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Abstrakt 

Titel: Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa. 
 
Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan möter inom sitt yrke familjer i olika akuta situationer. 
De kan då ställas inför möten där misstanken finns om att ett barn far illa. Att möta ett barn 
som far illa kan vara en stressande situation för ambulanssjuksköterskan. All personal som 
jobbar inom hälso- och sjukvård omfattas av skyldigheten att utföra en orosanmälan till 
socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Syftet: Syftet med studien var att belysa 
ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta barn som far illa. Metod: Denna studie hade 
en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som analyserades med 
innehållsanalys. Deltagare var åtta ambulanssjuksköterskor. Resultat: Analysen resulterade i  
två huvudkategorier; Att misstänka att ett barn far illa samt; Att klara av situationen. Alla 
ambulanssjuksköterskor hade kunskap om hur man går tillväga vid en orosanmälan. 
Ambulanssjuksköterskorna uttryckte känslor som en inre stress, ett obehag, de kände en 
frustration och förtvivlan i samband med detta. Slutsats: Trots den stress som uppstod i 
samband med ett möte med barn som far illa var ambulanssjuksköterskorna professionella i 
sitt bemötande. Ambulanssjuksköterskorna önskade dock mer praktisk utbildning gällande 
barn som far illa, då kunskap ökar möjligheten att uppmärksamma ett barn i en utsatt 
situation. 
 
Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Barnmisshandel, Erfarenheter, Kvalitativ metod, Stress. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                                         

 

Abstract 
 
Title: Ambulance nurses’ experience of meeting children who is being abused. 
 
Background: Ambulance nurses´ meet families in emergencies and crises. They can then by 
chance get into situation where they suspect child abuse. Meeting a child that is being 
abused is a stressful situation for the ambulance nurse. All personnel working in healthcare 
are obligated by law to report to the social services in case of suspicion of child abuse. Aim: 
The aim of this study was to describe the Ambulance nurses´experience of being in situations 
where a child is abused. Method: This study had a qualitative research design with 
semistructured interviews. Eight interviews with ambulance nurses´conducted and analyzed 
with qualitative content analysis. Results: Two main categories were found: Experience of 
being in the meeting and to handle the situation when a child has been abused. Ambulance 
nurses´ expressed feelings of inner stress, discomfort, feeling a frustration and despair when 
meeting an abused child. However, they focus upon their professional work and distance 
themselves from their inner feelings. All ambulance nurses´ had knowledge of how to 
proceed with a report to social services. Conclusion: Despite of the stress that occurred 
during a meeting with children who were abused, the ambulance nurses´were professional 
in their treatment. The ambulance nurses´wanted more practical training regarding child 
abuse, since knowledge increases the ability to notice a child in a vulnerable situation.  
 

Keyword: Ambulance nurse, Child abuse, Experience, Qualitative method, Stress. 
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Inledning 
År 2016 anmäldes 23 700 misshandelsfall i Sverige gällande barn mellan 0-17 år 

(Brottsförebyggande Rådet, 2016). Våld i nära relationer sker oftast inom hemmets väggar 

där det saknas utomstående vittnen. Social forskning visar ett samband mellan våld i den 

vuxna relationen och misshandeln av barn. Våld inom familjen är ofta en hemlighet inom 

familjen och barn berättar sällan för utomstående om de utsatts för eller bevittnat våld på 

grund av skuld, skam, rädsla, förvirring och lojalitet. Risken är därför stor att barnets 

utsatthet inte uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Ambulanssjuksköterskan möter familjer i olika akuta situationer och kan då möta ett barn 

som far illa. Hindberg (2006) beskriver att när ett barn far illa kan det motsvara begreppet att 

barnet utsätts för kränkningar, psykiskt eller fysiskt våld, sexuella övergrepp eller 

försummelse. Regehr, Goldberg och Hughes (2002) beskriver att ambulanssjuksköterskan 

upplever en ökad stress när barn far illa, som vid misshandel eller försummelse. Trots 

upplevelsen av stress måste ambulanssjuksköterskan behålla fokus och vara professionell.  

 

Barnmisshandel är ett globalt problem som ökar frekvent. Det kan vara extremt svårt att 

upptäcka och därför är det viktigt att ambulanssjuksköterskan har kunskap och erfarenhet 

att kunna identifiera barn som far illa (Keane & Chapman, 2007). Studier från USA och 

Australien beskriver svårigheter för sjukvårdspersonal att upptäcka barnmisshandel och 

försummelse. Det krävs bland annat en ökad medvetenhet om barn som far illa (Vandeven & 

Newton, 2006; Spencer, 2002). 

                                                                                                     

Bakgrund  

Definition våld, övergrepp och symtom 
Våld och övergrepp mot barn kan innebära fysiskt/psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar och försummelse. Försummelse är den vanligaste typen av misshandel, fysiskt 



 

2 
 

våld inkluderar all form av fysisk skada från blåmärken till skallskador (Skarsaune & 

Bondas, 2015). Psykiskt våld innebär att barnet utsätts för systematiskt känslomässiga 

lidanden (Hindberg, 2006). Den psykiska misshandeln är troligen den svåraste formen av 

misshandel att upptäcka (El-Radhi, 2015). Sexuella övergrepp innefattar alla sexuella 

handlingar. Kränkningar innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Blåmärken är de vanligaste symtomen vid misshandel, men kan också vara normalt efter att 

barn leker, ramlar och slår sig. Bebisar skall sällan ha blåmärken då de inte själva kan 

åsamka sig det. Frakturer hos barn under två år skall väcka misstanken om misshandel. Som 

ambulanssjuksköterska är det nödvändigt att förvissa sig om skador hos barnet uppkommit 

genom olyckshändelse eller genom yttre våld (Vandeven & Newton, 2006; Spencer, 2002). 

Våldet kan ge bestående skador hos barnet och påverkar såväl den psykiska, emotionella och 

den sociala utvecklingen (Hillis, Mercy, Amobi & Kress, 2016). 

Sjuksköterskans roll vid misstänkt barnmisshandel 
Om ett barn visar tecken eller symtom som väcker misstanke om att barnet utsatts för eller 

bevittnat våld skall hälso- och sjukvårdspersonalen genast göra en anmälan till socialtjänsten 

enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 14 kap. 1§). Forskningen betonar 

ambulanssjuksköterskans viktiga nyckelroll i att upptäcka barn som far illa. Ambulans-

sjuksköterskan skall i mötet med barn vara medveten om eventuella tecken på att barn kan 

fara illa och ha den kunskapen genom egen erfarenhet, profession och utbildning. All 

personal som jobbar med barn har en skyldighet att hålla barn trygga och skydda dem från 

skada och försummelse. Sekretess och ett etiskt förhållningssätt mot barnet och dess familj är 

av stor vikt (El-Radhi, 2015).  

Markensen et. al (2007) beskriver ambulanssjuksköterskans situation när det gäller att 

upptäcka misshandel och försummelse av barn. Ambulanssjuksköterskan har tillträde till 

familjens hem och får uppleva miljön runt barnet och kan då upptäcka att ett barn far illa. I 

studien framgår att ambulanssjuksköterskans tidigare erfarenhet, kunskap, vana av 
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rapportering och identifiering av fysisk misshandel hos barn var hög. Däremot var kunskap 

och rapportering gällande upptäckten av sexuellt utnyttjande och försummelse låg.  

Ambulanssjuksköterskornas viktiga roll poängteras även i en studie av Tiyyagura, Gawel, 

Alphonso, Koziel, Bilodeau och Bechtel (2016) när det gäller att uppmärksamma 

barnmisshandel och försummelse av barn. Ambulanssjuksköterskorna beskrev känslor som 

obehag att ta hand om utsatta barn, samt att luftväg, andning, cirkulation var det primära i 

mötet. En utvärdering av situationen utfördes, därefter skapade ambulanssjuksköterskan sig 

en säkerhetsplan t.ex. att undvika konflikt med anhöriga och eventuellt stöd av polis. De 

kände en osäkerhet och brist på erfarenhet när det gällde att göra en anmälan om 

barnmisshandel och även en rädsla för att göra fel och vara riktigt säker innan anmälan 

gjordes. Ambulanssjuksköterskorna påtalade vikten av utbildning, stöd chef/ledning var av 

stor vikt. 

Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2009) beskriver faktorer som kan påverka 

sjuksköterskans medvetenhet och förmåga att uppmärksamma barnmisshandel samt att 

anmäla misshandeln undersöktes i en studie. Resultatet visade att sjuksköterskans 

personlighet, erfarenhet, utbildning samt hens kunskap om obligatorisk anmälningsplikt vid 

misshandel och försummelse av barn påverkade situationen. Sjuksköterskorna kände sig 

trygga med att anmäla fysisk barnmisshandel och sexuellt utnyttjande. Däremot fanns en 

osäkerhet i bedömningen av den psykiska misshandeln och vid försummelse av barnet. 

Sjuksköterskorna i studien belyste vikten av utbildning för att uppmärksamma 

barnmisshandel och de ansåg att utbildning sannolikt medför en ökning av 

orosanmälningar.  

Lines, Hutton och Grant (2016) belyste att sjuksköterskor var väl medveten om den lagliga 

och deras etiska skyldighet att rapportera misshandel och försummelse av barn. Trots denna 

medvetenhet rapporterades inte alltid misstanken om att ett barn far illa. Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade tillräckligt självförtroende, brist på kunskap, förmåga och stöd för 

att rapportera om barnmisshandel. Osäkerheten i att utföra en orosanmälan beskrev även 
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Skarsaune och Bondas (2015) i en studie från Norge, där framkom det att sjuksköterskorna i 

studien tvivlade på sig själva om de uppfattat situationen rätt. De kände även en rädsla för 

de konsekvenser som kunde uppstå både för barnet, föräldrarna och för de själva i samband 

med att de utförde en orosanmälan. Känslor som osäkerhet och oro uppstod samtidigt som 

de ansåg att deras kunskap på tecken att ett barn far illa, dokumentation och 

rapporteringsrutiner var bristfälliga. 

Ambulanssjuksköterskan och stressande situationer  
Bohström, Carlström och Sjöström (2015) beskriver att ambulanssjuksköterskan kan utsättas 

för stress och påfrestning vid mötet av barn som far illa. För att minska stresskänslan belyser 

ambulanssjuksköterskan vikten av stöd och samtal med kollegor, kamratstöd och debriefing 

vid speciella händelser. Studien visar att ambulanssjuksköterskan ofta har en god förmåga 

att hantera stress samt även långvarig stress. Shepherd och Wild (2014) har visat att 

ambulanssjuksköterskan förmodligen är mer utsatt för stress jämfört med övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal. Händelser där barn är inblandade är extra stressande situationer. 

Teoretiskt perspektiv 
Betty Neuman har utvecklat en holistisk omvårdnadsteori som definieras som en 

systemmodell, och bygger på grundläggande idéer om människan, hälsa, miljö och 

omvårdnad. Miljön innehåller en mängd olika stressfaktorer. Modellen förklarar individens 

reaktion på olika stressfaktorer, där fokus ligger främst på interaktionen mellan olika 

delsystem. Det är inbördes relationer mellan försvarslinjen, systemets fysiologiska, 

psykologiska, sociokulturella, utvecklingsmässiga och andliga variabler som avgör graden 

av reaktion på stress. Stressens effekt på en individ påverkas av styrkan och antalet 

stressfaktorer som påverkar individen samtidigt. Effekten av stress är även beroende av 

individens förmåga att skydda sig mot stressorer. Alla individer har enligt Neuman en 

inbyggd normal försvarslinje som skyddar individen mot stressreaktioner. Om 

försvarslinjens dämpande effekt på stress inte är tillräcklig för att skydda individen så bryter 

stressen igenom försvarslinjen. Individen har en inre resurs som skall återföra och stabilisera 



 

5 
 

individen till en normal nivå av välbefinnande efter en stressreaktion (Johnson Lutjens, 

Reynolds, Leininger & Reed, 1995).  

Ambulanssjuksköterskans bemötande av barn som far illa 
Vid ett möte med barn där det finns misstanke om barnmisshandel eller försummelse är det 

av stor vikt att ambulanssjuksköterskan behåller sin professionella hållning då det är en 

stressande situation. Att i sitt yrkesutövande styras av det som gagnar barnet och inte se till 

sina egna känslor och impulser. Att möta barnet ur ett barnperspektiv, se på barnet utifrån 

deras ögon och så långt som möjligt sätta sig in i barnets situation. Misshandel och 

kränkning av ett barn leder till att barnet känner skam, skuld och förödmjukelse. Som 

ambulanssjuksköterska krävs det mycket omtanke och förståelse när man tar hand om ett 

barn som blivit utsatt för misshandel eller som blivit vittne till misshandel. Barn är mer 

oskyddade och psykologiskt sårbara för våld än vuxna personer (Hindberg, 2006).  

Etik och värdighet är viktigt vid mötet och omhändertagandet av barnet i dess hemmiljö. För 

att utföra professionella bedömningar i kritiska skeden skall ambulanssjuksköterskan visa 

respekt för barnet. Att vara barn i en utsatt situation innebär en sårbarhet och en känsla av 

brist på värdighet. Ambulanssjuksköterskan har ansvar över barnet i dess utsatta situation, 

möter barnet i deras värld och skall göra professionella bedömningar där respekten är av 

stor vikt som i sin tur främjar barnets värdighet. Ambulanssjuksköterskan ställs inför många 

utmaningar i den prehospitala vården, möter den drabbade ansikte mot ansikte och 

ambulanssjuksköterskan skall därför vara medveten om sitt etiska förhållningssätt och sin 

professionella hållning (Abelsson & Lindwall, 2015). 

Problemformulering 
Många barn i Sverige och världen far illa. Att missa upptäckten av att ett barn far illa kan 

leda till att barnet utsätts för ytterligare våld och försummelse. Att identifiera 

barnmisshandel är bland det svåraste ambulanssjuksköterskan kan utsättas för och är en 

stressande situation för alla parter; barnet, föräldern samt ambulanssjuksköterskan. 

Ambulanssjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka dessa utsatta barn. Det finns lite 
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tidigare forskning som beskriver ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta barn som 

far illa. I denna uppsats avses med barn som far illa alla typer av misshandel, samt även vid 

oro kring att ett barn är utsatt för försummelse. Det krävs en ökad förståelse och en ökad 

medvetenhet för att inte missa utsatta barn. Syftet med denna studie var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta ett barn som far illa. 

Metod  

Design  
För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009, s. 91) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett professionellt samtal som har struktur och syfte, innebär en 

interaktion mellan två personer som bygger på respekt och ömsesidighet. Polit och Beck 

(2012, s. 14) beskriver att kvalitativ forskning förhåller sig till verkligheten som subjektiv och 

att fenomen är kontextberoende. Forskningsintervjun fångar in mänskliga erfarenheter. 

Forskaren är medskapande till forskning. Att samla kvalitativ data kräver koncentration och 

energi, speciellt om studien innefattar ett stressfullt ämne. Man bör begränsa sig till en 

intervju per dag. (Polit & Beck, 2012, s. 534). 

Deltagare  
I denna studie deltog åtta ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer i mitten av 

Sverige. Deltagarna var fyra män och fyra kvinnor i ålder mellan 43 - 51 år (md= 37 år). De 

hade arbetslivserfarenhet inom ambulansverksamheten mellan 3- 27 år (md= 11 år). 

Deltagarna var specialistsjuksköterskor inom ambulansen med erfarenhet på 1- 16 år (md= 4 

år). Urvalet av ambulanssjuksköterskor genomfördes med strategiskt urval, för att passa till 

studiens syfte (Polit & Beck, 2012, s. 517). Inklusionskriterier var att informanterna skulle 

vara ambulanssjuksköterskor, arbetat minst ett år som specialistsjuksköterska samt ha 

tidigare erfarenhet av att möta barn som far illa. Deltagarna behöver enligt Henricson och 

Billhult (2012, s. 134) ha erfarenhet av fenomenet som är aktuellt för att svara på studiens 
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syfte. Författarna till denna studie strävade efter att ambulanssjuksköterskorna skulle ha 

olika lång arbetslivserfarenhet, bestå av både män och kvinnor samt vara i varierande ålder.  

Procedur 
Enhetscheferna på ambulansen erhöll informationsbrev gällande studien som godkändes 

både muntligen och skriftligen (bilaga 1). Ambulanssjuksköterskorna erhöll 

informationsbrev från författarna där de informerades om studiens syfte, frivillighet att delta 

och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan, utan att behöva berätta anledningen 

till varför och sekretess (bilaga 2). Det utfördes två provintervjuer för att se om frågorna vi 

ställde gav svar på studiens syfte. Efter dessa intervjuer utökades frågeguiden med några 

frågor. Båda provintervjuerna ansågs ändå tillföra studien tillräckligt mycket för att 

inkluderas i datamaterialet. Därefter utfördes sex intervjuer efter det att 

ambulanssjuksköterskorna givit sitt samtycke till att delta i studien.  

Datainsamling 
Individuella intervjuerna genomfördes med ambulanssjuksköterskorna februari månad 2017 

i konferensrummet på en ambulansstation i mitten av Sverige. Konferensrummet användes 

för att det är ett enskilt rum. Intervjuguiden bestod av fem huvudfrågor med följdfrågor. 

Huvudfrågorna handlade om att beskriva ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att ett 

barn far illa, kunskapen om att göra en orosanmälan till Socialtjänsten, känslor och tankar 

om detta och slutligen om de blivit erbjuden utbildning om våld i nära relationer via 

ambulansverksamheten (bilaga 3). Intervjuerna inleddes med en beskrivning av syftet och 

ambulanssjuksköterskorna informerades om bandinspelning. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter ordagrant. Att skriva ut en intervju är en tolkande process, 

transkribera till ordagranna intervjuutskrifter från muntligt till skriftligt och samtidigt se till 

etiska problem som att värna om konfidentialitet hos informanten. Texten resulterade i två 

till fyra A4 sidor per intervju. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och skrevs ut 

ordagrant med markeringar för uppehåll och suckar.    
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Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, 

2003. De första intervjuerna som transkriberats lästes igenom av handledaren för att 

författarna skulle få återkoppling att intervjuguiden (bilaga 3) var tillräcklig för att få svar på 

syftet. Därefter lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en 

överblick av innehållet. Meningsenheter som var relevanta för syftet identifierades. Därefter 

kondenserades meningsenheterna enligt Graneheim och Lundman (2003) för att sedan 

kodas. Koder som hade liknande innehåll sammanfördes till underkategorier för att slutligen 

bilda kategorier (Figur 1). 

                                           

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja, man känner… en 
inre stress… när man 
har en annan patient 
att ta hand om.. å 
man ser att det finns 
barn i de kaos… 
kaoset som var på 
platsen.. 

Känsla av inre 
stress vid 
omhändertagande 
av en patient då 
det finns ett barn i 
kaoset. 

Inre stress Erfarenheten 
av inre stress 

Att misstänka 
att ett barn far 
illa 

Figur 1. Exempel från dataanalysprocessen 

Etiska övervägande 

Helsingforsdeklarationen innehåller etiska principer vid medicinsk forskning och innefattar 

människor. Forskaren skall känna till forskningens regler, föreskrifter samt forskningsetiska 

principer (Malterud, 2014). Etiska krav ställs på den som intervjuar, det ska vara ett 

moraliskt ansvarsfullt forskningsarbete, värna om integriteten samt ha kännedom om etiska 

riktlinjer och värdefrågor. Polit och Beck (2012, s. 158) belyser att deltagandet skall vara 

frivilligt, information skall ges i förväg om innehållet i intervjufrågorna, deltagarna 

informerades om att all data behandlas strikt konfidentiellt. Kvale och Brinkmann (2009, s. 

79) belyser också vikten av att skydda deltagarnas identitet och konfidentialitet. Denna 
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studie var ett studentarbete på avancerad nivå och bedöms inte som forskning, så ingen etisk 

ansökan krävdes inför studien. Utifrån etiska principer informerades 

ambulanssjuksköterskorna både muntligen och skriftligen om studiens syfte och frivillighet 

att deltaga. Ambulanssjuksköterskorna informerades även om att materialets enda syfte var 

att användas i denna studie. 

 

Resultat  
Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier med två respektive fyra subkategorier 

(Figur 2). Alla ambulanssjuksköterskor hade tidigare erfarenhet av att möta ett barn som 

hade farit illa i olika situationer. Resultatet visade att en ambulanssjuksköterska hade 

erfarenhet av en allvarlig händelse där ett barn blivit utsatt för fysisk misshandel. De övriga 

ambulanssjuksköterskorna hade erfarenhet av att möta barn som hade farit illa inte på grund 

av fysisk misshandel utan av att en oro och en misstanke om försummelse av barn uppstått 

där miljön runt barnet upplevts som olämplig.  

 

Kategori Subkategori 

  Att se miljön runt barnet 

Att misstänka att ett barn 
far illa 

Att erfara en inre stress 

Att vara professionell i bemötandet  

Att arbeta utifrån rutiner inom 
verksamheten  

Att klara av situationen Att utföra en orosanmälan 

 Att få stöd från verksamheten 

Figur 2. Kategorier och subkategorier 
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Att misstänka att ett barn far illa 
Ambulanssjuksköterskorna kom hem till familjer i akuta situationer där miljön inte var 

optimal för ett barn att befinna sig i. Att misstänka att ett barn farit illa väckte många känslor 

hos ambulanssjuksköterskan. I mötet med ett barn som farit illa så skapades en inre stress för 

en del av ambulanssjuksköterskorna då de antingen hade en annan patient att ta hand om 

eller att barnet själv var drabbat. Men det var viktigt för dem att vara professionell i 

bemötandet och i omhändertagandet. 

 

Att se miljön runt barnet 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att miljön runt barnet var av stor betydelse. Alla 

upplevde att en otrygg hemmiljö med våld, alkohol eller droger innebar en ogynnsam miljö 

för barnet. Flertalet ambulanssjuksköterskor beskrev att de mött barn i en miljö av kaos eller 

misär “Hemmiljön… eller den miljö barnet som var där och då i… inte var optimal… de va 

kaos. Det var en känsla man hade, att någonting inte stod rätt till.” En ambulans-

sjuksköterska beskrev att hen var med om en händelse som hänt för flera år sedan. Hen 

kände sig chockad och att det var en overklig händelse att ett barn befann sig i det kaos som 

var i hemmet, att hen kände sig ledsen för barnet skull “Jag… första tanken var ju att det var 

så fel att det var ett barn där, för det var kaos, jag kände mig chockad… jag kände mig… det 

kändes overkligt o… jag kände mig ledsen för barnets skull att det kunde bli så här. ”Alla 

ambulanssjuksköterskor hade erfarenhet av att komma till en hemmiljö där 

drog/alkoholmissbruk förekom. Flertalet berättade att de hämtat en förälder eller anhörig 

som var drog- eller alkoholpåverkad och att barn befann sig i den miljön “Vi kom in och såg 

pappan medvetslös och så de här små barnen som sprang runt… i en hemsk miljö… så det 

var en obehaglig situation, kändes inte bra.” 

Att erfara en inre stress 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna beskrev en inre stress i samband med 

omhändertagandet av ett barn som blivit utsatt för fysisk misshandel eller där en oroskänsla 

fanns att något inte stod rätt till. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att den inre stressen 
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artade sig på olika sätt beroende på vad barnet hade blivit utsatt för “Jag har även haft fysisk 

reaktion på stress, med illamående… har känt mig illa till mods, här i den här röran får det 

inte bo barn… sådan misär.” I samband med den inre stress som uppstod i mötet med ett 

barn som farit illa väcktes många olika känslor hos ambulanssjuksköterskorna. Flera beskrev 

att de kände en inre stress på grund av att de kände sig otillräckliga. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev också känslor av chock och av overklighet. Några 

beskrev känslor som förtvivlan och obehag samt att de kände sig maktlös “Man känner sig… 

kände sig maktlös… ja, maktlös, sen blir man ledsen och arg på samma gång. Sen kommer 

det som en tomhetskänsla, man blir ledsen för barnets skull, det var sånt kaos.”  

En del kände en inre stress när de var tvungen att ta hand om en annan patient när det fanns 

ett barn i närheten som befann sig i det kaos som var på platsen. Alla ambulans-

sjuksköterskor upplevde att de kände sig ledsen för det drabbade barnet och att de kände sig 

oroliga över hur det skulle gå för barnet i framtiden. Ambulanssjuksköterskorna var överens 

om att de ville göra allt för barnet när de misstänkte att de farit illa “Väcker så mycket 

känslor… inre stresskänsla som obehagskänsla, man vill så väl för barnet, hur ska man 

hantera det här, jag ser ju att ett barn far illa o man vill ju göra gott, känner en frustration, 

hur ska det gå.” 

Att vara professionell i bemötandet 

Ambulanssjuksköterskorna betonade trots de känslor som uppstod när de misstänkte att ett 

barn hade farit illa så fokuserade ambulanssjuksköterskorna på att hålla känslorna inom sig 

och agera professionellt. En ambulanssjuksköterska berättade hur chockad hen blev när ena 

föräldern erkände rakt ut att det var föräldrarna själva som hade skadat barnet “Å hon säger 

att det var jag… så hon var också delaktig. Jag blev så jävla chockad direkt… hon bara 

erkänner rakt ut… jag blev nog så jäkla paff… så att… men… vi höll en professionell 

approach till händelsen.” Flera beskrev att det var viktigt att de fokuserade på 

patienten/barnet som de hade för tillfället, så fick det ta tag sina känslor efteråt när de lämnat 

av patienten på akuten.  
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En del av ambulanssjuksköterskorna beskrev att ett professionellt agerande var viktigt för 

dem själv för att kunna hålla sina känslor i schack, det var alltid ett etiskt övervägande när 

det var en anhörig till barnet som var patient och ett litet barn fanns närvarande som ej 

kunde ta hand om sig själv “Tycker det är viktigt… viktigt för mig... att… att ha ett 

professionell beteende gentemot patienten.” Ett fåtal av ambulanssjuksköterskorna beskrev 

hur de diskuterade med sin kollega om vem som skulle ta hand om patienten de gånger då 

det gällde ett barn, då det kan uppstå många känslor som frustration, sorg och en känsla av 

att vara obekväm “den gången var de jag som satt bak… min kollega tyckte att de hade väckt 

för många känslor… så vi kom fram till att jag var den bästa för tillfället att ta hand om 

patienten.”  

Att arbeta utifrån rutiner inom verksamheten 

Alla ambulanssjuksköterskor visste att de skulle göra en orosanmälan om de misstänkte att 

ett barn hade farit illa “Hur man ska gå tillväga, man vet ju att man ska göra en orosanmälan 

till socialtjänsten.” De poängterar att de både skulle göra en skriftlig och en muntlig anmälan 

när det gällde akuta ärenden. Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev att rutinerna 

gällande orosanmälan hade förbättrats de senaste åren inom verksamheten ”Ja, jag vet hur 

man ska gå tillväga, att det finns tydliga riktlinjer… de ha blivit bättre de senaste åren. Det 

står att vi har en skyldighet att göra en orosanmälan.” Medan en del beskrev att de kunde 

finnas rutiner som skulle vara mer smidiga att använda “arbetsplatsen… de ger ju inga 

verktyg till att lösa de smidigt.” 

Flertalet ambulanssjuksköterskor önskade mer praktisk utbildning för att bli bättre på att 

uppmärksamma barn som farit illa “att vi borde bli bättre och kunna bli bättre… dom 

delarna med mer utbildning eller att vi blir mer medveten om det i vårt omhändertagande.” 

Ambulanssjuksköterskorna poängterade att kunskap och erfarenhet ökade möjligheten att 

inte missa ett barn i en utsatt situation “ju mer utbildning och kunskap man har ju bättre ser 

man det här barnet i de här miljöerna.” Dock saknade flertalet erbjudandet om utbildning 

via verksamheten gällande barn som farit illa eller våld i nära relationer, den enda 

utbildning som handlat om barn som farit illa är den utbildning de sökt själva “ Jag har inte 
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blivit erbjuden att gå någon utbildning... gjort det på eget bevåg.” 

Att klara av situationen 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de var medvetna om att de hade anmälningsplikt när 

de misstänkte att ett barn farit illa men de betonade att det var svårt att se den psykiska 

misshandeln och försummelsen medan det var lättare att se den fysiska misshandeln. De 

poängterade även att de tyckte att verksamheten hade bra uppbackning vid allvarligare 

situationer med kamratstöd, där de kände sig trygga med de personer som höll i samtalet. 

Att utföra en orosanmälan 

Ambulanssjuksköterskorna hade alla varit delaktig i att göra en orosanmälan vid misstanke 

om att ett barn farit illa. De påtalade att det både skall göras en skriftlig och muntlig anmälan 

till socialtjänsten när det gällde akuta fall “Ja, vi gjorde både en skriftlig som vi skickar… å 

sen ringer vi socialtjänsten också.” De hade även kunskapen om att alla instanser som mötte 

ett barn som misstänkts farit illa skulle göra en orosanmälan. Några ambulanssjuksköterskor 

påtalade att man inte ska förlita sig på någon annan instans, utan själv ta ansvar att göra en 

anmälan vid misstanke om att något inte stod rätt till hos barnet. Gemensamt för alla var att 

deras tidigare erfarenhet och kunskap påverkade dem till att bättre uppmärksamma barn i 

dessa utsatta situationer.  

 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna beskrev att de gjorde en orosanmälan för att göra rätt 

vilket de kände att de gjorde. En ambulanssjuksköterska påtalade att en orosanmälan leder 

till att barnets situation uppmärksammas och att familjen kunde få extra stöd, samtidigt som 

hen betonade att göra en orosanmälan inte betydde att du som ambulanssjuksköterska ska 

på rättegång och vittna “så ja känner väl inte att… jag försöker ta ett barn ifrån en förälder… 

eller att nu ska vi rädda ett barn… utan det är mer som att nu uppmärksammar vi… barnets 

situation.”  

 

En ambulanssjuksköterska beskrev en osäkerhet och vacklade i sitt beslut och sin egen 
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bedömning att göra en orosanmälan eller inte “Man är rädd att ställa till med saker som inte 

är sanna, att man kan känna… att man inte litar på det man ser, det man upplever… är det 

från mitt perspektiv eller finns det andra saker som påverkar.”  

 

Att få stöd från verksamheten 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att många känslor väcktes efter mötet med ett barn som 

farit illa. “I det här fallet… då var känslan förtvivlan… och man var inte… man mådde inget 

bra… då mådde man skit efteråt.” De påtalade vikten av att prata med sina nära kollegor 

som de kände sig trygga med var betydelsefullt för att kunna gå vidare. Ambulans-

sjuksköterskorna kände att de hade ett bra stöd från verksamheten om de tagit hand om ett 

barn som farit illa, även kamratstöd, debriefing fungerade bra på arbetsplatsen. En del kände 

sig trygga med att det fanns utbildade och kunniga kamratstödjare inom verksamheten och 

påtalade att de kunde lita på dessa personer. Vid allvarligare situationer som svårt skadade 

barn eller dödsfall var ambulanssjuksköterskorna överens om att debriefing och kamratstöd 

var av stor vikt. Två ambulanssjuksköterskor beskrev att de blivit ersatta av extrainkallad 

personal för att få möjlighet att prata igenom en extraordinär händelse som de varit 

delaktiga i med personal från akutmottagning, räddningstjänst samt polis “efter en sådan 

händelse så hade vi debriefing… vi blev avbytta på en gång efter det larmet… sen jobbade vi 

inte mer den dagen.”  

 

Drygt hälften av ambulanssjuksköterskorna önskade feedback från socialtjänsten hur det 

gått för barnet. De poängterade dock att på grund av sekretessen var detta inte möjligt. 

Ambulanssjuksköterskorna önskade även besök och information av socialtjänsten vad som 

hände med barnet när de fått in en orosanmälan. “Ta hit någon från socialtjänsten, som kan 

informera o sätta ribban, vad ska accepteras och vad ska betraktas som normalt… titta efter 

detta, lita på intuition. Professionella kan komma hit och berätta o informera för oss.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

För att besvara syfte till denna studie valdes en kvalitativ design med induktiv ansats och 

semistrukturerade intervjufrågor. Detta valdes för att ambulanssjuksköterskorna skulle 

kunna uttrycka sina erfarenheter och känslor utan att andra medarbetare behöver få reda på 

vad deras erfarenheter är, med tanke på studiens syfte. Konsten att lära sig intervjua lär 

författarna till studien sig utav att praktiskt utföra intervjuer. Författarna till denna studie 

kunde se en svaghet i att vi tidigare inte har någon erfarenhet av intervjuteknik. Till denna 

studie utfördes två stycken provintervjuer, detta för att undersöka om intervjuguiden var 

tillräckligt utvecklat. Efter dessa två intervjuer utökades frågeguiden med några enstaka 

frågor för att få ytterligare djup i materialet. Båda provintervjuerna inkluderades i studien då 

de innehöll intressanta svar trots att intervjumaterialet var lite tunt. På slutet av intervjun så 

ställdes frågan om informanten ville tillägga något, då kunde de fritt tillägga de som kommit 

upp under de frågor som ställts under intervjun. Författarnas intervjuteknik förbättrades av 

att utföra fler intervjuer. Vilket förde med sig djupare och mer utförligt material de sista 

intervjuerna.  

 

Syftet i studien var att belysa en erfarenhet, därmed ansågs strategiskt urval lämpligt att 

använda sig av. Urvalet av deltagare i studien bestod av varierande kön och ålder vilket 

Graneheim och Lundman (2003) poängterar bidrar till rikare variation. Kvale och Brinkmann 

(2009) belyser att vid ett för stort antal deltagare blir det svårt att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuer och ett för litet antal svårt att generalisera. Detta stärks även av 

Henricson och Billhult (2012) att i kvalitativa studier ingår oftast ett mindre antal deltagare 

jämfört med kvantitativa studier. Viktigare att hitta färre personer med erfarenheter som kan 

ge rika beskrivningar än att använda sig av ett stort antal deltagare utan rika erfarenheter. I 

denna studie ingick åtta ambulanssjuksköterskor med tidigare erfarenhet av att möta barn 

som far illa.  
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Förförståelse handlar om forskarens egna erfarenheter, förutfattade tankar och meningar 

gällande forskningsområdet. Föreställningar, antagande och kunskap som används för att 

förstå, kan innehålla både hinder (fördomar) och möjlighet (förkunskap) samt innefattar 

värderingar och erfarenheter som vi har med oss. Förförståelse kan påverka dataanalysen 

och resultatet (Friberg & Öhlen, 2012; Priebe & Landström, 2012; Sandgren, 2012). Malterud 

(2014) poängterar förförståelse som ett bagage av erfarenheter, hypoteser och yrkesmässiga 

perspektiv och är en viktig sida av forskarens motivation till att påbörja forskning kring ett 

tema. Enligt Graneheim och Lundman (2003) går det inte att utesluta att förförståelsen 

påverkar dataanalysen och resultatet. Författarna till denna studie är båda verksamma inom 

ambulanssjukvården och har lång erfarenhet inom verksamheten vilket kan påverka 

analysen och tolkningen av resultatet. Dock har författarna till studien ingen tidigare 

erfarenhet av att möta barn som far illa. Vid datainsamling har författarna försökt hålla ett 

neutralt förhållningssätt och inte lägga in egna värderingar eller försökt styra intervjuerna 

utan låtit ambulanssjuksköterskorna tala fritt efter intervjufrågorna. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta 

barn som far illa. Resultatet belyser två kategorier med sex subkategorier. Kategorierna var, 

att misstänka att ett barn far illa och att klara av situationen. Resultatet i denna intervjustudie 

visar att ambulanssjuksköterskorna hade erfarenheter av en mängd känslor i samband med 

att de möter barn som far illa. Ambulanssjuksköterskorna beskrev känslor som förtvivlan, 

maktlöshet och en känsla av att vara otillräcklig. De beskrev att hemmiljön som barnet 

befann sig i var av stor vikt. Att se barn som vistades i ett hem där drog och alkoholmissbruk 

fanns väckte många känslor. Tingberg, Berglöv och Ygge (2008) har beskrivit att 

sjuksköterskorna hade svårigheter att hantera sina egna känslor i mötet med föräldrar där 

misstanken fanns att de utsatt barnet för våld. Sjuksköterskorna i studien hade inga problem 

med att vara professionell i omvårdnaden av barnet. Däremot uttalade de svårigheter att 

bemöta föräldrarna.  
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Ambulanssjuksköterskorna påtalade att trots den stress och de känslor som kunde uppstå i 

samband med misstanken om att ett barn far illa var de alltid professionell i sitt bemötande 

och omhändertagande både mot barnet och föräldrar. Abelsson och Lindwall (2015) 

poängterar att ambulanssjuksköterskan ställs inför många utmaningar i den prehospitala 

vården och skall därför vara medveten om sitt etiska förhållningssätt och sin profession. 

Jonsson och Segesten (2004) beskriver att karakteristiskt för ambulanssjuksköterskan är att 

utföra arbete under stress och samtidigt ha full kontroll, vara kompetent och professionell.  

 

Flertalet ambulanssjuksköterskor i denna studie beskrev att de upplevde en inre stress i 

samband med mötet med ett barn som farit illa. För de flesta uppstod den inre stressen när 

de hade en annan patient att ta hand om och de upptäckte att det fanns barn på platsen där 

miljön inte var optimal för ett barn. En ambulanssjuksköterska beskrev hur hen hade fått 

fysiska symtom på grund av den inre stressen. För att hantera den stress hen upplevde så 

pratade de inblandade om händelsen i grupp och ersattes av extrainkallad personal för att 

efter debriefing åka hem och inte återgå till arbetet något mer den dagen.  

 

Betty Neuman beskriver i sin omvårdnadsmodell att alla individer har ett inbyggt försvar att 

skydda sig mot påverkan av stress. Varje individ har inre resurser som har till uppgift att 

efter en stressreaktion återföra individen till en normal nivå av välbefinnande (Johnson 

Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). Ambulanssjuksköterskorna återfick sitt 

välbefinnande genom att söka stöd och prata om det som hänt med sina kollegor. Jonsson 

och Segesten (2004) studie visade på att ambulanssjuksköterskor har ett inbyggt skydd mot 

att utveckla stressymtom och för att kunna handskas med och förebygga dessa symtom är 

det sociala stödet viktigt. Detta styrks även av Bohström, Carlström och Sjöström (2015) 

studie som visar på att ett nära samarbete med kollegor minskar stressen hos 

ambulanssjuksköterskor. 
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Regehr, Goldberg och Hughes (2002) beskriver att ambulanssjuksköterskan utsätts inom sitt 

yrke för mänskligt lidande. Vid möten med barn som utsatts för misshandel eller 

försummelse kan ambulanssjuksköterskan uppleva det som en extra stressande situation. 

För att vara professionell, behålla fokus och hantera situationen använder sig 

ambulanssjuksköterskan av copingstrategier som till exempel att fokusera på en kognitiv och 

teknisk nivå och därigenom hålla en känslomässig distans, försöka stänga av sina egna 

känslor.  

Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en realistisk och flexibel tanke och 

handling som löser problem och därmed minskar en stressreaktion. De beskriver tre 

strategier av coping: Emotionellt fokuserad, problemfokuserad och meningsfokuserad 

coping. Emotionellt fokuserad coping innebär användandet av strategier som 

avståndstagande, undvikande, att distansera sig samt att söka emotionellt stöd. 

Problemfokuserad coping är konkret och målinriktad, minskar stressen genom att lösa 

problem, söka information och analysera situationen. Meningsfokuserad coping fokuserar på 

en inre styrka som erhållits genom livserfarenhet. Att ha ett positivt synsätt, försöka vända 

det negativa till något positivt. Inte tappa hoppet. Denna teori belyser också att socialt stöd 

och kommunikation är viktigt för att tillsammans lösa problem (Lazarus & Folkman, 1984).  

Den inre styrkan betraktas som en viktig psykologisk resurs för coping. Att ha ett positivt 

synsätt, försöka vända det negativa till något positivt. Att inte tappa hoppet, vilket kan 

innebära en andlig tro eller tro på rättvisa. Coping utgår från människors tankar och 

beteende som används för att hantera interna och externa krav vid en stressande situation 

(Folkman, 2010). En person som känner sig svag, trött eller sjuk har mindre energi att 

använda sig av coping än en person som har hälsan och mår bra. Fysiskt välmående och ett 

positivt tänkande underlättar användandet av copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). 

Ambulanssjuksköterskorna i denna studie använde sig av emotionell coping genom att de i 

vissa situationer avskärmade sig och sökte emotionellt stöd från kollegor. De använde sig 

även av problemfokuserad coping genom att lösa problem som kunde uppstå i vissa 

stressande situationer vilket bidrog till att stressen minskade. Emotionellt stöd stärks också 
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från tidigare forskning av Regehr, Goldberg och Hughes (2002) och Bohström, Carlström och 

Sjöström (2015) som beskriver i sina studier att det viktigaste stödet efter en speciell händelse 

är samtal med en bra kollega och medarbetare.  

Jonsson och Segesten (2004) beskrev i sin studie att majoriteten av ambulanssjuksköterskor 

vänder sig hellre till sina närmaste kollegor för stöd och för att prata om extrema och svåra 

situationer (Jonsson & Segesten, 2004). Ambulanssjuksköterskorna påtalade att de kände sig 

trygga med att veta att det fanns kollegor inom ambulansverksamheten som är utbildade 

kamratstödjare och därigenom kunde hjälpa de som är i behov att få tidigt stöd. 

Ambulanssjuksköterskorna i denna studie beskrev att rutinerna och riktlinjerna inom 

verksamheten gällande barn som farit illa hade förbättrats de senaste åren. Detta mycket på 

grund av att några kollegor utbildat sig på eget initiativ inom våld i nära relationer, men de 

poängterade också att verksamheten kunde vara mer tydlig och utveckla riktlinjerna. 

Flertalet önskade regelbunden utbildning inom ämnet, både teoretiskt och praktiskt för att 

lättare uppmärksamma barn som far illa. Vikten av utbildning styrks även av Tiyyagura et 

al. (2016) studie där ambulanssjuksköterskorna önskade utbildning gällande 

varningssignaler, hands-on övningar, granskning av verkliga fall samt hur orosanmälningar 

skall gå till vid misstanke om att ett barn far illa. Ambulanssjuksköterskorna påtalade att 

kunskap, utbildning och erfarenhet ökar möjligheten att upptäcka barn som far illa.  

 

Ambulanssjuksköterskorna hade kunskap och var medveten om anmälningsskyldighet till 

socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Det står tydligt i lagtexten att 

sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla när de misstänker att ett barn far illa (SoL, SFS 

2001:453 kap. 14, 2-3§). Lines, Hutton och Grant (2016) studie från Australien visade också på 

att sjuksköterskorna var väl medvetna om den etiska och lagliga skyldigheten att utföra en 

orosanmälan. Trots denna medvetenhet rapporterade inte alltid sjuksköterskan misstanken 

om att ett barn far illa på grund av att de inte hade tillräckligt med självförtroende och de 

saknade stöd i att fatta beslutet.  
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Tingberg (2010) har visat att hälso- och sjukvårdspersonal underrapporterar misstanken om 

att ett barn far illa. Sjuksköterskorna i Tingbergs studie saknade kunskap i att 

uppmärksamma utsatta barn. De kände även en tveksamhet att rapportera till socialtjänsten 

på grund av rädsla att förstöra för familjen. Några sjuksköterskor i studien påtalade att de 

kände en osäkerhet i vissa situationer. De upplevde en känsla att något inte stod rätt till, men 

de kunde inte sätta fingret på vad som var fel. Denna osäkerhetskänsla beskrivs också i en 

studie av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2009). Skarsaune och Bondas (2015) 

belyser i sin studie från Norge, sjuksköterskans erfarenhet av att misstänka att ett barn far 

illa. Ett etiskt dilemma uppstod när sjuksköterskorna var tveksamma till att utföra en 

orosanmälan på grund av en rädsla för de konsekvenser som kunde uppstå. Att föräldrarna 

blev lidande eller att det skulle uppstå arbetsrelaterade konsekvenser. Denna rädsla 

hindrade även sjuksköterskorna att dokumentera misstanken om att ett barn far illa eftersom 

de inte ville bli involverade. Vissa sjuksköterskor i Skarsaune och Bondas (2015) studie hade 

blivit utsatta för hot av närstående vilket förde med sig en osäkerhet och rädsla. 

 

Ambulanssjuksköterskorna i denna studie hade ingen erfarenhet av att någon situation hade 

varit hotfull, de kände sig trygga med beslutet att göra en orosanmälan. En 

ambulanssjuksköterska påtalade att “vi ska inte stjälpa någon utan se det som en hjälp att 

uppmärksamma barnets situation genom att utföra en orosanmälan.” 

Slutsats 
Resultatet av denna studie visar att ambulanssjuksköterskan beter sig professionella i 

stressade situationer när de möter ett barn som far illa. Alla ambulanssjuksköterskor hade 

kunskapen om deras lagliga skyldighet om att göra en orosanmälan vid misstanke om att ett 

barn far illa, samt tillvägagångssätt. För att hantera de känslor som uppstod i samband med 

att möta ett barn som far illa var ambulanssjuksköterskorna överens om att kollegors stöd 

och trygghet var av stor vikt. Ambulanssjuksköterskorna var även överens om att 
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verksamheten bör se över rutiner hur man går tillväga gällande barn som far illa. De 

förespråkade även mer regelbunden utbildning både teoretiskt och praktiskt. Författarna till 

studien har reflekterat över att intervjumaterialet skulle kunnat vara mer djupt med ännu 

fler frågor i intervjuguiden för att få fram flera erfarenheter hos ambulanssjuksköterskan. Det 

finns även begränsat med forskning när det handlar om ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av att möta barn som far illa. Vidare forskning inom detta ämne behövs för att 

få en djupare insikt i ambulanssjuksköterskans erfarenheter. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till enhetschef inom ambulansen 
Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjuer till planerad studie 
 
Ambulanssjuksköterskor kommer hem till många olika familjer i akuta situationer och kan 
då se saker som familjer normalt döljer för sin omgivning (ex. missbruk, våld i hemmet). I 
dessa situationer kan ambulanssjuksköterskor uppfatta eller misstänka att ett barn far illa. 
Enligt socialtjänstlagen har ambulanssjuksköterskor anmälningsskyldighet vid misstanke om 
att barn far illa. Syftet med vårt magisteruppsatsarbete är att belysa hur 
ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar dessa svåra situationer. 
 
Vi ska genomföra en Kvalitativ intervjustudie, där vi vänder oss till och intervjuar 8 st 
ambulanssjuksköterskor i Västernorrland. Intervjuerna kommer att ske under Februari 
månad 2017. Deltagandet är frivilligt, intervjuerna kommer ske individuellt, spelas in och 
sedan transkriberas. Ingen obehörig kommer ta del av intervjuerna och materialet kommer 
presenteras så att inga deltagare eller vilken station de tillhör kommer kunna identifieras i 
det färdiga arbetet. Arbetet kommer sammanställas till en magister uppsats på 
Mittuniversitetet, vi presenterar gärna arbetet vid er station om intresse finns. Studien 
kommer vetenskapligt handledas av Åsa Audulv universitetslektor på Avdelningen för 
Omvårdnad. Vi som ska genomföra studien är Mia Fors Kerfstedt leg.ambulanssjuksköterska 
och Erika Dahlberg leg.sjuksköterska. 
 
Kontaktuppgifter: 
Mia Fors Kerfstedt   Erika Dahlberg 
Magisterstudent   Specialistsjuksköterskeutbildningen  
Mittuniversitetet   Ambulanssjukvård  

Mittuniversitetet 
mifo9700@student.miun.se  erda1600@student.miun.se  
070-xxx xx xx    070-xxx xx xx 
 
Handledare: 
Åsa Audulv universitetslektor 
Avdelningen för Omvårdnad 
asa.audulv@miun.se  
 

mailto:mifo9700@student.miun.se
mailto:erda1600@student.miun.se
mailto:asa.audulv@miun.se


 

II 
 

Jag godkänner att magisteruppsatsen “ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta 
barn som far illa” samlar in data vid ambulansstationen. 
 
Datum   Underskrift 
 
 
.……………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 2 
Inbjudan att delta i en vetenskaplig intervjustudie 
Information deltagande i studien 

 
Ambulanssjuksköterskor kommer hem till många olika familjer i akuta situationer och kan 
då se saker som familjer normalt döljer för sin omgivning (ex. missbruk, våld i hemmet). I 
dessa situationer kan ambulanssjuksköterskor uppfatta eller misstänka att ett barn far illa. 
Enligt socialtjänstlagen har ambulanssjuksköterskor anmälningsskyldighet vid misstanke om 
att barn far illa. Syftet med vårt magisteruppsatsarbete är att beskriva hur 
ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar dessa svåra situationer. 
  
Vi ska genomföra en kvalitativ intervjustudie med enskilda intervjuer. 
Allt deltagande är frivilligt och man kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i 
studien utan att meddela varför. All insamlad data kommer avidentifieras, förvaras med 
datasäkerhet, ingen obehörig kommer att ta del av intervjuerna och ingen annan än vi 
kommer veta vilka som slutligen ingår i studien. 
 
All insamlad data kommer att sammanställas till en D-uppsats som redovisas på den 
nationella internetbaserade databasen DIVA. Studien kommer vetenskapligt handledas av 
Åsa Audulv universitetslektor på Avdelningen för Omvårdnad. 
Vi som ska genomföra studien är Mia Fors Kerfstedt leg.ambulanssjuksköterska och Erika 
Dahlberg leg.sjuksköterska. 
 
Kontaktuppgifter: 
Mia Fors Kerfstedt   Erika Dahlberg 
Magisterstudent   Specialistsjuksköterskeutbildningen  
Mittuniversitetet   Ambulanssjukvård  

Mittuniversitetet 
mifo9700@student.miun.se  erda1600@student.miun.se  
070-xxx xx xx    070-xxx xx xx 
 
Handledare: 
Åsa Audulv universitetslektor 
Avdelningen för Omvårdnad 
asa.audulv@miun.se  
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IV 
 

Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
 
Kön? 
Ålder? 
Antal år i verksamheten? 
 
Kan du beskriva/berätta vad “att barn far illa” innebär för dig? 
 
Kan du berätta om en situation då du under ditt arbete har misstänkt att ett barn far illa? 
Hur upplevde du den situationen? 
Vad tänkte du då? 
Känslor vid omhändertagandet av ett barn som far illa 
Gjorde du en anmälan?  
Om anmälan gjordes, hur gick du tillväga? Hur upplevde du det? 
Känslan hos dig efteråt? 
Skulle du säga till att du gör en anmälan? 
 
Kan du berätta om en annan gång du misstänkt att barn far illa.  
 
Är det något tillfälle som fastnat särskilt tydligt hos dig? 
Har det hänt någon gång nyligt? 
 
Hur vanligt tänker du att det här är? 
 
Har ni blivit erbjuden utbildning om våld i nära relationer? 
Har verksamheten en rutin för hur ni ska gå tillväga om ni möter barn som far illa? 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Inklusionskriterier 
 

- Ett år inom ambulansverksamheten 
- Misstänkt att ett barn far illa 
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