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Abstrakt 

Bakgrund: Genom åren har ambulanssjuksköterskors kompetens ökat vilket bidragit till att 

bra sjukvård med hög standard kan ges redan på plats hos patienten. Fallolyckor är den 

vanligaste orsaken till att barn kommer i kontakt med akutsjukvård. Vid omhändertagandet av 

barn ökar ambulanssjuksköterskans adrenalinpåslag och en av dessa anledningar är att barns 

anatomi och fysiologi skiljer er sig mot vuxna. Syfte: Syftet var att belysa 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda sjuka och skadade barn. Metod: 

Studien hade en kvalitativ design där data samlades in via semistrukturerade intervjuer som 

sedan analyserades med innehållsanalys och som slutligen mynnade ut i fem kategorier; Att få 

en kommunikation med barnen; att hantera föräldrarnas närvaro; att känna trygghet i 

omhändertagandet av barn; att känna trygghet i samarbetet med sin kollega och att göra sitt 

yttersta. Resultat: Ambulanssjuksköterskor hävdade att det var lättare att kommunicera och få 

ut informationen via patienten själv, än via någon anhörig. Vid mötet av ett sjukt barn var 

oftast föräldrarna oroliga och stressade, ibland fick ambulanssjuksköterskorna ta hand om 

både barnet och anhöriga. Majoriteten av deltagarna ansåg att vårda barn bidrog till fysisk och 

psykisk stress. Trots adrenalinpåslaget så försökte ambulanssjuksköterskorna behålla lugnet 

och agera tryggt. Kunskapen i att vårda barn ansågs ha ökat efter att deltagarna fått egna barn 

Samarbetet var viktigt, och som ny är det svårt att gå emot en mer erfaren kollega. Många 

kände sig mental slut efter avlämnade på sjukhuset. Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att mer utbildning i bemötande och omhändertagande av sjuka och skadade barn borde 

ingå i specialistutbildningen. 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, Barn, Bemötande, Närstående, Samarbete, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Over the years, ambulance nurses had improved their skills and can therefore 

provide high quality care directly on site. Falls is the most common reasons that children seek 

emergency care. To care for sick or injured children considerably increased the stress levels of 

ambulance nurses and one of those reasons is because of the difference in a child's anatomy 

and physiology compared to adults. Purpose: The purpose was to highlight the ambulance 

nurses' experiences of prehospital care for sick and injured children. Method: : The study had 

a qualitative design in which data were collected through semi-structured interviews and 

analyzed with content analysis and which finally resulted in five categories; To get a 

communication with the child; to managed the parents' presence; to feel secure in the care of 

children; To feel confident in the cooperation with your colleague and to give all. 

Results: Ambulance nurses argued that it was easier to communicate and get information 

from the patient, than through a relative. The injured or sick child's parents were often 

worried and stressed, and the ambulance nurses had to take care of both the child and the 

family. The majority of participants believed that caring for children contributes to physical 

and mental stress. Despite the adrenaline rush, ambulance nurses tried to remain calm and act 

confidently. The participants that were parents felt that the experience of having their own 

children contributed to an increased professional knowledge regarding children. Cooperation 

between colleagues was important, although it could be hard to go against a more experienced 

colleague if one is new in the profession. Many felt mentally exhausted after the child had 

been admitted to hospital. Conclusion: Ambulance nurses felt that more training in the 

treatment and care of sick and injured children should be included in specialist training. 

 

Keywords: Ambulance nurses, Children, Cooperation, Experiences, Nurses, Relatives  
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Bakgrund 

Stress och omhändertagande 

Inom den prehospitala akutsjukvården är omhändertagandet av barn något som bidrar till en 

ökad utmaning och ökad stress för den inblandade vårdpersonalen (Suserud & Svensson, 

2009). Stressen som uppstår vid larm gällande barn beror bland annat på att barn är en 

patientgrupp som är sällan förekommande prehospitalt vilket gör att omhändertagandet inte 

blir rutin (Gunnarsson & Stromberg Wallen, 2008). Enligt tidigare forskning känner 

ambulanssjuksköterskor osäkerhet och att de har en bristande kunskap när det gäller vård av 

barn, osäkerhet om läkemedelsdoser, utrustning samt barns normalvärden (Regher; Goldberg 

& Hughes, 2002). En annan utmaning är att det oftast också finns en orolig anhörig med i 

bilden och många ambulanssjuksköterskor upplevde stress runt omhändertagandet av barnet 

samtidigt som de ska hantera en orolig förälder (Gunnarsson & Stromberg Wallén, 2008; 

Suserud & Svensson, 2009, & Regher, Goldberg & Hughes, 2002).  

 

Barns olika skadepanoraman 

Skador är den vanligaste orsaken till att barn kommer i kontakt med akutsjukvård. Barn 

under tre år ådrar sig oftast sjukdomar och skador som kan kopplas till dagis och förskola. 

Bland dessa skador är fallolyckor den vanligaste orsaken (Socialstyrelsen, 2015 s.8). Varje år 

är det ungefär 7000 barn som skadar sig inom barnomsorgen. Runt 130000 barn per år skadar 

sig under sin fritid och där är de dominerande orsakerna sportaktiviteter och lek. En tredjedel 

av de barn som skadar sig ådrar sig skador i bostadsmiljön. (Socialstyrelsen, 2015). Varje år 

skadas 16 000 barn i samband med lek på lekplatser (Socialstyrelsen 2015). Närmare 47 000 

barn per år skadas i samband med idrottsutövande och fotboll som är den sport där flest barn 

skadar sig (Socialstyrelsen, 2015). 

Antalet barn som söker sjukhusvård till följd av olyckor har minskat under se senaste åren och 

det är nu omkring nio procent av Sveriges barn som årligen söker akutsjukvård efter att ha 

skadat sig, dessa nio procent motsvarar ungefär 170 000 barn (Socialstyrelsen 2015). Dödsfall 

bland barn orsakade av olyckor och skadehändelser har också minskat. Under 1970-talet var 

det omkring 400 barn som avled jämfört med nu när siffran är nere på cirka 70 avlidna barn 
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per år (Socialstyrelsen, 2015). Siffran för avlidna barn orsakade av sjukdom är dock högre 

(Suserud & Svensson, 2009).  

Barns har anatomiska och fysiologiska skillnader jämfört med en vuxen. Barns 

andningsfrekvens och puls är normalt högre och barn har kompensationsmekanismer som gör 

att tillexempel blodtrycket kan vara normalt väldigt länge vid en stor blödning och ett 

sjunkande blodtryck är ofta ett sent tecken. Vid volymförluster får barn en ökad hjärtfrekvens 

och en kraftig sammandragning av blodkärlen vilket i sin tur ger en omfördelning av 

blodvolymen till de mera centrala delarna (Lennquist, 2007; Roberts, Jewkes, Whalley, 

Hopkins och Porter, 2005; Suserud & Svensson, 2009). Ser man till små barn så har de en 

större och tunnare hudyta i förhållande till kroppsmassan och deras värmereglering är inte helt 

utvecklad och de förlorar snabbt värme och drabbas lättare av hypotermi (Suserud & 

Svensson, 2009). I jämfört med en vuxen har barn mjukare och trängre luftrör och 

förhållandevis större tunga. Barns bukorgan som lever och mjälte är mer kärlrika och 

proportionerligt större jämfört med en vuxen och dess storlek gör att de är mindre skyddad av 

revbenen och har därmed en ökad risk för att ta skada vid exempelvis olyckor. Barns bukvägg 

är tunnare och har en lägre resistens och risken för att bukorganen ska ta skada vid trauman är 

därför större än för en vuxen individ. Skelettet i små barns bröstkorg är mjukt och elastiskt 

och av denna anledning drabbas de sällan av revbensfrakturer. Vid revbensfrakturer hos barn 

kan det därför vara bra att ha i beaktande att barnet kan ha blivit utsatt för kraftigt våld. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke vid omhändertagandet av barn att en bröstkorg utan fraktur inte 

behöver innebära att lungorna inte tagit skada. En annan sak att ha med i beräkningen är att 

barns storlek medför att de får ta emot en större energimängd vid trauman och denna energi 

når även ut till fler organ vilket bidrar till att barn har en ökad risk att drabbas av multipla 

skador (Lennquist, 2007; Roberts, Jewkes, Whalley, Hopkins och Porter, 2005; Suserud & 

Svensson, 2009). De flesta hjärtstillestånd bland barn är sekundära till syrebrist men är ibland 

även orsakade av cirkulationssvikt. För att rädda livet på barnet är det i dessa lägen av största 

vikt att snabbt ge adekvat syrgastillförsel och att behandla chocken. (Jewkes, 2001). 

Det är en avsevärd skillnad att vårda barn jämtemot vuxna, och det krävs att 

ambulanssjuksköterskan besitter stor kunskap om barnets behov, beroende på ålder, fysiologi 

och patofysiologi (Nordén, Hult & Engström, 2014; Gaffney & Johnson, 2008). Förutom de 
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anatomiska och fysiologiska skillnaderna som beskrivits så finns det mentala skillnader då 

benämningen vad som är barn kan variera stort och möjligheten till att kommunicera med 

barn kan variera beroende på ålder (Suserud & Svensson, 2009). 

Mötet mellan ambulanspersonalen och patienten är intensivt och kort och det är av stor vikt 

att så mycket information som möjligt inhämtas prehospitalt, av patienten själv eller dess 

anhöriga. På så sätt kan en korrekt bedömning ske för att prioritera och tillgodose patientens 

sjukvårds behov (Gunnarsson & Stomberg Warrén, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, 2a  §), reglerar barnsjukvården. Alla ska behandlas med respekt och likvärdighet. 

Vården ska vara god så att följande krav kan uppfyllas: vård med bra kvalité, hygienisk 

standard och ge trygghet till barnet. Information som ska förmedlas till barnet ska hållas på 

barnets nivå, det vill säga tydligt och kortfattat. Informationen sker i samband med 

föräldrarnas närvaro. 

Ambulanssjukvårdens utveckling  

Ambulanssjukvården har genom åren förbättrat sin kvalité och avancerade 

behandlingsmetoder har utvecklas (Suserud, 2005). Ambulansen benämndes fram till början 

av1800-talet som en rörlig förbandsplats i fält. Ambulansen bestod av häst och vagn och alla 

fick likvärdig vård oavsett om den skadade var en fiende eller hörde till det egna förbandet. 

Den första civila ambulansen förekom i London under 1880 talet och bestod även den av häst 

och vagn. Tidigare så var ambulansen mer av en transport, ambulansorganisationen gick då ut 

på lasta patienterna och sedan snabbt åka in till sjukhuset.  I takt med att ambulansen blivit 

utrustad med mer utbildad personal och mer avancerad utrustning så har ambulanssjukvården 

övergått till att patienterna får mer avancerad behandling på plats och på väg in till annan 

vårdinrättning (Suserud & Svensson, 2009). Denna utveckling kräver en högre kompetens hos 

personalen och enligt Socialstyrelsen (2005). Ambulanserna bemannas nu med minst en 

legitimerad sjuksköterska (SOFS, 2005:25). Då kraven inom ambulanssjukvården stärkts 

ytterligare så finns nu många specialistutbildade ambulanssjuksköterskor runt om i landet 

(Riskföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS), 2012). Tack vare en högre medicinsk 

kompetens, bättre utrustning och högre utbildningskrav på personalen så kan man nu ge 

sjukvård med hög kvalité direkt på plats i väntan på transport in till sjukhuset (Suserud & 
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Svensson, 2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 6§ sker ansvaret av 

transporterna till och från sjukhuset av landstingen, om personens tillstånd kräver detta 

(Raadu, 2008).  

Den kliniska blicken förbättras då sjuksköterskan möter patienter med varierande 

sjukdomstillstånd (Benner, 1993). Enligt Benner (1993) ökar sjuksköterskors 

kunskapsutveckling genom att använda sig av den teoretiska kunskapen i det praktiska 

arbetet. För att kunna utvecklas som sjuksköterska, från novis till expert så är det av stor vikt 

att reflektera sina egna erfarenheter. Benner (1993) menar också att som specialiserad 

sjuksköterska har man en stor klinisk blick och kunskap att snabbt se och åtgärda det 

väsentliga. 

Problemformulering 

Inom ambulanssjukvården är mötet med patienten ofta kort och intensivt och som 

ambulanssjuksköterska ska du snabbt kunna inhämta viktig information och bilda dig en 

uppfattning om allvarlighetsgraden. Denna primära bedömning försvåras dock när det handlar 

om barn. Barn är en patientgrupp som är sällan förekommande inom ambulanssjukvården 

vilket ökar stressen och osäkerheten vid omhändertagandet. Beroende på ålder kan barn inte 

alltid förmedla vad som hänt och deras anatomi skiljer sig från vuxna. Genom att 

uppmärksamma ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn så kan 

omhändertagandet av skadade och sjuka barn förbättras.  

Syfte 

Syftet är att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda sjuka och 

skadade barn.  

Metod 

En studie av en kvalitativ ansats genomfördes, där datan samlades från individuella intervjuer 

med ambulanssjuksköterskor. En kvalitativ innehålls analys användes för att analysera 

intervjuerna (Kvale och Brinkman, 2009).  Enligt Polit och Beck (2008) samt Kvale och 

Brinkman (2009) lämpar sig den kvalitativa metoden bäst vid intervjustudier då forskarna vill 

få en förståelse av flera deltagares upplevelser och erfarenheter och då intervjuerna utgick 
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från att studera ambulanspersonalens upplevelser så ansågs den kvalitativa metoden kunna 

svara på syftet. (Polit & Beck, 2008)  

Urval 

Deltagarna rekryterades från två ambulansstationer i mellersta Sverige. Ett ändamålsenligt 

urval användes där åtta ambulanssjuksköterskor tillfrågades om att vara med i studien. 

Ändamålsenligt urval används där ambulanspersonalen erfarenheter ska besvara studiens syfte 

(Polit & Beck, 2008) Inklusionskriteriet var att deltagarna skulle arbeta på ambulansen och 

vara specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Ambulanspersonalen som uppfyllde 

inklusionkriterierna tillfrågades att vara med i studien.  De åtta personer som inkluderades i 

studien var mellan 23 - 56 år, bestod av fem män och tre kvinnor och hade mellan två till 34 

års erfarenhet inom ambulansen. Ett bekvämlighets urval genomfördes för att får variation av 

deltagarnas antal år inom ambulansyrket, utbildningsnivå och kön. (Polit & Beck 2008). 

Samtliga som tillfrågades valde att delta i studien. 

Genomförande 

Tillstånd för att få göra studien inhämtades av enhetschefen vid berörd ambulansstation. Ett 

skriftligt informationsbrev (bilaga 1) skickades till vederbörande stationschefer, där skriftlig 

medgivande gavs. Ett informationsbrev (bilaga 2) skickades sedan ut till 

ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna.  Informationsbrevet bestod av 

en kort sammanfattning av studiens innebörd. Det framkom även tydligt att deltagandet i 

studien var frivilligt och att man kunde avbryta när som. Deltagarna som svarat ja, 

kontaktades sedan för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Ett muntligt och skriftligt 

medgivande gavs till deltagarna. Intervjuerna utfördes i april månad och varade 15 - 40 min.  

För att samla in informationen så genomfördes individuella semi-strukturerade intervjuer 

inom två huvudsakliga områden med hjälp av öppna frågor som: Hur upplever du att ta hand 

om sjuka/skadade barn? Hur upplever du närståendes funktion? Vid behov så ställdes även 

följdfrågor för att stimulera berättelsen och nå ett djupare innehåll (bilaga 3) Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) så utgår intervjun från ett förbestämt syfte och strukturerade frågor, och 

forskaren styr på så sätt till en viss del samtalet. Semistrukturerade intervjuer utgår från att få 

fram intervjupersonens egen kunskap och upplevelse inom sitt yrke. (Kvale & brinkmann, 

2009). Intervjuerna spelades in med en diktafon och skrev sedan ut i text, och kodades med ett 

nummer. 
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Analys 

För att få en djupare förståelse för textens innehåll så användes en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. För att få en större förståelse av texten och se en helhet så studerades texten 

flera gånger, textenheter togs ut i syfte att tydliggöra innehållet. För att kunna spåra enheterna 

till ursprungstexten så kodades dessa med en siffra. Textenheterna som liknade varandra 

sammanfördes, och på så sätt skapades kategorier. Kategorierna fördes sedan in i ett tema som 

motsvarar studiens syfte. Analysen resulterade i fem kategorier samt ett övergripande tema. 

Temat tolkades utifrån de slutgiltiga kategoriernas innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Verkliga citat presenterades i resultatet, men redigering av platser, namn eller information 

som kan avslöja deltagarens identitet har tagits bort.  

 

Etik 

Deltagarna ska informeras om vad det innebär att vara med i studien, och det ska inte finnas 

några frågetecken. Forskarna ska ha ett skriftlig samtycket av deltagarna. Informationen ska 

vara lättförstådd, att studien är frivillig och att de kan gå ur den utan anledning. Deltagarna är 

anonyma och materialet hanteras konfidentiellt. Deltagarna får kontaktuppgifter ifall frågor 

uppkommer gällande studien (Sykepleiernas samarbeid i Norden, 1995). 

Resultat 

Tabell 1. Resultatöversikt Tema och kategorier 

Analysen resulterade i ett tema och fem kategorier (tabell 1) som beskrivs i texten nedan och 

styrks med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt Tema och kategorier 

__________________________________________________________________________________________

______ 

 

Tema          Kategorier 

       

Att få en kommunikation med barnen 

       

Att hantera föräldrarnas närvaro 

Betydelsen av lyhördhet och engagemang   
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Att känna trygghet av omhändertagandet av barn 

       

Att känna trygghet i samarbetet med sin kollega 

       

Att göra sitt yttersta 

__________________________________________________________________________________________

______ 

 

Att få en kommunikation med barnen 

Ambulanssjuksköterskor ansåg att vårda vuxna är lättare då man direkt kan vända sig till 

patienten och denne kan förklara sina symptom och vad som kan ha orsakat skadan eller 

sjukdomen. En ambulanssjuksköterska beskrev att det är stor skillnad att vända sig direkt till 

patienten jämfört med att få informationen via föräldrarna eller någon annan som befinner sig 

på platsen. De menar att det är mer komplicerat att få ut rätt information av barn om vad som 

egentligen har hänt då det kan vara svårt att kommunicera direkt med barnet.  

”Det är ju svårare att få riktig information av barn, vad de tycker och känner. En vuxen kan 

ju prata på ett annat sätt”. 

Deltagarna i studien menar att definitionen av vad som anses vara barn varierar då det är stort 

åldersspann och att ett barn kan vara allt ifrån 6 månader till 18 år. Det är viktigt att ha 

kunskapen att kunna lägga sig på barnets mentala nivå. De hävdar att många av barnen känner 

av den vuxnas oro och på så sätt gör situationen mer stressande än vad den egentligen är, och 

att det blir svårare att kommunicera med barnet för att få fram informationen vad den 

egentligen tycker och känner. Det är också viktigt att ha i åtanke att inget barn är likt det 

andra och att man aldrig ska generalisera utifrån ett barns ålder.  

”Jaa, jag tycker inte att det är jättejobbigt. Är barnet vaken och pratbar så är det betydligt 

enklare tycker jag, då man får kontakt med dem, men det kan ju vara svårt.” 

 

Att hantera föräldrarnas närvaro 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att föräldrarnas roll vid omhändertagandet av barnet var 

av stor vikt, då informationen om vad som kan ha hänt barnet kan förmedlas via den anhöriga. 

Med detta menas en korrekt anamnes för att få en klar bild av barnets tillstånd i förhållande 
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till dess normaltillstånd. Deltagarna i studien menar att många av föräldrarna inte förstår 

allvaret i deras barns situation, vilket påverkar arbetet sinsemellan på ett positivt sätt  

”Föräldrarna var väldigt lugna och när vi såg barnet så förstod jag inte hur de kunde vara så 

lugn, det var ju ett dåligt barn.” 

Alla reagerar olika i svåra situationer och då det handlar om ett sjukt eller skadat barn så är 

det mycket mer vård som innefattar, då kan det vara både ett barn och en förälder att ta hand 

om. De menar att vården av barnet alltid går först men att de ibland kan känna sig otillräcklig 

när tiden inte finns för att ta hand om anhöriga.  

”Hade mamman förstått allvaret av situationen, så hade hon kunnat drabbats på ett helt 

annat sätt och blivit nervös och ångest fylld.” 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det ofta möts av oroliga och stressade föräldrar, och då 

får arbetet delas upp så att den ena aktivt jobbar med barnet och den andre informerar 

föräldrarna vad som sker.  

”Hade hon varit stressad så hade man fått dela upp sysslorna mer, och jag och min kollega 

hade inte kunnat jobba lika aktivt med barnet.” 

En ambulanssjuksköterska berättar att under ett larm så fick hon inte ens chansen att vårda 

barnet då mamman hysteriskt skrek och inte ville släppa ifrån sig barnet. 

”Det som var så frustrerande var att jag inte kunde undersöka barnet och att jag var ensam i 

den där situationen.” 

Ambulanssjuksköterskorna menar att man ibland måste vara hård mot anhöriga och tala om 

för dem att de måste lita på att personalen vet vad de gör, att de fått förklara för anhöriga att 

de får sitta bredvid men att de nu är dem som tar hand om barnet. De har full förståelse för att 

föräldrarna blir rädda och att de vill ha hjälp men att de trots detta kan ha svårt att släppa 

ansvaret över barnet.  

”Nu är det såhär att nu får du sitta bredvid och du måste lita på mig att jag fixar det här.” 

Att känna trygghet av omhändertagandet av barn 

Deltagarna i studien beskrev att möta sjuka och skadade barn prehospitalt innebar en fysisk 

och psykisk stress då många faktorer bidrog till detta. Ambulanssjuksköterskor beskrev att 

förberedelserna under utryckningen var av största vikt och att behandlingsriktlinjer lästes 
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igenom noga gällande doser och tillvägagångssätt. En deltagare beskrev att under ett larm har 

man alltid en föreställning, och vid framkomst kan det vara helt annorlunda och man får tänka 

om. 

”Vi blev lite tagna på sängen, så vi tog larmet lite för var det var och hade inte direkt byggt 

upp någon förberedelse.” 

De beskrev att man försöker agera lugnt och tryggt även fast adrenalinpåslaget är på sin 

yttersta spetts. En ambulanssjuksköterska menar att när man är ny så är det svårare att hålla 

känslorna och agerandet i schack. En annan deltagare beskriver att det är otroligt mycket att 

göra vid vård av barn, att man får bearbeta allt efter ett visst schema och att känslorna får 

läggas undan under själva arbetet. 

”Man går ju upp en nivå på nått sätt, man skärper till sig extra då det är barn, det är svårare 

än med vuxna.” 

”Ja just den gången så var jag så pass ny så jag var chockad över hela situationen, så jag 

kunde inte tänka riktigt klart.” 

”Det är ju hemskt, så fort arbetet börjar avta, då man inte har fyra saker att göra samtidigt, 

då börjar det bli jobbigt då det är ett barn man jobbar med, det är fruktansvärt. När allt detta 

var över så var det hemska tider, Uscha.” 

Deltagarna beskrev att barn är väldigt komplexa då de växer hela tiden, och kunskaperna från 

grundutbildningen är minimala för att känna sig trygg i omhändertagandet av ett sjukt eller 

skadat barn. Tryggheten kommer efter många år inom yrket menar dem flesta, och en menar 

att över lag så har ambulansstationen bra utbildningar gällande barn. Dock så var inte alla 

ambulanssjuksköterskor eniga om att de tyckte sig ha bra utbildning gällande barn, andra 

uttryckte att de skulle känna en ökad trygghet i att vårda och bemöta barn om de hade fått mer 

utbildning under specialistutbildningen och genom interna utbildningar på ambulansen. 

”Jag tror att vi skulle må bra av lite djupare patofysiologi på barn, Hur de reagerar på 

läkemedel, på trauma, smärta och på medicinska sjukdomar och så vidare. Du skulle aldrig 

må bra men du skulle känna dig tryggare.” 

I intervjuerna beskrivs att tryggheten och kunskaperna att vårda barn ökat sedan de själva fått 

barn. De menar när man känner det friska barnet i olika åldrar så är det lättare att känna igen 

symptom på ett barn som inte mår så bra.  
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”Titta, se, känna och bedöma barnets normala funktioner, det är något man lär sig under 

livet.” 

Ambulanssjuksköterskorna menar att det finns många svårigheter i omhändertagandet av 

barn. En aspekt som framkom var att man måste arbeta och tänka lite annorlunda. De menar 

att varje undersökning kan leda till en jobbig situation för barnet. Något så enkelt som att ta 

ett blodtryck kan vara en jobbig situation för ett barn och därför är det viktigt att tänka igenom 

sina beslut innan de genomförs. De menar att man får ta sig lite mer tid när det kommer till 

barn och att man ibland får försöka avleda barnet så att de tänker på något annat. Samtidigt så 

menar de att man aldrig får välja att inte genomföra vissa behandlingar eller undersökningar 

bara för din egen rädsla att det ska göra ont på barnet utan de menar att om barnet är i behov 

av en viss behandling så måste denna ges oavsett om barnet blir ledsen eller inte. 

”Det gäller att avleda, vilken fin traktor du har.” 

”Jag ska sticka dig och det kommer göra ont, men när det gör ont så är det över.” 

Att känna trygghet med sin kollega  

Ambulanssjuksköterskorna framhöll att samarbetet var extra viktigt vid vård av sjuka och 

skadade barn. Att finnas till för varandra hela tiden, dem menar att den ena inte ser kanske 

den andre är uppmärksam på och tillsammans skapar man ytterligare en trygghet. Det handlar 

inte alltid om sjukvårdsbiten menar en deltagare, det kan vara klimatet, ljuset och hjälper man 

då varandra med det lilla så blir arbetet mer effektivt. 

”Samarbetet fungerade väldigt bra, då jag hade min kollega med många års erfarenhet och 

det är väldigt viktigt i sådana pressande situationer.” 

”Man lär sig mycket att se hur andra går tillväga också.” 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att ingenting går fel i omhändertagandet 

av barn. De pratar ofta ihop sig på vägen ut till ett larm så att det sedan inte finns några 

frågetecken om vem som gör vad och att omhändertagandet då går snabbt och blir effektivt. 

De framkom också att de tyckte att det var bra att ha någon att prata läkemedel och doser med 

så att de hade det klart för sig innan framkomst. 

”Så det var ett ganska snabbt omhändertagande eftersom vi hade förberett oss och pratat 

ihop oss på vägen ut.” 
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Deltagarna i studien menar att samarbetet inte alltid flyter på bra och smidigt, ibland är den 

ena kollegan mer erfaren eller så har man inte jobbat ihop alls innan, och i och med det så kan 

det skapa en otrygghet. En deltagare menar att den som är mer erfaren bör ta kommandot och 

styra arbetet och stötta kollegan. I vissa fall kan den erfarna kollegan vara bestämd i sin sak 

menar en ambulanssjuksköterska och då är det svårt att stå upp för det man egentligen vill 

göra. 

”Det är att man hjälper varandra som är viktigt, och har inställningen att man går in och 

hjälper varandra. Då funkar det, och då blir det bra.” 

”Jag skulle ha stått på mig mer där men det är inte lätt när man har en erfaren kollega där 

som säger att man ska göra något helt annat.” 

Samarbetet och tryggheten efter ett larm är viktigt och att det känns skönt att ha en kollega att 

prata med efteråt.  

”Och så hade vi vad ska jag säga bearbetningssamtal där och det var ganska skönt.” 

Att göra sitt yttersta 

Deltagarna beskrev att de blev mer fokuserad och snappade upp sig extra mycket då larm 

rörande barn kom in och att de blev mer på tårna i omhändertagandet och i sina observationer. 

De ville göra allt, sitt yttersta för barnen. De menar att det är någonting speciellt med barn och 

att vården av barn känns väldigt viktig. De menar att man sätter större press på sig själv när de 

kommer till barn och att man ibland kanske gör det svårare än vad det egentligen är, de menar 

att omhändertagandet egentligen är detsamma som omhändertagandet av en vuxen men att 

man på något vis skrämmer upp varandra. 

”Man är ju mer spänd, för de har ju hela livet framför sig.” 

Omhändertagandet av barn kan vara väldigt energikrävande då man verkligen vill göra allt 

och man hela tiden har sådant extremt fokus på barnet. En ambulanssjuksköterska berättar att 

de efter avlämnandet känt sig både fysik och mentalt slut som att all energi tagit slut.  

”Man får ju adrenalinpåslag, men man tänker inte så mycket på det när man vårdar.” 

En ambulanssjuksköterska menar att man som ny sjuksköterska inom ambulansen inte har 

tillräckligt med erfarenheter, och kan känna sig otillräcklig i en svår och pressad situation. Att 

våga ta kommandot över föräldrarna för att ge barnet den bästa vård som möjligt. 
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”Ja skillnaden är väl att nu hade jag nog varit mer dominant på något vis. Nu lugnar du ner 

dig, att jag hade varit lite hårdare än vad jag var.” 

      

Diskussion 

Metoddiskussion  

För att belysa ambulanssjuksköterskor upplevelser att vårda sjuka och skadade barn valdes en 

kvalitativ design med innehållsanalys som metod (Graneheim & Lundman, 2004).  Enligt 

Polit och Beck (2008) samt Kvale och Brinkman (2009) lämpar sig den kvalitativa metoden 

bäst vid intervjustudier då forskarna vill få en förståelse av flera deltagares upplevelser. 

För att få ett trovärdigt resultat så valdes ambulanssjuksköterskor, inga särskilda krav på 

arbetslivserfarenhet krävdes. Fokus låg i att de frivilligt ville vara med i studien, detta gav en 

bra översikt på deltagarnas kompetens och erfarenhet. Polit och Beck (2008) menar att genom 

bekvämlighetsurval kan forskarna själv styra vilka som ska ingå i studien, vilket ger en större 

spridning i resultatet. Detta val av urvalsmetod kan dock innebära att vi går miste om andra 

eventuella erfarenheter då vi själva valt ut deltagarna och detta kan påverka resultatet. Finns 

en risk att intervjuerna styrs mot syftet och det kan vara en svaghet. Det kan också innebära 

att resultatet blir svårt att generalisera vilket också är en svaghet.  

Urvalet gjordes på två ambulansstationer där en av forskarna känner personalen väl och den 

andra inte. Detta kan ha en positiv och negativ inverkan på urvalet. I studien ingick tre 

kvinnor och fem män. Ingen jämförelse är gjord mellan männen och kvinnorna i studien då 

dem kan ha olika uppfattningar om situationen dem kan hamna i. Författarna anser inte att 

resultatet har påverkats på grund av deras kön, utan att deras personliga känsla har mer 

betydelse för det slutliga resultatet. 

Polit och Beck (2008) beskriver när bekvämlighetsurval används så kan det vara en positiv 

inverkan att känna deltagarna innan, då urvalet lättare kan spegla studiens syfte. Polit och 

Beck (2008) menar också att personalen som känner forskarna kan känna att det är svårt att 

dra sig ur sitt deltagande i studien, och man därför ska vara tydlig från början att det är 

frivilligt och att man kan dra sig ur när som helst. En skriftlig information skickades ut till 

deltagarna där dem fick medge sitt deltagande.  
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Deltagarna fick kännedom om studiens syfte via ett informationsbrev och frågorna vid 

intervjutillfället. Detta hade betydelse då deltagarna inte kunde ha färdiga svar inför intervjun. 

Första Intervjun gjordes av båda författarna, men en som observerade för att samtliga 

intervjuer skulle hamna på samma nivå. Vi valde ändå att göra individuella intervjuer efteråt 

då vi satt en och då vi ansåg att det skulle bli ett mer avslappnat möte när det bara var en 

deltagare och en författare. Polit och Beck (2008) hävdar också att tillit mellan parterna måste 

finnas under intervjun för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Intervjuerna skedde 

utanför arbetstid, då stressen att veta att larmet kunde påverka resultaten negativt.  

Frågorna som ställdes i intervjun var riktade för att svara på syftet. Intervjun startade med 

öppna frågor för att få deltagaren mer avslappnad, även frågor som kön och antal år som 

ambulanssjuksköterska ställdes. Deltagarna fick själva prata fritt i samtalet utifrån våra 

färdigställda frågor. Följdfrågor ställdes några gånger då vi ville ha ett mer utvecklande svar 

som styrdes till syftet. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att om en intervjuguide används 

så kan forskarna till en viss del styra intervjun om syftet är förbestämt och strukturerat.  

Intervjuerna spelades in elektroniskt och författarna transkriberade därefter varandras 

intervjuer. Tillsammans kategoriserades texten utifrån innehållsanalys. Resultatet blev fem 

kategorier och för att texten skulle bli mer trovärdig så styrktes den med citat. Temat svarade 

på studien syftet.  

Forskarnas förståelse för deltagarnas berättelse kan ge ett mer noggrannare resultat menar 

Polit och Beck (2008). 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplever en svårighet i kommunikationen med 

barn då det i en del situationer kan vara mer problematiskt att få fram information genom att 

de inte alltid kan vända sig direkt till barnet. De framkom att det tycker att det är en stor 

skillnad att få andra hands information från personer i barnets omgivning jämfört med att 

kunna få information direkt från barnet. De upplever också en svårighet då barnet beroende på 

ålder inte alltid kan säga vad som har hänt eller vart de har ont vilket också är något som 

visats i en studie av Cushman et al. (2010) där man uppmärksammat dilemmat gällande att få 

fram rätt information från barn. En annan aspekt som poängterats i resultatet är att 

ambulanssjuksköterskorna behövde ha kunskap gällande barns åldersvariation för att kunna 
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bemöta barnet på deras mentala nivå. Denna svårighet gällande kommunikationen med barn 

är något som också stärks av tidigare forskning som också visat på detta dilemma (Bruce et al. 

2003). 

Resultatet visar att föräldrars närvaro vid omhändertagandet av barn har en positiv och viktig 

roll samtidigt som det kan bidra till ökad stress och en känsla av otillräcklighet hos 

ambulanssjuksköterskorna vilket också är något som belysts i tidigare forskning (Svensson & 

Fridlund, 2008). Det framkom att anhöriga har en viktig roll både genom att de kan förmedla 

uppgifter om vad som hade hänt samt ge information om barnets normaltillstånd. Problem 

uppstår när ambulanssjuksköterskorna kommer till stressade och oroliga föräldrar som inte 

vill släppa ifrån sig sitt barn eller när barnets omvårdnadsbehov är så pass stort att personalen 

inte har tid för föräldrarna vilket bidrar till känsla av otillräcklighet. Därför poängterades 

vikten av att stötta och informera föräldrarna om allt som händer, detta är något som också 

visats vara viktigt i tidigare forsning (Bruce et al. 2003). Bentley (2005) and Roden (2005) 

belyser vikten av att låta föräldrar delta i vården av barnet för att de ska få en ökad förståelse 

samt känna sig delaktig. Ambulanssjuksköterskorna i denna studie menar att de har full 

förståelse för att föräldrar är orolig och rädd men omhändertagandet av det sjuka eller skadade 

barnet går alltid först och ibland innebär det att ambulanssjuksköterskan får vara hård mot 

anhöriga och tala om för dem att de nu tar över ansvaret. Denna stress samt känsla av 

otillräcklighet som ambulanssjuksköterskor känner när de samtidigt ska försöka hantera en 

eller flera oroliga anhöriga stärks av Gunnarsson & Stromberg Wallén,(2008); Suserud & 

Svensson, (2009, s. 435); Svensson & Fridlund, (2008) & Regher, Goldberg & Hughes, 

(2002).  

I resultatet framkom det att det är en psykisk och fysisk påfrestning att vårda sjuka och 

skadade barn och att det är viktigt att vara väl förberedd. Ambulanssjuksköterskorna i studien 

upplever att barn är väldigt komplexa och de har fått bristfällig utbildning om barn från 

grundutbildningen och specialistutbildningen men att tryggheten och kunskaperna i 

omhändertagandet ökat successivt ju fler år det jobbat inom yrket. Bra utbildning är något 

som anses vara viktigt i omhändertagandet och trots att resultatet visar att man upplever sig ha 

fått bra utbildning via ambulansen så framkom det också att ambulanssjuksköterskor önskar 

mer utbildning gällande barn för att på så sätt känna en ökad trygghet. Denna känsla av att 

bristande utbildning gällande barn och önskan om mer utbildning inom området är något som 
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också visats i en studie av Nordén, C., Hult, K. & Engström. (2014).  För att kunna utvecklas 

inom sitt yrke och för att kunna öka sin kunskapsutveckling så måste den teoretiska 

kunskapen användas i det praktiska arbetet. Benner (1993) beskriver att specialistutbildade 

sjuksköterskor har en stor klinisk blick och kunskap. Samtidigt så framkom det att 

ambulanssjuksköterskor i resultatet men också i tidigare studier menar att de skulle vilja ha 

mer utbildning gällande barn för att kunna öka tryggheten i omhändertagandet. Frågan uppstår 

då hos författarna hur det kommer sig att många ambulanssjuksköterskor upplever att de har 

fått god utbildning gällande barn medan vissa inte delar den uppfattningen då de jobbar i 

samma landsting och vissa till och med på samma ambulansstation. Självklart kan många 

andra faktorer spela in, exempelvis kanske en del av ambulanssjuksköterskorna har andra 

utbildningar som gjort att deras trygghet och kunskap ökat men detta är inget som jämförts i 

denna studie. Författarna till denna intervjustudie delar denna uppfattning och de menar att 

det skulle vara önskvärt med mer omfattande utbildning gällande barn då erfarenheten i vård 

av barn är liten och då tidigare forskning har belyst detta problem tidigare och då det finna 

beskrivet att utbildning och kunskap är viktig för att kunna utvecklas inom sitt yrke (Benner, 

1993; Nordén, C., Hult, K. & Engström, 2014).   

I resultatet framkom det att det vid omhändertagandet av barn är det mycket som ska göras 

och ambulanssjuksköterskornas egna känslor skjuts ofta undan till senare (Svensson & 

Fridlund, 2008). Ambulanssjuksköterskorna i denna studie beskriver att de försöker arbeta lugnt 

och inge trygghettrots ett stort adrenalinpåslag. Deltagarna i studien beskriver att det är 

svårare att hantera sina känslor samt arbeta lugnt när man är ny inom yrket men att detta är 

något som man lär sig hantera med tiden av (Nordén, C., Hult, K. & Engström, 2014). 

I resultatet framkom det också att personalen själv upplevde att de blivit tryggare och säkrare i 

omhändertagandet av barn sedan de själv blivit föräldrar, samtidigt beskrev de en viss 

svårighet då vissa ibland kan sätta sina egna barn i situationen. Detta är något som är i 

överrensstämmelse med vad som Svensson & Fridlund, (2008) visat i en studie. I 

omhändertagandet av barn menar ambulanssjuksköterskorna att det är viktigt att tänka igenom 

sina beslut så att det inte gör mer skada än nytta men att de ibland måste göra vissa moment 

trots att det kan leda till att barnet blir ledsen. Detta ser författarna som en svårighet, att stå 

upp för sina beslut trots påverkan från omgivningen eller rädslan över att göra barnet ledsen.   
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I resultatet framkom vikten av ett gott samarbete mellan kollegor under transporten till 

patienten under omhändertagandet men också som stöd efteråt (Gustafsson, Wennerholm & 

Fridlund, 2010) Ambulanssjuksköterskorna i denna studie menar att man kompletterar 

varandra och att man kan se olika saker och att man tillsammans skapar en trygghet. De är 

viktigt att ha en kollega att stötta sig emot och att man känner sig trygg med den man jobbar 

för då flyter arbetet på bra och det är tydligt vem som gör vad. Detta är något som också 

framkommit i en studie av Jonsson och Segesten (2004) där man belyser vikten av att kunna 

förbereda sig mentalt på vägen ut genom att prata ihop sig med sin kollega så att 

arbetsfördelning är klart vid framkomst. Resultatet visa att fungerar inte samarbetet mellan 

kollegorna bidrar det till en otrygghet och att man inte vågar stå upp för sin åsikt.  

När det kommer till vården av barn så menar ambulanssjuksköterskor att de blir mer 

fokuserad och att de höjer sig en nivå. Samtidigt så upplever de att omvårdanden är väldigt 

energikrävande då de hela tiden vill göra sitt bästa för barnet. Omhändertagandet av barn är 

egentligen detsamma som omhändertagandet av vuxna trots detta så menar man att man 

skrämmer ofta upp varandra och gör det lite svårare än vad det är då vården av barn känns 

väldigt viktig då de har hela livet framför sig.  

Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att larm gällande sjuka eller skadade barn skapar många 

reaktioner hos ambulanssjuksköterskan, en reaktion som kan vara både fysisk och psykiskt 

krävande. Förutsättningarna för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt är goda 

förberedelser av doseringar och tillvägagångssätt. Samarbetet inom ambulansen är väldigt 

viktigt och för att det ska blir bra och tryggt för båda parterna så krävs en öppen dialog mellan 

kollegorna, och att man samarbetar från start till avlämnande. Förutsättningarna för att skapa 

en trygghet och tillit till föräldrarna är en tydlig kommunikation och ett lugn från 

ambulanssjuksköterskan. Mötet med föräldrarna kan vara väldigt stressande för många men 

också en stor tillgång då barnet inte kan prata för sig själv. Barn är som tidigare beskrivet 

sällan förekommande inom den prehospitala vården vilket bidrar till ökad osäkerhet bland 

ambulanssjuksköterskor. Utbildning och utveckling inom detta område är något som 

efterfrågats bland ambulanssjuksköterskor i denna studie då de menar att det skulle bidra till 

en ökad trygghet och därmed ett tryggare omhändertagande.  
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Bilaga 1 
Sundsvall 2015-01-22 

Till enhetschef för ambulansen 

Tillstånd för att rekrytera informanter från ambulansen 

Inom ambulansen stöter personal dagligen på svåra situationer som kan vara väldigt krävande. För 

att få större kunskap om hur ambulanssjuksköterskor upplever situationer av vård av barn önskar vi 

genomföra en intervjustudie där syftet är att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

prehospitalt vårda svårt sjuka barn. 

Vi vänder oss till de som arbetar inom ambulanssjukvården i Västernorrland. Enskilda intervjuer 

kommer att genomföras på Sundsvalls samt Ånges ambulansstationer. Vi önskar intervjua ny och 

erfaren personal om dess upplevelser. Sammanställningen av intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen kommer att kunna se vad den enskilda individ har 

svarat. 

Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att rekrytera personal till denna studie från Sundsvalls 

respektive Ånges ambulansstationer. Genomförandet av studien kommer att ske under Januari-

februari månad 2015. Efter Ditt godkännande tillfrågas totalt 8 ambulanspersonal om de vill ingå i 

studien, vilka vi väljer ut. 

Vi är blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer att 

sammanställas till en D-uppsats och kommer att publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Louise Hall    Elin Törnlund                                                    

Leg. Sjuksköterska                 Leg. Sjuksköterska                       

Specialistutbildning ambulanssjukvård  Specialistutbildning ambulanssjukvård 

Mittuniversitetet   Mittuniversitet      

Tel: 070-6306311   Tel: 0702813354                                                     

E-mail: Hall.louise@hotmail.com  E-mail: e.tornlund@gmail.com                                                                

 

Handledare:                                                                                                                                     

Martin Bäckström                                                                                                            

Mittuniversitetet                                                                                                                                                         

Tel: 070-6034701                                                                                                                                   

E-mail: martin.backstrom@miun.se 
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Bilaga 2 

Inbjudan till att delta i en intervjustudie 

Inom ambulansen stöter personal dagligen på svåra situationer som kan vara väldigt krävande. För 

att få större kunskap om hur ambulanssjuksköterskor upplever situationer av vård av barn önskar vi 

genomföra en intervjustudie där syftet är att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

prehospitalt vårda svårt sjuka barn. 

Vi vänder oss till de som arbetar inom ambulanssjukvården i Västernorrland. Enskilda intervjuer på 

ca 30-45 min kommer att genomföras på Sundsvalls samt Ånges ambulansstationer. Vi önskar 

intervjua ny och erfaren personal om dess upplevelser. Sammanställningen av intervjuerna kommer 

att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen kommer att kunna se vad den enskild 

individ sagt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 

behöva uppge någon anledning för detta. 

Vi är blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer att 

sammanställas till en D-uppsats och kommer att publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. 
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Specialistutbildning ambulanssjukvåd   Specialistutbildning ambulanssjukvård 

Mittuniversitet                                             Mittuniversitet                                                                                      

Tel: 070-6306311   Tel: 0702813354                                                     

E-mail: hall.louise@hotmail.com  E-mail: e.tornlund@gmail.com  

                                                            

Handledare:                                                                                                                                                                 

Martin Bäckström                                                                                                                        
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Tel: 070-6034701                                                                                                                                                                     

E-mail: martin.backstrom@miun.se 
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Bilaga 3  

Bakgrundsfrågor: 

- Antal år som allmän sjuksköterska 

- Antal år inom ambulansen? 

- Antal år som Specialistsjuksköterska inom ambulansen? 

- Kön 

- Vad har du för erfarenheter av att vårda sjuka/skadade barn? 

- Vad tycker du är skillnaden att vårda ett sjuk/skadat barn gentemot en vuxen?  

 

1. I vilken omfattning får ni larm med barn? 

1. Hur upplever du att ta hand om sjuka/skadade barn? 

2. Berätta om ett larm om ett eller flera barn? 

3. Vad var din upplevelse när du vårdade barnet? Hur hanterade du känslorna? 

4. Beskriv hur du upplever dina kunskaper att i att vårda barn? 

5. Hur upplevde du närståendes funktion? 

6. Hur upplevde du dina känslor efter avlämnade? 

7. Övriga erfarenheter du vill framföra? 

Följdfrågor: 

- Kan du beskriva känslan då larmet kom in? 

- Hur förberedde du dig mentalt på vägen ut? 

- Hur upplevde du känslan vid framkomst? 

- Kan du beskriva mer? 

- Har du något exempel? 

- Kan du utveckla det mer? 

- Hur tänker du då? 

- Vad tänker du då?  

- Hur var dina upplevelser? 


