesisjuksköterskor med erfarenhet av interhospital          
överföring av barn. Deltagarna kommer från olika verksamheterna och det skiljer sig i             
hur de interhospitala överföringarna är organiserade på de olika sjukhusen. Det finns            
två organisatoriska skillnader mellan deltagarnas arbetsplats.  
 

● Vid första alternativet är anestesisjuksköterskans arbetsplats till 100% på         
operationen. Vid en interhospital överföring innebär detta att en         
anestesisjuksköterska från operation åker med på den interhospitala        
överföringen tillsammans med ambulanspersonalen i ambulansen (som       
bemannas av 2 personer varav minst en är sjuksköterska).  

 
● Andra alternativet är att anestesisjuksköterskan roterar mellan operation cirka         

50% och ambulansen cirka 50%. När anestesisjuksköterskan är på ambulansen          
bemannar anestesisjuksköterskan intensivvårdsambulansen. I dessa lägen finns       
det ingen ytterligare ambulanspersonal förutom den ambulanssjukvårdare som        
kör fordonet. Anestesisjuksköterskan är därför ensam sjuksköterska i        
ambulansen under den interhospitala överföringen. I denna kategori innefattas         
även interhospitala överföringar av neonatala barn.  

 
De arbetsgrupper som valdes var blandade med arbete inom neonatalvård och allmänna            
interhospitala överföringar av barn. Deltagarna hade olika mycket erfarenhet samt olika           
arbetsförhållanden. Antalet deltagare i uppsatsen var planerat till sex stycken och detta            
är också det slutliga antalet.  
 
Tabell 1. Beskrivning av deltagarna 

Deltagare:  Antal 
deltagare:  

Antal 
deltagare 
%: 

Anestesisjuksköterskor:  6 100% 

Ytterligare utbildning som specialistsjuksköterska:  3 67% 

Kvinnor: 3 50% 
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Rotationstjänst mellan operation och interhospital     
överföring:  

4 67% 

Tidigare arbetat i ambulans.  3 50% 

Tidigare erfarenhet av att vårda 
barn (men ej specifika verksamheter för barn). Exempel        
ambulans, akutvårdsavdelning, intensivvårdsavdelning:  

5 83% 

Tidigare erfarenhet av arbete med barn inom specifika        
barnverksamheter. Exempel intensivvårdsavdelning för    
barn, akutvårdsavdelning för barn.    

1 17% 

 

Insamling av data 
Inför intervjuerna fick verksamhetscheferna på respektive verksamhet ett        
informationsbrev med godkännande som verksamhetschefen skrev under och därmed         
gav sitt tillstånd till intervjuerna (bilaga 1). Deltagarna fick information muntligt och            
skriftligt där även de sedan skrev på dokumentet för att lämna sitt godkännande (bilaga              
2). Resultatet grundar sig på öppna intervjuer med semistrukturerade frågeställningar          
(bilaga 3). Författarna har utgått från ett induktivt förhållningssätt och låtit deltagarna            
beskriva sina upplevelser med egna ord. Insamling av data har gjorts under sex             
intervjuer med sex olika anestesisjuksköterskor. Författarna har genomfört tre intervjuer          
var där varje intervju pågått mellan 20-45 minuter. Under intervjuerna har deltagarnas            
upplevelser spelats in och sparats med hjälp av ljudupptagning på mobiltelefon. Detta            
valdes för att inte behöva dokumentera i skrift under intervjun och därmed kunna lyssna              
in deltagarnas upplevelser på ett fokuserat sätt. Transkribering av data har sedan gjorts             
av den som utförde intervjun.  
 

Analys 
Kvalitativ ansats valdes till studien och utgick från ett induktivt förhållningssätt. Data            
från intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo, Kyngäs (2007).          
Dataanalysen gjordes genom att på varsitt håll lästes det transkriberade materialet flera            
gånger för att på så vis skapa en bild av innehållet och för att hitta och ta ut                  
meningsbärande enheter med innehåll som var av relevans för syftet. Efter detta            
diskuterades varje transkriberad intervju för att se om det kunde hittas mer data av              
relevans som eventuellt missats. De meningsbärande meningarna kodades och delades          
upp genom att finna likheter och skillnader som bildade olika teman. Efter detta             
studerades de meningsbärande enheterna och kodningarna. Subkategorier för ämnen         
som uppkommit i materialet trädde fram och subkategorierna bildade sedan mer          
övergripande teman med generiska kategorier. Nio subkategorier framträdde och         
delades sedan in och två generiska kategorier. Analysen av intervjuerna följde noggrant            
Elo, Kyngäs (2007) modell för kvalitativ innehållsanalys för att säkerställa att det            
viktiga innehållet inte föll bort i bearbetningen av informationen. 
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Tabell 2. Illustrationsexempel av dataanalys  

Enhet som är meningsbärande: 
 
“Jag tror att man blir stressad av att man kör          
barntransporter så sällan…” 

Kodning: 
 
Upplevd stress kopplad till    
brist på erfarenhet 

Subkategori: 
 
Erfarenhet påverkar vårdaren 

Generisk kategori: 
 
Vårda ett barn 

 
Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) är det viktigt att deltagarnas hälsa går före           
forskningen och att de inte utsätts för onödigt lidande. Utifrån detta synsätt har             
författarna valt att fokusera intervjuerna på vårdpersonal där barn och föräldrar inte är             
inblandade. Målgruppen för intervjuerna var över 18 år och arbetar med interhospital            
överföring. Då syftet är deltagarnas upplevelse av vårdandet behöver inte intervjuerna           
ske i verksamheten utan kan ske i en lugnare miljö. Forskning ska generellt genomgå              
etisk prövning enligt Etikprövningslagen (SFS. 2003:460), detta för att säkerställa att           
ingen individ kommer till skada samt att lagar följs under forskning och hantering av              
data som kan vara känslig. Eftersom detta arbete inte genomgår en etisk prövning är det               
extra viktigt att beakta deltagarnas påverkan av examensarbetet och se till att ingen             
kommer till skada under intervjuer eller i efterhand på grund av felaktig hantering av              
information. Författarna är medvetna om detta och tar hänsyn till de effekter som             
magisteruppsatsen kan få på individens hälsa genom arbetets gång. Därmed gäller           
konfidentialitet genom hela processen, vilket innebär att endast behöriga kan få           
möjlighet att ta del av den information som samlats in under intervjuer. Dessa intervjuer              
har sedan avidentifieras för att ytterligare förhindra möjlig spridning av information och            
att ingen känslig personlig information finns tillgänglig.  
 
Deltagarna tilldelas både skriftlig och muntlig information (bilaga 2) inför intervjuerna           
enligt lag (SFS. 2003:460). De kunde när som helst återta sitt samtycke enligt             
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2018). Deltagarna informerades om att intervjuerna        
spelas in samt att citat kommer att användas för att säkerställa materialet i resultatet.              
Det är viktigt att noggrant informera om möjligheten att avbryta intervjun vilket            
deltagarna fick informerades både muntligt och skriftligt och ha en medvetenhet om att             
det inte helt går att undkomma potentiell stress som deltagarna kan komma att utsättas              
för under intervju enligt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018).  
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RESULTAT 
I resultatet kommer informanterna som deltog i intervjuerna att benämnas som           
anestesisjuksköterskor, deltagare och vårdare. De anestesisjuksköterskor som deltar i         
studien och roterar till ambulansen benämner intensivvårdsambulansen som IVA-bilen         
och därför kommer även vi att göra detta fortsättningsvis i studien.  
 
 
Tabell 3. Resultatöversikt 

Generiska kategorier:  Subkategorier:  

Vårda ett barn  Barn är inte små vuxna 

Konsten att avleda ett barn 

Erfarenhet påverkar vårdarens   
upplevelse 

Föräldrar - en tillgång 

Vårda utanför sjukhusets trygga väggar Förbereda sig för det oförutsedda 

Arbetsbelastning 

Axla ansvaret ensam  

Samverkan med ambulanspersonal  

Förståelse från ledningen  

 

Vårda ett barn 
Barn är inte små vuxna 
Under intervjuerna berättade deltagarna om sina upplevelser av att vårda barn. Det            
framkom en känsla av att det krävs en extra skärpa när anestesisjuksköterskan vårdar ett              
barn. Deltagarna belyste under intervjuerna att barn har en annan fysiologi än vad vuxna              
har och att skillnader mellan att vårda vuxna och barn dels berodde på att barn är                
känsligare än vad vuxna är och de har mindre marginaler och reserver. Vikten av att ha                
kännedom om barnets vitala parametrar, i förhållande till ålder, och att vara extra             
förberedd när det gäller vård av barn beskrevs.  
 
“Man får sätta sig ner och fundera lite först så att man vet normalvärde för barnets                
ålder och vikt för då vet man vad man har framför sig. Man är alltid ute på djupt vatten                   
om man inte tänkt till innan när det gäller barn…” 
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Deltagarna upplevde att det var svårare att hålla reda på vilka doser av läkemedel de               
skulle administrerar till barnet. Svårigheten låg i att alla läkemedel som ges är baserade              
på vikt och att det är mycket mindre volymer som ges, men att det även är andra doser                  
då barn kräver mer läkemedel per kilo än vad en vuxen patient gör gällande vissa               
mediciner. Vikten av att alltid tänka på barnperspektivet uppmärksammades och en           
deltagare berättade även om svårigheter i kommunikationen med ett litet barn. 
 
“En bebis kan inte tala för sig själv utan där måste man gå på vad man ser. Vad är det                    
för signaler barnet skickar ut. Det är den största skillnaden tycker jag…” 
 

Konsten att avleda ett barn  
Deltagarna hade en genomgående känsla av att det ibland kan vara utmanande att få              
barnet att medverka till olika undersökningar. Resultatet synliggör vikten av att bygga            
upp ett förtroende mellan vårdare och barnet för att utföra den vården som situationen              
kräver och deltagarna belyste konsten att avleda för att få barnet att känna sig lugnt och                
vilja samarbeta. 
 
“Man tänker på att man vill ha ett lugnt och tryggt barn som har förtroende för en och                  
det gäller att känna av situationen och fråga sig: “Vad har jag för barn framför mig                
och hur ska jag bete mig för att uppnå denna trygghet?...” 
 
Det är viktigt att vårdaren berättar vad som kommer hända för att få barnet nyfiket och                
på så vis skapa ett förtroende som underlättar vården. Resultatet visar även att vårdaren              
måste komma ner på barnets utvecklingsnivå och anpassa språket så att barnet förstår. 
 
“Med det vakna barnet så handlar det mycket om att försöka fånga barnets             
uppmärksamhet och ta bort fokus från det som barnet tycker är otäckt. Man måste              
distrahera barnet på ett positivt sätt samtidigt som du parallellt håller koll på barnets              
psykiska och fysiska mående och parametrar utan att barnet märker vad du gör…” 
 
Vidare beskrevs att det kan vara utmanande att kunna ge barnet den behandling som              
krävs utan att göra barnet oroligt och att de ibland går att avleda och distrahera med den                 
nallen som finns i ambulansen beroende på situation och ålder. Upplevelsen av hur             
viktigt det är att förbereda barnet på bästa sätt inför den interhospitala överföringen,             
framkom under intervjuerna. Deltagarna beskrev även vikten av att det lilla barnet är             
ammat, mätt och belåtet inför transporten för att underlätta undersökningar och           
vårdandet samt att det oftast är en fördel att ha föräldrarna närvarande när man vårdar               
då det skapar en trygghet för barnet.  
 

Erfarenhet påverkar vårdarens upplevelse 
Resultatet visar att vårdarens erfarenhet är kopplat till upplevelsen av att vårda ett sjukt              
barn. Det upplevdes en extra stress vid vård av sjuka barn som var relaterat till bristen                
på erfarenhet av att vårda barn. Deltagarna uppgav att de känner sig mer stressade och               
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mindre bekväma vid interhospitala överföringar av barn då det går lång tid emellan             
barntransporterna.  
 
“Jag har ingen erfarenhet från barnavdelning eller liknande och man vårdar inte barn             
lika ofta. Det gör att man såklart känner sig mer ovan och otrygg med att vårda barn.                 
Man har till exempel inte doser i huvudet utan måste ha en fusklapp…” 
 
Vidare berättade deltagarna att de har fått mer erfarenhet av att vårda barn efter att de                
började arbeta på operation. Med mer erfarenhet följde en upplevelse av en större             
trygghet samt en känsla av ökad säkerhet när det gäller de praktiska momenten.             
Deltagarna medgav att det gärna hade auskulterat regelbundet på en          
barnintensivvårdsavdelning för att skaffa sig mer kunskap i att vårda ett svårt sjukt barn.              
Önskan om att få mer erfarenhet av både barn och interhospitala överföringar av barn              
kopplades till uppfattningen av att mer erfarenhet troligtvis hade gjort det mindre            
stressande vid vård av svårt sjuka barn under interhospitala överföringar. 
 
Det framkom skillnader under intervjun i hur anestesisjuksköterskan upplevde         
interhospitala överföringar av barn. Dessa skillnader styrker resultatet gällande hur brist           
på erfarenhet kan kopplas till känslan av stress. De deltagarna med lång erfarenhet av              
att vårda barn var tryggare och kände sig mindre stressade. 
 
“Det är ingen skillnad hur jag känner mig som vårdare om det är barn eller vuxna då                 
jag har stor erfarenhet av båda kategorierna. Man måste kunna lita på sin egen              
kunskap, det gör att man blir trygg i sig själv…” 
 

Föräldrar - en tillgång 
I resultatet visas stor förståelse för att föräldrarna är både rädda och stressade men              
samtidigt menas att föräldrarna har rätt att åka med. Deltagarna skildrade att det dock              
finns vissa situationer där det inte är lämpligt för föräldrarna att åka med i ambulansen.               
Vid transporter med svårt sjuka barn sitter narkosläkaren bak och föräldrarna fram men             
vid urakuta transporter av svårt sjuka barn åker föräldrarna istället efter med taxi eller              
annan ambulans. Deltagarna upplevde att det blir en mycket svår situation för den som              
kör ambulansen vid en sådan situation om föräldrarna sitter med fram.  
 
När föräldrarna skall åka med på interhospitala överföringar belyser deltagarna vikten           
av ett bra första möte med föräldrarna för att skapa en förståelse och trygghet. Det är                
viktigt att bygga upp ett förtroende gentemot föräldrarna. Deltagarna upplevde att det            
lugnar föräldrarna när vårdaren gör något med barnen tex lyssnar på lungorna, istället             
för att bara observera. Föräldrarna upplevs som en tillgång och vid neonatala            
överföringar ses närvaron av föräldrar alltid som en självklarhet.  
 
“Man har stor nytta av föräldrarna. Det underlättar för undersökningarna och gör            
barnet mer samarbetsvilligt…” 
 
Det fanns skillnader mellan olika verksamheter och under intervjun framkom det även            
att det ibland förekommer på rutin att föräldrarna åker egen bil. Detta kan fungera bra               
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om barnet är väl förberett och vikten om att vårdaren informerar barnet om att              
föräldrarna kommer att vara på plats på det nya sjukhuset tydliggörs. Resultatet visar att              
det har en lugnande effekt på barnen när föräldrarna åker bak tillsammans med barnet              
och vårdaren då det skapar en trygghet för barnet. Detta är också anledningen till att               
deltagarna föredrar att ha föräldrarna bak i ambulansens vårdutrymme när barnet är            
vaket. Om barnet är sovandes (under någon form av narkos) kan föräldrarna sitta i              
framsätet. Det framkom också att vid barn över 15 år så kan det vara en fördel om                 
föräldrarna åker i framsätet då deltagarna upplever det lättare att få kontakt med det              
äldre barnet när föräldrarna inte sitter bredvid.    
 
Det fanns vissa situationer där det kunde vara påfrestande att ha med föräldrarna under              
transporterna berättar deltagarna, men de flesta gånger sågs föräldrarna som en           
värdefull tillgång. Det beskrevs att det ibland kan vara stressande att ha oroliga föräldrar              
som står bakom ryggen och observerar hur man som vårdare beter sig.  
 
“Man får inte visa för föräldrarna att man är stressad över barnets situation vilket kan               
vara svårt…” 
 
Det fanns även en upplevelse av stress i att vårdaren ibland måste ta hand om både                
föräldrarna och barnet. Vid vissa situationer när det gäller ett svårt sjukt barn med              
mycket oroliga föräldrar kan fokus flyttas från barnet till föräldrarna vilket då kan ha en               
negativ effekt på patientsäkerheten.   
 
“Svårigheten ligger i att få lägga den fokus som behövs på barnet om föräldrarnas oro               
tar upp för mycket tid. Men det är föräldrarnas rättighet att få åka med samt få                
information om vad som händer…” 

Vårda utanför sjukhusets trygga väggar 

Förbereda sig för det oförutsedda 
Intervjuerna visade en genomgående känsla av att förberedelse och planering inför den            
interhospitala överföringen är oerhört viktigt. Vikten av att vara förberedd på det            
oförberedda och att lägga upp sitt arbete utifrån att vad som helst kan hända under               
transporten tydliggörs.  
 
“Största vikt är att vara förberedd. Att man har all utrustningen med sig, ser till att                
man känner barnet eller i alla fall dess sjukdomshistoria och dess nuvarande status och              
ser till att man täcker upp för eventuella händelser som kan uppstå…” 
 
Riskbedömning för oförutsedda händelser görs utifrån erfarenhet och det framkom i           
resultatet att kunskapen om en god planering är kopplat till hur stor erfarenhet vårdaren              
har av interhospitala överföringar. Deltagarna berättade vidare om hur viktigt det är att             
ha en plan för den interhospitala överföringen. Det innefattar att veta vart utrustningen             
finns i ambulansen och ta fram det vårdaren kan tänkas behöva samt att planera vart               
man som vårdare ställer sin utrustning för att snabbt kunna nå den i akuta situationer.               
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De deltagare som hade mindre erfarenhet av att arbeta i ambulans samt vid             
interhospitala överföringar tog gärna med sig all utrustning och läkemedel de kunde            
behöva från operation för att slippa leta i ambulansen. Deltagarna upplevde att detta är              
kopplat till att det inte är deras normala arbetsmiljö samt baserat på en känsla av brist på                 
vana och erfarenhet av att arbeta i ambulansen och med interhospitala överföringar.            
Under intervjuerna beskrivs fördelen av att rotera mellan IVA-bilen och operation.            
Deltagarna upplevde att de lär känna sin vårdmiljö bättre och att de vet var allt finns,                
vilket ger en ökad känsla av trygghet.  
 
Under intervjuerna blir det tydligt att deltagarna har olika förutsättning beroende på            
vilken patientgrupp de arbetar med. Det framkom att neonatala barn som transporteras i             
kuvös har en ganska optimal miljö och att mycket av den utrustningen som kan behövas               
redan finns på kuvösen vilket underlättar planeringen av den interhospitala          
överföringen. I resultatet blir det synligt att förberedelserna även skiljer sig åt beroende             
på vilket barn anestesisjuksköterskan har framför sig och kopplas till bakomliggande           
orsaker till vård och den interhospital överföringen.  
 
“Man förbereder sig olika beroende på situation och vilken utrustning som ska            
medfölja barnet samt om det är ett stabilt eller ett ostabilt svårt sjukt barn...” 
 
Det är viktigt att allt är förberett och färdigt både på lämnande och mottagande sjukhus               
innan den interhospitala överföringen påbörjas och deltagarna menade att det är bättre            
att avvakta på avlämnande sjukhuset där det finns resurser tills allt är klart. Detta för att                
inte riskerar att bli stående i en korridor på mottagande sjukhus med ett sjukt barn.               
Vikten av att noga titta över patienten innan den interhospitala överföringen           
synliggjordes för att på så vis veta vart alla infarter finns (tex. perifer venkateter) och på                
så vis kunna planera hur vårdaren på bästa sätt kommer åt infarterna i ambulansen.              
Innan avtransport menade deltagarna att det även är bra att ställa in ventilatorn             
tillsammans med anestesiläkaren och se till att det finns ett direktnummer till avlämnade             
narkosläkare om anestesisjuksköterskan behöver nå läkaren på telefon under den          
interhospitala överföringen. Det kan vara en god idé att stanna 5 minuter extra om              
möjligt på avdelningen efter överflyttning till transport-sängen, för att se att allt är             
stabilt innan avfärd. Planering gällande de läkemedel som behöver förberedas inför en            
interhospital överföring framkommer och deltagarna var eniga gällande hur oerhört          
viktigt de är att ha tillräckligt med läkemedel med sig. 
 
“Man måste alltid ha extra mediciner med sig ifall man får ett stopp på vägen. Jag har                 
alltid med mig mediciner för flera timmar. Är man inte förberedd då är det farligt! Det                
är lätt att stå där i efterhand och vara efterklok…” 
 
Oförutsedda händelserna som vårdaren kan ställas inför som en otrygghetsfaktor och           
logistiken upplevs ibland som den största utmaningen. För att öka känslan av trygghet             
behövs en god planering och en plan A, B, C. Deltagarna upplevde att det krävs en extra                 
skärpa när det gäller vård av barn under interhospitala överföringar samt att vårdaren             
behöver planera transporten mer då barn har mindre resurser än vuxna.   
 
“Förbered dig på det värsta och extra mycket vid barntransporter…” 
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Gällande oförutsedda händelser uttryckte deltagarna, förutom en känsla av otrygghet,          
även en känsla av tillfredsställelse i att ha ett utmanande arbete. Att arbeta med              
problemlösning och nyttja de resurser som finns gav dem en känsla av glädje när de               
lyckades lösa olika situationer.  
 
Upplevelsen av att vården påverkas av att utrymmet är begränsat under interhospitala            
överföringar framkom, både gällande ambulans och ambulansflyg. Under transporten         
vistas även barnet och vårdarna i tex korridorer, hissar och andra lokaler. Det kan ibland               
röra sig om små utrymmen med en begränsad arbetsyta. Resultatet visar att det kan vara               
svårt att vårda i trånga miljöer och att deltagarna upplevde ett behov av att även här                
planera vården. Det kan röra sig om att planera så utrustningen finns lättillgänglig samt              
att om möjligt inte försätta sig i så trånga utrymmen att det försvårar vårdandet.  
 
“Lite med plats i ambulansen och i hissar. Gäller att tänka till så det finns tillräckligt                
med plats för att vårda i akuta situationer. Trånga utrymmen kan försvåra            
livsavgörande arbetsmoment…” 
 

Arbetsbelastning  
Det fanns olika faktorer som påverkade arbetsbelastningen för anestesisjuksköterskan         
under den interhospitala överföringen. Arbetsbelastningen var bland annat kopplat till          
hur teamet kring den interhospitala överföringen var uppbyggt och påverkades även av            
vilken personal som medföljde. Deltagarna upplevde en känsla av lättnad när           
anestesiläkaren medföljde vid ett svårt sjukt barn så att de kunde hjälpas åt att vårda               
barnet. De fortsätter med att förklara vikten av att barnet får den behandling och              
omvårdnad som krävs och att det ibland kan vara mycket som skall göras med barnen.               
Det kan vara att kontrollera och justera sovdjup, sköta ventilator och thoraxdrän,            
administrera smärtlindring osv. Allt detta påverkas även av barnets status vilket i sin tur              
påverkar arbetsbelastningen. Vid akut sjuka barn blir fokus på att upprätthålla vitala            
funktioner och det kan bli mycket att göra om man är ensam berättar deltagarna.  
 
En annan faktor som uppkom under intervjuerna vilket påverkar arbetsbelastningen var           
hur väl patienten är förberedd för transport innan det är dags för avfärd. Deltagarna              
berättade att det är till stor nytta och hjälp att intensivvårdssjuksköterskan, som har hand              
om barnet, har gett alla läkemedel som går att ge innan transporten samt förberett barnet               
och föräldrarna väl. Det kan handla om att barnet nyligen ammat samt att antibiotika,              
inhalationer och övriga läkemedel som barnet skall ha är givet och därmed minska             
arbetsbelastningen och momenten under transporten.  
 
“Det är bra om läget är stabilt och att barnet har fått alla läkemedel innan avfärd. Det                 
avlastar och underlättar för personalen under transport om de moment som behövs            
göras redan är gjorda…” 
 
Ytterligare faktorer som kan påverka arbetsbelastningen är hur vårdaren tänker kring           
behandling under transporten. Deltagarna uttryckte att en interhospital överföring ska          
kännas trygg och säker och att minimera sina insatser som vårdare underlättar för att              
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uppnå detta. De förklarade vikten av att fokusera på det viktigaste och prioritera att              
upprätthålla vitala funktioner samt minimera insatserna för att inte förvärra situationen.           
Gällande arbetsbelastningen framkom det som positivt att barn var fysiskt lättare att            
vårda då de är kroppsligt mindre vilket deltagarna tyckte underlättade          
arbetsbelastningen under transporter och i trånga utrymmen.  
 
 
Under intervjuerna framkom det även att deltagarna ser det som en stor fördel med              
rotationstjänster då arbetet upplevs roligt och varierande. Vårdaren skaffar sig större           
erfarenhet och har lättare att upprätthålla sin kompetens vilket ökar känslan av trygghet.  

 
Känslan av att axla ansvaret ensam 
Det framgick under intervjuerna att det ibland kan upplevas som en otrygg miljö i              
ambulansen. Detta är kopplat till att det är begränsat med resurser att tillgå och det gör                
att vårdaren ibland känner sig ensam och utlämnad. Vårdaren har ett direktnummer till             
ansvarig avsändande narkosläkare som även fyller i läkemedelsordinationer. Deltagarna         
berättade även att det i IVA-bilen finns utökade läkemedels-delegationer som gör att det             
finns mycket läkemedel att ge vid behov. Det skapar en ökad trygghet för den som               
vårdar. Även om läkaren finns ett telefonsamtal bort, upplever deltagarna, att det inte             
alltid finns någon att bolla med när det uppstår problem om de vårdar själva bak i                
ambulansen. Resultatet visar en upplevelse av att anestesisjuksköterskan är ensam om           
ansvaret när vårdaren åker själv bak i ambulansen. 
 
“Finns bara det som finns i bilen inget annat att tillgå. På operation finns allt du                
behöver, du kan bara sticka ut huvudet för att få experthjälp. Det enda du kan få hjälp                 
med i ambulansen är ett telefonsamtal och det är inte säkert att du kan göra de åtgärder                 
du får förslag på …” 
 
Deltagarna upplevde en trygghet i att ha anestesiläkare med sig när de transporterar             
svårt sjuka barn och de upplever en känsla av delat ansvar. De pratade om fördelen av                
att ha en anestesiläkare med som de känner från operation och att det underlättar              
vårdandet när de tidigare arbetat tillsammans. Vid neonatal-transporter finns alltid en           
neonatolog med. Deltagarna berättade att även neonatologen förväntas kunna all          
utrustning lika bra som anestesisjuksköterskan vilket gör att man kan dela på ansvaret             
och slipper axla ansvaret själv.  
 
Under intervjuerna berättade deltagarna att de ibland inte såg ambulanspersonalen som           
en resurs att tillgå om en svår situation tillstöter i vårdandet. Detta kopplas till              
upplevelsen av att ambulanspersonalen inte hade tillräckligt mycket erfarenhet av att           
vårda barn. 
 
“Man har inga andra händer att tillta än narkosläkaren som följer med så det gäller att                
hitta lösningar som fungera på 2 personer. Ambulanspersonalen sitter ju fram. Det är             
tryggt att dom kör som har vana av snabba transporter. Det skänker lugn och ro. Men                
det finns inte mycket hjälp att tillgå förutom narkosläkaren…” 
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Detta fynd ter sig vara kopplat till vårdarens tidigare vana och erfarenhet av att vårda               
barn under interhospitala överföringar och prehospitala transporter. Tidigare erfarenhet         
av att arbeta i ambulansen gjorde att vårdaren uteslutande såg ambulanspersonalen som            
en resurs. Det framkom hur viktigt det är att ta ledningsrollen och delegera ut              
arbetsuppgifter om det behövs. De deltagare som hade mer erfarenhet av att vårda barn              
under prehospitala transporter och interhospitala överföringar säger även att de har           
lättare att delegera ut uppgifter då de är trygga i sig själva och att de litar till sin egen                   
förmåga.  
 
“Behöver man två händer till är det bara att säga till ambulanspersonalen så får man               
hjälp. De är väldigt lyhörda för vad man säger…” 
 
Det framkom även att de anestesisjuksköterskor som tidigare arbetat i ambulansen inte            
upplever det lika utlämnande och ensamt att vårda under interhospital överföring då de             
har vana av att ta hela ansvaret själv och inte ha någon att fråga. Detta skapade en                 
känsla av trygghet.  
 
“Jag känner mig helt trygg med att åka själv bak som vårdare på IVA-transporter. Sen               
får man inte glömma att det finns en till person, den som kör IVA-bilen. Behövs det så                 
får man stanna och ta hjälp av ambulanssjukvårdaren. Så åker man igen när man              
stabiliserat barnet…” 
 
Resultatet visar att känslan av ökat ansvar även speglas av hur omgivningen och             
kollegor från andra yrkesgrupper bemöter anestesisjuksköterskan i sitt arbete.         
Deltagarna upplevde att kollegor inom andra yrkesgrupper ibland ser         
anestesisjuksköterskan som experter vid akuta situationer vilket framkallade en känsla          
av att anestesisjuksköterskan har större ansvar i vårdandet. 
 
 

Samverkan med ambulanspersonal 
Det fanns tydliga skillnader i resultatet gällande samverkan med ambulanspersonalen          
och även skillnader i uppfattningen om vad anestesisjuksköterskan kan få hjälp med i             
ambulansen. Ambulanspersonalen ses både som resurs men även som en belastning i            
vissa fall. Deltagarna menade att det kan vara svårt att veta hur mycket hjälp man kan få                 
då vårdaren inte känner ambulanspersonalen och vet vad de har för kompetens. Det             
nämndes även att det finns en risk att det tar fokus från barnet om vårdaren måste                
vägleda kollegor.  
 
“Om ambulanspersonalen inte kan tillräckligt begränsar det mig som vårdare då jag            
måste vägleda dem i arbetet. Alla i bilen behöver kunna och ha tillräckligt med             
kunskap…” 
 
De deltagare som kände sig mest trygga i sin roll som anestesisjuksköterska under             
interhospitala överföringar och med erfarenhet av att ha arbetat i ambulansen sedan            
tidigare såg uteslutande ambulanspersonalen som en tillgång. De beskrev att det           
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fungerar väldigt bra att arbeta med ambulanspersonalen och att man alltid kan fråga om              
det är något man vill ha hjälp med eller inte hittar.  
 
“Ambulanspersonalen är väldigt lyhörd för det man säger tex när man delegerar            
uppgifter. Det känns alltid tryggt och säkert. Det spelar ingen roll vem som kör det är ju                 
jag som bestämmer och det går alltid bra bara man är tydlig och ger klara direktiv…” 
 
Något som tas upp under intervjun är att det är viktigt att vara flexibel vid interhospital                
överföring. En vårdare i nya miljöer behöver kunna anpassa sig efter både situation och              
ny personal för att på bästa sätt kunna ta hand om barnet. Det beskrevs hur viktigt det är                  
att kunna hitta lösningar på problem som uppstår och att tillsammans med            
ambulanspersonalen lösa dessa.  
 
Deltagarna berättade att de som jobbar på IVA-bilen som ambulanssjukvårdare          
tillsammans med roterande anestesisjuksköterska har extra utbildning och ofta ett större           
intresse av interhospitala överföringar vilket bidrar till mer kunskap.         
Ambulanssjukvårdarna som kör IVA-bilen har väldigt stor erfarenhet och är en stor            
tillgång då de har bra kunskap om själva bilen och är duktiga på att lösa praktiska                
situationer kring transporten samt är behjälpliga med patienten då problem uppstår.  
 

Förståelse från ledningen  
Det rådde delade meningar under intervjuerna angående stödet från ledningen gällande           
interhospital överföring. Då deltagarna kommer från olika verksamheter skiljer sig          
intresse och satsning från ledningen. Deltagarna uttryckte en önskan om mer utbildning            
som är kopplat till den interhospitala miljön.  
 
“Vi får tyvärr inte så bra stöd från ledningen. Vi saknar inte det medicinska kunnandet               
men skulle behöva förståelse för att vi behöver mer fortbildning än andra…” 
 
Deltagarnas upplevelse grundar sig även mycket i att de vill ha mer erfarenhet och              
utbildning på just barn. En fördel som finns på operation är att anestesisjuksköterskan             
kan få mer patienttid med barnnarkoser om behovet finns. Önskan om fler träffar med              
mellan personal som roterar till interhospital överföring framkom, för att på så vis             
kunna utbyta erfarenheter och reflektera över patientfall och olika situationer.  
 
Deltagarna upplevde att det själva fick påverka när de började åka på interhospitala             
överföringar men att det inte var så lång inkörsperiod på operation innan de började              
rotera till IVA-bilen eller åka på transporter. På vissa sjukhus berättade deltagarna att de              
kan neka om de inte vill åka på interhospitala överföringar. Då försöker verksamheten             
arbeta runt personalens önskemål medan vissa enheter har löst det med frivillig            
roterande personal till IVA-bilen. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Insamlande av data och val av metod 
Det gjordes en litteratursökning av valt ämne men vi hittade inga vetenskapliga studier             
om anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda barn vid interhospital överföring.          
Detta ledde till en ansats med ett induktivt förhållningssätt. För att ge studien ökad              
trovärdighet, validitet och för att säkerhetsställa att resultatet svarade på syftet användes            
en kvalitativ forskningsmetod som ansats och data från intervjuerna analyserades med           
kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2007).Intervjuerna genomfördes med öppna         
intervjuer som innehöll semistrukturerade frågor. En nackdel med semistrukturerade         
frågor kan vara att deltagarna inte tillåts att svara helt fritt utan styrs i en förutbestämd                
riktning. En fördel med semistrukturerade frågor kan däremot vara att det ger mer             
struktur och kan underlätta berättandet för deltagarna och på så vis säkerställa att data,              
insamlade under intervjuerna, svarar på syftet. Studien skulle kunna ha genomförts med            
en kvantitativ forskningsmetod med exempelvis enkät och på så vis fått betydligt fler             
deltagare men vi anser att resultatet får störst validitet genom att använda kvalitativ             
forskningsmetod då studien syftar på att undersöka upplevelser. 
 

Urval 
Det kunde vara önskvärt att studien innehöll fler deltagare för att styrka resultatet mer.              
Då vi valt en kvalitativ studie är det dock är inte antalet anestesisjuksköterskor det som               
står i fokus utan deras upplevelser (Polit & Beck 200, s. 516). En styrka med studien                
kan vara att deltagarna kommer från olika verksamheter och har olika arbetsfördelning           
och erfarenhet gällande interhospital överföring. Detta ger studien en bredd och fångar            
upplevelse i förhållande till hur verkligheten ser ut då anestesisjuksköterskan, som           
medföljer på interhospital överföring, har olika utgångspunkt och förutsättningar         
beroende på vilket sjukhus och verksamhet vårdaren utgår ifrån.  
 

Förförståelse 
Vi har tidigare erfarenhet av akutsjukvård och har vid upprepade tillfällen sett            
anestesisjuksköterskor vårda svårt sjuka barn och förbereda barn inför interhospital          
överföring. Trots att intervjuerna utgick från ett induktivt förhållningssätt 
är det viktigt att vara medveten om vår egen förförståelse. Genom att uppmärksamma             
och diskuterat riskerna med att förförståelse kan påverkar resultatet skapas en           
medvetenhet som kan ha en positiv inverkan på validiteten.  
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Resultatdiskussion 
För att uppleva en känsla av trygghet när anestesisjuksköterskan vårdar ett barn var             
både erfarenhet och kunskap viktigt. I resultatet under Barn är inte små vuxna och              
Erfarenhet påverkar vårdarens upplevelse talar deltagarna om sina upplevelser kring          
detta. De problematiserar behovet av mer erfarenhet för att bättre kunna hantera            
situationer som uppstår i vårdandet av barn samt uppger hur viktigt det är med              
tillräcklig grundkunskap. Det gavs uttryck för ett ökat behov av trygghet i            
sammanhanget att vårda barn när erfarenheten var bristande. Detta är inte unikt för             
anestesisjuksköterskor. I en studie av Nordén, Hult och Engström (2014) uppkom det att             
ambulanssjuksköterskor kände att de inte vårdade barn tillräckligt ofta för att uppnå en             
känsla av trygghet. De uppgav att erfarenhet är en viktig aspekt i vårdandet av barn och                
att vården skiljer sig från vuxna vilket ställer högre krav på vårdaren.            
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att inget fick gå fel och att barnen har hela sitt liv              
framför sig och deras upplevelse var att barn prioriteras högre även på sjukhus.  
 
I resultatet beskrev deltagarna känslan av att inget får gå fel och att vara extra skärpt                
inför interhospital överföring av barn. Bristande erfarenhet kunde leda till stress och            
otrygghet som grundar sig i en känsla av att vara ensam, utsatt och att inte ha någon i                  
sin närvaro att bolla med. Deltagarna upplevde ett behov av att Förbereda sig för det               
oförutsedda, det vill säga att planera noga och bygga upp en känsla av kontroll inför               
den interhospitala överföringen. Detta belyser behovet av kunskap och erfarenhet för att            
uppnå denna känslan. Vi upplever att det är viktigt att känna kontroll över en situation               
och en god planering gör mycket för att stärka detta därmed kan det behövas utvecklas               
rutiner för planeringen. Under Arbetsbelastning upplever vi att deltagarna ytterligare          
belyser hur planeringen påverkar transporten. En välplanerad och förbered transport          
underlättade vården under resan och underlättade vården om deltagaren vårdade barnet           
ensam. 
 
Den ensamhet som beskrevs under intervjuerna uttrycktes på flera sätt. Deltagare kunde            
uppleva att personalen som fanns i ambulansen inte räckte till och upplevde en känsla              
av ensamhet trots närvaron av annan vårdpersonal. Under rubriken Känslan av att axla             
ansvaret ensam och Samverkan med ambulanspersonal framkom vikten av att känna           
en gemenskap till den vårdpersonal som följer med under transporten. Deltagare som            
kände gemenskap gentemot ambulanspersonalen upplevde mer trygghet i samarbetet         
men kunde trots detta uppleva en otrygghet i vårdandet av barn. Anestesisjuksköterskan            
upplevd sig ibland ensam och att hen fick axla ansvaret själv. Vikten av gemenskap i               
sammanhanget beskrevs även med en upplevelse av lättnad när anestesiläkaren som           
följde var en känd kollega från operation.  
 
Under Arbetsbelastning beskrivs att situationen blev trygg då läkaren följde med men i             
akuta situationer var detta inte alltid nog. Anestesisjuksköterskan kunde uppleva          
ensamhet, otrygghet trots närvaro av en anestesiläkare. Det beskrevs under Känslan av            
att axla ansvaret ensam som att det ibland hade behövts ännu fler händer. I detta skede                
fanns en skillnad mellan deltagarna. Det upplevdes tydligt att de som inte hade vana att               
jobba i ambulans miljön upplevde en större begränsning av resurser under transport och             
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de kände inte samhörighet med ambulanspersonalen. Den extra hjälp som gick att få av              
ambulanspersonal begränsades av vårdarens förmåga att vägleda kollegor i arbetet.          
Anestesisjuksköterskor som dagligen jobbar ihop med en ambulanssjukvårdare på         
IVA-bilen såg denne som en resurs som kunde användas på flera sätt. Det beskrevs att               
ambulanssjukvårdaren som följer med har en stor erfarenhet av att vårda i den             
prehospitala miljön rent praktiskt och kunde hitta i bilen vilken deltagare såg som en              
stor hjälp i vårdandet. Deltagarna som upplevde styrka i sin kunskap och de som hade               
tidigare erfarenhet av att vårda prehospitalt var tryggare i ensamt ansvar och kunde ta              
större nytta av den personal som fanns med i ambulansen. Dahlberg & Segesten (2010)              
beskriver att ensamhet även kan vara en styrka om individen är trygg vilket upplevs              
passa väl in på detta sammanhang. Det kan även tolkas som att deltagarna även kände               
ökad trygghet i sammanhanget då personer de arbetat och samarbetet fungerade bättre.            
Detta i sin tur innebär en otrygghet att arbeta med okända individer som deltagaren inte               
träffat tidigare eller inte upplevde att samarbetet var naturligt med. Det finns flera             
faktorer som påverkar individens känsla av trygghet och vi upplever att gemenskap med             
annan personal har en viktig roll.  
 
Detta kan relateras till Frost, Kihlgren och Jaensson (2019) studie där det uttrycktes att              
piloterna var ett stort stöd i vården och deltagare tog nytta av denna resurs även i                
avancerad vård. Piloterna hade mer kunskap om den luftburna vårdmiljön. Förslagsvis           
kan det finnas ett behov för personal som jobbar med interhospitala överföringar att             
bilda ett bättre samarbete med ambulanspersonal och det kan vara aktuellt med            
simuleringar för att bättre hantera resurser samt förbättra samarbetet inom hela           
arbetsgruppen under transport.  
 
Det är även viktigt att reflektera kring de olika yrkeskategorierna och vilken            
utbildning/erfarenhet de har i sitt bagage. På så sätt kan vi bättre förstå hur de hanterar                
de olika miljöerna. Detta kan leda till utveckling av anestesisjuksköterskans roll samt            
synsättet på interhospital överföring. Det hade varit intressant att se om utbildningar            
hade bildats för personal som arbetar med fokus på transporter mellan sjukhus och vad              
den skulle kunna tänkas innehålla. Båda författarna är intresserade av området och hade             
gärna önskat att det fanns ett bredare fokus som hanterade det behov av bredare              
kunskap som deltagarna upplever sig i behov av. 
 
Enligt Frost, Kihlgren och Jaensson (2019) studie upplevde personal som inte hade vana             
vid prehospitalt arbete ett behov av ökad kunskap inför vårdande i den miljön. Med              
motiveringen att utveckla ett mer välfungerande samarbete och bättre kunna hantera de            
hinder som kunde uppstå i det prehospitala vårdandet. Det ansågs viktigt att kunna dra              
nytta av de resurser som fanns under längre transporter. Det beskrevs av deltagarna             
under intervjuerna som en basal del i vårdandet att nyttja de resurser som fanns              
tillgängliga. Resurshantering ansågs vara en viktig del i att vårda          
prehospitalt/interhospitalt. Frost, Kihlgren och Jaensson (2019) gav förslaget att         
transportmedicin bör ses som en egen specialitet då personalen har behov av mer             
utbildning för att kunna hantera miljön utanför sjukhus.  
 
Att känna till sin arbetsplats ger en känsla av trygghet och detta uppnås genom mer               
erfarenhet av att arbeta i den prehospitala miljön (Nordén, Hult och Engström,            

21 
 



2014). Under intervjuerna uppgav anestesisjuksköterskorna som inte hade för vana att          
arbeta i ambulans miljön ett behov av att ta med allt som kan tänkas behövas under                
transporten. De uppgav ett större behov av att planera vården, oavsett om det som              
behövdes fanns i ambulansen eller ej. De såg sig själva som en gäst på en annan                
vårdpersonals arbetsplats. Därmed upplevde inte deltagaren någon trygghet i att arbeta i            
denna miljö. Sammanhanget att vårda i en ambulans kunde upplevas utsatt för dessa             
deltagare. Det kan vara relevant att bära med sig detta paradigm vid fortsatt forskning              
på området.  
 
Föräldrar ger barn trygghet med närvaron och ser barnet samt dess behov när personal              
vårdar. I stycket Föräldrar - en tillgång problematiserar deltagarna kring föräldrars           
påverkan på den vård som gavs samt för- och nackdelar med att ha föräldrarna med i                
ambulansen. Att föräldrar inte hade möjlighet att följa med under interhospital           
överföring uttryckte deltagarna kunde bero på flera orsaker. Det kunde röra sig om att              
det inte fanns utrymme, då på grund av att det fanns en anestesiläkare eller neonatolog               
med bak i ambulansen. Det kunde även röra sig om ett kritiskt sjukt barn. Frågan om                
föräldrar ska följa med eller inte är omdiskuterad. I studien av Masterson & Brenner              
(2015) gav föräldrar en tydlig önskan av att få följa med sina barn oavsett tillstånd.               
Barnen i denna studie var kritiskt sjuka och föräldrar kände ett stort behov av att vara                
närvarande och stötta barnen byte av vårdmiljö. Nya miljöer kan vara skrämmande och             
oavsett om barn ger uttryck för det eller ej så är det inte säkert att vårdpersonal uppfattar                 
dessa signaler. Föräldrar känner sina barn bäst och de kan tidigare se om barnets              
beteende är avvikande. Med barnets bästa i fokus behövs mer forskning på området. Vi              
tror att det hade ökad vårdkvalitén om föräldrar hade fått större möjlighet att följa med               
under transporterna. 
 
Karlsson, Eriksson, Lindahl och Fridh (2019) trycker på patientens sårbarhet under en            
interhospital överföring och hur lätt personal förlorar fokus på patientens behov. I en             
akut situation hamnar fokus lätt på utrustning, monitorer. Patienten blir på osynlig för             
vårdaren och har en tendens att bli ett objekt och en avlastningsyta. Individen förflyttas              
från punkt a till punkt b och är utlämnad under transporten, synlig för alla åskådares               
ögon.  
 
Det går även att diskutera kring barnet förhållande till sammanhanget och           
gemenskapen. Eftersom barnet inte känner vårdaren och om denne inte lyckas bygga en             
gemenskap i sammanhanget upplever barnet en ensamhet. Föräldrar förhindrar barnet          
från att uppleva ensamhet och inger en trygghet för barnet. De är ett stöd och skydd för                 
barnet under en transport. De kan se hur barnet påverkas av vårdsituationen innan             
personal har möjlighet att göra det. Barnet utsätts för flera intryck under transporten och              
det är oklart hur barnet hanterar detta. De har, som nämnt i bakgrunden, inte utvecklat               
alla försvarsmekanismer som en vuxen individ. Vårdpersonal träffar möjligen bara          
patienten under interhospital överföring men ska trots detta säkerställa att barnet får en             
god omvårdnad och positiv upplevelse av transporten. I en studie skriven av Masterson             
och Brenner (2015) tydliggörs vikten av att föräldrar bör få möjligheten att göra ett              
informerat val då de vill barnens bästa. Det framkommer även att de gärna lämnar sin               
plats till vårdpersonal då de upplever att barnet får mer nytta av den extra personalen,               
men önskar möjligheten att välja om de ska följa med eller ej under transport. 
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Under intervju kom det fram hur viktigt deltagare kunde uppleva Konsten att avleda             
ett barn för att få möjlighet att vårda. Det uttrycktes viktigt att bygga ett förtroende hos                
barnet för att kunna utföra en god vård. Detta grundar sig i ett behov av att skapa en                  
trygghet för barnet, men även en lugn miljö där vårdpersonal har möjlighet att vårda              
och har kontroll över situationen. Kontroll inger trygghet hos individen och hjälper            
vårdaren att hantera sammanhanget. Det var viktigt för deltagarna att kunna ge den             
omvårdnad och behandling som situationen krävde, speciellt om barnet var svårt sjukt.            
Möjligheten att komma åt arbetsytan genom att planera händelser i förväg medförde en             
känsla av kontroll och därför ansåg deltagarna att planering inför den interhospitala            
överföringen var oerhört viktig. I stycket Förbereda sig för det oförutsedda belyser            
deltagarna vikten av att förutse de händelser som kan tänkas uppstå. Sammanhanget            
kunde upplevas hotfullt och vårdaren upplevde då en brist på känsla av kontroll. För att              
motverka detta använder vårdaren sin kunskap och erfarenhet för att planera den            
kommande vården. En faktor var att få tid för att utvärdera patienten efter förflyttning              
från säng till bår. Att patienten, om möjligt, var fortsatt stabil och att ingen utrustning               
hade påverkats av överflyttningen. Deltagarna ansåg att det var viktigt att barnet hade             
fått sina läkemedel innan avfärd, att ha läkemedelsordinationer färdiga och att           
tillsammans med anestesiläkaren ställa in ventilatorn. Vikten av att göra en avstämning            
innan avfärd framkom samt att mottagande enhet var informerad och redo att ta emot              
och all utrustning fanns med under transport. Frost, Kihlgren och Jaensson (2019)           
belyser behovet av checklistor inför överföring. Vården kan skifta beroende på vem            
som ger vård och all personal har inte tidigare erfarenhet och vana av att arbeta i en                 
ambulans med de begränsningar som det innefattar även om det hade varit önskvärt för              
att säkerställa en god vård med lika villkor.  

SLUTSATSER 
● Anestesisjuksköterskan upplever större ansvar och mer utmaning i vårdandet         

under en interhospital överföring av barn. Dels på grund av att barn har mindre              
resurser samt att vitala parametrar och dosering av läkemedel är påverkas av            
ålder och vikt. 

● Medföljande föräldrar ses som en resurs vid interhospital överföring. I          
undantagsfall kunde föräldrar påverka vården negativt till exempel vid urakuta          
transporter av svårt sjuka barn samt om föräldern var så pass stressad att             
vårdarens fokus togs från barnet.  

● Den interhospitala överföringen och det miljöombyte som tillkommer ställer stor          
utmaning på anestesisjuksköterskan som behöver vara förberedd på det         
oförberedda och utifrån detta planera vården på ett säkert sätt.  

● Anestesisjuksköterskan tolkas uppleva en känsla av ensamhet och stress som är           
relaterad till den begränsning av resurser som finns utanför sjukhuset i form av             
behandlingsalternativ och ytterligare personal att tillgå.  

● Tidigare erfarenhet av att arbeta i ambulansen påverkar anestesisjuksköterskan i          
den interhospitala miljön. Brist på erfarenhet gjorde att anestesisjuksköterskan         
hade svårare att samarbeta med andra personalgrupper i ambulansen samt att           
vårdaren inte såg ambulanspersonalen som en resurs i samma utsträckning.  
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Hållbar utveckling 
Resultatet synliggör fördelarna med att anestesisjuksköterskan har en rotationstjänst         
mellan IVA-bilen och operation. Det underlättar vårdandet vid oförutsedda situationer          
då personal som roterar till IVA-bil medföljer på en större mängd interhospitala            
överföringar och genom detta både får mer erfarenhet av den interhospitala miljön samt             
av att vårda barn. 
 
Resultatet kan tyda på att anestesisjuksköterskor med mer erfarenhet av att vårda i             
ambulanssjukvården har lättare att samarbeta, samt i större utsträckning ser övriga           
medarbetare i ambulans miljön som en resurs. Detta upplevdes minska känslan av stress             
och ensamhet samt skapa en större trygghet. Vi skulle gärna se att fler sjukhus och               
verksamheter i Sverige och Västra Götalandsregionen införde liknande system. Dels för           
att skapa en tryggare arbetsmiljö för vårdaren men även för att öka patientsäkerheten,             
men det behövs mer forskning på området. 
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Bilaga 1 

 
 
 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med         
inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning             
gör vi ett examensarbete på magisternivå.  
 
Syfte med examensarbetet är att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av att          
vårda barn vid interhospital överföring.   
 
Problembeskrivning: Att vårda barn är redan en komplex situation, då barns fysiologi            
ändras med åren och påverkar referensvärden och behandlingar. Att vårda i en miljö             
utanför sjukhus försvårar vårdandet i och med oförutsägbara situationer som kan ske            
under transport eller vid ankomst till målet. Med mindre resurser att ta till, färre              
personal och mindre utrustning, samt kollegor som anestesisjuksköterskan kanske inte          
jobbat med tidigare ökar kravet på anestesisjuksköterskan. Det krävs speciell kompetens           
för att vårda barn under interhospital överföring och kräver att anestesisjuksköterskan           
planerar transporten väl och tar hänsyn för eventuella händelser som kan försvåra            
transporten. Det finns flera faktorer som kan påverka vården och arbetsmiljön för            
anestesisjuksköterskan. Det är viktigt att belysa dessa faktorer för att få en djupare             
förståelse av vad anestesisjuksköterskan tar med sig för upplevelser från situationen och            
på så vis få ny kunskap av vad det innebär att vårda ett sjukt barn under interhospital                 
överföring.  
 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av          
anestesisjuksköterskor med erfarenhet av att vårda barn under interhospital överföring.  
Datainsamling kommer att ske genom ljudinspelade intervjuer med        
anestesisjuksköterskor. Data kommer att transkriberas och analyseras med kvalitativ         
innehållsanalys. 
 
Inklusionskriterier: Anestesisjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta med barn          
under interhospital överföring. Intervjuer kommer att bokas under vecka 6 och vecka 7             
på arbetsplatsen. Undertecknad kommer ut till arbetsplatsen för ett personligt möte.           
Intervjun beräknas ta ca 20-30 min.  
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Deltagarnas informeras skriftligt och muntligt och samtycke inhämtas genom att skriva           
under bifogat dokument.  
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort från uppsatsen.   
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
 
 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
 
 
Hälsningar 
 
__________________________               __________________________ 
Carl Johan Holmberg                                 Jonna Sanfridsson 
Leg. Sjuksköterska        Leg. Sjuksköterska, Ambulanssjuksköterska    
E-post: s193237@student.hb.se                 E-post: s161161@student.hb.se     
Tfn: 0760-753770                                      Tfn: 0705-522489 
 
 
Handledare 
Thomas Eriksson Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post: Thomas.eriksson@hb.se 
Tfn: 0706-015611 
 
 
 
 
 
Underskrift gällande medgivande från verksamhetschef 
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Bilaga 2 
 
Information angående ett examensarbete om Anestesisjuksköterskans upplevelser       
av att vårda barn under interhospital överföring 
 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (Anestesisjuksköterskans            
upplevelse av att vårda barn under interhospital överföring, M2020:28). Vi är två            
stycken sjuksköterskor som studerar på programmet för specialistsjuksköterskor med         
inriktning mot anestesisjukvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,          
Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på              
magisternivå. 
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Vårt arbete är riktat mot dig som anestesisjuksköterska med syfte att “Att undersöka             
anestesisjuksköterskans upplevelse av att vård barn vid interhospitala transporter.” 
Vi söker därmed anestesisjuksköterskor inom Västra Götaland som har erfarenhet av           
interhospital överföring av barn. Vi har valt att söka deltagare med olika erfarenheter             
relaterat till syftet. Vi kommer lämna ut information till verksamhetschefer samt           
kontakta avdelningar för att se om ett intresse finns. 
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med             
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 
Hur går examensarbetet till? 
Examensarbetet är kvalitativ innehållsanalys och vi kommer nu under en period vecka 6             
framåt att intervjua deltagarna. Vi kommer intervjua 6 personer. Intervjuerna förväntas           
ta ca 20-30 minuter och kräver att deltagarna har möjlighet att i lugn och ro svara på                 
frågor och reflektera. 
 
Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner           
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om             
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. Ditt deltagande är frivilligt             
och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller                 
vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att               
påverka ditt arbete, alternativt din vård eller behandling (beroende på vem           
forskningspersonen är). För att delta behöver du lämna ditt samtycke. 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se            
nedan]. 
  
 
Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter             
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i             
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av              
det, i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter,         
fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat          
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i             
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som        
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20           
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som                   
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få               
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare         
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i              
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också           
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se,        
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av            
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
 
Ansvariga för examensarbetet 
Författare: Carl Johan Holmberg (s193237@student.hb.se) och Jonna Sanfridsson        
(s161161@student.hb.se) studerande på programmet för specialistsjuksköterskor med       
inriktning mot anestesisjukvård. 
Handledare: Thomas Eriksson, thomas.eriksson@hb.se, 033-435 4782    
 
Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 
Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten           
till deltagande i examensarbetet och behandling av informanternas personuppgifter         
enligt ovan. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledarens namnteckning 
 
  
  
Fylls i av deltagaren 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet             
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 
Jag samtycker till att delta i examensarbetet (Anestesisjuksköterskans upplevelse av att           
vårda barn under interhospital överföring, M2020:28) och att uppgifter om mig samlas            
in och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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Bilaga 3 
 
Frågeformulär under intervjuerna av deltagare        
 

1. Kan du beskriva din upplevelse av att vårda barn under en interhospital            
överföring? 

2. Kan du beskriva hur du upplever skillnaden mellan att vårda barn och vuxna. 
3. Hur upplever du att föräldrarnas frånvaro eller närvaro under den interhospitala           

överföringen påverkar dig i ditt vårdande? 
4. Kan du beskriva din upplevelse att att vårda i en ny miljö? 
5. Kan du beskriva dina erfarenheter och upplevelser av att vårda tillsammans med            

ambulanspersonalen? 
6. Kan du beskriva dina upplevelser gällande vad du har för stöd från sjukhuset             

under transporten. 
7. Hur upplever du att stödet är från arbetsgivaren gällande anestesisjuksköterskor          

som medföljer under interhospitala överföringar?  
8. Upplever du att du själv har kunnat påverka i vilken utsträckning du skall             

medfölja under interhospitala överföringar?  
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