
 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn inom ambulanssjukvård 

- En kvalitativ intervjustudie  

Nurses’ experiences of nursing children in 
ambulance care 

- A qualitative interview study 
 

Erik Englund och Christina Friberg 

 

 

 

 

 

 

 
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, Specialistutbildning inriktning ambulanssjukvård,  

Huvudområde: Omvårdnad, avancerad nivå 

Högskolepoäng: 15 Hp 

Termin/år: VT, 2018 

Handledare: Bosse Ek 

Examinator: Siv Söderberg 

Kurskod/registreringsnummer: OM089A 

Utbildningsprogram: Ambulanssjuksköterskeutbildningen, 60 Hp 



 

ABSTRAKT 

BAKGRUND: Det är en stor utmaning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård att ta 

hand om barn, då barn ej tillhör de patienter som de träffar dagligen. Att kommunicera med 

barn kan upplevas svårt och det medför ibland svårighet att förstå vad som är fel. SYFTE: 

Syftet med detta arbete var att belysa vilka upplevelser sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården har av att vårda barn. METOD: Åtta sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården intervjuades och materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. RESULTAT: I resultatet framkom det fyra kategorier och tio 

underkategorier. Sjuksköterskorna kände att de behövde förbereda sig mer vid larm med 

barn inblandade. Det lades stor vikt vid att skapa ett så bra bemötande som möjligt och de 

kände att det var viktigt att ta hjälp av kollegor, anhöriga och även olika hjälpmedel. 

Samtliga uttryckte en önskan om mer utbildning. SLUTSATS: Sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården bör få fler tillfällen att utbilda sig och skaffa sig erfarenheter av att 

vårda barn. Detta för att de ska känna sig trygga när de vårdar barn och på så sätt skapa ett 

bättre bemötande till både barn och anhöriga. 

 

Nyckelord: Ambulans, Barn, Intervju, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BACKGROUND: It is a major challenge for nurses in ambulance care to take care of 

children, as children do not belong to the patients they meet daily. Communicating with 

children can be difficult and sometimes it is difficult to understand what is wrong. 

OBJECTIVE: The purpose of this work was to illuminate what experiences nurses in the 

field of ambulance care have in caring for children. METHOD: Eight nurses in ambulance 

nursing were interviewed and the material was analyzed using qualitative content analysis. 

RESULTS: In the result, there were four categories and ten subcategories. The nurses felt 

that they needed to prepare more for the calls where children were involved. It was 

important to create as good response as possible and it was important to get help from 

colleagues, relatives and different assistants. Everybody expressed a wish for more 

education. CONCLUSION: Nurses in the field of ambulance care should have more 

opportunities to train and gain experience in caring for children. This makes them feel safe 

when they care for children and thus create a better response to both children and relatives.  

 

Keywords: Ambulance, Children, Experiences, Interview, Nursing, Qualitative content 

analysis 
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BAKGRUND 
 

Varje år genomförs det cirka 59 miljoner läkarbesök i Sverige, varav nästan 2 miljoner sker 

på någon av landets 74 akutmottagningar.  Många av dem som besöker en akutmottagning, 

kommer dit med ambulans (Socialstyrelsen, 2010). I Sverige är det ca 300 000 barn mellan 0–

15 år, som varje år kommer till akutmottagningar för sina skador (Drott, 2017, s. 525). Enligt 

Barnkonventionen räknas man som barn när de är under 18 år.  Vidare står det där att ”varje 

barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska 

beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF Sverige, 2009). I den här 

studien menar författarna alla under 18 år när de använder ordet barn. 

 

I mitten av förra århundradet, var ambulanser rena transportmedel och det fanns inget krav 

på utbildning eller sjukvårdskunskaper för de som arbetade med ambulanstransporter. Från 

början med var det bland annat brandmän eller taxichaufförer som utförde 

ambulanstransporterna. Ända in på 1980-talet sas det att ambulanspersonalens viktigaste 

egenskap skulle vara ”starka armar och en tung högerfot,” och deras enda uppgift var att 

lasta patienterna och köra in dem till någon vårdinrättning där kvalificerade insatser kunde 

utföras. I mitten av -80-talet började det ställas högre krav på ambulanssjukvården, 

personalen skulle vara heltidsanställda och med minst undersköterskekompetens. Även 

utrustningen i ambulanserna utvecklades då, med mer avancerade läkemedel, 

halvautomatisk defibrillator och pulsoximeter. Sedan 1 oktober 2005 är det krav på att endast 

sjuksköterskor får hantera läkemedel i ambulanserna och därmed är minst en av personalen 

tvungen att vara sjuksköterska (Gårdelöv, 2016, s. 41–45). 

 

Inom akutsjukvården, där ambulanssjukvård ingår, tvingas personalen många gånger ta 

snabba beslut. Trots detta måste de ta hänsyn till att besluten är väl grundade och de måste 

visa lyhördhet och utgå från varje patients unika situation. Vårdpersonal har en skyldighet 

att ge individuellt anpassad information, både till patienter men även till anhöriga. 

Vårdpersonal måste hela tiden ta hänsyn till vissa faktorer, som patientens mognad och 

ålder och det blir extra viktigt när det är barn som ska vårdas (Wikström, 2012, s. 17–18).   
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Att barn skadar sig går ju inte undvika, eftersom det ingår i den normala utvecklingen, att 

testa olika miljöer och aktiviteter, ibland även de förbjuda. Även om föräldrar och vuxna 

prövar att träna barn för att ha beredskap så tillämpar barn sällan det som de lärt sig. Därför 

är det viktigt att barn har effektiv övervakning just i olycksdrabbade miljöer (Drott, 2017, s. 

525). Enlig Nordén, Hult och Engström (2014) kan akutvård av barn skapa stress och 

osäkerhet bland sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, och det verkar bero på bristande 

kunskap och erfarenhet.  

 

Det prehospitala omhändertagandet av barn och ungdomar är ofta en stor utmaning för 

personalen, eftersom barn och ungdomar inte är så vanliga patienter inom den prehospitala 

akutvården och därför blir det aldrig rutin (Kendorf, 2016, s. 507).  Bohström, Carlström och 

Sjöström (2017) har i en studie kommit fram till att larm som involverar barn kan ses som 

extra stressfyllda för ambulanspersonal. Detta för att det anses vara svårare att vårda barn än 

vuxna, till exempel med att få in en venväg eller räkna ut läkemedelsdoser, särskilt i den pre-

hospitala miljön, samt att det finns begränsat med resurser i en ambulans. Vidare anser 

Svensson och Fridlund (2008) att barnlarm ofta de larm som oroar ambulanspersonal mest 

då de känner att inget får gå fel eftersom barn har hela livet framför sig.  

 

Den vanligaste orsaken till att föräldrar söker sjukvård till sina barn i Sverige är smärta. 

Smärta är en viktig skyddsmekanism i vardagen och därmed kroppens sätt att meddela 

människan om hotande skada. Smärtupplevelsen är ett samspel mellan förståndsmässiga 

tolkningar och fysiologiska mekanismer, och eftersom barn inte har den språkliga förmågan 

att uttrycka sig, finns risken att smärta inte uppmärksammas i tid. Tecken på att barnet har 

ont kan vara förändringar i ansiktsuttrycket eller kroppsspråket, de kan dra sig undan, ändra 

sitt tonläge eller genom gråt. Kliniska tecken på smärta kan vara ökad puls och 

andningsfrekvens, och hos spädbarn, svettig panna och handflator. Ett bra redskap att 

använda när det gäller att skatta smärta hos barn, är Facial Affective Scale (FAS). Den består 

av nio ansikten med olika uttryck, från glad till ledsen där barnet kan peka på det ansikte de 

tycker stämmer bäst in på sig självt (Wireklint Sundström, Öberg, Jylli & Nilsson, 2016, s. 

526–529). Garra et al. (2010) har i en studie kommit fram till att när det gäller barn är FAS att 

föredra när smärta ska skattas.  
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Det är svårt att klargöra var eller om det gör ont på barn som ännu inte lärt sig att prata. 

Barn som gråter kan gråta dels för att de har ont, men även på grund av rädsla och oro. Att 

barnet känner värme och trygghet är viktiga faktorer när det gäller att ta hand om barn som 

lider av smärta (Gunnvall, Augustsson, Lindström, & Vicente, 2018). 

 

Det kan vara extra svårt att vårda barn i ambulanser då de måste separeras från sina 

föräldrar. Det är viktigt för ambulanspersonal att få föräldrarna lugna och trygga eftersom 

deras oro överförs till barnen. Stressande och hysteriska föräldrar gjorde att 

ambulanspersonalen kände att de tappade fokus på barnet. Många kände att det var viktigt, 

att försöka involvera föräldrarna i vården på ett eller annat sätt, för då upplevde föräldrarna 

att de hade kontroll och blev på så sätt lugnare. En annan sak som upplevdes stressande var 

att vårda små barn eftersom ambulanspersonalen inte kunde ställa frågor direkt till barnen, 

utan var beroende av att ha föräldrarna med som känner barnet väl och kan tyda deras 

kroppsspråk (Öberg, Vicente & Wahlberg, 2015). Enligt Travelbee (1971, s. 93–96) är 

kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap och något de använder sig av för att 

kunna få förståelse för patientens upplevelser. De kommunicerar både verbalt och icke 

verbalt och det är något som sker kontinuerligt. Syftet är att lära känna patienten och för att 

skapa en mellanmänsklig relation som skapar rätt förutsättningar för god omvårdnad.  

 

Det ligger ett stort ansvar på ambulanspersonalen eftersom de träffar patienterna först och 

därmed måste göra en första bedömning och påbörja behandling i ett tidigt skede. Det gäller 

att bedöma sjukdomstillstånd och fatta snabba korrekta medicinska beslut, och allt detta sker 

under tidspress. Det är ofta ett väldigt krävande arbete och därmed krävs hög kompetens, 

utbildning, erfarenhet och ett strukturerat arbetssätt (Engström & Larsson, 2017, s. 107–111).  

 

I ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” står det att en sjuksköterska har 

omvårdnad som specifik kompetens. Hen skall arbeta utifrån evidensbaserad vård som 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Hen skall på ett respektfullt och empatiskt 

sätt kunna kommunicera med patienter, deras anhöriga och sina medarbetare. Legitimerad 

sjuksköterska skall ha kunskap om betydelsen av faktorer som ålder, miljö och 

kulturtillhörighet och ge jämlik vård till alla.  Hen skall vara lyhörd och använda de metoder 
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som gör störst nytta för den enskilde patienten och dess anhöriga, utifrån varje patients 

behov. Sjuksköterskan ska ha en pedagogisk kompetens och en humanistisk människosyn 

för att kunna möta patienter och anhöriga på bästa sätt. Hen skall kunna arbeta självständigt 

och har ansvaret för de kliniska beslut hen fattar och ska arbeta i enlighet med gällande lagar 

och författningar för hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

OMVÅRDNADSTEORI 

 

Joyce Travelbees teori, Interpersonal Aspects of Nursing, har som utgångspunkt att varje 

människa är unik och den enda i sitt slag. Två människor kan inte var identiska, även 

enäggstvillingar är två unika individer med egna erfarenheter och upplevelser. Två 

människor kan uppleva samma sak men reagerar helt olika utifrån sina tidigare erfarenheter 

(Travelbee, 1971, s. 26–28). Travelbee menar att det första mötet mellan två personer är 

väldigt viktigt, för där skapas snabbt en första uppfattning och intryck av varandra genom 

bland annat observationer och är omvårdnadsprocessens viktigaste steg. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser varje nytt möte med en patient som en unik händelse, och inte tolkar 

mötet utifrån likheter med tidigare patienter hon mött eller egna erfarenheter. Travelbee 

menar att empati är ”en upplevelse som äger rum mellan två eller fler individer”. De har förmågan 

att sätta sig in i en annan individs psykologiska tillstånd och deltar och förstår till viss del en 

annan människas känslor och tankar. Därmed känner de närhet men hon menar även att 

empati inte är en kontinuerlig process, utan något de måste jobba för att nå i varje enskilt 

möte (Travelbee, 1971, s. 130–133). Denna teori är enligt författarna väl överförbar till arbetet 

med barn inom ambulanssjukvård då varje möte är unikt och man har sällan någon tidigare 

relation med barnet eller dess anhörig då larm om barn är ovanliga. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Larm om barn hör inte till vanligheten och därför kan det medföra det en större stress för 

personal inom ambulanssjukvården. Då läkemedelsdoseringar baseras på vikt kan barns 

doser skilja sig mycket från vuxnas och det kan vara svårt att komma ihåg dem. Det är svårt 

att kommunicera med yngre barn direkt, eftersom de inte kan svara för sig själva och därför 

har anhöriga en viktig roll i omvårdnadssituationen, dels för att få information men även för 

att barnet skall känna sig lugnt och tryggt i den främmande situationen. Efter genomgång av 
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forskningsläget framkom att det finns forskning kring barn och ambulanssjukvård, men då 

framförallt specifika sjukdomar, behandlingar, barns upplevelser eller anhörigas 

upplevelser. Dock är det bristfälligt forskat om vilka upplevelser sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården har just av att vårda barn.  

 

SYFTE 
 

Syftet med detta arbete var att belysa vilka upplevelser sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården har av att vårda barn.  

 

METOD 
 

Metoden som använts är kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerade frågor. Det vill 

säga att använda sig av vissa förutbestämda frågor men utifrån vad som kommer fram i 

intervjun, ändras frågeföljden och det ställs följdfrågor för att få intervjupersonen att öppna 

sig mer och utveckla ett påbörjat svar (jfr. Danielsson, 2012, s 164–168). 

Syftet med studien är att belysa upplevelser hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

och det är en subjektiv upplevelse och därför är en deskriptiv ansats lämplig (jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 85–86). 

 

En kvalitativ forskningsintervju stävar efter att hitta nyanserade beskrivningar och ord, inte 

siffror som det handlar om inom kvantitativ forskning. Den som leder en intervju skall 

uppmuntra intervjupersonen att försöka beskriva sina upplevelser och hur hon känner så 

exakt som möjligt. Gärna så specifika situationer som det går få fram, det vill säga inte rent 

allmänna åsikter utan använder sig av öppna frågor, och intervjuaren får leda den 

intervjuade mot vissa teman som eftersöks i det valda syftet (jfr. Kvale & Brinkman, 2014, s. 

44–47). 

 

 

DELTAGARE OCH PROCEDUR  

 

Skriftlig förfrågan om studien skickades ut till verksamhetschefen inom området akutvård i 

Region Jämtland Härjedalen (se bilaga 2), som gav sitt godkännande. Sedan tillfrågades åtta 
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sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Dessa 

sjuksköterskor kom författarna i kontakt med under sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Alla tillfrågade sjuksköterskor tackade ja till att deltaga i studien. De tillfrågade i det första 

skedet muntligt och sedan skriftligt (se bilaga 3). Inklusionskriterierna för denna studie var 

legitimerade sjuksköterskor som jobbat inom dem prehospitala vården minst två år, samt att 

de vårdat barn inom ambulanssjukvården. Något krav på att de gått specialistutbildning 

fanns inte. Intervjuerna genomfördes under våren 2018. Samtliga av dessa arbetar inom 

ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Deltagarnas ålder varierade mellan 27 år 

upp till 51 år. Två kvinnor samt sex män deltog. De hade jobbat som sjuksköterskor i 4 till 28 

år. Antal år inom ambulanssjukvården varierade mellan 3 till 14 år.  

 

ETISKA ASPEKTER 

 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), behöver det inte 

sökas tillstånd hos etisk kommitté, då denna studie inte skall publiceras som forskning, utan 

användas som examensarbete på avancerad nivå inom högskoleutbildningen.  

 

Innan studien startade, söktes tillstånd hos verksamhetschefen inom ambulanssjukvården i 

Region Jämtland Härjedalen (se bilaga 2). Samtliga deltagare i denna studie gav sitt 

medgivande både skriftlig och muntligt (se bilaga 3). Deltagarna fick skriftlig information 

om att de när de ville kunde avbryta sin medverkan, utan att ange orsak, samt att materialet 

hanteras konfidentiellt, dvs att deltagarna avidentifieras och ej kan avslöjas i det färdiga 

resultatet. I det färdiga resultatet har författarna valt att tilldela deltagarna 

identifikationsnummer och de inspelade intervjuerna raderades efter att de transkriberades 

för att de inte skulle gå att identifiera deltagarna (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 157–163).  

 

DATAINSAMLING 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen höstterminen 2017 gjorde de två författarna 

varsin provintervju med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, och utifrån dessa 

bearbetades en färdig intervjuguide fram, som sedan användes i denna studie (se bilaga 1). 
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En provintervju där frågorna testas och sedan justeras är att föredra för att sedan få ett så bra 

resultat som möjlig i sin studie (jfr. Danielsson, 2012, s. 164–169). 

 

Till intervjuerna valdes en neutral plats att genomföra intervjun på, där författarna visste att 

de inte skulle bli störda (jfr. Trost, 2005, s. 44).  Intervjuerna delades upp mellan författarna 

som därmed gjorde fyra intervjuer var. Författarna hade avsatt väl med tid för att inte känna 

någon stress. Intervjuerna spelades in för att sedan skriva ut dem i sin helhet. Det fördes 

även anteckningar under själva intervjun, för att på så sätt kunna gå tillbaka till något 

författarna ville att den intervjuade skulle utveckla. Intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant (jfr. Ryen, 2004, s. 56–56).  

 

ANALYSMETOD 

 

Texterna analyserades sedan stegvis med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. De 

utskrivna intervjuerna lästes sedan av båda författarna upprepade gånger för att få en 

helhetsbild av materialet. I nästa steg togs meningsenheter ut som sedan kondenserades ner 

och tilldelades en kod. Koderna jämfördes utifrån sitt innehåll och delades in i fyra 

kategorier och tio underkategorier. För exempel på analysarbete se Figur 1. Intervjuerna 

lästes även i sin helhet efter att kategorier tilldelats, för att inte tappa helheten i texten (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004).  

 

En meningsenhet är en ordagrann del av texten som genom sitt innehåll hör ihop och ger 

samma budskap som i sin tur kan kondenseras ner för att endast få med det väsentliga och få 

texterna mer lättöverskådliga utan att tappa dess innehåll. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelas sedan koder, som beskriver texten med endast några få ord. 

Dessa koder gör att texten kan jämföras för att hitta sammanhang och skillnader. Koderna 

delas in i grupper som kallas kategorier, kategorier är att föredra framför teman när man 

använder sig av en textnära manifest innehållsanalys. Framkommer flera kategorier som 

liknar varandra bildas underkategorier för att få bättre struktur på resultatet (jfr. Danielsson, 

2012, s. 333; Graneheim & Lundman, 2004). 
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Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Kategori 

När det kommer ett 

larm om barn... Ja då 

taggar man ju upp lite 

extra. Försöker tänka 

sig in i vad det kan 

vara. Ofta när det 

kommer vanliga larm 

så sitter vi och pratar 

om annat under 

utryckning men när det 

är barn iblandade 

brukar vi som sagt 

tagga till.  

Vid larm om 

barn, då taggar 

man upp, 

försöker tänka 

sig i vad det 

kan vara.  

Reaktion 

vid larm. 

Reaktioner  Förberedelser 

och reaktioner 

vid larm  

Men jag tror det är 

viktigt att liksom gå ner 

på deras nivå, skapa en 

relation liksom och visa 

att man, för att man är 

ju för dom okänd men 

att man ändå är snäll 

och vill väl och vill 

hjälpa. 

Viktigt att gå 

ner på barnets 

nivå och skapa 

en relation, 

visa att man är 

snäll och vill 

hjälpa till. 

Skapa bra 

relationer  

Skapa 

relationer  

Bemötande  

Barn jobbar vi inte med 

i daglig dags och vi har 

väldigt lite 

utbildningar så jag tror 

väl det är det. Mer 

utbildning, mer 

kunskap om barn så att 

inte folk är rädda för 

barn. För det är otäckt 

om man inte är van, 

man vill inte sticka en 

hysterisk unge och man 

är inte trygg i 

barndoser i 

smärtstillning och 

sånna där saker.   

Eftersom vi 

inte jobbar 

med barn 

dagligen 

behövs mer 

utbildning för 

att folk inte 

skall vara 

rädda. Det är 

otäckt om man 

inte är van 

med doser och 

nålsättning på 

barn.   

 

Mer 

utbildning   

Utbildning 

efterfrågas 

Kunskap  

Figur 1. Exempel på analysarbete 
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RESULTAT 
 

Analysen av materialet resulterade i 4 kategorier och 10 underkategorier, se Figur 2.                

I löpande text kommer resultatet att förtydligas av citat, och dessa refereras som 

intervjuperson (IP 1–8). 

 

 

Figur 2. Resultatöversikt 

 

 

FÖRBEREDELSER OCH REAKTIONER VID LARM  

 

Sjuksköterskorna beskrev sina tankar och handlingar från det att ett larm gällande barn 

inkom och under färden ut till barnet. Det handlade om sjuksköterskornas reaktioner och 

förberedelserna de gjorde innan de kom fram till platsen.  

 

Reaktioner 

 

Sjuksköterskorna uppgav att just larm gällande barn var den typ av larm som rent generellt 

berörde dem mest. Det blev en annan anspänning och en större stressnivå och viss oro 

eftersom larm med barn inblandade inte hörde till vanligheten. De kände sig inte lika säkra 

som när det gäller standardpatienten, som var äldre människor. De flesta av deltagarna i 

studien hade själv egna barn och tänkte sig därför ofta in i de anhörigas situation och att de 

även måste finnas där som ett stöd för dem.  ”Rent generellt kan man väl säga att ju yngre barnet 

är ju mer stressande upplever jag att det är.” (IP 2) 

Förberedelser  och 
reaktioner vid larm 

• Reaktioner 

• Förberedelser 
under 
utryckning  

Bemötande

• Skapa relationer 

• Kommunikation 

• Vikten av att 
vara ärlig                          

Anpassning till 
situtation 

• Samarbete med 
personal

• Hjälpmedel

• Anhöriga som 
resurs

Kunskap

• Utbildning 
efterfrågas

• Erfarenhet
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Förberedelser under utryckning 

 

Det framkom att sjuksköterskorna förberedde sig mer under utryckning när det gällde 

barnlarm, de kände att de inte hade samma rutin då dessa larm inte är lika frekventa. De 

pratade mer med varandra och diskuterade fram och tillbaka vad det kunde vara och vad de 

kunde tänkas behöva göra när de kom fram. De ville ha mer information från larmcentralen 

angående barnets ålder och vikt, det vill säga så detaljerad information som det gick, 

eftersom det ofta visade sig att den första informationen de fick från larmcentralen inte 

stämde.  Alla uppgav att de gick igenom behandlingsriktlinjerna extra och kontrollerade 

doseringar på tänkbara läkemedel de kunde komma att behöva använda. De kände att de 

ville vara mer förberedda när det gällde just barn. Flera angav att de ”blev mer på tårna” när 

det kom larm om barn, de blev mer fokuserade.   

 

”Just med barn blir det speciellt för då är man inte lika säker på behandlingsriktlinjer så då 

brukar jag alltid slå upp och kolla doseringar och behandling rent generellt. Så det är väl så 

jag förbereder mig rent generellt. Ja sen så pratar vi mer vi kollegor emellan. Det blir en annan 

förberedelse när det gäller barn, då blir man lite mer på tårna och bollar mer hur vi skall 

hantera det här ärendet.” (IP 3)  

 

BEMÖTANDE  

 

I den här kategorin beskrevs vikten av att skapa relationer, både till det sjuka barnet, men 

även till de anhöriga, vidare vad som var viktigt att tänka på när det kom till 

kommunikation. Det var fler än barnet som personalen var tvungna att kommunicera med, 

för det fanns nästan alltid anhöriga närvarande när det gällde barn. Vidare togs det upp hur 

viktigt bemötande var när det gällde barn, både bemötandet av barnet men också de vuxna 

som fanns närvarande. Slutligen i denna kategori togs vikten av att vara ärlig upp eftersom 

det var oerhört viktigt för att skapa relationer, få en bra kommunikation med alla inblandade 

samt för att bemötandet skulle bli så bra som möjligt.  

 

Skapa relationer 

 

Det framkom att de första sekunderna var viktigast när de skulle skapa en god relation till 

barnet. Redan där lades en viktig grund som hela det fortsatta mötet byggde på. Personalen 
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inom ambulanssjukvård skulle vara lugna och trygga och inte för framfusiga och tänka på 

hur de bemötte barnet och deras anhöriga. Det var viktigt att presentera sig, berätta vem de 

var och varför de var där. De skulle låta det ta tid, vara lekfull och försöka vara en länk 

mellan barnet och dennes anhörig. Personalen skulle alltid vända sig till barnet, inte prata 

över deras huvud, även när du tilltalade de anhöriga. Det var även viktigt att skapa en god 

relation med de närvarande anhöriga och försöka göra dem delaktiga i mötet, för lugna 

anhöriga gav oftast ett lugnt barn. De skulle inte stressa fram till barnet utan de skulle låta 

barnet ta första steget. Hade de ett lugnt och självsäkert bemötande, då de visade att de hade 

situationen under kontroll, hjälpte det ofta till att lugna både barnet och den anhöriga. 

Sjuksköterskorna skulle försöka att inte vara stressade och var de ändå det skulle de försöka 

att inte visa det.  

 

”… att de får ett förtroende först när man kommer fram för en, så man tar det lite lugnt just 

första bemötandet så att säga. Så att dom märker att det inte är något farligt med oss. Det är 

nästan viktigast när det gäller barn, alltså första mötet, första sekunderna när man träffat 

barnet och presenterar sig och gör det lite lekfullt ibland och så eller man får känna av vad som 

passar och inte.” (IP 5)  

 

Det framkom att ambulanspersonalen ofta såg de anhöriga som en extra patient som de var 

tvungna att ta hand om. Om de var uppstressade kunde de göra situationen svårare än den 

behövde vara och personalen behövde börja med att lugna dem innan de kunde börja vårda 

barnet. När läget var kritiskt, hade personalen inte samma tid att skapa en god relation, det 

var då viktigare att vara tydlig och lugn i sitt agerande, även de gånger det var tvunget att gå 

snabbt. När det gällde svårt sjuka eller skadade barn, kunde de bli tvungna att be de 

anhöriga att backa undan, då barnets liv är viktigare än att skapa en god relation.  

 

”Är det ett sjukt barn som behöver en nål där och då, då är det ju så, då spelar det ingen roll 

om dom skriker eller om föräldrarna skriker, då är det ju en nål som skall in, för att rädda livet 

på barnet. Annars kan man väl vara lite mer pedagogisk då.” (IP 6) 
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Kommunikation 

 

När det gällde kommunikation med små barn spelade anhöriga en viktig roll, då de ibland 

fick föra de mindre barnens talan. Ambulanspersonalen fick oftare kommunicera med 

barnen, genom den anhörige. Ibland kunde de anhöriga ha en tendens att svara för barnet 

även när barnet kunde svara för sig självt. Det var viktigt att tänka på att även en femåring 

kunde berätta vad som hänt eller var den hade ont. Då var ambulanspersonalen ibland 

tvungna att be föräldern kliva åt sidan, för att underlätta kommunikationen med barnet. När 

det kom till tonåringar kunde de många gånger vara svårare att nå dem. Det kunde handla 

om att det inte ville berätta saker när anhöriga var närvarande, så då kunde det vara en bra 

idé att en sjuksköterska pratade med tonåringen enskilt, medan den andra pratade med 

dennes anhörig.  

 

”Ja då brukar jag liksom vilja höra vad barnet, barnets version, om de kan tala för sig själv, då 

vill jag ju höra deras version. För ofta är ju föräldern, de tror ju att de vet och känner allt med 

sitt barn, men om de kan tala för sig själv, vill jag ju höra deras version.” (IP 3) 

 

Vikten av att vara ärlig 

 

Alla intervjuade sjuksköterskor i denna studie lyfte fram vikten av att vara ärlig mot barnet 

och deras anhöriga. Hade de fått ett bra första möte och kände att de har fått ett förtroende 

av barnet kunde det lätt förändras om de inte var ärliga. Sjuksköterskorna skulle vara tydliga 

och hela tiden förklara och informera vad de tänkte göra, utan att ljuga. Det kunde vara 

sådant som att nålstick inte skulle kännas, som gjorde att barnet tappade förtroendet som de 

nyss byggt upp.   

 

”Jag är alltid väldigt nog att berätta vad jag gör, och jag är ärlig att vissa saker kommer göra 

ont, men jag måste göra det för att kunna hjälpa till. Till exempel om jag måste sätta en PVK 

[perifer venkateter, författarnas anmärkning] för att sedan ge smärtlindring.” (IP 1) 

 

Det var även viktigt att vara ärlig mot de närvarande anhöriga och inte ljuga för dem. Om 

läget var kritiskt med barnen borde personalen vara ärliga och säga det till de anhöriga så att 

de kunde förstår varför personalen behöver handla snabbt. Det kunde även röra sig om att 
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sjuksköterskorna i vissa situationer kände sig osäkra på något och kände att de måste 

rådfråga någon med specifik kompetens. Det kunde röra sig om att ringa in och diskutera 

med sjuksköterskor eller läkare på en barnavdelning.   

 

ANPASSNING TILL SITUATION 

 

Under denna kategori togs vikten av samarbete mellan sjuksköterskorna inom 

ambulanssjukvården upp. Det togs även upp vilka hjälpmedel som kunde användas för att 

lättare vårda barnet samt hur de skulle se de anhöriga som en resurs och göra dem delaktiga.  

 

Samarbete med personal 

 

När det kom larm med barn arbetade ambulanspersonalen mer tillsammans och pratade 

ihop sig mer innan de kom fram. Det framkom att det vid utryckningar alltid fanns en som 

hade huvudansvaret för att vårda patienten, men om den andra sjuksköterskan i bilen kände 

att den fått bättre kontakt med barnet och barnet fått mer förtroende för just den 

sjuksköterskan, kunde de byta roller. Det kunde även handla om att den ena sjuksköterskan 

kände sig mer säker på situationen än den som egentligen hade huvudansvaret för vården. 

Då brukade de se till att skifta huvudansvaret för vården. Sjuksköterskorna var överens om 

att eftersom de arbetade med människor och var där för patienterna, försökte de lösa varje 

enskild situation på bästa sätta för alla inblandade.  

 

”Där hade jag en kollega som hade börjat nyligen och var väldigt oerfaren, så vi bytte roller, 

för så kan vi göra ofta, för det är väldigt speciellt med ett sånt fall och man är ju ändå två och 

så brukar vi göra då. Om man är något sånär human med varandra så ser man ju till att göra 

det bästa av situationen där och då.” (IP 4)    

 

Hjälpmedel 

 

För att kunna undersöka barn behövde ambulanspersonalen ibland först lugna dem och visa 

dem att de inte var farliga. I alla ambulanser i Region Jämtland Härjedalen fanns det små 

nallar att ge bort till barn och de sågs som värdefulla av samtliga intervjupersoner i denna 

studie. Gavs nallen till ett barn kunde barnet snabbare få förtroende för personalen. 

Personalen kunde även använda nallen för att visa vad som skulle göras eller låta barnen 
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prova på nallen först till exempel låta barnen ta tempen på nallen. Vidare kunde barnen få 

leka med viss undersökningsutrustning som fanns med eller ta med sig barnet ut i 

ambulansen. Detta för att distrahera dem, få dem nyfikna och då lättare kunna undersöka 

eller behandla dem.  

 

”Vi har ju nallar i bilarna och om det rör sig om ett litet barn brukar jag alltid ha med nallen 

direkt och det brukar vara bra. Barnet blir nyfiket och vill ha nalle. Jag kan då sakta närma 

mig dem.” (IP 1) 

 

För att administrera läkemedel använde sig sjuksköterskor ofta av en perifer 

venkateter men när det kom till barn ville deltagarna gärna slippa sticka barnen om 

det inte var nödvändigt. De kunde då använda sig av andra 

administreringshjälpmedel för att ge läkemedel nasalt eller via inhalation. 

 

Anhöriga som resurs  

 

För att underlättar undersökningen av barnet var det viktigt att samarbeta med de anhöriga. 

De borde ses som en resurs och personalen tog hjälp av dem så mycket det gick. Barnen 

kände sig ofta tryggare om de fick sitta i den anhörigas knä under undersökningarna. Det 

kunde kännas bättre för barnet om den anhöriga tog tempen, istället för den okända 

sjuksköterskan. Det kunde även röra sig om att ambulanspersonalen visade på de anhöriga 

hur till exempel ett stetoskop fungerade, för att sedan försiktigt närma sig barnet och 

undersöka dem. När det rörde sig om stressande anhöriga kunde det även vara positivt att 

låta dem få en uppgift för att skulle känna sig delaktiga i vården och på så sätt bli lugnare 

och tryggare. Lugna anhöriga gav ofta lugna barn.  

 

”Men sen även kanske visa på mamma och pappa om man behöver lyssna på lungorna, att 

man har stetoskop och lyssnar på dem först, att man visar på liksom mamma och pappa och 

sen får man då undersöka barnet till slut då.” (IP 7) 
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KUNSKAP 

 

Den sista kategorin kunskap, tog upp frågor om det fanns behov av utbildning och i så fall 

inom vilka områden, samt deltagarnas olika erfarenheter sedan innan. Sjuksköterskorna i 

denna studie var eniga om att erfarenhet av barn var viktigt och att det kunde fås på olika 

sätt, dels genom att jobba med barn men även av egna eller andras barn, och då både friska 

och sjuka barn.  

 

Utbildning efterfrågas 

 

Alla sjuksköterskor i studien var eniga om att de skulle bli bättre i sitt jobb med barn om de 

hade mer utbildning. Det nämndes att det fanns för lite utbildning mot barn redan i 

grundutbildningen till sjuksköterska och desamma gällde i vidareutbildningen till 

ambulanssjuksköterska. Dels efterfrågades praktik på bland annat barnavdelningar och 

barnavårdscentraler i specialistutbildningen men även mer internutbildningar av 

arbetsgivaren så som övningar eller föreläsningar. De utbildningarna som fanns var i stor 

utsträckning riktade mot enbart vuxna. Det efterfrågades mer utbildningar som var riktade 

specifikt mot barn.  

 

”Utbildning, mer utbildning, det är det, för vi behöver få träna mer och prata mera om vad 

som är skillnaden mellan barn och vuxna och just det här att vi inte får glömma bort det här, 

att barn inte är små vuxna.” (IP 8) 

 

Eftersom barnlarm inte var vanliga skapade de mer rädsla än andra larm, men mer 

utbildning skulle göra att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården då blev mer trygga i 

att arbeta med barn och skulle även få mer erfarenheter av att träffa barn. Dock nämndes 

Region Jämtland Härjedalens ansträngda ekonomi som ett hinder för mer internutbildningar 

riktade mot barn. 

 

”Ja det är klart att praktik på barnmottagning skulle vara en grej. Absolut, det skulle vara 

jättebra, men tyvärr är det ju en utopi med tanke på regionens ekonomi, och det 

utbildningslägret vi har i organisationen, men det skulle vara positivt.” (IP 2) 
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Erfarenheter 

 

Det framkom i studien att erfarenheter av barn gjorde det lättare att arbeta med barn, det 

kunde vara egna barn så väl som att ha arbetat med barn tidigare. Personal som hade 

erfarenheter av barn kunde ofta räkna ut hur ett barn borde reagera och hade lättare att se 

om något är fel, antingen jämförde de med sina egna eller med barn de träffat tidigare. Att 

ha egna barn kunde också göra att det blev svårare att arbeta med barn eftersom de då tänkte 

sig in mer i anhörigas situation och blev mer rädd för vad som kunde hända.  

 

”Men det gäller ju som i de flesta fall, oavsett om det gäller ett barn eller en vuxen, att känna 

in, ha den där fingertoppskänslan. Det kommer man lågt på men samtidigt krävs det ju lite 

erfarenhet för att komma dit.” (IP 3)  

 

DISKUSSION 
 

METODDISKUSSION 

 

För att svara på syftet i denna studie valde författarna att använda sig av kvalitativ 

forskningsintervju, detta för att få fram sjuksköterskornas upplevelser av att vårda barn. När 

det kommer till upplevelser är kvalitativa forskningsintervjuer att föredra, då man vill ha en 

djupare förståelse för ämnet (jfr. Danielsson, 2012, s. 164–167).  

 

Inför den här studien gjorde de två författarna varsin provintervju, dels för att testa 

intervjufrågorna men också för att få erfarenhet av att göra en intervju. Efter dessa två 

provintervjuer reviderades sedan frågorna för att mer anpassas till denna studies syfte. 

Enligt Danielsson (2012, s. 169–17) är det ett bra upplägg att göra en eller flera provintervjuer 

innan själva studien startar. Även den tekniska utrustningen bör prövas och testas, för att se 

så ljudet hörs bra på det inspelade matrealet, vilket gjordes under dessa provintervjuer. 

Författarna känner i efterhand att de inte besitter en felfri intervjuteknik, men att de 

förbättrade den under studiens gång.  

 

Åtta sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen 

tillfrågades till denna studie, och alla tackade ja till att deltaga. Det kan anses vara ett lågt 

antal men efter dessa intervjuer bedömdes intervjumaterialet vara mättat då inget nytt 
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framkom (jfr. Danielsson, 2012, s. 165). Deltagarnas ålder varierade stort, även deras 

erfarenhet, dels som sjuksköterskor men även antal år som de varit verksamma inom 

ambulanssjukvården. Detta kan ses som en styrka då det kan ge ett varierat resultat på 

grund av olika perspektiv. Endast två av åtta deltagare i studien var kvinnor. Det kan anses 

som en svaghet då inte könsfördelningen är jämn (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Dock 

upplever författarna att fördelningen är representativ inom ambulanssjukvården i Region 

Jämtland Härjedalen, där manliga sjuksköterskor är i majoritet. Författarna valde att inte 

aktivt söka efter vidareutbildade ambulanssjuksköterskor till denna studie, då de anser att 

sjuksköterskor oavsett utbildning har upplevelser av att vårda barn. Det upplevs även av 

författarna att det är få legitimerade ambulanssjuksköterskor inom Region Jämtland 

Härjedalen, vilket skulle göra att för många uteslöts.   

 

Författarna valde att dela upp intervjuerna mellan sig och göra fyra stycken var. Det kan ses 

som en svaghet att inte båda är närvarande under intervjuerna men de utfördes på detta vis 

eftersom deltagarna önskade att göra dem på arbetstid och för att författarna då hade 

svårighet att närvara vid samtliga intervjuer på grund av logistiska skäl. Efter att 

intervjuerna utförts valde författarna att transkribera dem så snart som möjligt. Enligt 

Danielsson (2012, s. 171) att det är en styrka att transkribera materialet strax efter att 

intervjun utförts, då kommer de mer ihåg den intervjuades kroppsspråk under exempelvis 

en paus eller varför någon började skratta eller gråta.      

 

För att analysera resultatet valde författarna att använda sig av kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman. Detta för att få fram intervjupersonernas åsikter och 

upplevelser på bästa sätt. Texten har delats in i meningsenheter och sedan bearbetats för att 

korta ner innehållet men utan att förlora textens betydelse. Texten delades in i kategorier och 

underkategorier då resultat presenterar intervjuernas manifesta innehåll. Det upplevdes 

svårt att särskilja vissa kategorier, eftersom det rör sig om upplevelser. Resultatet kan ha 

påverkats av författarnas förförståelse och skulle eventuellt bli annorlunda om någon annan 

utförde analysen (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Författarna började med att analysera 

materialet var för sig och noterade tänkbara meningsenheter som sedan jämfördes och 

tillsammans valdes ut för att användas i analysen. Författarna känner att det var en styrka då 
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de först fick en känsla av hela materialet som sedan skapade ett gemensamt resultat. Under 

analysens gång har författarna tagit hjälp av en personlig handledare och även haft 

grupphandledningar där författarna fått reflektioner och konstruktiv kritik som hjälpt till att 

förbättra arbetet.  

 

Författarna anser att denna studie, som är gjord i Region Jämtland Härjedalen, bör ha en god 

överförbarhet till platser med liknade ambulansverksamhet, då upplevelser av att vårda 

barn ej borde ha någon geografisk skillnad. Enlig Graneheim och Lundman (2004) är det 

dock upp till läsaren att avgöra om resultatet går att överföra till andra platser och 

situationer.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att belysa vilka upplevelser sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården har av att vårda barn. Resultatet av denna studie kan sammanfattas 

med att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever att de berörs mest av larm som 

involverar barn. Barn är inte en patientkategori de kommer i kontakt med regelbundet och 

därför efterfrågas mer utbildning och vikten av erfarenhet ses som en väsentlig del för att 

kunna utföra ett bra omhändertagande. I övrigt framkom även hur viktigt det är med 

bemötande och att anpassa sig till de olika situationerna som de ställs inför som 

sjuksköterska inom ambulanssjukvården.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att larm med barn är extra stressande då 

barnlarm inte är frekventa.  De menade att det är denna typ av larm som de blir mest 

berörda av och ju yngre barnen är desto mer stressande upplevs det vara.  Nordén et al. 

(2014) menar att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever stress när de får ett larm 

om barn och att de får ett extra adrenalinpåslag just vid denna typ av larm. De kan många 

gånger även uppleva en frustration om att de är rädda att misslyckas med vården. Det beror 

bland annat på att det inte är så ofta de får larm med barn inblandade. Även Svensson och 

Fridlund (2007) och Öberg et al. (2015) styrker i sin studie att barnlarm medför ett extra 

stresspåslag för ambulanspersonalen.   
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Sjuksköterskorna känner att de hade ett behov av att förbereda sig mer, läsa på 

behandlingsriktlinjer och medicindoseringar på väg ut till patienten eftersom de inte har 

samma rutin när det kommer till barnlarm. Det framkom även att under framkörningen på 

dessa larm diskuterades det mer mellan sjuksköterskorna i bilen om tänkbara scenarion.  I en 

studie av Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricson (2013) framkommer att 

sjuksköterskor känner att de har stor hjälp av att det finns riktlinjer att tillgå och att det 

många gånger är en förutsättning i det prehospitala arbetet, där det ofta är långt in till 

sjukhus. Sjuksköterskorna i denna studie ville även ha en mer korrekt och detaljerad 

information från larmcentralen om det specifika larmet. Detta styrks av Wireklint Sundström 

och Dahlberg (2012) samt av Holmberg och Fagerberg (2010) som även de visade att den 

första informationen från larmcentralen inte alltid visar sig stämma. Personal vill vara så väl 

förberedda som det går och de måste förlita sig på den information de får från larmcentralen.  

 

Det framkom vidare att kommunikation är en viktig del när det gäller bemötande, dels när 

ambulanspersonalen skall kommunicerar med barn och dess anhörig men även med sina 

kollegor. Sjuksköterskorna upplevde även att ibland försökte de anhöriga svara för barnet. 

Det medförde att personalen fick be de anhöriga ta ett steg åt sidan och istället låta barnet 

själv komma till tals om de ansåg att barnet var nog stort för det. Travelbee säger att 

kommunikation som teknik och redskap är en komplicerad process och kräver vissa 

bestämda förutsättningar. För att få till en bra kommunikation måste olika färdigheter 

inkluderas, som sin förmåga att använda sin kunskap, samt ett väl utvecklat sinne för timing 

(Travelbee, 1971, s. 103–110). I en studie av Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund och 

Enskär (2011), framkom det att kommunikation med de anhöriga är viktigt då en bra 

kommunikation löser många problem och sjuksköterskor strävar efter att få till ett bra 

samarbete med de anhöriga.  

 

Sjuksköterskorna i studien anser att vid barnlarm är det oftast ytterligare en person att ta 

hand om förutom det sjuka barnet. Både det sjuka barnet och dennes anhöriga. Nordén et al. 

(2014) kom även de fram till i sin studie att det ofta rör sig om minst två personer att ta hand 

om när det gäller barnlarm. Travelbee (1971, s. 187) tar också upp att de anhöriga till en sjuk 

patient kan även de behöva hjälp av sjukvården. Den sjuka patienten är medlem i familjen 
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och det som påverkar en familjemedlem påverkar även resten av familjen. Sättet som 

familjen reagerar på kommer ofrånkomligen att märkas av den sjuke patienten.  

 

Vikten av att vara ärlig är en viktig del i omvårdnaden av barn enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna i denna studie. Det är viktigt att vara tydlig och berätta vad som kommer 

att ske, förbereda barnen på att vissa saker kommer vara obehagliga, men att de behöver 

göra dem för att barnet skall bli bättre. Ambulanspersonalen bör även vara ärligt mot sig 

själv samt inse sina begränsningar och då ta hjälp av andra. Grahn, Olsson och Edwinsson 

Mansson (2016) som gjorde en studie på en akutmottagning kom även de fram till att 

information spelar en viktig roll när personalen måste utföra undersökningar som kan 

upplevas obehagliga för barn och deras anhöriga. Mer information leder till att alla 

inblandade blir lugnare och tryggare. Holmberg och Fagerberg (2010) kommer fram till att 

sjuksköterskorna ibland måste ta hjälp av annan medicinsk kompetens för att göra att 

patienten får bästa möjliga vård.  

 

En viktig del som framkom var att deltagarna i studien ansåg att hjälpmedel som nallar 

kunde underlätta arbetet med barn då ambulanspersonalen kunde visa på nallen eller att 

barnet kunde prova att undersöka nallen själv. Detta för att avleda och vinna barns 

förtroende. Det är även viktigt att ha i åtanke att det idag finns andra administrationssätt att 

ge smärtstillande läkemedel på än intravenöst och därmed slippa onödiga nålstick hos barn. 

Enligt Iqbal, Spaight och Siriwardena (2013) kan det vara till hjälp att använda alternativa 

administrationssätt att ge läkemedel på till patienter som inte vill få en injektion eller framför 

allt till barn. De kom även fram till att distraktion kan vara ett viktigt hjälpmedel för att 

avleda patienters smärta. Karlsson, Dalheim Englund, Enskär och Rydström (2014) kom i sin 

studie fram till att gosedjur kan vara ett användbart hjälpmedel när ambulanspersonalen 

skall förklara för ett barn hur en undersökning skall gå till.  

 

Det framkom i denna studie att de anhöriga har en viktig roll att fylla när det kommer till 

undersökning och omvårdnad. Det kan vara till stor hjälp att de anhöriga görs delaktiga på 

ett eller annat sätt, detta för att barnen skall känna sig trygga och lugna. Det kan vara en så 

liten detalj som att låta barnet sitta i den anhörigas famn under undersökningen. Det kan 
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även vara ett sätt att få den anhöriga lugn och tänka på något annat, när sjuksköterskorna 

ger dem en uppgift. Att engagera de anhöriga gör dem lugnare. Är de anhöriga lugna 

smittar det av sig positivt på barnet och det underlättar då för sjuksköterskorna att utföra sitt 

arbete. Detta styrks av Karlsson et al. (2014) som kom fram till anhöriga spelar en viktig roll 

när det kommer till att lugna barn. Barnen kan till exempel få undersöka den anhörige för att 

få en bättre förståelse för vad som skall göras. Dock kan anhöriga ibland överföra sina 

rädslor till barnen vilket bör undvikas när det till exempel handlar om ett nålstick.  Även 

Öberg et al. (2015) visar på att lugna och trygga anhöriga har en positiv inverkan på sina 

barn och det är därför viktigt att hålla den anhörige lugn. 

 

Alla sjuksköterskor i denna studie efterfrågar mer utbildning och anser att erfarenhet är 

viktigt för att känna sig trygga när det gäller larm om barn. De anser att det är för lite 

utbildning riktade mot barn och tycker det vore nyttigt att få auskultera på barnavdelningar 

för att kunna känna sig tryggare med barn som patienter. Det styrks av Nordén et al. (2014) 

samt av Svensson och Fridlund (2007) som belyser vikten av de behöver mer träning, 

utbildning och uppföljning för att på så sätt känna sig säkrare när det kommer larm med 

barn inblandade. I en studie av Grahn et al. (2016) framkommer det också att erfarenhet 

spelar en viktig roll när sjuksköterskor möter barn. De blir mer självsäkra av erfarenhet 

vilket bland annat leder till att de lättare kan läsa av ett barn och tolka deras kroppsspråk.   

 

Det framkom att det kan vara både positivt och negativt för sjuksköterskor som har egna 

barn, de kan då lättare veta hur ett barn reagerar i olika situationer men även tänka sig in i 

de anhörigas situation när det kommer till sjuka barn vilket kan bli ett hinder i vården. 

Svensson och Fridlund (2008), Nordén et al. (2014) och Gunnarsson och Warrén Stomberg 

(2009) visar i respektive studie på att sjuksköterskor som har egna barn ofta tänker sig in i de 

anhörigas situation och tänker att det skulle lika gärna kunna vara deras eget barn. Öberg et 

al. (2015) visar att ambulanspersonal som har egna barn förstår mer de anhörigas känslor och 

vilja att försvara sina barn. Travelbee (1971, s. 138–140) skriver om att empati är ett viktigt 

redskap för sjuksköterskor men är inget som uppstår automatiskt. Det är något som kommer 

av liknande erfarenheter eller bakgrund. Empati kan användas för att förutse hur en patient 

kommer att reagera i olika situationer. 
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SLUTSATS 

 

Ambulanspersonal bör få mer tillfällen att utbilda sig och därmed skaffa sig erfarenheter av 

att vårda barn. Detta för att de lättare ska känna sig trygga när de vårdar barn och på så sätt 

skapa ett bättre bemötande till både barn och anhöriga. Mer utbildning om att ta hand om 

barn och deras anhöriga är något som kan förbättras och utvecklas hos universitet på 

grundutbildningen till sjuksköterska och på specialistutbildningar men även hos 

arbetsgivare.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska och var? 

 Hur länge har du jobbat inom ambulansen? 

 Har du egna barn? 

 

Intervjufrågor: 

 Beskriv hur du förbereder dig under utryckning när det kommer ett larm med barn 

inblandade?  

 Kan du beskriva vilka upplevelser du har av att vårda barn? Ge exempel. 

 Hur vinner du barns förtroende? Har du några exempel? 

 Beskriv anhörigas roll när det gäller att vinna förtroendet.  

 Vilka negativa och positiva aspekter finns det med att anhöriga är närvarande? 

 Tänker du annorlunda när du vårdar ett barn? På vilket sätt? 

 Beskriv vilka utmaningar du tycker finns med att vårda barn.  

 Kan du beskriva skillnader mellan att vårda barn i olika åldrar?  

 Hur ska man inte vårda ett barn? Vad ska man undvika? 

 Tror du att det underlättar arbetet med barn om man har egna barn? På vilket sätt? 

 Kan du ge något exempel på en speciell situation man kan hamna i när det kommer till barn?  

 Hur skulle man kunna förbättra/underlätta arbetet med barn?  

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV 1 
 

Hej.  

Vi är två studenter vid Mittuniversitetets utbildning till ambulanssjuksköterska, här i 

Östersund, som nu i vår skall skriva vår magisteruppsats, och önskar att intervjua 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.  

Vårt syfte är att belysa vilka erfarenheter sjuksköterskor inom ambulanssjukvården har av 

att vårda barn och ungdomar.  

Vi har båda arbetat nästan sju år som sjuksköterskor men ingen av oss har arbetat inom 

ambulanssjukvården tidigare eller med barn. Vi har barn båda två och anledningen till att vi 

valt att fördjupa oss i detta ämne är att vi känner att det kommer bli en stor utmaning just att 

vårda barn och ungdomar.  

Vi planerar att utföra 8–10 intervjuer sammanlagt, hur många som kommer att utföras med 

dina anställda är ännu inte klart. Deltagandet kommer vara frivilligt och de berörda 

kandidaterna till denna intervju kommer vi senare att kontakta själva. 

Handledare kommer att vara Bosse Ek.  

Om ni ger ert godkännande till denna studie är vi tacksamma för en underskrift. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

Christina Friberg   Erik Englund 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 

Student Specialistutbildning -  Student Specialistutbildning – 

Ambulanssjuksköterska   Ambulanssjuksköterska 

Mittuniversitetet  Mittuniversitetet  

070-5273630   070-2772209 

c-friberg@hotmail.se  spr.erik@gmail.com 
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Jag ger härmed mitt godkännande att Christina Friberg och Erik Englund får intervjua 

ambulanspersonal under våren 2018 gällande ambulanssjuksköterskors upplevelse av att 

vårda barn och ungdomar.  
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BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV 2 
 

Hej.  

Vi är två studenter vid Mittuniversitetets utbildning till ambulanssjuksköterska, här i 

Östersund, som nu i vår skall skriva vår magisteruppsats, och önskar att intervjua dej som är 

sjuksköterska inom ambulanssjukvården.  

Vårt syfte med denna studie är att belysa vilka erfarenheter sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården har av att vårda barn och ungdomar.  

Vi har båda arbetat nästan sju år som sjuksköterskor men ingen av oss har arbetat inom 

ambulanssjukvården tidigare eller med barn. Vi har barn båda två och anledningen till att vi 

valt att fördjupa oss i detta ämne är att vi känner att det kommer bli en stor utmaning just att 

vårda barn och ungdomar.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta din medverkan, utan att ange 

orsak, både innan, under eller efter själva intervjun. Matrealet kommer hanteras 

konfidentiellt, det vill säga att du som deltagare avidentifieras och kan ej avslöjas.  

Plats och tid för din intervju sker efter överenskommelse.  

Handledare under detta arbete kommer att vara Bosse Ek.  

Om du ger ditt godkännande till denna studie är vi tacksamma för en underskrift. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Christina Friberg   Erik Englund 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 

Student Specialistutbildning -  Student Specialistutbildning – 
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Mittuniversitetet  Mittuniversitetet  
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Jag ger härmed mitt godkännande att Christina Friberg och Erik Englund får intervjua mig 

som ambulanspersonal under våren 2018 gällande ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

att vårda barn och ungdomar.  
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