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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Att kommunicera med ett barn kan vara en svår uppgift. Kommunikation till 

barn i en obekant och kanske även olustig situation i en ambulans kan komplicera 

kommunikationen ytterligare. Ambulanssjuksköterskan kan på olika sätt skapa trygghet för 

barn. 

Syfte: Att beskriva hur ambulanssjuksköterskan kommunicerar med och skapar trygghet för 

barn i en ambulans. 

Metod: Uppsatsen gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. Totalt 

tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. Data analyserades med hjälp av induktiv 

innehållsanalys. 

Resultat: Uppsatsen visade att det fanns flera aspekter för att skapa trygghet för barn i 

ambulans. Några aspekter var ambulanssjuksköterskans egenskaper såsom tålamod, lugn 

och flexibilitet, medan andra handlade om miljön barnet vistades i och hur delaktiga 

föräldrarna var. Kommunikationen anpassades efter varje barn, dess utvecklingsnivå och 

föräldrarna involverades i konversationen.  

Slutsats: Trots att ambulanssjuksköterskor kunde uppleva svårigheter och utmaningar vid 

vård av barn, ansåg de ändå att det var ett lärorikt arbete då varje situation kunde lära dem 

något nytt. 
 

NYCKELORD: Ambulans, ambulanssjuksköterska, barn, kommunikation, kvalitativ metod, 

trygghet. 

 

 
ABSTRACT 

 

Background: Communicating with a child can be a difficult task. Communication to 

children in an unfamiliar and perhaps even unpleasant situation in an ambulance can 

complicate communication further. The ambulance nurse can in various ways create comfort 

for children. 

Aim: To describe how the ambulance nurse communicates with and creates comfort for 

children in an ambulance. 

Method: The essay was made as a qualitative interview study with a descriptive design. A 

total of ten semi-structured interviews were conducted. The data were analysed using 

inductive content analysis. 

Results: The study showed that there were several ways to create comfort for children in an 

ambulance. One example were the characteristics of the ambulance nurse such as patience, 

the ability to self-control and flexibility, while another were about the environment the child 

was staying in and how involved the parents were. The communication was adapted to each 

child and its level of development and the parents were involved in the conversation. 

Conclusion: Although ambulance nurses may experience difficulties and challenges in 

caring for children, they nevertheless considered that it was an educative way of work since 

each situation could teach them something new. 



   

 

KEYWORDS: Ambulance, ambulance nurse, children, communication, qualitative method, 

comfort.  
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1 BAKGRUND 

Borta sedan länge är den tid då den främsta kvalifikationen hos ambulanspersonal var starka 

armar och en tung högerfot. I dagens sjukvård har utvecklingen i ambulanssjukvården gått 

från att vara ett transportmedel, till att ses som ett viktigt led i sjukvårdskedjan (Ahl et al., 

2005).  

   

Martinez, Tocantins och de Souza (2013) skriver att det är allmänt känt att kommunikation 

anses vara ett grundläggande omvårdnadsinstrument. Bennett och Boles (2016) sträcker sig 

så långt att de hävdar att kommunikation är hjärtat i en relation mellan vårdpersonal och 

patient. Ord betyder massor, ord kan både vara till hjälp men kan även orsaka skada. De 

skriver även att när det gäller kommunikation med barn måste vi välja våra ord med 

omsorg.  

 

Kommunikation kan definieras som överföring av information, idéer eller känslor (World 

Health Organization [WHO], 2009). Kommunikation kan också vara mer än ett sätt att bara 

sända och att ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen 

påverkar kommunikationsprocessen, alla erfarenheter, tolkningar och referenser spelar in. 

Även om sjuksköterskan själv är säker på att ett meddelande eller en instruktion har 

levererats på ett kristallklart sätt kan det missförstås. Inom vård och omsorg är 

kommunikationsmönster ofta komplicerade, men det är ytterst viktigt att både den verbala 

och den icke-verbala kommunikationen fungerar för att verksamheten ska fungera och för 

att god vård ska kunna bedrivas på ett säkert sätt (Omura, Maguire, Levett-Jones & Stone, 

2017). 

 

Martinez et al. (2013) skriver att för sjuksköterskan är kommunikation till ett barn i behov av 

omvårdnad inte ett linjärt fenomen utan sjuksköterskan använder flera olika sätt att 

kommunicera på, beroende på den aktuella situationen. De skriver även att det framkom i 
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deras studie att det finns många tekniker för att en sjuksköterska ska kunna kommunicera 

med ett barn. Några exempel är beröring, fysisk kontakt, gester, leksaker, musik och muntlig 

samt icke-muntlig kommunikation. Vid vård av barn i ambulans är en viktig hörnsten i 

omvårdnaden att komma överens med både barnet och dess föräldrar, det är därför viktigt 

att ambulanssjuksköterskan tar sig tid till att bygga upp en relation med ömsesidig tillit 

(Nordén, Hult & Engström, 2014)  

 

Svårigheten att kommunicera med små barn som inte har helt utvecklade språkkunskaper 

samt kommunicera med barn som är oroliga, kan orsaka stress hos ambulanspersonal. 

Stressfaktorer kan också komma från skyddande, oroliga, upprörda och själv stressade 

föräldrar, som dessutom kan vara ovilliga att skiljas från sina barn. Därför är det viktigt att 

hålla föräldrar och även barn informerade under transporten för att hålla dessa lugna, samt 

för att som ambulanspersonal kunna uppträda professionellt (Öberg, Vicente & Wahlberg, 

2014). Denna stress som kan orsakas hos ambulanspersonal hävdar Calhoun et al. (2017) 

indikerar på ett behov av förbättrade utbildningsalternativ för hur kommunikation sker med 

barn och familjer i svåra situationer. Sjuksköterskor måste vara närvarande samt mentalt och 

praktiskt förberedda när det gäller vård av barn i ambulans (Rising Holmström et al., 2019). 

Kolcaba och DiMarco (2005) beskriver olika typer av metoder för att ge barn och deras familj 

komfort och lugn vid stressfyllda situationer. Exempel på några av dessa är att förbereda 

barnet och föräldrarna, undvika ordet “smärta” i olika formuleringar, erbjuda en förälder att 

vara delaktig och närvarande, placera barnet i en bekväm position samt upprätthålla en 

positiv och lugn atmosfär. De beskriver att för barn innebär komfort att de har ett förtroende 

för sjuksköterskans utövande.  

 

Även kommunikationen till föräldrar kan i vissa situationer vara komplicerad, situationens 

sammanhang har en stor betydelse. Detta tillsammans med hur mycket ambulanspersonal 

som är närvarande, finns det någon tillgänglig för att ta ansvar för kommunikationen med 

föräldrar, eller behöver de närvarande fokusera helt på det sjuka barnet (Nordby & Nøhr, 
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2008). Genom att förbättra miljön, öka stödet till barnets familj och att inge uppmuntran, blir 

det lättare för barn att lita på en sjuksköterska. Utvecklingsmässigt kan känslan av att känna 

sig stärkt, och därmed modigare, ha mer betydelse för skolbarn och tonåringar än för yngre 

barn (Kolcaba & DiMarco, 2005).  

 

Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) visar i sin studie att ambulanspersonal kan utsättas 

för mänskligt lidande och död, samt att de har en farlig arbetsmiljö. Ambulanspersonal 

måste klara av död, sorg och händelser som ligger utanför vad vi som människor normalt 

utsätts för. Arbetet i en ambulans är komplext med många olika parametrar att ta hänsyn till 

och kräver flexibilitet (Ahl et al., 2005; Holmberg & Fagerberg, 2010). Utrustning och 

mängden kompetent personal är två saker som det finns mindre av i en ambulans jämfört 

med på ett sjukhus. Detta tillsammans med att ett ambulansuppdrag som involverar ett 

skadat barn ofta innefattar mycket känslor, vilken ytterligare bidrar till komplexitet (Jewkes, 

2001; Nordén et al., 2014). Ahl et al. (2005) skriver vidare att för personal i ambulansen är det 

viktigt med flexibilitet, kreativitet och en ödmjukhet inför sin uppgift och situation. Samt att 

personal i ambulans behöver en inre styrka och ett inre lugn för att klara av de unika och 

ovanliga situationer de kan ställas inför.  

 

Cottrell et al. (2014) beskriver förekomsten av svårigheter i kommunikationen till barn i 

ambulans. De beskrev bland annat att ambulanspersonal tyckte det kunde vara en utmaning 

i att bedöma och kommunicera med mycket små barn, barn som var så pass små att de inte 

kunde prata eller beskriva sina symtom själva. Ambulanspersonalen fick då förlita sig på 

familjemedlemmar för att kunna kommunicera och få uppgifter om barnet. De redogör även 

för den extra uppgiften som innebär att hantera patientens förälder, vilka de beskriver som 

”patient nummer två”. De berättar om att det ofta krävs att en ambulanspersonal tar hand 

om barnet, själva patienten, och att den andra ambulanspersonalen får ta hand om, 

kommunicera med och lugna oroliga familjemedlemmar.  
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Baserat på aktuell forskning påvisas det att trygghet och kommunikation mellan en 

ambulanssjuksköterska och barn i ambulans kan vara svår och komplicerad. Det är därför av 

vikt att undersöka mer om hur ambulanssjuksköterskor kommunicerar med barn samt hur 

ett ömsesidigt förtroende mellan de båda parterna skapas.  

 

2 SYFTE 

Att beskriva hur ambulanssjuksköterskan kommunicerar med och skapar trygghet för barn i 

en ambulans. 

 

3 METOD 

3.1 DESIGN 

Denna uppsats gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. Data 

analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. Det deskriptiva förhållningssättet har 

som huvudfokus att ge en beskrivning av människors egenskaper och förhållanden samt hur 

ofta vissa fenomen uppstår. Processen i det induktiva förhållningssättet innebär att utifrån 

specifika observationer, resoneras det fram ett resultat (Polit & Beck, 2017, s. 726, 731).  

3.2 DELTAGARE 

Tio sjuksköterskor, vilka arbetade på olika ambulansstationer i södra Norrland, valdes ut 

genom ett ändamålsenligt urval och tillfrågades om de ville delta i en intervju. Av deltagarna 

var nio män och en var kvinna. Den yngsta var 34 år och den äldsta var 65 år. Medelåldern 

och medianåldern på deltagarna var 45,8 år och 45 år. De hade 16,6 år i medelerfarenhet samt 

16 år i medianerfarenhet inom ambulanssjukvården. Åtta av deltagarna hade en 

specialistutbildning, en deltagare hade två. Två av deltagarna hade en specialistutbildning 

inom ambulanssjukvård, en deltagare inom anestesi, fyra deltagare var 

distriktssjuksköterskor och en sjuksköterska var specialist inom både ambulanssjukvård och 

anestesi. Alla deltagarna hade egna barn.   
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Sju av deltagarna arbetade på en ambulansstation i storstadsmiljö, dock skedde en del av 

deras uppdrag i landsbygd och glesbygdsmiljö, framkörningstiden varierade från två 

minuter till en timme. De resterande tre deltagarna arbetade på ambulansstationer i 

landsbygd och glesbygdsmiljö där framkörningstiden varierade från en till fyra timmar. 

 

Inklusionskriterier för deltagare var följande: legitimerad sjuksköterska, verksam inom 

ambulanssjukvården samt ha arbetat inom ambulanssjukvården som sjuksköterska i minst 

tre år.  

3.3 PROCEDUR 

I början på februari år 2019 togs kontakt med områdeschefen för akutvård. Områdeschefen 

godkände att intervjuerna genomfördes genom att skriva på en formell ansökan med 

information om den kommande uppsatsen, se bilaga 1. En intervjuguide med 16 frågor 

förbereddes, se bilaga 2. Sjuksköterskorna rekryterades under den andra perioden av 

verksamhetsförlagd utbildning som ingår i specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska.  

3.4 DATAINSAMLING 

Data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innebär att den som intervjuar har en guide med ämnen som ska behandlas, istället 

för specifika frågor. Detta tillvägagångssätt ser till att den person som intervjuar får den 

information som önskas samtidigt som det ger intervjupersonen frihet att förklara på valfritt 

sätt (Polit & Beck, 2017, s. 510, 744). Följdfrågor ställdes för att uppmana intervjupersonerna 

att ge sina svar en större omfattning, till exempel: “hur menar du nu?” och “kan du ge ett 

exempel?”. Intervjuerna spelades in med applikationen röstmemon på en smart telefon och 

ägde rum mellan mars och april år 2019. Intervjuerna genomfördes på platser och tider som 

intervjupersonerna själva valde och pågick mellan 15 och 40 minuter. Medianlängden och 

medellängden på intervjuerna var 37 minuter respektive 19 minuter. Den ena författaren 
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genomförde fyra intervjuer och den andra sex. Med barn avses i denna uppsats individer 

med en ålder från noll till 17 år.  

 
 

3.5 ANALYS 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, vilken 

finns beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Arbetet med analysen inleddes med att 

de inspelade intervjuerna skrevs ned ordagrant. Den nedskrivna texten lästes sedan igenom 

flera gånger för att skapa en känsla av helhet. Därefter identifierades relevanta 

meningsenheter ur texten, meningsenheter som stämde överens med uppsatsens syfte. Dessa 

meningsenheter kondenserades, det vill säga komprimerades. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades och märktes därefter med en lämplig kod. Exempel på 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder visas i figur 1. Hela den utskrivna 

textens sammanhang och helhet togs i beaktning under hela processen med kondensering 

och kodning. De olika koderna jämfördes därefter baserat på likheter och skillnader och 

sorterades sedan in i kategorier. 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 
 

Kategori 
 

Det innebär lite högre 
belastning både 
mentalt och 
stressmässigt liksom. 

Högre belastning 
mentalt och ökad 
stress.  
 

Mental belastning. 
 

Vikten av att 
förbereda sig. 
 

Men det här med 
tvång brukar ju aldrig 
vara lyckat.  
 

Tvång lyckas aldrig.  
 

Undvik tvång. 
 

Vara flexibel och 
tålmodig.  
 

3.5.1 Figur 1. Exempel på analys 

3.6 ETISKA ASPEKTER 

När mänskliga individer används som deltagare i en studie måste det säkerställas att deras 

rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2017, s.137). Därför har informationen som inhämtats till 

denna uppsats behandlats säkert och förvarats på ett säkert sätt för att ingen obehörig ska 

kunna ta del av den, resultatet har redovisats på ett sätt så att ingen individ skulle kunna 

identifieras. Intervjupersonerna fick, innan intervjuerna genomfördes, dels skriftlig 

information om uppsatsen samt information om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering, se bilaga 3. Allt i enlighet med Polit och Beck (2017, 

s.137-157) rekommendationer för att trygga studiedeltagarens integritet. 

 

Denna uppsats kan ses som en del av ett större projekt vilket pågår på Mittuniversitetet 

kallat “Barn i ambulans”. Detta projekt har ett etiskt godkännande med diarienummer (Dnr) 

2017/222-31. 

 

4 RESULTAT 

4.1 HUVUDFYND 

Resultatet utmynnade i fyra kategorier; Att vara flexibel och tålmodig, Att vara ärlig och anpassa 

kommunikationen, Vikten av att förbereda sig och Utbildningens betydelse.  
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4.1.1 Att vara flexibel och tålmodig   

Flera ambulanssjuksköterskor påpekade att egenskaper som att vara lugn, försiktig och 

tålmodig var eftersträvade egenskaper vid vård av barn. En ambulanssjuksköterska måste 

kunna vara taktisk, förklara i lugn takt och lugna ned en hektisk situation. Att kunna vara 

pedagogisk och instruera vad som kommer ske, utan att vara tillgjord. De påpekade att bli 

irriterad löste ingenting, då barnet läste av ditt beteende. Vid vård av barn ansåg 

ambulanssjuksköterskorna att det oftast bara fanns en chans till att skapa ett bra bemötande 

och det gjordes vid första kontakten. “För man har egentligen bara, tycker jag, man har en chans 

och det är när man gör första kontakten med barnet” (IP 4).   

 

Även om ambulanssjuksköterskan skulle komma till en punkt där tålamodet tog slut, kunde 

de vara flexibla genom att byta roll så att den andra ambulanssjuksköterskan fick vårda 

barnet istället. Hade tilliten försvunnit kunde den vara svår att återuppbygga, detta var 

speciellt fallet när det gällde barn. Vissa gånger kunde det vara andra instanser som gjorde 

första kontakten, som räddningstjänsten, och ambulanssjuksköterskan kom i ett senare 

skede. Då berodde mycket på hur de som kom innan bemötte och hanterade barnet, som 

styrde hur vården i ambulansen kom att se ut senare.  

 

Det gällde att tillgodose barnens behov samtidigt som ambulanssjuksköterskan anpassade 

sig efter barnens utvecklingsnivå och efter varje situation. Till exempel ansåg vissa 

ambulanssjuksköterskor att tonåringar har större integritet och kan antingen vara 

provocerande eller rädda i en situation. Det gällde att lyssna på barnet och föräldrarna för att 

inge förtroende. Som ambulanssjuksköterska gällde det att ha en helhetssyn och känna av 

vilken nivå de skulle lägga samtalet på, vilket kan vara svårt många gånger. “Lyssna på 

föräldrarna och på barnet om det kan prata, för då får man deras tillit” (IP 3).   

 

Barnet skulle vara i fokus, då ambulanssjuksköterskan var där för barnets skull. Varje barn är 

unikt, ingen är det andra likt och alla barn nås på olika sätt. Ambulanssjuksköterskorna gav 

råd till nya kollegor i ambulansen att inte fokusera för mycket på själva larmet, hellre försöka 
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se barnet och dess beteende. Genom att de avvaktade och låta barnet ta det första steget till 

kontakt skapades en avslappnad och trygg miljö där det fanns möjlighet till att observera 

barnet i lugn och ro. “Det fungerar bäst om barnet får vara nyfiken och ta första kontakten” (IP 9).  

 

När de observerade barn vid lek eller under ett samtal med föräldrarna, gavs en god inblick i 

hur barnet mådde. Allt från hur barnet reagerade på ambulanssjuksköterskans närvaro, 

deras allmäntillstånd och kroppsspråk till deras vitalparametrar. Det påpekades att barnets 

allmäntillstånd ändå var den viktigaste faktorn. “Sen har vi ju våra mätvärden som vi tittar på, 

men absolut viktigast är ju allmäntillståndet på barn” (IP 2).   

Vissa av de som intervjuades menade att om barnets allmäntillstånd var bra men att de ej 

fick ta vitalparametrar så tvingade dem inte barnet till att medverka utan valde istället att 

avvakta. Ibland kunde en förälder hjälpa till med att ta vissa vitalparametrar, men annars var 

det bättre att avvakta. Föräldrarna informerades även om akuta åtgärder som måste göras 

utan att barnet var medgörligt. Det gällde dock att kunna motivera varför vissa åtgärder 

utfördes, speciellt om det skedde utan tillit mellan barn och ambulanssjuksköterska, vilket 

skedde främst i akuta situationer där det ej fanns tid till att skapa förtroende.  

 

Vissa gånger behövde ambulanssjuksköterskan distansera sig från föräldrarna om barnet var 

akut dåligt, då full fokus på barnet krävdes. Men de som intervjuades påpekade att när barn 

var akut sjuka hade de oftast så pass nedsatt allmäntillstånd att de inte motsatte sig 

undersökningar eller åtgärder från ambulanssjuksköterskan. “Är det inte livshotande så nöjer 

jag mig där, och är det livshotande så gör det sig självt, för då gör de ju inte motstånd” (IP 5).  

 

“Att de inte ska få en obehaglig erfarenhet av oss och bli rädd för oss” (IP 7). En del av 

ambulanssjuksköterskans arbete var att skapa en god relation mellan sig själv och barnet. 

Förtroende behövde etableras snabbare till ett barn än till en vuxen. En faktor ansågs vara 

kontinuitet i personal, att inte för många involverade sig. Det optimala vore en till två 

ambulanssjuksköterskor som utgjorde huvudkontakten för barnet. För att undvika att de 
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skapade en negativ upplevelse för barnet spenderade ambulanssjuksköterskan ofta lite extra 

tid hos de barn som bedömdes kunna stanna kvar i hemmet. Barnet kunde få en nalle eller se 

sig omkring inne i ambulansen.  

 

Att använda nalle och ambulansen fungerade även ur hänseendet att avleda och 

avdramatisera situationen för barnet. Vissa barn tyckte det var intressant med blåljusen, 

radioapparaterna och att klättra runt inne i ambulansen. Det gick även att försöka avleda 

genom att tala med barnet om gemensamma samtalsämnen, om barnets intressen eller att 

leka lite.  

 

Ambulanssjuksköterskorna försökte involvera föräldrarna i omvårdnaden så mycket som 

möjligt. Föräldrar kunde hjälpa till vid undersökningar, vilket ansågs vara extra hjälpsamt 

om barnet hade svårt att lita på ambulanssjuksköterskan. Några av de som intervjuades 

ansåg generellt att barn hade lättare att acceptera en anhörig som höll dem vid en 

undersökning eller gav dem läkemedel, än en från ambulanssjukvården. Föräldrar innebar 

trygghet för barnet. “Barnet är ju tryggast i sina föräldrars famn” (IP 9). Därför försökte vissa 

ambulanssjuksköterskor att föräldrarna fick bära sitt barn och att de var nära barnet så 

mycket som möjligt under omvårdnadsprocessen. Det var även åldersrelaterat med hur 

barnet var med sina föräldrar. Ju yngre ett barn var desto mer involverades föräldrarna, men 

med tonåringar kunde det vara bättre vissa gånger att de samtalade med varandra utan att 

en förälder var med, då det kunde finnas en konflikt mellan tonåringen och dess föräldrar.  

 

Ambulanssjuksköterskorna såg även behovet av att bemötandet med föräldrarna startade 

bra. Det gällde att de uppmärksammade och lugnade oroliga föräldrar på olika sätt. Barnet 

påverkades om dess föräldrar var lugna eller om de var stressade. Det kunde vara strategier 

som att ge föräldrarna en uppgift eller att de själva fick tala med barnjouren på telefon. Det 

viktiga var att det fick ta den tid som behövdes. “Ja, alltså man måste ju försöka att vara rollen 

som en medmänniska” (IP 6).   
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Under intervjuerna påpekades det att miljön var viktig. Mycket oljud från ambulansbilarna 

eller helikoptern kunde skapa en ökad oro hos barnet. Hemmiljön utgjorde den tryggaste 

platsen för barnet. Ett barn upplevdes även vara mer utsatt än vad en vuxen blev, då ett barn 

inte kunde relatera till hur allvarlig en situation bedömdes vara. Ett barn som hade ont 

upplevde mer rädsla just på grund av smärtan. “Det är mycket ljud och då kanske barn tror det 

är mer allvarligt för att vi kommer” (IP 1). 

 

Det framkom ytterligare en faktor från intervjuerna om vad som kan påverka barn negativt, 

nämligen att ambulanssjuksköterskorna var främlingar. “Det kan ju vara ganska jobbigt, ett 

ganska kritiskt läge för barnet, att öppna sig för en som kommer och är helt okänd” (IP 4). Det kunde 

vara svårt för ett barn som hade smärta och som var omringad i en högljudd miljö, att 

samtidigt öppna upp sig för en främling. En lugn miljö skapade bättre förutsättningar för 

både barnet, föräldrarna och ambulanssjuksköterskan. Om det blev att barnet måste till 

sjukhuset kunde ambulanssjuksköterskan se till att barnet fick med sig en leksak hemifrån 

som symboliserade trygghet för dem. Det upplevdes även svårt att utföra vissa åtgärder 

prehospitalt med den omgivningen som de befann sig i och de resurser som de hade i 

ambulansen, jämfört med ett sjukhus där det fanns fler personal och speciell kunskap från 

läkare.  

 

4.1.2 Att vara ärlig och anpassa kommunikationen    

Det som påtalades mest var att ambulanssjuksköterskorna ej ljög för barnet. Genom att vara 

ärlig, om vad som kunde tänkas göra ont eller kring övriga åtgärder, skapades tillit.  

 

Jag ljuger aldrig för ett barn, om det kommer göra ont så säger jag att det här kommer 

att kännas, sen kanske jag inte säger att det kommer göra ont, men jag säger att det 

kommer att kännas, för skulle barnet fråga mig om det här kommer göra ont och jag 

säger nej, och så gör det ont så har jag tappat tilliten direkt (IP 10).  

 

Det påpekades även att ambulanssjuksköterskan ej skuldbelade barnet för att ha gjort fel 

eller att barnet skulle känna sig ansvarig för det som hade hänt. “Om det har hänt någonting, 
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om de har blivit påkörd, cyklat omkull eller något sånt där så ska man inte skuldbelägga, och försöka få 

med föräldrarna där också” (IP 2).  

 

Kommunikationen anpassades efter varje barn och dess ålder. Att ambulanssjuksköterskan 

kom i samma höjd som barnet med sitt ansikte gjordes i syftet att verka mindre 

skräckinjagande. Barn från sju år och uppåt ansågs vara lättast att föra en dialog med enligt 

de som intervjuades. Genom att information gavs till barnet, informerades föräldrarna 

samtidigt om hur situationen såg ut och hur ambulanssjuksköterskan gjorde sin bedömning.  

 

Förutom det här jag sa då att komma ner i samma nivå som barnet och försöka 

bemöta det utan att vara tillgjord men på ett väldigt pedagogiskt sätt att jag faktiskt 

förklarar vad som har hänt, varför dem är sjuka eller vad jag ska göra (IP 1).  

 

Även i kommunikationen involverades föräldrarna av ambulanssjuksköterskan. Föräldrarna 

kunde ha viktig information om barnets normala status eller vad som hade hänt, speciellt 

när det gällde yngre barn. De kunde även ha ytterligare information som vittnen till en 

olycka, där ambulanssjuksköterskan fick fler uppgifter till sin bedömning. Många gånger var 

det svårt att förstå själva barnet på grund av språkförbistringar eller ett litet ordförråd som 

kunde leda till svåra bedömningar kring smärta eller andra symtom. “Ja men det svåra är när 

ett barn kanske inte kan prata eller förmedla sig ordentligt, bara en sådan sak som att skatta smärta 

och helt enkelt hur barnet mår” (IP 4).   

 

4.1.3 Vikten av att förbereda sig  

När ett larm om ett dåligt barn kom från SOS Alarm förberedde sig ambulanssjuksköterskan 

mer mentalt än om det vore en vuxen. Allt från att de läste på om läkemedel och doser till att 

de föreställde sig olika scenarier och vad de kunde tänkas behöva göra. Det ansågs vara en 

högre belastning mentalt att vårda ett akut dåligt barn och genom att de förberedde sig 

kände ambulanssjuksköterskorna sig tryggare med situationen.  
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Flertalet av de som intervjuades påtalade att det är väldigt få gånger de vårdar akut sjuka 

barn, vilket ledde till att de ej blev trygga i den situationen. Det ledde i sin tur till osäkerhet 

och känslor av inre stress. “För det är sällan vi har svårt sjuka barn, och i samband med det så blir 

det ju en viss osäkerhet” (IP 10). Akut sjuka barn påverkade ambulanssjuksköterskan och det 

kunde inte övervinnas, men den inre stressen fick inte påverka hur ambulanssjuksköterskan 

agerade. De som valde att undvika att vårda barn i den mån det var möjligt, kunde aldrig 

känna sig trygg med denna typ av patientkategori.  

 

De som intervjuades menade att de kände sig mer eller mindre trygg med olika kollegor. 

Alla fick vara nya på jobbet men det förväntades att den nya ambulanssjuksköterskan ändå 

skulle göra det bästa av situationen. Det påpekades att vara kollegial och att stötta varandra 

är viktigt så att det kunde leda till ett gott samarbete sinsemellan. “Jag kan tänka mig att det är 

lite läskigt första gången man träffar på ett barn, när man är nybliven ambulanssjuksköterska, men vi 

är ju två stycken i ambulansen också, man får hjälpas åt, det brukar ordna sig” (IP 8).   

 

Ju längre ambulanssjuksköterskorna hade jobbat desto tryggare kände sig många med att 

vårda barn i ambulans. De fick ett ökat självförtroende med tiden och med de antal barn som 

de träffade genom åren. Några av de som intervjuades hade tidigare erfarenhet av 

barnsjukvård, antingen från en akutmottagning eller barnavdelning. Det gjorde att de kände 

sig mer trygg när det gällde vård av barn.  

 

Att vara förälder själv gav erfarenhet om hur barn betedde sig i olika åldrar och hur man 

kunde skapa tillit och förtroende till ett barn. Men att ha egna barn kunde både vara positivt 

och negativt. Det hjälpte ambulanssjuksköterskan att känna sig tryggare och lösa situationer 

mer effektivt, men de kunde även relatera situationen till sina egna barn. “Ja påverkar gör det 

ju, man associerar ju och man tänker, tänk om det hade varit mina barn, det gör man ju” (IP 2).  
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4.1.4 Utbildningens betydelse   

Flera av de som intervjuades poängterade vikten av mer kontinuerlig fortbildning, då 

larmen var få och detaljer kunde glömmas bort om det ej repeterades regelbundet. Det fanns 

även önskemål om att få auskultera på neonatalavdelningen eller förlossningsavdelningen. 

Det fanns tankar kring att barnläkare kunde hålla i en utbildning, helst en hel dag för att det 

skulle generera i något sammanhängande resultat. Samtidigt påpekades det att 

fortbildningarna hade förbättrats senaste tiden och att utbildning som pre hospital trauma 

life support, PHTLS, samt behandlingsriktlinjerna som finns uppskattades av flera.  

 

Några ambulanssjuksköterskor påtalade att det är mycket eget ansvar också. “Men samtidigt 

är det också upp till var och en att söka information, uppdatera sig själv och läsa på. Så man är 

förberedd” (IP 2). Att de läste på om barn, dess utvecklingsnivåer, sjukdomar och 

behandlingar gav bättre förutsättningar inför vård av barn. Några av de som hade läst en 

vidareutbildning tyckte sig ha fått en bra kunskap kring barn, mer än vad de fick i 

grundutbildningen. Samtidigt ansåg flera ambulanssjuksköterskor att utbildning aldrig 

kunde hjälpa lika mycket som praktisk erfarenhet gjorde.  

 

Läkemedel till barn togs upp av flera under intervjuerna. De kunde känna sig osäkra på 

doser och läste på om det i ambulansen på väg till barnet. Det upplevdes svårt att utvärdera 

effekten av vissa läkemedel som getts. Vissa kände en trygghet i att kontakta barnläkaren för 

att rådfråga kring läkemedelsbehandling innan de gav något. Men vissa kände ändå att 

utvecklingen av läkemedelsadministreringen hade förbättrats mycket senaste åren, då de 

idag kunde smärtlindra med nasala läkemedel för en snabb effekt. “Barn är man ju inte lika 

van vid, speciellt inte med vikter och doser… och vad det är man kan tänkas behöva ge för läkemedel” 

(IP 4).    

 

Även om det var ett utmanande arbete med att läsa av varje ny situation som uppstod, 

upplevdes det ändå lärorikt att vårda barn. Det fanns alltid något som 

ambulanssjuksköterskan kunde lära sig från varje tillfälle. Det upplevdes roligt och 
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stimulerande, speciellt när ambulanssjuksköterskan kände att de hade fått till ett lyckat 

bemötande med barnet. “Man lär sig av varje fall med barn, för barn ter sig olika och man kan 

alltid lära sig något nytt” (IP 9). 

 

5 DISKUSSION 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur ambulanssjuksköterskan kommunicerar med 

och skapar trygghet för barn i ambulans. Resultatet visade att det fanns flera aspekter, till 

exempel ambulanssjuksköterskans egenskaper och miljön barnet vistades i samt hur 

delaktiga föräldrarna var. Kommunikationen anpassades efter varje barn och dess 

utvecklingsnivå. 

 

I kategorin “Att vara flexibel och tålmodig är viktigt” framkom det att egenskaper som 

värderas högt hos ambulanssjuksköterskan var tålmodighet, lugn och flexibilitet. De måste 

kunna inge förtroende och samtidigt lugna ned en stressad situation samtidigt som de gjorde 

en bedömning. I en studie av Gunnvall, Augustsson, Lindström och Vicente (2018) uppgavs 

samma taktiker som framkom i denna uppsats resultat. Att vara flexibel och byta den som 

vårdar barnet när tilliten inte går att få samt att det är bättre att avvakta än att stressa barnet.  

 

I resultatet framkommer att ett barns allmäntillstånd var viktig hjälp i en 

ambulanssjuksköterskans bedömning, utöver vitalparametrar. Att barnets allmäntillstånd är 

av betydelse är i överensstämmelse med Gunnvall et al. (2018) och Rising Holmström et al. 

(2019), den senare använd i bakgrunden till denna uppsats, där det framkom att 

ambulanssjuksköterskan tog med flera aspekter för att kunna bedöma ett barns smärta, till 

exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck och smärtskattningsskalor. Magnusson, Herlitz, 

Karlsson och Axelsson (2018) utvärderade hur ambulanssjukvården gjorde sin bedömning 

genom att använda Rapid Emergency Triage and Treatment System-paediatrics, RETTS-p. 
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Systemet RETTS-p baseras på att fem av fem vitala parametrar tas på patienten samt att de 

tillsammans med kliniska symtom ger en prioriteringsgrad. Det visades att alla 

vitalparametrarna togs ej på flera små barn, framförallt andningsfrekvensen saknades, som 

var oroväckande då små barn med misstänkt meningit eller sepsis kunde snabbt försämras i 

sina vitalparametrar. Däremot sågs det att somliga ambulanssjuksköterskor gjorde 

bedömningen främst efter barnets kliniska symtom, istället för att följa triageringssystemet. 

Många barn kan bli för högt prioriterade i RETTS-p, men RETTS-p bör utgöra en säkerhet för 

att barnen inte ska få en för låg prioritet och få bristfällig vård. Det poängterades i studien att 

målet med RETTS-p är vilken prioriteringsgrad ett barn har, det är inte en bedömning för om 

barnet kan avvakta i hemmet eller om de ska åka in till sjukhuset.  

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskan är där för barnets skull och att de inte 

tvingade ett barn till undersökning eller behandling utan valde att avvakta om ej akuta 

åtgärder var nödvändiga. Detta överensstämmer med av en studie av Gunnvall et al. (2018) 

där det framkom att ambulanssjuksköterskorna fokuserade och pratade med barnet vid 

deras ankomst och ej direkt med anhöriga. De såg barnet som en egen individ och tillät 

barnet att delta på sina egna villkor.  

 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan i många fall behövde etablera förtroende 

fortare till ett barn än till en vuxen, för att kunna skapa en god relation. I bakgrunden till 

denna uppsats beskrevs det av Kolcaba och DiMarco (2005) att komfort för ett barn innebär 

förtroende för sjuksköterskans utövande. För att skaffa sig detta förtroende framgår det av 

resultatet att ambulanssjuksköterskorna använde sig av avledning på olika sätt, till exempel 

genom att de lekte med barnet, visade ambulansen eller gav dem en leksak. De pratade om 

att de hade en nalle i ambulansen som barnet kunde få och som kunde användas på olika 

sätt för att skapa förtroende och tillit. Detta överensstämmer med Martinez et al. (2013) och 

Rising Holmström et al. (2019) som skriver om att använda sig av leksaker som en teknik för 

att kommunicera med barn, vilket har berörts i bakgrunden i denna uppsats. Även Gunnvall 
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et al. (2018) beskrev att ambulanssjuksköterskan använde leksaker eller lekar för att skapa en 

god relation med ett barn.  

 

Enligt resultatet är föräldrar trygghet för barnet och bör därför involveras och vara nära 

barnet under hela vårdprocessen, speciellt när det är små barn som ambulanssjuksköterskan 

ej kan kommunicera med. Föräldrar ska även uppmärksammas och få ett lugnt bemötande, 

då ett barn känner av sina föräldrars sinnesstämning. Kolcaba och DiMarco (2005) beskriver 

olika metoder för att lugna barn och deras familjer i stressfyllda situationer, vilket det 

redogjorts för i bakgrunden. En av dessa metoder var att involvera föräldrarna. Denna 

metod framkom även i resultatet i denna uppsats, där ambulanssjuksköterskorna pratade 

om att barnet är som tryggast i sina föräldrars famn. Att föräldrar innebär trygghet och att 

detta bör användas bekräftas även av Bentley (2005) samt Öberg et al. (2014). I en studie av 

Gunnvall et al. (2018) påpekades det att föräldrar är extra viktiga vid vård av små barn och 

ska bemötas med respekt. Genom att involvera anhöriga så mycket som möjligt i 

omvårdnaden, ökade barnets välbefinnande. De skriver även att det var viktigt att det fick ta 

tid med att lugna anhöriga, då föräldrarna i sin tur påverkade barnet med sin 

sinnesstämning vilket styrker denna uppsats resultat.  

  

En avgörande faktor för gott omhändertagande för barn var enligt resultatet miljön. Ett barn 

kan vara mer utsatt för omgivningens effekter än vad en vuxen upplevs vara. Höga ljud och 

sirener kan oroa ett barn, medan hemmiljön ansågs vara den tryggaste omgivningen att 

bemöta barn i. Kolcaba och DiMarco (2005) beskriver metoder för att försöka upprätthålla en 

positiv och lugn atmosfär. Det framkommer även i andra studier inom samma ämne, till 

exempel Bentley (2005). Även studier som presenterats i bakgrunden till denna uppsats 

berör metoden med en lugn miljö när det gäller barn, till exempel Öberg et al. (2014). 

Gunnvall et al. (2018) påpekar även vikten av att vårda barn i en trygg och varm miljö, som 

oftast innebär barnets hem. Vidare beskrevs det att om barnet hade skadats sig utomhus var 

ambulansen däremot en plats som kunde symbolisera trygghet för barn.  
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Genom att ej ljuga och ej skuldbelägga barnet, skapade ambulanssjuksköterskan bättre 

förutsättningar för tillit enligt resultatet. I en studie av Gunnvall et al. (2018) samt av Hansen 

och Hansen (2014)  uppgavs samma taktik, att vara rak och ärlig i kommunikationen med 

barn.  

 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskans kommunikation anpassades efter barnets 

ålder och utvecklingsnivå. Enligt Gunnvall et al. (2018) använde sig 

ambulanssjuksköterskorna av en lugn röst och ögonkontakt för att kunna inge förtroende till 

små barn. De påpekade även vikten av att informera anhöriga så att de förstod vad som 

hände och kunde känna sig delaktiga. Även Rising Holmström et al. 2019), vilken har 

använts i bakgrunden till denna uppsats, beskrev i sin studie hur ambulanssjuksköterskan 

anpassar kommunikationen till barnets ålder och specifika behov. 

 

I resultatet framkom det att de gånger då det ej gick att kommunicera med barnet 

involverades föräldrarna för att komplettera och utöka informationen. Det upplevdes svårt 

att bedöma små barn som ej kunde kommunicera själva. Detta överensstämmer med 

Gunnvall et al. (2018) som beskrev hur ambulanssjuksköterskor bedömer smärta hos små 

barn som ej kan kommunicera själv. Om barnet grät men gick att trösta så var det enklare att 

utesluta smärta som orsak. Samtidigt ansåg de att små barn som är tysta kan vara så pass 

sjuka att de inte har energi till att skrika och gråta, men ändå kunde ha ont. Rising 

Holmström et al. (2019), som även användes i bakgrunden, beskriver däremot att några 

ambulanssjuksköterskor upplevde det enklare att bedöma små barn eftersom deras uttryck 

av smärta var liknande och tydligt, till skillnad från hos en tonåring.  

 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan kände en högre mental belastning vid vård av 

sjuka eller skadade barn, och att de därför förberedde sig mer mentalt vid dessa larm. Av 

resultatet framgick det att ambulanssjuksköterskorna uttryckte att ett problem med barn i 

ambulans var att det var ovanligt, de uttryckte att erfarenhet är speciellt viktigt när det gäller 



   19 

barn men att det var svårt att få då de larmen sällan skedde. Detta överensstämmer med 

Cushman et al. (2010), Demaret et al. (2016), Eich et al. (2009), Fleischman et.al. (2011), 

Glaeser, Linzer, Tunik, Parkman Henderson och Ball (2000), Hansen et al. (2015) samt 

Lammers, Byrwa, Fales, och Hale (2009). Bohström, Carlström och Sjöström (2017) påpekar 

att ambulanssjuksköterskorna ibland kunde känna sig otillräckliga och att ett av de största 

stressmomenten var just vård av barn. Samma typ av osäkerhet vid vård av barn påpekades 

av Gunnvall et al. (2018). De kände en rädsla för att göra misstag då det fanns för lite 

erfarenhet kring barn i ambulans hos ambulanssjuksköterskorna.  

 

Det poängterades i resultatet att genom att stötta varandra och vara kollegiala skapades ett 

bättre samarbete. De som hade längre yrkeserfarenhet kände sig tryggare vid vård av barn. 

Bohström et al. (2017) visade att ambulanssjuksköterskorna talade med varandra i slutet av 

sina skift för att emotionellt kunna må bättre. Detta då kollegan i ambulansen var den enda 

som kunde relatera till patientfallet. Att kunna tala med sina kollegor ansågs vara mer 

värdefullt än de debriefing-samtal som anordnades av arbetsgivaren, då det kunde dröja 

flera veckor innan debriefingen skedde. Det påpekades även att det kunde vara 

stressförebyggande att känna sig trygg med sin kollega, speciellt med de kollegor som hade 

erfarenhet och var van att hantera stressfyllda situationer. Magnusson et al. (2018) påpekade 

även hur en erfaren ambulanssjuksköterska utförde prioriteringar på barn efter kunskap och 

lärdom som ledde till färre överprioriteringar.  

 

Flera av de som intervjuades poängterade att de önskade kontinuerlig fortbildning, speciellt 

om små barn. De uttryckte även att det är ett eget ansvar att läsa på om barn och dess olika 

utvecklingsnivåer för att hålla sig uppdaterad. Detta överensstämmer med Gunnvall et al. 

(2018) och Brown et al. (2017) som skriver att ambulanssjuksköterskor upplevde en 

kunskapsbrist kring små barn och önskade mer utbildning och praktiska övningsmoment. I 

en studie av Cairo et al. (2018) utvärderades den prehospitala triageringen av barn och 
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gravida patienter. Efter att deltagarna gått en kurs utvecklad för att guida och utveckla 

kunskaper i hur de skulle triagera blev resultatet förbättrat med 53,4%.  

 

Av intervjuerna framkom det att osäkerhet kring läkemedel och doseringar till barn var 

vanligt förekommande. Då läkemedel inte ges lika frekvent till barn som det görs till vuxna 

fick ambulanssjuksköterskan läsa på om doseringar och lämpliga läkemedel på väg till 

barnet eller kontakta barnläkare för att rådfråga. Samma osäkerhet har även påvisats i en 

studie av Bohström et al. (2017) där ambulanssjuksköterskor upplevde svårigheter kring att 

ge läkemedel till barn då de ej var lika vana vid doserna som de var till en vuxen.  

 

I en studie av Gunnvall et al. (2018) påpekade ambulanssjuksköterskorna att smärtlindring 

till små barn kan ges på två olika sätt. Det ena var omvårdnad som kunde innebära att 

sjunga, blåsa på skadat kroppsområde, lätta på åtsittande kläder som stramar eller att hålla i 

en extremitet som värker. Det andra tillvägagångssättet var administrering av läkemedel, 

och då var de tvungna att läsa på om doser och rekommenderade läkemedel innan de 

behandlade barnet. De kunde även kontakta en barnläkare för att rådfråga. Då de ofta kände 

sig osäkra på att smärtlindra små barn, uteblev smärtlindringen varpå små barn blev 

underbehandlade i ambulansen när det gällde smärtlindring. Osäkerheten kring 

smärtlindring och läkemedelsdoser beskrivs också av Cushman et al. (2010) och av Hoyle, 

Davis, Putman, Trytko och Fales (2012). Även studier som använts i bakgrunden beskriver 

svårigheten med läkemedelsdoser till barn (Cottrell et al., 2014; Rising Holmström et al., 

2019)   

 

I en studie av Hoyle et al. (2019) fick ambulanssjuksköterskor öva på fyra olika 

simuleringsmoment gällande akuta läkemedelsbehandlingar till barn. Det visade sig att flera 

feldoseringar uppstod. Bland det som framgick tydligast var de antal överdoseringar som 

gjordes prehospitalt. Hoyle et al. (2019) ansåg att det behövs mer utbildning om 

läkemedelsadministrering till barn i den prehospitala miljön.  
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5.2 METODDISKUSSION 

Författarna hade erfarenhet från akutmottagning och vårdavdelning men ingen 

yrkeserfarenhet från ambulanssjukvården innan uppsatsen skrevs. Detta kan ses både som 

en styrka och som en svaghet. En fördel var då författarna inte hade egna erfarenheter av det 

som undersöktes, det vill säga arbete med barn i en ambulans. 

  

Både kvinnor och män ingick i uppsatsen, dock bara en kvinna av tio intervjupersoner. En 

svaghet kan därför ses i den ojämna könsfördelningen. Många intervjupersoner uppgav att 

de tyckte att kommunikationen med barn i ambulans blev lättare efter att de fått egna barn. 

Eftersom alla deltagarna i uppsatsen hade egna barn, kan detta ses som en svaghet, att ingen 

ambulanssjuksköterska utan barn intervjuades. Både sjuksköterskor som arbetade på 

ambulansstationer i stadsmiljö, landsbygd och glesbygdsmiljö intervjuades. Det kan anses 

vara en styrka då ambulanssjuksköterskor med erfarenhet av larm med olika 

framkörningstider och avstånd till sjukhus intervjuades.  

  

Till en början diskuterades det att endast inkludera specialistsjuksköterskor i uppsatsen, 

dock skulle detta ha begränsat urvalet och många kompetenta sjuksköterskor med mångårig 

erfarenhet skulle ha missats, varför detta kriterium togs bort. Både sjuksköterskor med och 

utan specialistutbildning ingick i uppsatsen. Detta kan ses som en fördel då erfarenheter från 

både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ingick. En fördel var även att endast 

sjuksköterskor med minst tre års arbetserfarenhet inom ambulanssjukvård inkluderades.  

 

Under hösten 2018 konstruerades ett frågeformulär och en provintervju med en 

ambulanssjuksköterska genomfördes. Frågeformuläret utvecklades sedan med mer specifika 

frågor till det färdiga syftet. Syftet har ändrats samtidigt som uppsatsen bearbetats.  

 

För att erhålla en djupare kunskap går det alltid att utveckla studier som denna, med fler 

intervjupersoner och större variation i könsfördelningen till exempel.  
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Då arbetet som sjuksköterska inom ambulanssjukvården är ett yrke där erfarenhet betyder 

mycket, vilket visats både under denna uppsats samt bland annat av Fleischman et al. (2011) 

och Hansen et al. (2015), kan denna uppsats vara till nytta för nya ambulanssjuksköterskor 

som ännu inte har hunnit samla på sig erfarenhet när det gäller att skapa förtroende och 

trygghet hos barn i ambulans. Ur ett samhällsperspektiv kan ett gott bemötande till barn 

skapa bättre förutsättningar till både det aktuella och till framtida vårdtillfällen.  

5.3 SLUTSATS 

Trots att ambulanssjuksköterskor kunde uppleva svårigheter och utmaningar vid vård av 

barn, ansåg de ändå att det var ett lärorikt arbete då varje situation kunde lära dem något 

nytt. Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning gällande akutsjukvård till barn.  
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7 BILAGOR 

7.1 BILAGA 1. Brev till områdeschef 
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7.2 BILAGA 2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

- Hur gammal är du?  

- Har du några egna barn?  

- Har du någon specialistutbildning? Isf vilken?   

- Hur länge har du arbeta inom ambulanssjukvården som sjuksköterska? 

 

Intervjufrågor:  

- Tänker du något speciellt när du får ett uppdrag som innefattar ett skadat eller sjukt barn?  

- Inleder du på något speciellt sätt när du kommer fram till ett barn?  

- Kan du beskriva hur det är att vårda barn i ambulans?  

- Upplever du några svårigheter vid vård av barn i ambulans?  

- Vad gäller utbildning kan vi aldrig få för mycket, kanske speciellt inte när det gäller barn, men kan 

du utveckla om du anser att du har en tillräcklig kunskapsbas för att vårda ett barn i ambulans? 

- Har du några speciella strategier du använder dig av för att få över barnet “på din sida”?  

- Har du olika strategier för barn i olika åldrar?  

- Tycker du att det är lättare att vinna förtroende hos barn i någon speciell ålder?  

- Vilka faktorer förbättrar möjligheten till att skapa tillit hos barn?  

- Hur hanterar du barnets föräldrar i omvårdnadsprocessen?  

- Hur vårdar ni ett barn, vars tillit ej går att få trots försök?  

- Hur anser du att det är att möta små barn som inte kan kommunicera verbalt på egen hand?  

- Upplever du att det är lärorikt att vårda barn? Isf på vilket sätt?  

- Har du erfarenhet från en lärorik situation, när du vårdat ett barn, som du vill dela med dig utav?  

- Vad skulle du ge för råd till nya ambulanssjuksköterskor när det gäller just vård av barn i ambulans?  

- Hur tycker du att ambulanssjukvården kan förbättras inom barnsjukvård?  
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7.3 BILAGA 3. Informationsbrev till intervjupersonerna 

Förfrågan om att delta i en studie om barn i ambulans 

 

Syftet med studien är att beskriva vilka strategier ambulanssjuksköterskan har för att skapa förtroende och tillit 

hos barn i ambulans. 

 

Vi är intresserade av att prata med dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetat minst tre år inom 

ambulanssjukvården.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till specialistsjuksköterska med 

inriktning ambulanssjukvård vid Mittuniversitetet i Östersund. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

under våren 2019.  

 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av vård av barn i ambulans, i åldern 0-17 år samt vilka 

strategier du har för att skapa förtroende och tillit hos barn i ambulans. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, 

det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och en plats som du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert, förvaras inlåst och ingen obehörig kommer att få 

ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid Mittuniversitetet i Östersund. Inspelningarna och den utskrivna texten från intervjuerna 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av det. Deltagandet är helt frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie.  

Ansvariga för studien är Gustav Cederlund och Maria Eklund under handledning av Bosse Ek. Har du frågor om 

studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
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