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prehospital miljö. Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor upplever ofta en stress och 
känner osäkerhet i samband med ambulansuppdrag som involverar barn. Barn och 
vuxna skiljer sig åt vilket innebär att ambulanssjuksköterskan måste ha god kunskap om 
hur barn ter sig, hur de ska kunna närma sig dem och hur de ska kunna vårda dem på 
bästa sätt. Barn har även ofta anhöriga som kan påverka situationen och det faktum att 
ambulansuppdrag som involverar barn är så pass sällan förekommande ger ofta 
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ambulanssjuksköterskor deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 
analysera resultatet från intervjuerna. Resultat: Innehållsanalysen av resultatet 
resulterade i nio huvudkategorier; Minoritet av ambulansuppdrag involverar barn, 
Information inför ambulansuppdrag, Viktigt med kollegialt stöd i en svår situation, 
Närstående påverkar situationen, Vinna barns förtroende är avgörande, Egen 
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stressfullt att vårda barn i en prehospital miljö. Främsta anledningen till detta är brist på 
förberedande kunskap och brist på erfarenhet att vårda just barn. Det finns ett behov av 
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Aim: The purpose was to illustrate ambulance nurses experiences of caring for children 
in a prehospital environment. Background: Ambulance nurses often experience stress 
and feel insecurity in connection with ambulance missions involving children. Children 
and adult differ, which means that the ambulance nurse must have a good knowledge of 
how children behave, how to approach them and how they can care for them. Children 
often have relatives who can influence the situation and the fact that ambulance mission 
involving children are so rare can result in a lack of experience for the ambulance nurse. 
Method: The study was conducted as an empirical interview study with qualitative 
design, in which the method Critical Incident Technique (CIT) was used. The study was 
conducted at ambulance stations in Sweden during the fall of 2019. Ten ambulance 
nurses participated in the study. Qualitative content analysis was used to analyse the 
results of the interviews. Result: The content of the analysis resulted in nine main 
categories; Minority of ambulance missions involves children, Information for 
ambulance missions, Important with collegial support in a difficult situation, Relatives 
affect the situation, To win the children’s confidence is crucial, Experience calms and 
creates security, Having children as relatives invoke feelings, Experiences that leave 
impressions and Interactions with different cultures and languages. Some of the main 
categories consisted of a number of subcategories. Conclusion: Ambulance nurses find 
it complex and stressful to care for children in a prehospital environment. The main 
reason for this is a lack of preparatory knowledge and a lack of experience in caring for 
children. There is a need for continued research and training in this area in order for the 
ambulance nurse to obtain the knowledge and training required to avoid stress and 
insecurity. In turn this will lead to increased patient safety. 
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1. INTRODUKTION  

Arbetet som ambulanssjuksköterska 1  kräver stora kunskaper och färdigheter av 
individen för att kunna vårda patienter i den prehospitala2 miljön, inte minst barn3 som 
patientgrupp. Barn och vuxna är olika, psykiskt och fysiskt, vilket betyder att de också 
behöver behandlas olika (Nordén, Hult & Engström, 2013). Barn är mer komplexa än 
att de bara är en liten modell av en vuxen människa, både de anatomiska och 
psykologiska skillnaderna gör det mer påfrestande och är en stresshöjande faktor för 
ambulanspersonal (Cushman et al. 2010).  

Det är känt att ambulanssjuksköterskor ofta har låg bekvämlighetsnivå för att vårda 
barn. Ett faktum som tydligt blir resultatet av att de så pass sällan vårdar barn som 
patienter och därmed får skral erfarenhet och heller då inte möjlighet att bygga upp en 
bekvämlighet med de situationerna (Cushman et al. 2010). Ambulansvård som 
involverar barn triggar nästan alltid en känsla av stress hos ambulanssjuksköterskor, två 
huvudsakliga orsaker till detta är känsla av otillräcklighet och osäkerhet (Bohström, 
Carlström & Sjöström, 2016). Personal som arbetar prehospitalt känner ett starkt behov 
av mer förberedelser och träning inför att vårda barn, både anatomiska och medicinska 
men även den psykologiska utmaningen det innebär (Cushman et al. 2010; Nordén, Hult 
& Engström, 2013). Ambulanspersonal själva menar på att deras brist på erfarenhet och 
träning inför att vårda barn som patienter är orsaken till det låga självförtroendet de har 
inför de situationerna (Cushman et al. 2010).  

1.1 Barn som patient 

Att vårda barn prehospitalt är en stor utmaning, i en studie av Nordén, Hult och 
Engström (2013) visade resultatet att ambulanssjuksköterskor kände ett extra starkt 
fokus och känsla av att ”nu får inget gå fel” när de vårdar just barn prehospitalt. 
Barriärer och utmaningar som kan försvåra optimalt prehospitalt omhändertagande av 
ett akut sjukt barn kan vara att kommunicera med barnen, medicindoser och uträkning, 
ovanan att behandla just barn som patienter, barnets egen rädsla för situationen samt 
tillhandahållande av lämplig utrustning för barn (Houston & Pearson, 2010; Rahman et 
al. 2015). En annan utmaning är att barn utvecklas olika, ett barn kan både vara över 
och under den vanligaste viktkurvan och därmed variera otroligt i vikt. På grund av det 
här räcker inte bara informationen hur gammalt ett barn är. En trettonårig pojke kan 
vara tidig i sin pubertet och vara i behov av läkemedel som en vuxen man som ett 
exempel. Det kommer olika utmaningar med barnens olika åldrar, och ett barn är en 
människa mellan noll och arton år enligt FN´s barnkonvention, som sedan den 1:a 
januari 2020 är under svensk lagstiftning (UNICEF Sverige, 2018). En annan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

2	  Prehospitalt arbete är sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och ankomsten 
till sjukvårdsinrättning.  

3	  I uppsatsen omtalas barn som patient. Med det menas en människa under 18 år. 
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bidragande faktor att just barn som patient i den prehospitala miljön är en utmaning för 
ambulanssjuksköterskan är antalet uppdrag som involverar barn. Endast omkring 8-10% 
av de samtalen SOS mottar årligen involverar larm om barn i behov av akutvård, det är 
markant färre än larm som involverar vuxna patienter. De få uppdragen innebär en 
ovana att vårda barn som patienter för ambulanssjuksköterskan (Nordén, Hult & 
Engström, 2013).  

1.1.1 Att kommunicera med barn 

Att vårda ett barn förutsätter att sjuksköterskan vinner dess förtroende för att då kunna 
få närma sig barnet för att undersöka eller behandla, det här kan vara en stor utmaning. 
Alla barn reagerar olika när de möter ambulansen och dess personal. Vissa barn kan bli 
rädda medan andra barn blir väldigt nyfikna och ibland till och med exalterade över att 
få se och komma in i ambulansen (Nordén, Hult & Engström, 2013). För att kunna 
vinna barnets förtroende måste ambulanssjuksköterskan närma sig barnet på dennas 
nivå och villkor, för att kunna förstå barnet och hur denna förmedlar bland annat sin 
smärta/obehag (Gunnvall et al. 2017). Barn uppfattar situationer annorlunda än vuxna. 
En rädsla som många sjuka barn upplever är att de ska bli skadade av undersökningen 
eller behandlingen, då de inte alltid förstår omständigheterna eller har samma 
konsekvenstänk som en vuxen patient ofta har. En stor aspekt är just barns rädsla för det 
okända. Ambulanssjuksköterskor upplever att det kan vara svårt att ge barnen 
information då de ofta kan missförstå och istället bli rädda för något som var menat som 
betryggande information (Nordén, Hult & Engström, 2013). Det kan vara extra 
utmanande att vårda pre verbala barn då de inte ännu själva kan uttrycka vad det är som 
är fel. Att vårda barn prehospitalt kräver erfarenhet och praktisk kunskap, mer 
erfarenhet leder tydligt till snabbare beslut för att behandla de akut sjuka barnen 
prehospitalt korrekt (Gunnvall et al. 2017).  

Sverige är per i dag ett mångkulturellt samhälle. Patienter och närstående som möts i 
vården är människor med olik religionsbakgrund, från olika etniska grupper och 
kommer från olika länder. Ambulanssjuksköterskor ska bemöta människor från andra 
kulturer och man kan hamna i situationer där patientens religiösa tillhörighet och tro kan 
komma att inverka på vården. I en studie av McCarthy et al. (2013), framkommer det att 
andra modersmål än huvudspråk upplevs utmanande för sjuksköterskor, men att de 
hittar alternativa sätt att kommunicera med patienter. Olika kulturer och religioner har 
olika sätt att uttrycka till exempel känslor och smärtor på, och förmedlar detta på ett vis 
som känns främmande för oss. I en arbetssituation där fokus är att bedöma, behandla 
och informera patienten kan det upplevas som en faktor som försvårar 
omhändertagandet. 

1.1.2 Närstående till barnet 

Närstående till barnet kan både innebära en stress- och hjälpande faktor för 
sjuksköterskor och är en bra hjälp till att bedöma deras uttryck och respons (Gunnvall et 
al. 2017). Föräldrar/närstående kan påverka barnet med sina känslor, om föräldrarna är 
rädda och eller stressade blir ofta även barnet i fråga det (Nordén, Hult & Engström, 
2013; Gunnvall et al. 2017). Det här innebär att ambulanssjuksköterskan måste anpassa 
sin vård, för att vara pedagogisk och förklara omständigheterna och vad som händer så 
både barnet och närstående förstår och lugnas. Att ha tätt bevakande närstående är något 
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som inte lika ofta upplevs vid vårdande av vuxna patienter. Att ha barnens föräldrar tätt 
inpå under tiden ambulanssjuksköterskan vårdar kan leda till ytterligare stress, som i sin 
tur kan leda till misstag och/eller omedvetet val att undvika eventuella undersökningar 
som för stunden kan upplevas obehagliga för barnet (Cushman et al. 2010).  

1.1.3 Administrera läkemedel 

Enligt Rahman et al. (2015) är akut smärta inte sällan huvudklagomålet för akut sjuka 
patienter, och uppskattningsvis uppger 50-80% av patienterna som är barn har smärta 
som sitt huvudsakliga besvär. Prehospital sjukvårdspersonal uppger att de är mer 
bekväma med att behandla smärta hos vuxna än smärta hos barn. 99 % uppgav i en 
studie att de var bekväma i en situation där de behövde smärtlindra en vuxen patient, 
medan endast 61 % av studiens deltagare uppgav att de var bekväma med att 
smärtlindra en patient som också var ett barn. Rädslor för att behandla smärta hos barn 
prehospitalt grundar sig i att feldosera, bieffekter, icke tidigare kända allergier, att 
antingen patienten själv eller dess närstående blir upprörda eller bara att sticka och sätta 
dit en intravenös infart (Rahman et al. 2015).  

1.2 Att vårda barn kan framkalla starka känslor hos 
ambulanssjuksköterskan 

Många bär på minnen från en tidigare påfrestande situation angående vård av akut sjuka 
barn prehospitalt, detta ger i sin tur en ökad stressnivå även inför nästa liknande 
situation som ambulanspersonalen kan hamna i med ett akut sjukt barn (Bohström, 
Carlström & Sjöström, 2016). Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är karakteriserat av 
de ångestliknande symtom som man utvecklar just efter att ha upplevt en traumatisk 
händelse eller blivit utsatt för extrem stressig situation. Olika tillvägagångssätt för att 
motverka PTSD i professionella arbetsgrupper som ofta utsätts för sådana situationer 
kan vara exempel debriefing, kamratstöd eller stressterapi. Många som arbetar 
prehospitalt medger att de bär på svåra minnen och att de har fått hantera detta själva 
inombords mestadels. Sådana minnen kan till viss del tolkas som PTSD. Det här är en 
stor anledning till att lära hur det har varit och idag fortsätta arbeta förebyggande mot 
stress och situationer som leder till stress för personal som arbetar prehospitalt 
(Bohström, Carlström & Sjöström, 2016).  

1.2.1 Att vårda barn kan upplevas stressfullt 

I en studie av Bohström, Carlström och Sjöström (2016) bekräftas det att 
ambulanssjuksköterskor upplever stress i deras arbete. Oklara omständigheter ökar 
stressnivån och att få larm som involverar barn ökar stressnivån markant. Att vårda och 
behandla akut sjuka barn upplevdes delvis som mycket stressfullt då vissa situationer 
och behandlingar, så som hjärt-lungräddning, intubation, sätta intravenös infart och 
räkna ut medicindoser upplevdes som svårare och mer stressfullt vid barn än vuxna 
patienter, speciellt vid prehospital vård (Bohström, Carlström & Sjöström, 2016). Men 
tyvärr är den skicklighet och kunskap begränsad som krävs av personal som arbetar 
prehospitalt, kunskap som faktiskt krävs för optimalt omhändertagande av akut sjuka 
barn (Houston & Pearson, 2010). I en studie av Nordén, Hult och Engström (2013) 
framkommer det att ambulanspersonal arbetar dagligen i både akuta och icke akuta 
situationer som kan vara krävande, situationer som involverar barn är extra krävande. 
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Det framgick även att ambulanssjuksköterskan kände en lättnad när hen fick lämna över 
det sjuka barnet till mottagande enhet. Cushman et al. (2010) menar på att vårda ett akut 
sjukt barn väcker många och starka känslor hos ambulanspersonalen, framför allt känsla 
av obehag, stress och/eller ångest.  

1.2.2 Kollegialt stöd kan ha inverkan på upplevd stress 

Att arbeta prehospitalt är en speciell miljö att arbeta i, ambulansbesättningen består 
endast av två personal. Av den anledningen är det av stor vikt att ambulansbesättningen 
är trygga med varandra och bekväma med de situationer de kan hamna i och att de kan 
samarbeta väl. Idag är svenska ambulanser bemannande med minst en legitimerad 
sjuksköterska, detta delvis för att öka tryggheten och minska stress. För 
ambulanssjuksköterskan innebär det, om denna arbetar ihop med en 
ambulanssjukvårdare, att vara ensam om det medicinska ansvaret och beslutfattande. 
Denna situation kan upplevas som mer eller mindre belastande beroende på upplevelsen 
av det kollegiala stödet (Bohström, Carlström & Sjöström, 2016). 

2  PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta inom ambulanssjukvården kan i många situationer vara utmanande. Mötet 
med en patient är ofta kort, intensivt och med många faktorer i miljön runt om 
patientmötet som kan påverka. Faktorer som dessutom aldrig är den samma, utan varje 
möte och situation är unik. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att snabbt kunna 
göra en primär bedömning av situationen och patienten för att bilda en uppfattning om 
situationens allvarlighetsgrad. Detta är svårt nog att göra med vuxna patienter men 
försvåras ytterligare när det kommer till att bedöma barn. Barn är en minoritet av de 
patienter som ambulanspersonal stöter på prehospitalt, vilket kan medföra en ökad 
osäkerhet och stresspåslag vid omhändertagandet. Som ovan nämnt finns det studier 
som visar på att många ambulanssjuksköterskor upplever en otrygghet vid situationer då 
de får barn som patienter. Otryggheten kan i sig medföra en risk för eventuella misstag, 
misstag som eventuellt hade kunnat undvikas, misstag som ska undvikas.  

Genom den här studien finns en förhoppning att med en kvalitativ ansats kunna belysa 
ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn prehospitalt, och genom att 
kartlägga dessa erfarenheter erhålla en bättre förståelse för vilka förutsättningar som 
krävs för att ambulanssjuksköterskan ska känna sig tillräckligt förberedd och trygg i att 
vårda barn i en prehospital miljö.  

3 SYFTE 
Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en 
prehospital miljö.  
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4 METOD 
4.1 Design 

Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med kvalitativt design, där 
metoden Critical Incident Technique (CIT) användes. För att använda CIT krävdes 
intervjufrågor som innehåller orsak, beskrivning och resultat av en händelse. Vilket 
innebär att egenupplevda händelser studeras i efterhand (Flanagan, 1954).  

Kvalitativ forskning utgår från att varje människa är unik, att människans 
verklighetsuppfattning är individuell och formas och präglas av hens tolkningar. I 
uppsatsen valdes en induktiv ansats som användes för att undersöka människors 
upplevelse av, eller uppfattningar om ett visst fenomen. Uppsatsen riktade sig mot 
ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn prehospitalt (Kristensson, 2014). 
Datamaterialet inom kvalitativ metod i studien består av förklarande beskrivningar från 
intervjuer (Polit & Beck, 2017). Informationen från intervjuerna presenteras nedan i 
form av text som har bearbetats efter en mall för innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

4.2 Urval 

Undersökningsgruppen bestod av 10 informanter. Inklusionskriterier var 
specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård, män som kvinnor i olika 
åldrar och som har erfarenhet av att vårda barn i prehospital miljö. Informanternas 
yrkesaktiva år har inte begränsats, detta för att studiens fokus ligger på den specifika 
upplevelsen. En upplevelse ambulanssjuksköterskan kan ha erhållit oberoende av antal 
år informanten har arbetat. Det resulterade i att 6 män och 4 kvinnor i åldern 28-60 år 
medverkade i intervjuerna, vilket anses är av värde då båda könen är representerade och 
att det finns en ansenlig variation i ålder.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Inför att intervjuerna skulle genomföras skickades ett informationsbrev till 
verksamhetsledare (Bilaga 4) på respektive ambulansstation i Västra Götalandsregionen 
som önskades inkluderas i studien. Efter godkännande avtalades tid och plats med 
informanter som arbetade på dessa stationer och utförde intervjuer utifrån ett 
gemensamt utarbetat frågeformulär. Samtliga 10 informanter fick läsa igenom och 
signera en samtyckesblankett, där syftet med studien och tillvägagångsättet tydligt 
framgick. De fick avbryta sin medverkan när som om det var önskvärt och de förblev 
anonyma i uppsatsens vidare gång.   

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer på 30-45 minuter, som 
genomfördes på de två respektive ambulansstationerna i Västra Götalandsregionen 
under november - december 2019. Författarna gjorde fem intervjuer vardera. 
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Intervjuguide (Bilaga 1) användes som stöd, men genom att ha några större 
frågeområden istället för många detaljerade frågor, kunde samtalet föras mer naturligt 
och låta personen själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika saker kom upp. 
Syftet med intervjuerna var att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför 
att personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. 
Intervjuguiden provades med en pilotundersökning som genomfördes i förhand. Det 
gjordes få ändringar, men det fick tilläggas några följdfrågor som säkerställde att de 
öppna frågorna i intervjuguiden svarade till syftet. Samtliga intervjuer blev inspelade på 
diktafon. 

4.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har använts för att granska och tolka de transkriberade 
intervjuerna. En analys med kvalitativ ansats innebär utifrån ett i förväg utarbetat 
kodningsschema eller en mall, baserad på en modell eller teori. Forskaren rör sig från en  
modell eller teori till utsagor i den text som analyseras. Kvalitativ ansats omfattar en 
rörelse mellan konkreta beskrivningar och teoretisk förståelse, vilket möjliggör att 
integrera ett ytligt mönster med en djupare förståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2017). 

Under analyseringen av all data önskades det att finna likheter, skillnader och mönster 
när intervjumaterialet granskades och tolkades. All data analyserades med hjälp av en 
innehållsanalys utifrån metod av Graneheim och Lundman (2004). All data gicks 
genom och en överblick skapades över de transkriberade intervjuerna. Med en tydligt 
strukturerande metod gått igenom och identifierat mönster, likheter och skillnader 
genom att bryta ner texten i små koncisa referat. Dessa placerades ihop efter innebörd 
och mening i en tabell som sedan tillsammans formade olika koder. Koderna utgör 
sedan grunden för huvudsakliga kategorier, men även för eventuella underkategorier. På 
så vis kan kategorierna forma ett övergripande huvudämne (Graneheim & Lundman, 
2004). Exempel på hur analysen process ses på nästa sida i Tabell 1. Underkategorier 
och kategorier har valts att ha med i denna tabell för att tydliggöra processen hur 
innehållsanalysen gått till väga. I vissa huvudkategorier fanns inga underkategorier och 
därför har denna ruta lämnats blank i de exemplen.  
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Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Vi fick inte så 
mycket 

information 
innan från sos, 

vi fick inte 
vikt eller ålder 
som man hade 

velat ha.  

Fick inte så 
mycket 

information 
från sos som 

man hade 
velat ha.  

För lite 
information 

från sos.  

Bristande 
information 

från sos 
försvårar.   

Information inför 
ambulansuppdrag.   

Vad som kan 
få mig mer 

lugnare, 
mindre orolig 
eller stressad 

när jag får 
larm om barn, 
mer erfarenhet 
helt klart. Det 

är det som 
avgör.  

Vad som kan 
få mig 

lugnare, 
mindre orolig 
eller stressad 

på barnlarm är 
erfarenhet, det 
är avgörande.  

Erfarenhet 
lugnar, 

avgörande.  
 Erfarenhet lugnar och 

skapar trygghet. 

Man har med 
sig det här i 
bagaget om 
man säger 
så… Det är 
något som 

kommer sitta 
i, det är något 
som kommer 

sitta i och man 
aldrig kommer 

glömma.  

Man har med 
sig det här i 
bagaget. Det 
är något som 

kommer sitta i 
och man 

aldrig 
kommer 
glömma.  

Kommer 
aldrig 

glömma.  
 Upplevelser som lämnar 

intryck.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Under studiens genomförande har hänsyn tagits till etiska överväganden. Informanterna 
fick information om att de när som under intervjun kan avbryta. Då intervjuerna noga 
planerades in att utföras med gott om tid, fanns det även tid för samtliga informanter att 
fortsätta prata om sina känslor efter intervjun formellt avslutats, även här försäkrades 
total sekretess. All data behandlades konfidentiellt, informanterna namnges endast som 
ett nummer i studien, inga uppgifter i studien kan kopplas till någon informant 
personligen. Verksamhetschefer för ambulanssjukvården på respektive 
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ambulansstationer fick forskningsplanen innan intervjuer påbörjades (Bilaga 2). En 
samtyckesblankett (Bilaga 3) delades ut där studiens syfte och villkor framkom och som 
undertecknades av samtliga som deltog i studien. Utifrån Vetenskapsrådets etiska 
principer (2002) blev all data behandlat konfidentiellt och inhämtad information var 
under hela studiens tid förvarad inlåst. Alla personuppgifter blev behandlade enligt 
dataskyddsförordningen (SFS 2018:218). Efter studiets slut blir allt destruerat och 
insamlad data får endast användas i uppsatsens forskningsändamål.  

5 RESULTAT 

Dataanalys och databearbetning resulterade i nio olika kategorier som presenteras 
nedan: Minoritet av ambulansuppdrag involverar barn, Information inför 
ambulansuppdrag, Viktigt med kollegialt stöd i en svår situation, Närstående 
påverkar situationen, Vinna barns förtroende är avgörande, Egen erfarenhet lugnar 
och skapar trygghet, Egna barn som närstående uppkallar känslor, Upplevelser som 
lämnar intryck och Möten med olika kulturer och språk.  

Andra kategorin ledde till tre olika underkategorier: Bristande information från SOS 
försvårar, Ovetskap inför ambulansuppdrag bidrar till ökad stress och Förberedelser i 
ambulansen på väg till det sjuka barnet.  

Tredje kategorin ledde till två olika underkategorier: Kollega kan ge stöd och trygghet 
och Kollega kan orsaka stress och oro.  

Fjärde kategorin ledde till två olika underkategorier: Närstående kan försvåra och 
Närstående kan underlätta.  

Utifrån dessa kategorier och underkategorier kommer resultatet vidare att presenteras i 
form av text. Citat från olika intervjuobjekt finns refererat. Tabell 2 på nästa sida 
presenterar en översikt på samtliga kategorier och underkategorier.  
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Tabell 2. 

Minoritet av ambulansuppdrag involverar barn 

Information påverkar arbetet 

− Bristande information från SOS försvårar 
− Ovetskap inför ambulansuppdrag bidrar till ökad stress 

− Förberedelser i ambulansen på väg 
 till det sjuka barnet 

Viktigt med kollegialt stöd i en svår situation 

− Kollega kan ge stöd och trygghet 
− Kollega kan orsaka stress och oro 

Närstående påverkar situationen 

− Närstående kan försvåra 
− Närstående kan underlätta 

Vinna barns förtroende är avgörande  

Egen erfarenhet lugnar och skapar trygghet 

Egna barn som närstående uppkallar känslor 

Upplevelser som lämnar intryck 

Möten med olika kulturer och språk 

5.1 Minoritet av ambulansuppdrag involverar barn 

Samtliga som medverkade i studien beskrev att ambulansuppdrag gällande barn alltid 
gav ett extra stresspåslag, att de aldrig kände sig nog förberedda och att det är svårt att 
preparera inför uppdrag som involverade barn då de är så pass olika.   
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”Det är nog ändå hela grejen, det händer så sällan att vi åker ut på allvarliga 
barnlarm. Man får verkligen tänka till i varje moment att man gör rätt sak, 
använder rätt material och ger rätt läkemedels doser…” (informant 6). 

Resultatet visar på att lite rutin med barn skapar en rädsla över att förvärra eller göra fel 
i situationen, jämfört med vuxna patienter som informanterna är mer vana vid. 
Osäkerhet och att känna sig mindre kompetent är betungande uppger informanterna. Det 
är bristen på erfarenhet, träning och kunskap som orsakar ett lågt självförtroende som 
vårdutförare hos ambulanssjuksköterskan. Larmen om akuta och svårt sjuka barn är för 
få för att det ska vara möjligt att få den kompetensen som leder till en 
bekvämlighetsnivå som är önskvärd upplevde informanterna.  

”Det är alltid en utmaning eftersom barn inte tillhör vår vanligaste 
patientgrupp och det kan uppstå svårigheter. Till exempel att sätta infarter och 
undersöka, då barn skiljer sig från vuxna” (informant 7). 

5.2 Information inför ambulansuppdrag 

Nedan kommer de tre underkategorier som funnits till huvudkategorin Information 
inför ambulansuppdrag att beskrivas mer ingående.  

5.2.1 Bristande information från sos försvårar 

I arbetet prehospitalt är det en stark önskan från informanterna att uppdraget som 
skickas ut till ambulansen från SOS kunde varit mer informativt, en faktor som 
informanterna upplever kunnat göra stor skillnad för dem i sitt arbete.  

”Om man tänker på SOS, det blir ofta så tycker jag på larm med barn att man 
inte får den informationen man vill ha och tycker är viktig tycker jag…” 
(informant 5). 

Ambulanssjuksköterskorna menade i intervjuerna att det oftast var för lite information 
om ärendet varje gång de åkte på barnlarm. Vilket de till viss del förstod var svårt 
utifrån larmcentralens perspektiv, hur de skall sortera ut viktig information och vilka 
frågor som hinns med. Dock när informationen från SOS är bristfällig i så pass stor 
bemärkelse upplevde informanterna detta som ett problem för dem i sitt arbete. Det 
upplevdes svårt att inte ha möjligheten att förbereda sig så mycket som möjligt redan på 
vägen ut, då de ansåg detta ytterst värdefullt. Stressnivån kring oklara omständigheter 
på barnlarm är påfrestande. Man vill veta så mycket som möjligt för att göra det bästa 
man kan för patienten.  

”Det mest utmanande med att få larm om dåligt barn är alla frågor du vill ha 
svar på direkt redan i bilen på vägen ut, men du sällan får svar på innan du 
kommer på plats. Och då måste du agera i stunden utan förberedelse…” 
(informant 1). 
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5.2.2 Ovetskap inför ambulansuppdrag bidrar till ökad stress 

Larm om ett dåligt barn skapar i många situationer en stress i sig, men en faktor som 
förvärrar denna upplevelse är ovetskapen om situationen ambulanssjuksköterskan är på 
väg till. Det har tidigare i resultatet nämnts att en faktor som försvårar för 
ambulanssjuksköterskan är bristande information om utlarmningen från SOS. Den här 
bristande informationen leder tydligt, visar resultatet från intervjuerna, till upplevd 
stress, känsla av osäkerhet och anspänning hos ambulanssjuksköterskan.  

”… men vi vet ju ingenting, och vi får inte reda på någonting om det innan vi 
är framme på plats…” (informant 9).  

”… man var inte riktig förberedd på att det skulle vara ett så pass dåligt barn. 
Så då får man ställa om, och det blir en stressfaktor” (Informant 3).  

Av flertalet anledningar som kommer fram i studiens resultat upplever 
ambulanssjuksköterskan oavsett att larm på ett akut sjukt barn prehospitalt förorsakar en 
påtaglig stress. Stress som troligen hade kunnat undvikas till viss del om andra 
förutsättningar funnits. Stress som eventuellt kan påverka ambulanssjuksköterskans 
beslut och som kan kosta tid, tid som kanske inte finns i värsta tänkbara scenario.  

”Att jag blir… Jag blir lite stressad, och jag får påtagligt högre puls på väg till 
ett dåligt barn” (informant 4).  

”Påtaglig stress. Det är ju en naturlig reaktion, som jag tror många av oss 
känner. När man åker på barn, dåliga barn... Och… pulsen går alltid upp lite 
extra” (informant 2). 

”Man vill inte att något ska gå fel… man stressar upp sig lite extra när man får 
larm om dåligt barn” (informant 3). 

5.2.3 Förberedelser i ambulansen på väg till det sjuka barnet 

En faktor som flertalet informanter har nämnt underlätta för dem är förberedelse, något 
som börjar i ambulansen på väg till patienten. Att i utlarmningen från SOS få 
information som kan hjälpa dem att förbereda sig, så att de redan i ambulansen ska 
kunna tänka brett om vad det kan röra sig om för sjukdomstillstånd för barnet, vilka 
mediciner och doser som kan tänkas ges på plats är en förutsättning som upplevs 
väsentlig framkom det under studien.  

”Så vi går igenom väldigt noggrant innan vi kommer fram vem som ska göra 
vad och vad vi ska ta med in till patienten…” (informant 6).  

”Innan vi kom till platsen var det mest fokus på att vara påläst, alltså vara väl 
förberedd med doser och så vidare…” (informant 3).  

Att tillsammans med sin kollega redan i ambulansen diskutera vilket material som 
behöver tas med in till patienten, vilka undersökningar som kan behöva prioriteras och 
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så vidare skapar ett lugn och trygghet i situationen upplever flertalet av de informanter 
som deltagit i denna studie. Förbereda sig för att arbeta systematiskt och att redan innan 
de mött patienten tänka på eventuella arbetsdiagnoser och att få förutsättningar för att 
just kunna göra detta, är en faktor som upplevs underlätta arbetet sedan väl på plats hos 
barnet framkommer det i studiens resultat.  

5.3 Viktigt med kollegialt stöd i en svår situation 

Nedan kommer de två underkategorier som funnits till huvudkategorin Viktigt med 
kollegialt stöd i en svår situation att beskrivas mer ingående.  

5.3.1 Kollega kan ge stöd och trygghet 

Att det är av vikt vem ambulanssjuksköterskan arbetar ihop med i sitt team, det 
framkom tydligt under studiens intervjuer. Flertalet informanter uppgav att det var 
skillnad att arbeta ihop med en sjuksköterska som de då har möjlighet att bolla idéer, 
tankar, medicinska frågor och alternativ med, samt olika behandlingsmöjligheter. 
Flertalet uppgav att de av denna anledning upplevde en större trygghet i situationerna 
med akut sjuka barn prehospitalt än om de arbetade ihop med en ambulanssjukvårdare 
eller en väldigt oerfaren kollega. Det ska dock framkomma tydligt att anledningen till 
att de kände större trygghet i att arbeta ihop med en sjuksköterska istället för en 
ambulanssjukvårdare var just den medicinska kunskapen som kommer med 
sjuksköterskans utbildning.  

”…det blev lugnande nu, att veta att han var trygg i sin roll liksom och jag 
skulle få stöd av en till sjuksköterska” (informant 1). 

”Det var lugnande för mig att veta att det fanns en erfaren sjuksköterska som 
kom i den assisterande ambulansen…” (informant 1).  

Under studien framkom det också att många informanter bad SOS om en assisterande 
ambulans på alla uppdrag som innefattar dåliga barn. Detta då det lugnade dem att ha 
vetskapen om att det kommer minst en sjuksköterska till men också att det kommer 
komma fler händer och kollegor att resonera med. Detta val uppgav de, resulterade till 
att de upplevde mindre stress över situationen och därmed var en faktor som 
underlättade vid dessa uppdrag.  

”Sen känns det ju alltid skönt att ha med sig en bil till på larm med akut sjukt 
barn. Så att man har någon att bolla med och att det finns flera händer som kan 
hjälpa till” (informant 7).  

5.3.2 Kollega kan orsaka stress och oro 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev i intervjuerna vikten av ett kollegialt stöd och 
förväntningar till sin kollega i en akut krävande situation. Det var tydligt att kollegans 
erfarenhet och kunskap värdesattes högt och var avgörande för möjligheten att känna 
sig trygg och förbli lugn i en stressig situation. 
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”Jag blev sjukt stressad för jag var väldigt ny och jag jobbade med en 
ambulanssjukvårdare, inte en sjuksköterska. Då tycker inte jag att man har 
riktigt samma stöd” (informant 5). 

Rädslan för att göra fel skapar en oro. Den baseras mycket på vem man arbetar med, 
vilken utbildning kollegan har och erfarenhet. Rädslan baseras på att inte behöva fatta 
alla beslut själv i frågan av vilken vård som är mest lämpad, vårdnivå, vilka läkemedel 
och doser som skall ges. En avgörande faktor kring stress och oro visade sig vara att 
man känner sig kollega och vet hur hen arbetar för att själv känna sig trygg. 

”… vi började prata direkt vad och hur vi skulle tänka, och jag kände väl direkt 
en ganska… en oro. För den jag jobbade med då hade jag aldrig jobbat med 
förut. Så där fanns en rädsla för att jag inte skulle få så mycket hjälp av min 
kollega…” (informant 1).  

5.4 Närstående påverkar situationen 

Nedan kommer de två underkategorier som funnits till huvudkategorin Närstående 
påverkar situationen att beskrivas mer ingående.  

5.4.1 Närstående kan försvåra  

I mötet med ett barn som patient finns oftast en närstående på plats och är ofta den 
person som ringt in larmet. De närståendes närvaro kunde upplevas som utmanande i 
flera av tillfällen, något som samtliga informanter påpekade. Ett barn i behov av vård är 
för en närstående, en traumatisk upplevelse. En situation som ofta skapar oro, rädsla och 
panik. En närstående behöver få förtroende och tillit till ambulanssjuksköterskan och 
våga lita på att de gör sitt bästa. Informanterna upplevde att närstående kunde 
försvårade deras arbete med barnen då de kan överföra sin stress och rädsla över på 
barnet och på så vis resultera i att både närstående och barn behöver omhändertas och 
lugnas. Det innebar att viss fokus från ambulanssjuksköterskan som borde ligga på 
barnet fick läggas på de närstående för att kunna hantera situationen, därmed kunde 
närstående bli en faktor som försvårade för ambulanssjuksköterskan. Att ge information 
om vad som görs och vad som kommer att ske upptar deras tid och fördröjer deras 
vårdutförande. Kliniska bedömningar som vitala parametrar försvårades om inte 
ambulanssjuksköterskan fick närma sig och ”ta över” barnet, då föräldrarna ville vara 
med och hade svårt att lugna ner sig. 

”Det som är svårt med barn framförallt tycker jag, är ju att man ofta har 
anhöriga som man också måste se till ” (informant 8).  

Ett barnlarm kan innebära en krävande situation då omständigheterna kan upplevas som 
att ambulanssjuksköterskan har fler patienter än en, trots att det bara är barnet som är i 
behov av bedömning och vård. Detta på grund av att barn i majoriteten av fallen har en 
närstående på plats. En närstående som ambulanssjuksköterskan också behöver 
omhänderta mer eller mindre, en närstående som behöver information och inkluderas 
för att de ska lugnas och förstå hur barnet mår och vad som händer i situationen. I och 
med att ambulanssjuksköterskan då både behöver bedöma och vårda barnet men också 
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ta hand om närstående och ge denne stöd, upplevde informanterna ofta en känsla av att 
ha två patienter istället för en de behöver fokusera på. Informanterna menade på att det 
var viktigt att anpassa vården, vara pedagogisk kring allt som händer barnet, så att även 
barnen förstår, detta ger då ger en lugnande effekt. Att få med sig närstående i ett tidigt 
skede och skapa en trygghet kan vara utmanande då de ofta är rädda relaterat till att 
barnet, som ofta är deras käraste familjemedlem och de har en känsla av att behöva 
skydda, är utsatt för allvarlig händelse eller sjukdom.  

”Barn har ofta oroliga föräldrar, som på något sätt också behöver ses till. Så 
på det viset blir det två patienter istället för en på något vis…” (informant 8). 

Att lugna ner föräldrar upplevs som en större del av vårdandet av barnen då deras stress 
smittar av sig till barnet i onödan. I flera av tillfällen vore det önskvärt att vara två 
sjuksköterskor på barnet direkt. 

”Man behöver lugna föräldrarna innan man kan ta hand om barnet ibland, för 
deras oro smittar av sig liksom” (informant 8). 

När det blir fler patienter än barnet, anser informanterna att det kan ta onödigt lång tid 
innan de kan tillnärma sig och påbörja vårdandet.  

5.4.2 Närstående kan underlätta 

Majoriteten av informanterna uppgav att barnens närståendes närvaro påverkade 
situationen. Flertalet informanter uppgav att barnens närståendes känslor ofta speglade 
av sig på barnen. Med det menades att om de närstående var lugna och kände en 
trygghet gentemot ambulanspersonalen genererade ofta detta lugn även ett lugnt barn 
som också kände en trygghet i situationen. Vissa informanter beskrev just att de, om 
barnets tillstånd tillät, gav närstående uppmärksamhet först. Att på så sätt skapa ett lugn 
hos de närstående, men också ser barnet då att närstående inte är rädda för 
ambulanspersonalen vilket även får dem att känna lugn och trygghet gentemot 
ambulanspersonalen.  

”Generellt så tycker jag, att om man får med föräldrarna, och får med sig dom 
tidigt, blir det att dom känner en trygghet i mig som vårdare och som person. 
Så blir vården kring barnen enklare” (informant 10).   

De sjuka barnens närstående kan vara till stor hjälp i vården för ambulanspersonal, det 
bekräftar flertalet av informanternas upplevelser. Att vårda akut sjuka barn i en 
prehospital miljö innebär en komplex situation som kan innefatta många olika 
stressmoment. Men att närstående är lugna, litar på ambulanspersonalen och inger ett 
lugn för barnen som behöver undersökas eller behandlas underlättar alltid situationen 
enligt informanterna som intervjuats. Ibland kan barnen behöva sitta nära dem eller i 
deras knä för att undersökas, ibland kan det räcka med att närstående finns i närheten 
och ibland kan näststående hjälpa genom att själva utsätta sig för undersökningen först 
för att visa barnen att det är ofarligt. Exempel att sätta saturationsmätaren på sitt eget 
finger innan barnet är ok med att ha det på sitt.  
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5.5 Vinna barns förtroende är avgörande 

”När man träffar och vårdar barn så gäller det att vinna deras förtroende” 
(informant 7). 

Tillvägagångssättet att närma sig barnen kan se olika ut. För att vinna deras förtroende 
måste ambulanssjuksköterskan närma sig barnen utifrån deras nivå och villkor, 
beroende på hur mottagliga dom är. Känslan av att ibland hamna i en situation där deras 
arbetsroll till större del handlade om att skapa en relation till barnet, istället för att 
omedelbart få påbörjat undersökning och behandling, upplevdes besvärande vid flera 
tillfällen. Det är ett annorlunda förhållningssätt med barn än till vuxna. Det är svårt att 
resonera med ett barn och särskilt de yngre som inte har verbalt språk ännu. Ett par 
informanter påpekade att barnens rädsla gentemot dem som vårdutförare lätt kunde leda 
till missförstånd och misstillit som försvårade processen med att bygga förtroende. 
Några menade att erfarenhet skapar bättre förutsättningar för att läsa av situationen en 
står i.  

”Man lär sig försöka hålla sig lugn inför barnen, att samtala, att lyssna och ha 
ett tillåtande klimat, att få gråta, hålla om och krama barnen om det tillåts” 
(informant 9). 

5.6 Egen erfarenhet lugnar och skapar trygghet 

En faktor som tydligt framkom som underlättade för ambulanssjuksköterskan var 
erfarenhet. Både erfarenhet i antal år som personen arbetat, men också erfarenhet av att 
vårda just barn. Samtliga informanter uppgav att de upplevde en större trygghet i sin roll 
som ambulanssjuksköterska efter att de fått mer erfarenhet av att vårda ett akut sjukt 
barn. Det tog bort viss stress som innan funnits inför ovetskapen om nästa uppdrag som 
innefattar ett akut sjukt barn prehospitalt.  

”Det känns bättre nu med mer erfarenhet och kunskap om att vårda barn än 
när jag var ny och oerfaren” (informant 7).  

”Det är alltid en stressfaktor involverat i detta, och där har man blivit lugnare 
och lugnare med mer erfarenhet” (informant 10).  

Under intervjuerna framkom det att med mer erfarenhet så reflekterade de inte i samma 
utsträckning att det var just ett barn de hade som patient. De upplevde att de fick ett 
lugn och upplevde situationen mindre stressande än vad de gjort i liknande situationer 
när de var nya och oerfarna. Detta uppgav flertalet informanter vara en avgörande faktor 
som underlättade för dem i sitt arbete. 

”Vad som kan få mig mer lugnare, mindre orolig eller stressad när jag får larm 
om barn, mer erfarenhet helt klart. Det är det som avgör…” (informant 7).  
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5.7 Egna barn som närstående uppkallar känslor 

En stark faktor som uppkallar känslor hos ambulanssjuksköterskan och som tydligt 
framkommer i resultatet är just faktorn om det finns egna barn i sin närhet som 
ambulanssjuksköterskan kan relatera till. Det behöver inte innebära att 
ambulanssjuksköterskan har just egna barn, utan informanter berättar om hur de blir 
påverkade av att ha barn i sin egna privata närhet. Det kan innebära egna barn, 
barnbarn, syskonbarn eller liknande. De ser sina egna barn och sätter sig själva in i 
situationen och vilka känslor som hade kommit med det.  

”Man blir alltid mera påverkad av att åka på barnlarm upplever jag. Framför 
allt när man har barn hemma själv. Man ser sig själv i situationen på något 
vis…” (Informant 8).  

”Har man själv barn och barnbarn blir man lättare illa berörd om hur många 
utsatta barn som finns. Och hur utlämnade de är…” (informant 9).  

Framför allt väcktes starka känslor om ambulanssjuksköterskan hamnade i en situation 
där hen behövde vårda ett akut sjukt barn som var av samma kön och ålder som sitt 
egna barn hemma. Det förstärkte effekten att kunna relatera till hur de hade känt om det 
var de som befunnit sig i denna situation med sitt egna barn.  

”Jag hade själv en tio månaders hemma, och detta sjuka barn var elva 
månader. Då blev det så himla påtagligt och jobbigt…” (informant 8).  

”Jag kände att jag kunde relatera till mina egna barn hemma, vilket gjorde 
situationen mer känslomässig för mig…” (informant 4).  

Den klara majoriteten uttryckte att de upplevde mer och starkare känslor när de 
hamnade i en situation med akut sjuka barn prehospitalt och de hade egna barn i sin 
närhet de kunde relatera till. Men en informant uttryckte att hen kände ett mer lugn att 
vårda barn sedan denne själv blivit förälder, att lugnet bottnade sig i just en förståelse 
hur barn är och ter sig i ett friskt- och sjukdomstillstånd.  

”Jag är nog säkert tryggare nu sedan jag har fått egna barn…” (informant 10).  

5.8 Upplevelser som lämnar intryck 

Att vårda ett akut sjukt barn prehospitalt, är en intensiv upplevelse. En upplevelse som 
samtliga informanter minns starkt. Att se ett barn fara illa eller bli akut sjukt är 
känslosamt. Att se, vårda och erfara ett akut sjukt barn är en upplevelse som bärs med 
under resten av livet. Det är en upplevelse som inte glöms, utan bärs med i minnet.  

”Man har med sig det här i bagaget om man säger så… Det är något som 
kommer sitta i, det är något som kommer sitta i och man aldrig kommer 
glömma” (Informant 2).  
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”Minnet av att vårda ett riktigt sjukt barn följer med en resten av livet…” 
(Informant 6).  

”Det är något som har satt sig, som jag kommer bära med mig resten av 
livet…” (Informant 2).  

Inte alla minnen som informanterna delade med sig av under intervjuerna innebar att de 
vårdade just barnen. Vissa upplevelser de delade med sig av innebar att de tog hand om 
barn som närstående till den sjuka patienten, vilket innebar en minst lika stark 
upplevelse.  

”Upplevelsen av att sitta med tre små barn som är anhöriga till den avlidna 
mamman, det var fruktansvärt!” (informant 9).  

Många informanter uppgav att under själva vårdandet var de fokuserade, och 
reflekterade inte speciellt på omständigheterna eller att det alltid var just ett barn de 
träffade och vårdade. De uppgav att innan och under uppdraget höll de fokus och 
arbetade på, gjorde de uppgifter de behövde. Men efteråt när de fick tid att reflektera 
kom många känslor upp, känslor över just att det var ett sjukt eller utsatt barn de just 
mött och känslor över den situation de precis upplevt. Många beskriver en påtaglig 
mental utmattning efter uppdragen som involverat barn.  

”Under själva vårdandet var jag så himla fokuserad, då hann jag inte tänka 
efter. Men efteråt så brast det för mig lite…” (Informant 8).  

”Mer vad jag minns… om just den här specifika händelsen är att samtliga som 
varit på plats, båda besättningarna är helt… Helt slut efter det här. Mentalt” 
(Informant 2).  

Oavsett hur upplevelserna har skilt sig för de olika informanterna har samtliga uppgett 
att det varit en starkt och intensiv upplevelse att erfarna ett ambulansuppdrag som 
involverat ett barn. Många uppger också att dessa upplevelser har följt dem länge i 
minnet, och att när de fått andra uppdrag efteråt har dessa starka upplevelser och 
minnen gjort sig påminda igen.  

”Tankarna kommer tillbaka när man får andra larm på dåliga barn som 
påminner mig om det jag har varit med om tidigare” (Informant 2).   

5.9 Möten med olika kulturer och språk 

”Jag skulle säga att det som var utmanande var när man kom hem till den här 
familjen som hade en annan kultur. Det kändes som vi var från två olika 
världar som möttes…” (informant 9). 

Ungefär hälften av informanterna upplevde att olika kulturer har olika sätt att hantera 
sjukdom, syn på vilka roller närstående har och även vad som är 
ambulanssjuksköterskans uppgifter i omhändertagandet av det sjuka barnet. 
Ambulanssjuksköterskorna fann att olika kulturer hade olika sätt att uttrycka smärta, 
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sorg och oro på. Tolkningen av uttrycken försvårades också då eventuella 
språkförbistringar förelåg samtidigt som olika kulturer möttes, det kunde skapa 
ytterligare förvirringar. Patientkontakt, inhämta anamnes och göra riktade 
undersökningar försvårades av språkhinder.  

”Man ser skillnader i kulturer när man möter barn som är patienter och brister 
i kommunikation förekommer på grund av språkförbistringar” (informant 10). 

Informanterna ansåg det som svårt att bedöma information och hur allvarlig situationen 
är när språket både begränsar och försenar behandlingen.  

6 DISKUSSION 
6.1 Resultatdiskussion 

En faktor som är speciell med just barn och som informanterna upplevde kunde försvåra 
situationen var barnens närstående. Ofta var de närstående väldigt oroliga och detta 
resulterade ofta i att de kunde vara i vägen, eller att genom sin egen stress stressa upp 
barnet i fråga som då kunde börja gråta eller bli mycket svår att bedöma och vårda. 
Närstående kan inverka på barnen med känslor och/eller sitt beteende, om närstående är 
rädda eller stressade blir inte sällan också barnet i fråga det (Nordén, Hult & Engström, 
2013; Gunnvall et al. 2017). När de närstående är så pass stressade att det påverkar 
barnet har ambulanssjuksköterskan inget annat alternativ än att ibland, om barnets 
sjukdomstillstånd tillåter det, vända sig mot närstående och lugna denna först. Som följd 
av detta upplever ambulanssjuksköterskan att hen har mer än en patient att ta hand om. 
Barnet i fråga som är sjukt och är anledningen till att ambulans tillkallades. Men sen 
också är inte sällan minst en närstående som är på plats i behov av att bli lugnad, få en 
trygghet och få en förklaring om vad som händer och vad som ska/kan hända. Nordén, 
Hult och Engström (2013) beskriver att arbetet som ambulanssjuksköterska kräver stora 
förkunskaper och individuella förmågor för att kunna hantera situationerna de kan 
hamna i den prehospitala miljön, inte minst med barn som patientgrupp. Gunnvall et al. 
(2017) beskriver i en studie att ambulanssjuksköterskan också måste vinna ett barns 
förtroende, och närma sig barnet på en nivå och efter villkor som barnet känner sig 
trygg och lugn i. Detta för att kunna förstå hur just det barnet förmedlar sina känslor 
eller smärta/obehag. Något som informanterna beskriver utmanande. Resultatet visar på 
att många informanter upplevde det svårt att kommunicera med barnen, även om barnen 
var i en verbal ålder så kunde det vara utmanande att just vinna rädda, oroliga eller 
nervösa barns förtroende som i sin tur ledde till att de ordentligt kunde undersöka dem. 
Ovan nämns några av de faktorer har kommit upp i studiens resultat som påverkar 
ambulanssjuksköterskan i en negativ betydelse och i sin tur påverkar möjligheten att ge 
god vård. Hade det funnits andra förutsättningar för ambulanssjuksköterskan, så som 
mer utbildning för att hantera barn som patient hade den negativa påverkan i dessa 
situationer eventuellt inte varit lika påtaglig som den nu är enligt samtliga informanter.  

Inte sällan upplevde informanterna att när de får uppdrag som just involverar barn ber 
de ofta SOS om ytterligare en ambulans som assistans direkt. Detta för att ha ytterligare 
händer som kan hjälpa till på plats, men också för att ha ytterligare en sjuksköterska att 
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bolla tankar och idéer med. Ofta arbetar ambulanssjuksköterskan ihop med en 
ambulanssjukvårdare, en person som inte har samma medicinska kunskap som 
ambulanssjuksköterskan och därför inte heller är en person att bolla medicinska 
alternativ med. Att vara ensam medicinskt ansvarig utan någon att bolla sina tankar med 
kan upplevas som påfrestande och stressfullt enligt informanterna, också om de arbetar 
ihop med en kollega som är väldigt oerfaren upplever de denna känsla. Denna 
påfrestande och stressande känsla upplevs än mer intensiv på de uppdrag som 
involverar barn enligt resultatet. Enligt Cushman et al. (2010) är det känt just att 
ambulanssjuksköterskor har låg bekvämlighetsnivå när det kommer till att vårda barn 
och att anledningen är att de sällan hamnar i situationen då de behöver vårda barn, 
därför får skral erfarenhet och därför inte får en möjlighet att bygga upp en 
bekvämlighet med de situationerna. Med den kunskapen kan slutsatsen dras att om 
ambulanssjuksköterskan hade haft möjlighet att snabbare få mer erfarenhet av att vårda 
barn som patient hade denna osäkerhet inte varit lika frekvent som den nu visat sig vara.  

Att inte få all önskad information redan i utlarmningen från SOS var en faktor som 
många informanter påpekade försvårade situationen för dem, och ledde till ”onödigt” 
stresspåslag. Resultatet av denna studie visade att informationen från SOS sällan 
innehöll den information som ambulanssjuksköterskan kände var av stor vikt, exempel 
information om barnets vikt och ålder. Eventuellt erhöll de ålder, men då barn utvecklas 
olika och därmed kan variera i vikt ger detta ingen möjlighet för att förbereda sig så 
pass mycket som önskat. En tanke som oundvikligt uppenbarar sig för författarna är om 
detta kan bero på att även SOS upplever en ovana gällande uppdrag som involverar 
barn. Enligt Nordén, Hult och Engström (2013) är endast cirka 8-10% av de samtal som 
SOS tar emot årligen samtal om barn som är i behov av akutsjukvård. Det är således 
endast en tiondel av larmen från SOS som involverar barn. Nordén, Hult och Engström 
(2013) menar vidare på att den låga siffran leder till en ovana hos 
ambulanssjuksköterskan som kan ge förödande konsekvenser.   

Upplevelsen av att ha ett kollegialt stöd kan påverka otroligt mycket för 
ambulanssjuksköterskans upplevelse i en positiv bemärkelse (Bohström, Carlström & 
Sjöström, 2016). Att känna trygghet i sin kollega, att ha en kollega som är känt erfaren 
och/eller har samma medicinska kunskap som ambulanssjuksköterskan själv var 
lugnande och stressreducerande. Även den egna erfarenheten hade stor roll i 
ambulanssjuksköterskans upplevelse, mer erfarenhet skapade ett lugn och med mer 
erfarenhet upplevdes mindre stress. Så att erfarenhet och trygg kollega påverkar positivt 
är tydligt i resultatet, men en svårighet i detta är att alla individer är olika. Det är bara 
den enskilda individen som kan avgöra när denna fått ”tillräckligt” med erfarenhet för 
att känna sig trygg.  

Enligt Gunnvall et al. (2017) kan närstående just vara både en stress- och hjälpande 
faktor för ambulanssjuksköterskan. Vilket även resultatet av denna studie styrker, att 
beroende på hur de närstående agerar kan det underlätta markant för dem i deras möte 
med barnen. Om närstående agerar lugnt gentemot ambulansen smittar detta ofta av sig 
på barnet i fråga som då ofta också agerar lugnt. Närstående känner ofta barnen väl och 
kan hjälpa ambulanssjuksköterskan i sin bedömning, exempel om detta beteende barnet 
har nu är avvikande från barnets habitualtillstånd.  
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Studiens resultat visar på att ambulanssjuksköterskan upplever många och olika känslor 
relaterat till att vårda barn. Informanterna uppgav att brist på information inför ett 
ambulansuppdrag ökar stressnivån, då detta tar bort möjligheten för dem att kunna 
förbereda sig på kommande situation i ambulansen på väg till platsen. Bohström, 
Carlström och Sjöström (2016) redogör i en studie att just oklara omständigheter och att 
få ambulansuppdrag som involverar barn ökar stressnivån för ambulanssjuksköterskan. 
De här omständigheterna upplevde informanterna i denna studie som frustrerande, de 
upplevde att detta var omständigheter som lätt kan påverkas till de positiva istället. Att 
de bland annat genom ett bättre samarbete med SOS som tar emot larmsamtalen förstår 
vilken information som är av vikt för ambulanssjuksköterskan att erhålla inför ett 
uppdrag.  

Informanterna uppger att minnesbilder från att ha vårdat sjuka barn sitter med dem för 
livet och är upplevelser de känner har påverkat dem i deras arbete. Enligt Bohström, 
Carlström och Sjöström (2016) studie bär många ambulanssjuksköterskor på minnen 
från tidigare upplevelser av att ha vårdat barn, och att dessa minnen påverkar dem inför 
nästkommande uppdrag som involverar barn. Bohström, Carlström och Sjöström (2016) 
menar också på att många av dessa minnen kan tolkas som PTSD och att det av den 
anledningen är av stor vikt att lyfta och prata om dessa upplevelser. Informanterna till 
denna studie uppger att de får betydande stöd av sina kollegor och att det är skönt att 
prata med dem efter ha upplevt någonting starkt i sitt arbete, som att vårda ett sjukt barn 
i en prehospital miljö. Det stödet kan med stor sannolikhet motverka exempel PTSD.  

En annan faktor som många av informanterna uppgav i denna studie påverkade dem var 
om de själva hade barn i sin närhet i hemmet, om de var föräldrar, mor- farföräldrar, 
hade syskonbarn eller liknande. Det framgick i resultatet att de som hamnade i en 
situation där de vårdade ett barn som påminde dem om barnet i deras egen närhet 
hemma upplevde detta som mycket påfrestande. Enligt Cushman et al. (2010) menar 
ambulanspersonal att deras brist på erfarenhet angående att vårda barn påverkar dem 
negativt. Men en informant i denna studie menade på att erfarenheten av att ha egna 
barn påverkade positivt istället, då hen förstod bättre hur barn fungerar och hur ett 
friskt/sjukt barn ter sig.  

6.2 Metoddiskussion  

I denna studie har en kvalitativ metod valt att användas, detta då studiens syfte var att 
belysa ambulanssjuksköterskors egna upplevelser. Enligt Polit och Beck (2017) är det 
studiens syfte som styr val av metod, och kvalitativ ansats är bra att använda sig av för 
att ge en djupare förståelse inom det område som är tänkt att undersökas.  

Mer exakt valdes studien att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med en kritisk 
incident teknik (CIT). Detta eftersom insamlad data gäller individuella erfarenheter och 
upplevelser hos specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård, samt dennes beteende 
och agerande av och under en specifik händelse. Metoden ansågs lämplig, då det inte 
går att sätta siffror på eller mäta upplevelser statistiskt. Den kvalitativa ansatsen tillät en 
arbetsprocess under större frihet, då det innan var okänt vad det empiriska materialet 
skulle leda till.  
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Enligt Polit och Beck (2017) kan det vara svårt att utvärdera informanter som är med i 
studien och vad som ordagrant har blivit sagt under intervjuerna. Läsaren får förlita sig 
på tolkning av den insamlade data. Forskningens kvalitet blir avgörande under 
dataanalysen och hur det sedan presenteras i resultatet.   

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju, både för att mer erfarenhet skulle erhållas 
men också för att utvärdera om intervjun svarade på studiens syfte. Pilotintervjun 
inkluderas senare i resultatet då den bedömdes hålla tillräckligt bra kvalitet. En lärdom 
som dock gjordes från pilotstudien, var vikten att informera informanterna om 
intervjuns speciella upplägg. Informanten under pilotstudien var under intrycket att hen 
skulle svara på frågor och fick tänka en stund innan hen var redo att själv istället berätta 
fritt om en valfri händelse inom området.  Det var också stor variation i hur 
informanterna delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Vissa pratar på om 
en särskild händelse detaljerad och beskriver utförligt deras upplevelser, medan andra 
har behövt flera följdfrågor för att kunna svara. Hade det funnits mer erfarenhet av att 
intervjua hade följdfrågorna troligtvis varit mer utförliga och detta hade troligtvis varit 
till hjälp för personen som blev intervjuad. Detta faktum är dock inget som anses ha 
påverkat det slutliga resultatet av studien. Men det hade kunnat underlätta analysen av 
all data för att få fram resultatet då mer irrelevant information från intervjuerna hade 
kunnat undvikas.  

Det hade troligen stärkt studien med flera informanter än 10 stycken, men antalet 
intervjuer avgränsades med tanke på tidsbegränsning för studien. Samtliga informanter 
arbetade också i samma län. Fler informanter och med större geografisk spridning hade 
kunnat stärka studiens trovärdighet ytterligare. Intensionen i urvalet var hälften män och 
hälften kvinnor som informanter, men könsfördelningen som blev med 6 män och 4 
kvinnor i olika åldrar med olikt antal yrkesaktiva år inom prehospital verksamhet är ett 
urval som väl tillgodoser ändamålet och ger studien en hög pålitlighet.  

När intervjuerna var genomförda, påbörjades transkriberingen av text. 
Transkriberingarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) 
innehållsanalys. Meningsbärande text valdes ut, blev kondenserade och kodades. Det 
ledde till nio huvudkategorier, där tre av dessa bestod av totalt sju underkategorier. Det 
är huvudkategorierna som är det empiriska stödet för uppsatsens resultat. Arbetet med 
innehållsanalysen var något tidkrävande, men värd insatsen då resultatet 
framkom systematiskt och på ett översiktligt vis. Detta ansågs trotts den tidskrävande 
insatsen som en fördel då det förenklade skrivprocessen i resultatdelen.   

De som medverkat i studien är anonyma med hänsyn till deras integritet. Resultatet har 
presenterats i text med några utvalda citat från informanterna. Den information och det 
resultat som framkommer i studien, är det som intervjuobjekt har uppgett.  

När den empiriska delen visade sig i innehållsanalysen, har det varit ett jämnt flyt och 
arbetstempo, ett resultat av att frågan om syftet besvarades kontinuerligt ställdes under 
studiets gång.   
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6.3 Konklusion 

Denna studie visar på att det finns en otrygghet hos ambulanssjuksköterskan inför att 
vårda barn prehospitalt. I resultatet framgick det tydligt att ambulanssjuksköterskan 
upplever en bristande kunskap och erfarenhet som är en förutsättning för att kunna 
utföra säker vård. Ett uppseendeväckande observandum var att samtliga informanter 
som deltog i studien upplevde en stressfaktor när det kom till att vårda barn i en 
prehospital miljö. En förkunskap fanns att det var vanligt förekommande, men det var 
överraskande att samtliga informanter i denna studie uttryckte detta. Stressen orsakades 
av olika faktorer för olika individer men två element som upplevdes avgörande av 
informanterna för att förebygga stresspåslag var erfarenhet och kunskap. Två element 
som samtliga deltagare också kände var mer eller mindre bristfälliga hos dem själva. 
Slutsatsen av denna studies resultat kan konstateras vara ett behov av mer utbildning, 
mer frekvent utbildning och att förutsättningar ges för att bli bekväm och trygg med alla 
patientgrupper ambulanssjuksköterskan kommer att stöta på i den prehospitala miljön. 
Detta är av stor vikt för att säkerställa patientsäkerheten.  

En annan framträdande faktor som ofta upplevdes påverka negativt för 
ambulanssjuksköterskorna var den information de erhöll inför uppdrag som involverade 
barn som patient. Ofta är denna bristfällig. Resultatet visar att många 
ambulanssjuksköterskor hade önskat mer eller annan information än den de erhöll av 
SOS. Detta är en omständighet som enkelt borde kunna påverkas. Ett ökat samarbete 
mellan ambulansen och SOS borde kunna resultera i att SOS kan ge 
ambulanssjuksköterskan den information hen finner av vikt inför ett uppdrag som 
involverar barn som patient i en prehospital miljö. Att erhålla rätt information kan i sin 
tur hjälpa ambulanssjuksköterskan att undvika stress i dessa situationer, mindre stress 
bidrar till ökad patientsäkerhet.  

Innan studien genomfördes fanns en förhoppning att genom studien kunna erhålla en 
bättre förståelse och kunna presentera en klarhet i vilka förutsättningar som krävs för att 
ambulanssjuksköterskan ska känna sig tillräckligt förberedd och trygg i sin roll och att 
vårda barn i en prehospital miljö. Denna förhoppning känner författarna har uppfyllts.   

6.4 Fortsatt forskning 

Forskning visar på att ambulanssjuksköterskan upplever ambulansuppdrag som 
involverar barn som stressfullt. Resultatet från denna studie styrker den tidigare 
forskningen, men påvisar också att ambulanssjuksköterskan upplever situationen med 
barn som patient prehospitalt som en komplex situation som de inte känner sig helt 
trygga i. En stor anledning till den upplevda otryggheten är brist på kunskap och 
erfarenhet.  

Resultatet på denna studie visar på ett behov för fortsatt forskning inom detta område. 
Mer erfarenhet finns det ingen genväg till, men genom fortsatt forskning kan andra 
vägar till ökad trygghet och självsäkerhet hos ambulanssjuksköterskan finnas.  
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En klinisk tillämpbarhet av denna studie i det faktiska arbetet i ambulansen idag är att 
det finns ett tydligt behov på bättre samarbete och förståelse mellan ambulansen och 
SOS. Intressant hade varit att genom undersökning innan och efter se upplevda 
resultatet av ökat samarbete med SOS, och om informationen som 
ambulanssjuksköterskan erhåller inför uppdrag som involverar barn prehospitalt är mer 
tillfredsställande än vad den idag upplevs vara.   

Exempel på fortsatt forskning är en interventionsstudie där ambulanssjuksköterskor får 
en utbildningsplan och får möjlighet att växeltjänstgöra på barnavdelning en period.  
För att sedan jämföra deras upplevelse av att vårda barn prehospitalt med 
ambulanssjuksköterskor som inte får denna möjlighet, alternativt känsla för att vårda 
barn prehospitalt innan och efter utbildningsplan och växeltjänstgöring. Resultatet kan 
potentiellt ge en lösning för hur ambulanssjuksköterskor ska kunna känna ökad trygghet 
och självsäkerhet, och därmed även öka patientsäkerheten.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide med öppna frågor. 

Semistrukturerade intervjuer. 

- Kan du beskriva en händelse där barn varit patient? 

- Vad gjorde du då? 

- Vad hände sen med barnet? 

- Vad tänkte du före och efter? 

-Vad kände du före och efter? 

- Vad var mest utmanande i detta sammanhang? 

- Finns det ytterligare någon händelse du vill berätta om eller nåt annat du vill tillägga? 

 

Följdfrågor:  

Kan du utveckla det? 
Kan du förklara mer vad du menar med det? 
Kan du ge exempel? 

 

 

 

 

 



	  

BILAGA 2 

Till verksamhetschefen för Ambulanssjukvården 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
ambulanssjukvård vid Karlstads Universitet. Vår studietid går mot sin slut och i dagarna 
har vi påbörjat arbetet med magisteruppsats.  

Vi önskar ett tillstånd att få intervjua 10 sjuksköterskor med specialistutbildning inom 
ambulanssjukvård (på 2 olika stationer inom VGR). Vårt syfte är att belysa 
specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn prehospitalt. Intervjuerna kommer 
äga rum november- december 2019. De kommer bli inspelade för att sedan 
transkriberas. Vi garanterar full sekretess. Informanter förblir anonyma. Alla som blir 
tillfrågade får medverka i studien frivilligt och får när som helst avbryta.	   Utifrån 
Vetenskapsrådets etiska principer (2002) kommer all data behandlas konfidentiellt och 
inhämtat information vill förvaras inlåst. Efter studiets slut blir ljudfiler och nerskriven 
text destruerat och insamlad data får endast användas i uppsatsens forskningsändamål. 
Vi beräknar att en intervju tar ungefär 30-45 minuter och vi hittar själva tid och rum för 
genomförandet. 

Med detta brev önskar vi ett godkännande och tillstånd för genomförandet av vårt 
examensarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Leg. Sjuksköterska Tine Svingen Erdegard & Leg. Sjuksköterska Marie Andersson 

Studenter specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet E- post: svingen_tine@hotmail.com Tlf.nr : 0703138553 E-post : 
marieandersson300@hotmail.com Tlf.nr : 0704065928 

Handledare Karlstads Universitet: Adjunkt Anders Sidenblad. E- post: 
anders.sidenblad@kau.se 

 



	  

BILAGA 3 

Samtyckesblankett 

Du tillfrågas härmed om att medverka i en intervjustudie om ambulanssjuksköterskors 
med specialistutbildning sina upplevelser av att vårda barn prehospitalt. Där syftet är att 
försöka kartlägga vilka utmaningar sjuksköterskan upplever eller har erfaret.  

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en kritisk incident teknik (CIT) eftersom 
datainsamlingen gäller en erfarenhet hos specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård, dennes beteende och agerande av och under händelsen.  

Allt intervjumaterial kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt och efter 
transkription låsas in. Ditt deltagande kan när som helst avbrytas utan att orsak behöver 
anges. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter per person. 

Verksamhetschefen har godkänt genomförandet av denna studie. 

Med vänliga hälsningar 

Leg. Sjuksköterska Tine Svingen Erdegard & Leg. Sjuksköterska Marie Andersson 

Studenter specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

E- post: svingen_tine@hotmail.com Tlf.nr: 0703138553 

E-post: marieandersson300@hotmail.com Tlf.nr: 0704065928 

Handledare Karlstads Universitet: Adjunkt Anders Sidenblad. E- post: 
anders.sidenblad@kau.se 

 

 

 



	  

BILAGA 4 

Informationsbrev 

Du tillfrågas härmed om att medverka i en intervjustudie om ambulanssjuksköterskors 

med specialistutbildning sina upplevelser av att vårda barn prehospitalt. Där syftet är att 

försöka kartlägga vilka utmaningar sjuksköterskan upplever eller erfaret. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en kritisk incident teknik (CIT) eftersom 

datainsamlingen gäller en erfarenhet hos specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård, dennes beteende och agerande av och under händelsen. 

Allt intervjumaterial kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt och efter 

transkription låsas in. Ditt deltagande kan när som helst avbrytas utan att orsak behöver 

anges. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter per person. 

Verksamhetschefen har godkänt genomförandet av denna studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Leg. Sjuksköterska Tine Svingen Erdegard & Leg. Sjuksköterska Marie Andersson 

Studenter specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

E- post: svingen_tine@hotmail.com Tlf.nr: 0703138553 

E-post: marieandersson300@hotmail.com Tlf.nr: 0704065928 

Handledare Karlstads Universitet: Adjunkt Anders Sidenblad. E- post: 

anders.sidenblad@kau.se 


