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Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och 

vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext. 

 

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. 

Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av 

att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom 

en kvalitativ innehållsanalys med en manifest och latent ansats. 

 

Resultat: Upplevelser av det vårdande mötet var en utmaning. Ambulanssjuksköterskan 

förberedde sig inför smärtbehandling under framkörningen till barnet. En bra smärtlindring var 

förenad med ett gott omhändertagande men smärtbehandlingen var svår och mångfacetterad. 

Vikten av stöd och samarbete prehospitalt från kollegorna och andra personalgrupper framkom 

liksom frustration som följd av kommunikationssvårigheter med barnet. Vikten av att skapa en 

god kontakt med barnet och dess anhöriga betonades och det fanns en upplevelse av otillräcklighet 

och utrymme för förbättring kring barn och smärta. Ambulanssjuksköterskan upplevde 

otillräcklighet i sitt yrkesutövande och mer utbildning önskades. Behovet av alternativa 

behandlingsprinciper lämpliga för barn där ambulanssjuksköterskan inte behöver sticka barnet 

efterfrågades. 

 

Slutsats: Den prehospitala vården behöver utvecklas ytterligare på flera områden avseende 

riktlinjer, metoder för att skatta barns smärta och vid omhändertagandet av de yngsta barnen. 

Mera utbildning kring barn och smärta är önskvärt samt utveckling kring andra administrationssätt 

än perifer venkateter. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Title: Ambulance nurses’ experience of pain relief to children in a prehospital context - a 

qualitative interview study 

 

 

Faculty: Faculty of Social and Life Sciences, Karlstad University 

Course: Degree project - nursing, 15 ECTS  

Authors: Magnus Ekstrand and Kristina Hed 

Supervisor: Jan Nilsson 

Examining teacher: Ingrid From 

Examinator: Jan Nilsson 

Pages: 32 

Month for the examination: August 2014 

Key words: ambulance, ambulance nurse, children, experience, pain relief, prehospital 

 

 

 

 

The purpose of this study is to find out the ambulance nurses experience in assessing and nursing 

children under the age of ten with acute pain in a prehospital context. 

Method: The study was conducted as a qualitative empirical interview study based on five open-

ended questions. Ten ambulance nurses were interviewed and were asked to describe positive and 

negative experiences in caring for children 0-10 years old with acute pain in a prehospital context. 

The material was analyzed through a qualitative content analysis with a manifest and latent 

approach. 

Results: Experiences of the caring encounter was a challenge. Ambulance nurses prepare 

themselves for pain treatment while they drove to the child. A good pain relief was associated 

with good care but pain treatment was difficult and multifaceted. Importance of support and 

cooperation from prehospital colleagues and other staff groups was found as frustration due to 

communication difficulties with the child. The importance of creating a good contact with the 

child and their family was important and there was a feeling of inadequacy, and room for 

improvement around children and pain. Ambulance nurses experienced inadequacy in their 

professional practice and more training was desired. As well as alternative modes of 

administration where the stick torque is not needed. 

Summary: The prehospital care need to be developed further in several areas regarding policies, 

methods to estimate the child's pain and the care of the youngest children. More education about 

children and pain is desirable as well as development on other alternatives than intravenous drug 

administration. 
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INTRODUKTION 

 

Ambulanssjukvård i Sverige 

Prehospital akutsjukvård och Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsen som 

“omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

sjukhus” och “hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i 

anslutning till ambulans”(Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 2009:10 s.1). 

Det har inom ambulanssjukvården i Sverige skett stora förändringar avseende 

personalens kompetens och utbildning genom åren (Suserud & Svensson, 2009). På 60-

talet var det enda kravet att ambulanspersonalen skulle ha ett körkort för bil och 

ambulansen fungerade endast som en transport till sjukhus. Sedan dess har en ökad 

kompetenshöjning skett och idag är ambulanssjukvården en del i vårdkedjan och vården 

av patienten påbörjas redan i hemmet (a.a.). År 2005 ändrade Socialstyrelsen 

föreskriften om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården till att minst en i 

ambulansbesättningen skall vara legitimerad sjuksköterska om läkemedel skall ges till 

patienten (SOSFS, 2000). Idag är den prehospitala akutsjukvården ett komplext fält med 

stor variation på patienter, uppdrag och miljöer (Suserud & Svensson, 2009). Inom det 

prehospitala kunskapsområdet möts två perspektiv, det medicinska och det 

vårdvetenskapliga. Dessa perspektiv kompletterar varandra och är nödvändiga för att ge 

en god omvårdnad och samtidigt en adekvat behandling (a.a.). 

 

Specialistsjuksköterskan 

År 2001 startade den första specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning 

ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

[RAS], 2013). Titeln specialistsjuksköterska är i Sverige en skyddad titel 

(Socialstyrelsen, 2014). Endast den som har svensk sjuksköterskelegitimation samt 

genomgått specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård på högskola i minst ett 

år och fått detta godkänt av socialstyrelsen har rätten att kalla sig specialistsjuksköterska 

inom ambulanssjukvård (a.a.). Enligt högskoleförordningen (SFS, 1993:100) skall 

ambulanssjuksköterskan kunna visa förmåga att självständigt bedöma den sjuke eller 

skadade patientens somatiska och psykiska status samt dennes omedelbara behov. 

Ambulanssjuksköterskan skall även visa förmåga att utföra de åtgärder som krävs för 

patienter under starkt omväxlande förhållanden (a.a.). I detta arbete kommer 

fortsättningsvis “specialistutbildad sjuksköterska med inriktning ambulans” att 

benämnas “ambulanssjuksköterska” för att öka läsbarheten i studien. 

 

Riksföreningen för ambulanssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening har 

tillsammans tagit fram en kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor (RAS, 

2013). Enligt den skall ambulanssjuksköterskan genom organiserad omvårdnad främja 
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välbefinnandet för patienten och dennes anhöriga genom att identifiera symtom och 

tecken på ohälsa samt förebygga och lindra lidande. Utifrån de lokala 

behandlingsriktlinjerna skall ambulanssjuksköterskan självständigt fatta beslut om vilka 

farmakologiska behandlingar som skall vidtas (RAS, 2013). Även 

högskoleförordningens mål ställer stora krav på att specialistsjuksköterskan skall kunna 

arbeta självständigt, identifiera vårdbehov och leda och utvärdera arbetet (SFS, 

1993:100). För att bemöta kraven inom sjukvården har Quality and safety education for 

nurses tillsammans med American Association of Colleges of Nursing (American 

Association of Colleges of Nursing [AACN], 2012) lyft fram sex kärnkompetenser som 

en central del för en positiv utveckling av hälso- och sjukvården. De sex 

kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (a.a.). Dessa 

kärnkompetenser har av Svenska sjuksköterskeföreningen och riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor beskrivits som centrala även i Sverige (RAS, 2013).  

 

Definition av smärta 

Smärta beskrivs enligt The International Association for Study of Pain som en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse vilken associeras till verklig eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan skada (The International Association 

for Study of Pain [IASP], 1979). Vidare beskrivs definitionen av smärta som något 

subjektivt. Varje individ skapar sin egen definition av vad smärta innebär för just den 

genom upplevelser under uppväxten (a.a.). Fein, Zempsky och Cravero (2012) menade 

att smärta i sin natur är en subjektiv upplevelse som påverkas av sociala, psykologiska 

och erfarenhets faktorer. Biologer definierar smärta som de stimuli som triggas vid 

vävnadsskada men eftersom det även är något som alltid upplevs obehagligt är det 

också i högsta grad en känslomässig upplevelse (IASP, 1979). Många människor 

beskriver smärta till synes utan vävnadsskada eller någon annan patologisk härkomst. 

För det mesta grundar sig smärtan på psykologiska upplevelser (a.a). 

 

Barn och smärta 

FN:s barnkonvention beskriver ett barn som en människa under 18 år (UNICEF, 2008). 

Enligt de riktlinjer ambulanssjuksköterskan arbetar utefter triageras en patient som barn 

till dess att patienten fyllt 18 år (Stockholms medicinska råd, Ambulansläkare inom 

SLL, 2013). Läkemedelsdoser administreras efter barnets vikt och skiljer sig beroende 

på typ och styrka (a.a.). 

 

Galinski, Picco, Hennequin, Raphael, Azz’edine, Beruben, Lapostolle och Adnets 

(2011) studie visade att en vanlig orsak till att barn besökte akutmottagningar var att de 

hade någon slags smärta. Det var också vanligt med smärtproblem inom den 

prehospitala vården (a.a). En kvalitativ studie av Iqbal, Spaight och Siriwardena (2013) 

visade att 80 procent av patienterna som transporterades med ambulans hade någon 
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sorts smärtproblematik. Även i Sverige är smärta den vanligaste orsaken till att barn 

söker sjukvård enligt Suserud och Svensson (2009). 

Vid behandling av barn bör vårdaren överväga vad barnen skulle minnas, en tillfogad 

smärta under ett vårdmoment kunde tyckas ringa för en vuxen men ett barn kunde 

komma ihåg det som fruktansvärt. Genom korrekt och trovärdig information på barnets 

egen nivå av förståelse kunde barnet förberedas och detta ökade barnets känsla av 

kontroll (Von Baeyer, Marche, Rocha, & Salmon, 2004). Von Baeyer, Marche, Rocha, 

& Salmon (2004) beskrev att en bra förberedelse och ett minskat lidande kunde minska 

rädslan inför framtidens vårdkontakter och behandlingar. Vid omhändertagandet av barn 

gällde det också att skapa en förtroendefull relation till både barnet och dess föräldrar 

eftersom detta var avgörande för att kunna ge god omvårdnad (Forsner, 2006). Om 

föräldrarna inte var med eller visade engagemang blev samspelet med barnet lidande 

(a.a.). 

 

Det fanns studier som visade att personalen kände en motvilja mot att smärtlindra barn 

och denna motvilja var starkare ju yngre barnet var (Watkins, 2006). Johnson, Schultz 

och Guyettes (2014) studie visade att risken för att barnet inte smärtlindrades ökade ju 

yngre barnet var men att det var viktigt att smärtlindra eftersom det ökade barnets 

välmående. Smärtlindring ansågs även vara viktig eftersom smärta kan ha negativa 

fysiologiska effekter som exempelvis ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och en 

höjning av blodtrycket. Smärta frisätter också katekolaminer och kortikosteroider som 

minskar sårgenomblödningen. Smärta kunde också ge negativa psykologiska effekter 

och barnet kunde utveckla posttraumatisk stressyndrom om de inte blev smärtlindrade 

(a.a.).  

 

Det är lätt hänt att prehospital personal ignorerar, felbedömer och undervärderar 

symtombilden av smärta hos yngre barn och spädbarn (Dieckmann, 2006). En 

intervjustudie från Sverige som gjordes på barnsjuksköterskor, visade att barn ibland 

hade ont längre än nödvändigt (Gimbler-Berglund, Ljusegren, & Enskär, 2008). En 

orsak var att barnsjuksköterskor hade en oförmåga att tolka barnens smärta (a.a.). Även 

Stanley och Pollards (2013) och Johnson, et al., (2014) studier visade på låga nivåer av 

smärtlindring när det gällde små barn. Galinski et als (2011) studie visade att 80 procent 

av barnen med svår smärta hade fått någon slags smärtlindring men att 67 procent 

fortfarande var smärtpåverkade vid ankomsten till sjukhuset. Bristen på lämpliga skalor 

att mäta smärtan på framförallt hos de mindre barnen framkom som en bidragande orsak 

till den bristfälliga smärtlindringen (a.a.). Det första viktiga steget för att barn skulle få 

smärtlindring var att smärtan identifierades och att barnets smärtpoäng dokumenterades 

(Johnson et al. 2014). Trots vetskapen om vikten av bra smärtlindring och riktlinjer för 

hantering av smärta smärtlindrades inte barn optimalt (Galianski, et al., 2011).  

 

För att bedöma barns smärta var det viktigt att vårdpersonal kommunicerade med 

barnen på rätt sätt (Stanford, Chambers & Craig, 2005). Barns ordförråd var begränsat 

och det var av stor vikt att ha kunskap om vilka ord som små barn använde när de 
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beskrev smärtan. Deras studie visade att de första orden som barnet använde var “aj” 

och att ordet “smärta” var ett ord de lärde sig sent, efter 3 års ålder (a.a.). 

 

Smärtskattningsskalor  

Skattningsskalor krävde en förståelse för instruktioner och detta saknade små barn 

vilket kunde göra det svårt att använda dem på små barn (Stanford, et al., 2005).  

 

Det fanns flera verktyg för att bedöma barns smärta och en av dessa var visuell analog 

skala (VAS) (Garra, Singer, Taira, Chohan, Cardoz, Chisena & Thode Jr, 

2010).  Castarlenas, Miro och Sanchez-Rodriquez (2013) beskrev VAS-skalan som en 

100 mm lång horisontell linje med en mekanisk anordning, en plastram som glider 

längst med linjen. Vid den nedre gränsen finns beskrivet “ingen smärta” och vid den 

övre gränsen “värsta tänkbara smärta”. Deltagarna ombads flytta markören längs linjen 

till den position som de upplevde stämde in på deras upplevda smärta. När deltagaren 

flyttat markören bestämdes poängen genom att VAS-skalan vändes på. På baksidan 

mättes sedan avståndet i millimeter från vänster (ingen smärta) till det ställe deltagaren 

satt markören på och detta resulterade i ett numeriskt värde (a.a). VAS-skalan går från 

noll “ingen smärta” till tio “värsta tänkbara smärta” (Werner & Leden, 2010; Garra, et 

al., 2010). I Castarlenas et als (2013) studie som utfördes på 126 skolbarn i åldern 6-8 år 

användes fyra skalor för att mäta smärta och VAS-skalan var den minst föredragna 

bland försökspersonerna. En annan studie utförd på 40 barn mellan 5-7 år visade att det 

endast var 42 procent som kunde förstå och använda VAS (Shields, Palermo, Powers, 

Grewe, & Smith, 2003). Testet utfördes i en lugn och kontrollerad miljö, utan stress 

eller andra störande element och författarna till studien misstänkte att i en akut situation 

kunde procentsatsen ha sjunkit ytterligare (a.a).  

 

Ansiktsskalor var en uppskattad metod att använda för att skatta barns smärta och det 

fanns flera ansiktsbaserade skattningsskalor (Garra, et al., 2010). Vid användandet av 

ansiktsskalor användes flera ansiktsuttryck för att illustrera ett spektrum av 

smärtintensiteten. En av dessa skalor var Wong-Bakers faces scale (WBS) som består 

av sex olika ansiktsuttryck (a.a). Enligt Deyo, Prkachin och Mercers (2004) studie var 

barnets förmåga att uppfatta smärta i andra via känslighet för ansiktsuttryck utvecklad 

först vid fem, sex års ålder och förbättrades sedan ju äldre de blev.  

 

 

Barn är en relativt liten patientgrupp inom ambulanssjukvården i Sverige och det kan 

därför vara en stor utmaning för personalen eftersom den inte får den rutin som krävs 

för att ta hand om dem (Suserud & Svensson, 2009). Ett barn har samma rättighet att få 

smärtlindring som en vuxen (a.a.). Det är därför viktigt att smärtlindring ingår i 

behandlingsriktlinjerna (Dieckmann, 2006). Barn skall på samma sätt som vuxna 

smärtlindras till VAS ≤3 enligt ambulansens riktlinjer (Sveriges Ledningsansvariga 

Ambulansläkare i samverkan [SLAS], 2013). ICN menar att ”I vårdens natur ligger 
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respekt för mänskliga rättig heter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och 

egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt.  Omvårdnad ska ges respektfullt, 

oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning 

eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social 

ställning” (ICN, 2012 s.3) 

 

Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskan ska enligt högskoleförordningen kunna bedöma den sjukes 

somatiska status och omedelbara behov samt genomföra de åtgärder som krävs. 

Forskningen visar att barn är en relativt liten patientgrupp inom den prehospitala vården 

men även om de är färre än de vuxna som tas om hand har de samma rättigheter till 

vård. Forskning visar vidare att barn i mindre utsträckning smärtlindras prehospitalt. Då 

det inte finns tillräckligt med vetenskapliga studier som motsvarar studiens syfte är det 

av vikt att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra barn i en 

prehospital kontext, för att belysa eventuella brister som finns i nuvarande arbetssätt. 

Studien innefattar vårdkvalitet och säkerhet, området studeras utifrån vårdpersonalens 

perspektiv i en prehospital kontext. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma 

och vårda barn under tio år med akut smärta i en prehospital kontext. 
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METOD 

Design 

Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie. För insamling av data och 

kunna beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn med smärta inom 

den prehospitala kontexten har “The Critical Incident Technique” av Flanagan (1954) 

valts. Critical incident technique används för att samla in rapporter i definierade 

situationer. Målet med denna metod är att hjälpa deltagarna att så specifikt som möjligt 

beskriva speciella situationer från minnet och inkludera alla relevanta detaljer 

(Kemppainen, 2000). Analysen av materialet har utförts med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004) som något som initialt använts för att beskriva det 

analyserade objektet utifrån en systematisk, kvantitativ och manifest synsätt men har 

med tiden utvecklats till att även innehålla tolkningar av latent innehåll. Kvalitativ 

innehållsanalys innefattar en tolkning av texter baserade på data från berättelser och 

observationer, då verkligheten kan tolkas på olika sätt är förståelsen för resultatet 

beroende av en subjektiv tolkning (a.a.). 

  

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av tio ambulanssjuksköterskor. Könsfördelningen var 

fem kvinnor och fem män. Urvalet av deltagare blev strategiskt för att uppfylla 

målsättningar avseende arbetserfarenhet och kön. Deltagarna i intervjun valdes ut från 

ambulanssjukvården i ett län i Mellansverige. De har valts ut av sina närmaste chefer 

som fick information om vilka urvalskriterier som gällde. Vid strategiskt urval väljs 

deltagarna ut med utgångspunkt från vad som skall belysas (Malterud, 2014). På detta 

sätt blir materialets innehåll adekvata data vilket leder till att problemställningen kan 

belysas. 

 

Urvalskriterier 

För att få ingå i denna studie skulle ambulanssjuksköterskor ha arbetat minst fem år som 

heltidsanställd inom ambulansföretag i Mellansverige för att de utvalda skulle ha så stor 

erfarenhet som möjligt av att vårda barn i en prehospital kontext. Deltagarna valdes ut 

på grundval av deras områdeskunskap med ambulansverksamheten som grund vilket är 

en förutsättning för att relevant data skall kunna samlas in (Malterud, 2014). Särskild 

hänsyn tas till att deltagare har gjort många iakttagelser om personer som deltar i 

verksamheten (Flanagan, 1954). 

Områdeschefen på ett ambulansföretag ombads välja ut fem kvinnor och fem män inom 

företaget vilka uppfyllde studiens krav på minst fem års heltidsanställning som 

ambulanssjuksköterskor. Vid intervjutillfället ombads deltagarna berätta om sin 

bakgrund för att säkerställa att de uppfyllde kriterierna som var satta för att få delta i 

studien. Då det var svårt för områdeschefen på det utsedda ambulansföretaget att erhålla 
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tillräckligt många deltagare som uppfyllde kraven som ställts, medförde detta att 

kontakt togs med ytterligare ett företag. Detta ledde till att fem manliga och fem 

kvinnliga deltagare kunde utses och ingå i studien. 

Samtliga informanter upplystes om hur och varför de blivit utvalda, samt hur många 

som deltog. Enligt Polit & Beck (2012) bör detta ske med samtliga informanter som 

skall ingå i en studie. Samtliga informanter fick ett informationsbrev hemskickat med 

information om studien, dess syfte och intervjuns design (Bilaga 1). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden utgick ifrån Flanagans “the critical incident technique” 

(Flanagan, 1954). Informanten ombads utgå från två egna fall, ett där omhändertagandet 

upplevts som bra och ett där omhändertagande upplevts som bristfälligt av någon 

anledning. Slutligen fick samtliga beskriva förbättringsförslag som de ansåg kunna 

förbättra omhändertagandet av barn med smärta i framtiden samt ge synpunkter kring 

intervjun för att på så sätt kunna komplettera data. Frågeguiden bestod av fem öppna 

frågor om informanternas egna erfarenheter av omhändertagandet av barn med akut 

smärta (Bilaga 2). Hela intervjun spelades in digitalt och sparades på ett USB-minne så 

att författarna kunde lyssna på materialet flera gånger och på så sätt undvika att 

någonting missades. 

Initialt genomfördes en pilotintervju för att kunna bilda sig en uppfattning huruvida 

frågeställningarna besvarade studiens syfte och att dessa tolkades av informanten på 

avsett sätt. Resultatet av pilotstudien var att frågorna var relevanta och rätt formulerade 

varpå pilotintervjun tilläts ingå i själva studien. Inga ändringar gjordes i 

frågeställningarna eller i intervjutekniken avseende upplägg eller struktur. 

Platsen för intervjun anpassades efter informantens eget önskemål. Sex av intervjuerna 

genomfördes i enskilt rum på ambulansstationer som valdes ut i samråd med den 

enskilde informanten och passade geografiskt. Vid fyra tillfällen skedde intervjun 

hemma hos informanten. Intervjuerna utfördes förutsättningslöst och enskilt med båda 

författarna närvarande för att på så sätt få fram bådas tolkning av svaren och att alla 

intervjuerna gjordes på liknande sätt. Detta sätt att utföra intervjuerna stämmer väl in i 

hur Flanagan (1954) rekommenderar att det skall utföras. En av författarna ställde 

frågor och den andre medlyssnade under intervjun för att på så sätt kunna skjuta till 

kompletterande uppgifter om stämningslägen och liknande av vikt i efterhand då 

transkriberingen utfördes. Samtliga intervjuer kunde genomföras ostört och tog mellan 

åtta och tjugofyra minuter i anspråk. 

 

Dataanalys 

Allt insamlat material transkriberades av författarna själva. På detta sätt blev författarna 

väl insatta i materialet och olika nyanser i svaren från informanterna kunde upptäckas 

och tolkas till det slutliga resultatet. De transkriberade intervjuerna lästes igenom av 

båda författarna flera gånger samtidigt som intervjuerna avlyssnades för att på så sätt 
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garantera att de var korrekt transkriberade och att författarnas upplevelse av vad som 

sagts överensstämde med det transkriberade materialet. 

Som analysmetod har författarna valt en kvalitativ innehållsanalys med en manifest 

ansats enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell. Detta innebär att analysen skall 

studera informanternas upplevelse av en situation utifrån deras synvinkel. 

Datamaterialet tolkas därefter utifrån vad som direkt sagts och uttryckts under intervjun 

(Graneheim & Lundman, 2004).  En grundläggande fråga när en kvalitativ 

innehållsanalys utförs är om analysen skall fokusera på manifest eller latent innehåll. 

Både manifest- och latent innehållsanalys används till tolkning av texter men 

tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå. Den latenta innehållsanalysen innebär 

en tolkning av den underliggande innebörden i texten i motsats till den manifesta 

analysen där de synliga, uppenbara komponenterna beskrivs (a.a.).  

De transkriberade intervjuerna skrevs därefter ut och meningsbärande enheter 

identifierades och lyftes ut ur materialet. Graneheim & Lundman (2004) beskriver en 

meningsbärande enhet som, ord, meningar eller stycken vilka innehåller aspekter 

relaterade till varandra genom deras innehåll och sammanhang. De meningsbärande 

enheterna skrevs sedan ned på post-IT lappar och identifierades med siffra och 

respondent för att senare kunna hittas i det ursprungliga materialet. De meningsbärande 

enheterna kondenserades enligt Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod och 

märktes med en kod (bilaga 3). Koderna jämfördes och kategoriserades efter sina 

likheter och analyserades enligt Graneheim & Lundmans (2004) analysmall (bilaga 4). 

Detta resulterade efter diskussioner författarna emellan i två teman som abstraherades 

till åtta kategorier vilka representerar det manifesta innehållet. Kategorierna och teman 

används som underrubriker och huvudrubriker i arbetets resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att utföra studien inhämtades från ansvarig verksamhetschef och områdeschef 

från berörda ambulansföretag. Eftersom studien inte omfattas av vad som beskrivs i 3-5 

§ Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor behövde studien 

inte granskas i en forskningsetisk kommitté (SFS, 2003). Vidare utgår författarna från 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer:  

 

 Informationskravet: De som berörs av forskningen ska upplysas om studiens 

syfte, samt de villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga informanter erhölls informationsbrev angående studien, dessa 

skickades per post till informanterna. 

 Samtyckeskravet: Samtliga deltagare i studien skall lämna sitt skriftliga 

samtycke att delta i studien och informeras om att de själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. De har också rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång (a.a). En samtyckesblankett utformades som samtliga 

deltagare skrev under (bilaga 5). Deltagarna informerades både skriftligt och 

muntligt att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. 
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 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om samtliga som medverkar i studien ges 

största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter förvaras på ett så 

säkert sätt i låst skåp för att obehöriga inte ska kunna få del av dem (a.a.). 

Samtliga dokument och USB-minne med personliga uppgifter som kan leda till 

deltagarnas identitet förvaras i en av författarnas hem i låst skåp och kommer att 

förstöras när uppsatsen är färdig.  

 Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får inte användas för annat än i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat materiel till studien har 

endast nyttjats till att besvara studiens syfte och kommer inte att användas för 

något annat ändamål. 
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RESULTAT 

 

Resultatet beskriver ambulanssjuksköterskans upplevelser kring omhändertagandet av 

smärtpåverkade barn. Trots att ambulanssjuksköterskorna hade en lång erfarenhet inom 

den prehospitala sjukvården fanns svårigheter med att vårda barn med akut smärta. Att 

smärtskatta och behandla små barn var en utmaning och detta ställde stora krav på 

ambulanssjuksköterskan. Resultatet av studien kommer att redovisas i två teman 

Upplevelser av det vårdande mötet - en utmaning och Upplevelse av otillräcklighet och 

utrymme för förbättring och åtta kategorier 

 

Upplevelser av det vårdande mötet – en utmaning 

Redan under framkörningen började ambulanssjuksköterskan förbereda sig på 

omhändertagandet. Väl framme på plats påbörjades smärtskattningen av barnet genom 

att de använde sin kliniska blick. Smärtskattningsskalor upplevdes inte som användbara 

iallafall inte på de minsta barnen. Att lyckas ge god smärtlindring och få en bra kontakt 

med barnet och deras närstående upplevdes som en viktig faktor till att de kände sig 

nöjda.  

 

Ambulanssjuksköterskan förbereder sig inför smärtbehandling 

Under framkörningen till patienten förberedde sig ambulanssjuksköterskorna genom att 

utifrån bland annat egna erfarenheter reflektera över eventuell vikt på barnet. Efter det 

tittade de i sina riktlinjer på vilka doser som kunde tänkas bli aktuella och vilken typ av 

läkemedel som kunde bli aktuellt att smärtlindra barnet med. Riktlinjerna upplevdes 

som ett viktigt stöd innan och under omhändertagandet av barnen. 

 

“Jaa, jag tänkte väl igenom lite hur.. hur pass mycket den här flickan kunde 

väga.. lite vad för smärtlindring man kan erbjuda och så vidare.. så man tar ju 

med sig sin riktlinjespärm för det är svårt att hålla.. doser och så i huvudet, när 

det gäller vikt på barn, det måste man kolla… eller JAG måste kolla det noga 

varje gång, för det har inte jag i huvudet” (Respondent 1). 

 

Smärtbehandlingen är svår och mångfacetterad. 

Vid smärtskattning på alla barn oavsett ålder använde ambulanssjuksköterskan sin 

kliniska blick, både i bedömningen innan behandlingen påbörjats och efter given 

behandling när effekten skulle utvärderas. Detta skedde genom att de tittade på 
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kroppsspråket exempelvis om barnet grät, dess ansiktsuttryck samt muskeltonus. Ibland 

upplevdes det dock svårt att bedöma om det var smärta eller rädsla som var orsaken till 

att barnet var ledset och grät. De utgick också från hur skadan såg ut, om den var av 

sådan karaktär att den borde göra ont. Några av de äldre barnen (> fem år) kunde själva 

berätta om sin smärta, var det gjorde ont och om det gjorde mycket ont. Flera barn 

signalerade också att de hade ont genom att inte låta ambulanssjuksköterskan ta i den 

skadade kroppsdelen eller medverka till förflyttning till båren. 

 

“Han skrek ju oavbrutet, grät och.. där kan det ju vara jättesvårt just på barn 

att bedöma vad det är som är smärta och vad som det är som är rädsla, i det här 

men här framgick det ju rätt tydligt att det här gör nog väldigt ont när 

benbitarna sticker ut.. så att där.. där gjorde väl jag en bedömning av att gråten 

berodde på smärta” (Respondent 6).  

 

De ambulanssjuksköterskor som behandlat små barn (< tre år) upplevde att det var 

svårare att smärtskatta dessa barn eftersom de inte själva kunde berätta hur ont de hade. 

Smärtskattning skedde genom att de hörde och såg att barnen skrek/grät och att skadan 

var av sådan dignitet att de kunde utgå från att barnet hade väldigt ont.   

 

“Ähm barnet var ju för litet för att kunna prata med men barnet skrek ju och 

hade ju synliga brännskador satt det var väl det som gjorde att man förstod att 

barnet hade väldigt ont” (Respondent 5).  

 

Skattningsinstrument i form av exempelvis VAS-skala användes inte i något av fallen 

och samtliga ansåg att VAS som smärtskattning inte var tillräckligt som instrument för 

barn. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att barn inte förstod den. De efterlyste 

alternativa skattningsinstrument anpassade till barn. Många nämnde WONGs skala där 

bilder på ansiktsuttryck symboliserar olika grader av smärta. En av 

ambulanssjuksköterskorna hade testat WONGs skala som instrument prehospitalt men 

upplevde inte att det fungerade i den ibland kaotiska miljön. I en lugn miljö på sjukhus 

trodde sköterskan att det kunde fungera men inte på ett barn som exempelvis brutit ett 

ben på en fotbollsplan. 

 

“Ja, absolut .. jag tycker att VAS-skalan är ju galet och ha till barn för dom 

förstår inte den, framför allt inte barn under 10 år utan man måste ja ha en 

annan form av bedömningsskala det finns ju en skala som man använder på 

barn, glada gubbar och ledsna gubbar.. den kan man väl även använda 

prehospitalt” (Respondent 1). 
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En bra smärtlindring var förenad med ett gott omhändertagande 

 

De flesta av ambulanssjuksköterskorna upplevde att den viktigaste faktorn till att de 

kände sig riktigt nöjda med omhändertagandet var att det hade gått lätt att få in en 

perifer venkateter och att de lyckades uppnå bra smärtlindring hos barnen. I några fall 

fick de hjälp av en förälder att lugna barnet så att de inte var så rädda vid själva sticket. 

Detta underlättade så att barnet på ett smidigt sätt fick en perifer venkateter och kunde 

smärtlindras på ett tillfredsställande sätt. Att inte lyckades sätta en perifer venkateter 

upplevdes mycket frustrerande och det fanns flera orsaker till att 

ambulanssjuksköterskorna inte lyckades med det. Några av barnen var svårstuckna, 

andra var rädda för smärtan vid nålsticket och en tredje orsak var att det på själva 

vårdplatsen var mycket oroligt/kaotiskt och det upplevdes omöjligt att arbeta där. Att ha 

kunskapen om hur barnet skulle kunna bli smärtlindrad men sedan inte få barnets 

tillåtelse att sticka upplevdes som mycket frustrerande. Flera av 

ambulanssjuksköterskorna trodde att barn smärtlindrades betydligt sämre än vuxna på 

grund av osäkerheten kring att sticka barnen. 

För att kunna administrera läkemedel intravenöst upplevs just stickmomentet i sig svårt 

i samtliga fall, inte bara för barnet utan även sjuksköterskan känner press och vill att det 

ska gå bra utan att tillfoga ytterligare smärta eller obehag för barnet. 

 

“Pappan hade hunnit komma dit och hon var ju ledsen och hade ont och det är 

ju inte så lätt med barn och få få dom alltså att sticka dom och så där dom är 

mer rädd för det än själva smärtan känns det som ibland och men med hjälp av 

pappan hjälp där då så kunde man ändå sätta en nål där då och smärtlindra 

med Morfin men det funkade jättebra. Hon var nöjd och glad och sådär” 

(Respondent 2).  

 

“Nej det var det här att man inte lyckades smärtlindra henne att hon inte ville 

bli stickt, att hon var rädd för det. Då känner man ju att man visste ju att man 

skulle kunna hjälpa na att bli av med mycket av smärtan men att hon, det gick 

inte å ja få med henne på den behandlingen” (Respondent 2).  

 

Några av ambulanssjuksköterskorna som hade problem med att sätta perifer venkateter 

löste detta genom att använda sig av andra administrationssätt som intramuskulära och 

subkutana injektioner. Skälet till att byta administrationssätt var att de misslyckats med 

att inlägga perifer venkateter eller att barnet bedömdes för svårt att sticka. Gemensamt 

var trots allt bristen på andra alternativa läkemedel eller administrationssätt. Vid 

subkutana injektioner upplevde ambulanssjuksköterskorna att det var svårare att 

utvärdera behandlingen och de upplevde inte att smärtlindringen blev optimal vilket 

gjorde att de inte kände sig helt nöjda med omhändertagandet. De som behandlat barn 

med intramuskulära injektioner var alla nöjda över den behandlingen även om de helst 

hade gett dem en intravenös injektion. 
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“.. samma försök den gången att sätta en iv-kanyl men det gick inte alls lika bra, 

det var ogynnsamma förhållanden det var mörkt där han satt och själv var 

pojken mörkhyad .. så att det gjorde ju att det var väldigt svårt och se och känna 

sig fram, vi lyckades inte sätta den där iv-kanylen efter ett försök, och då kände 

jag att jag inte ville försöka nåt mer eftersom det är ett barn ändå och så där .. 

ja det var lite mer kämpigt och då, då lyckades vi ju inte smärtstilla så bra, så 

snabbt som jag ville heller.. men istället så, så valde jag att smärtstilla 

subkutant, så att .. även den gången så smärtstillade jag med morfin.. subkutant, 

på den här pojken” (Respondent 8). 

 

 

Vikten av stöd och samarbete prehospitalt  

Några av ambulanssjuksköterskorna berättade att det varit viktigt att samarbetet med 

kollegan/kollegorna hade gått bra och att de tillsammans hjälpts åt och kunna löst 

uppgiften på ett bra sätt. Vid ett tillfälle hade en ambulanssjuksköterska en annan 

sjuksköterska som kollega och omhändertagandet upplevdes som extra bra då de kunde 

utnyttja sin dubbla sköterskekompetens och erfarenhet. En av de tillfrågade 

sjuksköterskorna beskrev missnöjet då hon inte fått tillräckligt med stöd och gehör från 

en läkarkollega. Hon ville få en ordination från SOS-läkaren att ge morfin 

intramuskulärt eller subkutant men då hon inte fick detta ordinerat upplevde hon det 

mycket frustrerande. En annan negativ erfarenhet som framkom var när bemötandet från 

sjukhuspersonalen på det mottagande sjukhuset varit ifrågasättande. Speciellt känsligt 

var detta vid de tillfällen när sköterskorna redan innan känt sig otillräckliga i sitt 

omhändertagande av barnet. Bemötandet spädde på känslan av ett dåligt 

omhändertagande ytterligare. 

 

“jag kommer ihåg när vi kom till [barnakuten] också och dom tittade på armen 

och sa ja, men ni skulle nog ha smärtlindrat här, kommer ihåg dom sa det.. ja, 

det är inte så jävla lätt” (Respondent 9). 

 

Frustration på grund av kommunikationssvårigheter med barnet 

De problem med tvång som ambulanssjuksköterskorna upplevt under behandlingen av 

barnen har varit då de behandlat mindre barn, under tre år. De beskriv problemet med 

att inte kunna prata med eller lugna barnet och behandlingen utfördes då mot barnets 

vilja, i bästa fall med hjälp från en anhörig. Viljan att smärtstilla barnet och 

bedömningen att det var det bästa, gjorde att de med mer eller mindre tvång tvingade på 

dem den tänkta behandlingen. 
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“och då var det felställning och jätteledsen när vi kommer fram ... det var så 

mycket skrik så fort som vi kom i närheten med masken, och det slogs undan och 

så här och där blev det inget bra för det slutade med att vi var tvungna att hålla 

i henne samtidigt som vi satte masken på ansiktet och det kändes ju verkligen 

som ett övergrepp på henne” (Respondent 6). 

 

De äldre barnen fick själva efter att ambulanssjuksköterskan informerat barnet om 

tilltänkt behandling och tillvägagångssätt bestämma över sin egen behandling. Anhöriga 

informerades och ingen av ambulanssjuksköterskorna uppgav att de stött på problem 

med att anhöriga motsatt sig den aktuella behandlingen. Då de äldre barnen motsatt sig 

behandling har ambulanssjuksköterskan försökt förklara fördelarna med den. Vid de 

tillfällen som barnen trots övertalningsförsök inte har gått med på detta har barnet tagits 

till sjukhus utan smärtlindrande åtgärder, inget tvång har då utförts utan barnets 

autonomi har respekterats. Orsaken till att barnen inte har velat ha smärtlindring var att 

de inte ville bli stuckna och många gånger berodde detta på en påtaglig rädsla över hela 

situationen. Att inte få smärtlindra men veta att barnet skulle må mycket bättre 

upplevdes som frustrerande av sjuksköterskorna. Det framkom också att de tillfrågade 

sköterskorna misstänker att barns smärta lätt ignoreras och att de därför inte får den 

smärtlindring de har rätt till. 

 

“föräldrarna var väldigt lugna och ... på plats så vi informerade pojken om att vi 

kunde smärtstilla honom och vi, jag riktade mig ... bara till pojken egentligen, 

föräldrarna la sig just aldrig i och vi pratade inte så mycket om, om det utan 

han, han fick själv ta beslut om han tyckte att vi skulle sticka honom i armen och 

ge smärtstillande vilket han ville och då .. då, då var det liksom inga problem 

med det” (Respondent 8). 

 

Vikten av att skapa en god kontakt 

Ambulanssjuksköterskorna betonade vikten av att vara pedagogisk och skapa en god 

relation till barnet men även till den förälder eller annan vuxen som eventuellt är med 

barnet till exempel tränare, lärare eller dagisfröken. Då en god relation och lugn skapats 

mellan de vuxna blev även barnen lugna och trygga. Vikten av att försöka förklara och 

få barnet att förstå vad som hände och skedde påpekades av flera av de tillfrågade 

sköterskorna och några upplevde det frustrerande att inte kunna förklara sin intention 

för barnet. Att förklara och inte ljuga tedde sig särskilt viktigt då det kom till att inlägga 

perifer venkateter på barnet. Att vara ärlig och exempelvis berätta att det skulle komma 

att göra ont en kort stund men snabbt gå över brukade fungera bra enligt 

ambulanssjuksköterskorna. 

 

“... man vill ju försöka få barnet till och vara så pass lugn och trygg och kunna 

förklara, oftast är problemet det här med sticket i armen att dom inte vill ha .. 
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sticket i armen utan dom är nästan beredda att ta den andra smärtan .. istället 

men att jag kände mig, jo jag kände mig nöjd med att jag lyckades förklara att 

det bara är en kort smärta det här sticket i armen och att det så snabbt går över 

och i förhållande till att han ska ha ont ifrån det här såret som var ganska djupt 

och stort så pass länge så…” (Respondent 8). 

 

Upplevelse av otillräcklighet och utrymme för förbättring 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att deras kunskaper i smärtlindring av barn var 

otillräcklig, och att omhändertagandet skulle kunna bli bättre genom alternativa 

administrationssätt samt ändrade doser av redan befintliga läkemedel. 

 

Ambulanssjuksköterskan upplever otillräcklighet i sitt yrkesutövande  

Vid frågan om ambulanssjuksköterskorna saknade något kring barn och smärta svarade 

majoriteten att de önskade fördjupad utbildning i smärtlindring av barn och några 

önskade mer utbildning kring smärta och smärtlindring överlag. Rent generellt upplevde 

sjuksköterskorna fördjupad utbildning som något positivt. Det var vanligare att ta hand 

om vuxna patienter med smärtproblematik, detta medförde att de upplevde en osäkerhet 

inför barn då de inte hade någon vana att ta hand om och behandla dessa. 

 

“och utbildningen är ju alltid önskvärd och just prehospital smärtlindring till 

barn skiljer sig ju lite och så självklart utbildning kring det vore ju önskvärt ja, 

absolut. Så utbildning framför allt i omhändertagandet i smärta rå och barn” 

(Respondent 7). 

 

Behovet av alternativa behandlingsprinciper lämpliga för barn 

Samtliga tillfrågade ambulanssjuksköterskor önskade att det fanns andra 

administrationssätt att ge smärtlindring på så de slapp sticka barnen. Framförallt 

önskades nasala läkemedel men även andra tekniker som Medimix och slickepinnar 

nämndes. Många hade provat nasala läkemedel på vuxna och tyckte att det skulle vara 

ett bra komplement på barn eftersom det gick snabbt, var smärtfritt och var enkelt att ge. 

Medimix är en lustgasblandning som försvunnit från ambulansen i Stockholm för flera 

år sedan. Effekten på just barn upplevdes som väldigt effektiv. I och med att gasen 

administrerades som en inhalation med mask var en snabb och smärtfri metod. 

 

“Sen finns det ju även tekniker liksom att smärtlindra med andra läkemedel och 

kunna ge i näsan och sådär som e skulle va bra om man utvecklade och vi hade 
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så man slipper sticka och orsaka stress och smärta i sig på barnet bara att den 

grejen” (Respondent 5). 

 

“så vi var ganska ensamma med denna lilla tjej, och där blev det väldigt svårt 

att smärtstilla, och då försökte vi med medimix för vi hade tillgång till det då … 

jag saknar medimixen sen saknar jag möjlighet att kunna ge nasalt faktiskt, det 

är väldigt bra på barn … som man gör mycket på sjukhus” (Respondent 6). 

 

Flera av ambulanssjuksköterskorna hade kunskap om att barn med smärta behandlades 

med högre doser paracetamol (Alvedon) på barnakuten än vad som rekommenderas i 

deras riktlinjer. De riktlinjer som användes utgick från den rekommenderade dosen 

paracetamol för hemmabruk. Detta kritiserades då ambulans överlag tar hand om barn 

med högre smärta än vad som behandlas i hemmet. De saknade därför stöd i riktlinjerna 

att prehospitalt få ge denna större bolusdos paracetamol framför allt vid de tillfällen när 

annan smärtlindring misslyckades av olika anledningar 

 

“… kommer man in på akutmottagningen så kan dom ge kvadruppelt, alltså dom 

ger ju betydligt högre som smärtdos, vi ger ju underhållsdos som dom själva ska 

ha i hemmet … och det kan jag tycka är blygsamt dåligt när man pratar adekvat 

smärtlindring på små barn som har skadat sig utan vi borde ju kunna ha samma 

som på sjukhuset” (Respondent 3). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Upplevelser av det vårdande mötet 

 

För att uppnå ett omhändertagande som ambulanssjuksköterskorna kände sig nöjda med 

framkom själva inläggningen av perifer venkateter som centralt. Samtliga delade bra 

och dåliga upplevelser kring momentet, och detta var i allra högsta grad avgörande för 

om de kände sig nöjda eller inte i omhändertagandet av barnet. I studien av Johnson, et 

al. (2014) beskrevs också den perifera venkatetern som central då den ökade chansen att 

barnet fått smärtlindring. Orsaken till att det ibland misslyckades var att barnen var 

svårstuckna och i andra fall så rädda för nålsticket att de vägrade gå med på 

behandlingen. I Watkins (2006) studie framkom att en viktig orsak till att barn inte fick 

en adekvat smärtlindring var att ambulanspersonalen inte ville sticka barnen. En av 

orsakerna till det var oron att barnen skulle bli rädda och upprörda och bli svåra att 

hantera under transporten (a.a.). Vårdmiljön på den plats där barnet skulle tas om hand 

upplevdes också spela en stor roll.  Vid några tillfällen då vårdmiljön upplevdes som 

kaotisk bidrog detta till att försvåra vid insättning av perifer venkateter. Att flytta barnet 

till en lugnare plats exempelvis in i ambulansen och sticka barnet där framkom inte som 

något alternativ i de situationer då det varit mycket oroligt på plats. ”Lasta och åk” har 

författarna tolkat vara det alternativ som då gällt. Om detta berott på den stress som en 

kaotisk vårdmiljö kan frambringa eller om det varit det bästa för det enskilda barnet har 

inte gått att tolka. Författarna ställer sig undrande till hur det kommer sig att 

osäkerheten kring stickmomentet är så uttalad då det gäller barn? Kan det vara så att 

ambulanssjuksköterskan upplever förtroendet från barnet så skört att ett misslyckat 

stickförsök äventyrar tilliten eller beror det på att vuxna inte törs riskera att misslyckas 

inför ett barn? 

 

Vid några tillfällen fick ambulanssjuksköterskan inte tillåtelse av barnet att inlägga 

perifer venkateter. Att inte kunna ge barnen smärtlindring trots att de såg att de hade ont 

upplevdes mycket frustrerande. Det centrala inom personcentrerad vård utgår från att 

det skall finnas en ömsesidig respekt mellan vårdare och patient för varandras 

kunskaper (AACN, 2012). Att ha kunskap om hur barn kan må bättre men samtidigt 

värna om den enskildes autonomi är en stor utmaning vid omhändertagandet av barn 

(Klingberg, Lundin, Dahllöf, Erlandsson, Grindefjord, Hallström, Koch, Stecksén-

Blicks, 2004). Autonomin, det vill säga förmågan att själv kunna ta ställning till 

erbjuden vård och behandling, är något som är olika utvecklat hos människan. Den 

saknas helt hos spädbarn, begynnande hos det växande barnet och kan vara 

tillbakagående hos den åldrande patienten. Om patienten inte själv kan ta ställning på 



 

22 

 

grund av sviktande autonomi måste någon annan värna om patientens integritet, till 

exempel en förälder eller anhörig, detta kallas för vikarierande autonomi (a.a.). Saknas 

någon nära måste ambulanssjuksköterskan vikariera autonomi och grunda sina beslut i 

sin etiska kod att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(ICN, 2012). Vidare ska omvårdnaden ges respektfullt oberoende av ålder, hudfärg, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (a.a.). Att ge 

personcentrerad vård, värna om barnets autonomi och samtidigt lindra lidande är inte 

lätt på ett barn som vägrar att medverka till insättning av perifer venkateter tror 

författarna. Några av ambulanssjuksköterskorna använde milt tvång i samband med 

omhändertagandet och detta upplevdes obehagligt även av sköterskan, trots att barnet i 

samband med detta fått smärtlindring med god effekt.  

 

Inför all behandling och undersökning lyfte de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna 

fram vikten av god kommunikation med barnet. Att skapa förtroende och en god 

kontakt med barnet och dennes anhöriga var mycket viktig för alla inblandade parter 

och det gav en förutsättning för att skapa ett gott omhändertagande menade även 

Forsner (2006). Samarbetet sinsemellan i ambulansteamet och samarbetet med andra 

personalgrupper eller vårdinrättningar var också något som flera 

ambulanssjuksköterskor tog upp som centralt. AACN (2012) menade att teamarbete är 

nödvändigt inom hälso- och sjukvården och det blir extra viktigt när det gäller 

avancerad vård. Då ambulansteamet arbetar i utsatta miljöer med skadade personer tror 

författarna att det kan vara av stor vikt att de som arbetar ihop kan samarbeta och 

reflektera tillsammans. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är samverkan i 

team, vilket innebär att samverka med andra inom omvårdnad och andra 

kunskapsområden, främja öppen kommunikation, ömsesidig respekt, och delat 

beslutsfattande för att uppnå kvalitet vården (AACN, 2012). Det är även av vikt att de 

får positiv feedback eller konstruktiv kritik och hjälp från andra inblandade i vårdkedjan 

efter avlämnandet på klinik. 

 

Att bedöma och skatta barns smärta upplevdes som svårast på de yngsta barnen, under 

tre år, och anledningen var att dessa barn inte själva kunde berätta hur ont de hade. 

Stanford et al. (2005) styrkte detta och menade att små barn inte kunde skatta sin smärta 

på grund av att de saknade ordförråd att uttrycka sig. Suserud och Svensson (2009) 

beskrev att svårigheten att uppskatta små barns smärta kan leda till att smärtan inte 

uppmärksammas alls. För att kunna skatta smärtan på de minsta barnen, spädbarnen 

krävs beteendemässiga indikatorer och fysiska parametrar och idag finns det inga lätta 

genomförbara observationssmärtskalor att använda prehospitalt (Maio, Garrison, Spaite, 

Desmond, Gregor, Stiell, Cayten, Chew, MacKenzie, Miller, & O´Malley, 2002). 

I Stockholms medicinska riktlinjer författade av Stockholms medicinska råd, 

Ambulansläkare inom SLL (2013) anges att barn skall smärtlindras vid VAS ≥4 och 

behandlingsmålet med smärtlindringen är att nå VAS 3≤. Den befintliga VAS-skalan 

som arbetsverktyg prehospitalt upplevde samtliga tillfrågade ambulanssjuksköterskor 

vara oanvändbar då det gällde att skatta barns smärta. De använde istället sin kliniska 

blick, sitt omdöme och sin samlade erfarenhet och kompetens för att skatta smärtan. 
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Som följd av detta ifrågasatte samtliga varför VAS-skalan finns med i ambulansens 

riktlinjer. Författarna har inte heller hittat någon forskning som tyder på att VAS-skalan 

skulle fungera tillfredsställande på små barn prehospitalt. Det kan ifrågasättas hur det 

kommer sig att riktlinjerna använder VAS-skalan som behandlingsunderlag när denna 

skala inte upplevs som användbar. Att den trots allt finns beror kanske på att det inte 

finns något bättre alternativ. Att vetenskapliga underlag tas fram och används utgör en 

del av den evidensbaserade vården menar AACN (2012). Författarna anser att evidensen 

kring användandet av VAS på barn bör ses över och att kommande riktlinjer 

förhoppningsvis ändras. Bristen på validerade och lämpliga verktyg för att skatta olika 

åldersgrupper i prehospitala miljöer kan vara den viktigaste orsaken till bristande 

utvärdering och behandling av barns smärta (Hennes, Kim & Pirallo, 2005). Suserud 

och Svensson (2009) hävdade att en skattning av smärta är en förutsättning för att kunna 

bedöma behandlingsbehovet, och inte minst för att kunna utvärdera effekten av den 

givna behandlingen. Detta ansåg de tillfrågade sköterskorna vara en självklarhet men då 

måste de också få ett verktyg som fungerar, exempelvis en skala anpassad för barn. 

Maio et al. (2002) menade att Qucher Scale verkar vara den mest lovande skalan att 

använda prehospitalt till barn mellan tre och tolv år men mer forskning kring detta 

behövs. Qucher Scale kombinerar bilder med en vertikal VAS-skala. 

Flera av de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna ansåg att barn blir sämre smärtstillade 

än vuxna och att barns smärta ibland ignoreras. Att barn, och då framförallt de mindre 

barnen under fem år, riskerar att bli dåligt smärtlindrade styrks av Watkins (2006) och 

Johnson et al, (2014) studie. I en annan studie från USA jämfördes prehospital 

smärtlindring mellan barn och vuxna (Swor, McEachin, Seguin & Grall, 2005). 

Samtliga patienter hade traumatiska benbrott eller brännskador. Studien visade endast 

en mindre skillnad där 26,3 procent av de vuxna smärtlindrades i jämfört med 21,2 

procent av barnen (a.a.). Studien av Swor et al. (2005) utfördes i USA och författarna 

tror att resultatet skulle bli annorlunda om den utfördes i Sverige då de prehospitala 

organisationerna skiljer sig åt avseende personalkategorier, utbildning och riktlinjer. En 

annan orsak till dålig smärtlindring skulle kunna vara avstånden till sjukhus enligt 

författarna. Studien av Swor et al. (2005) är genomförd i en storstad med närhet till 

barnsjukhus, de allra flesta transporterna tar mindre än trettio minuter. När en resa till 

sjukhus är kort och bara tar några minuter tror författarna att det kan vara lättare att 

bortse från barnets smärta under resan än om den tar lång tid. Att reflektera kring att 

barn blir sämre smärtlindrade än vuxna och att detta kan bli mycket bättre upplevde 

både ambulanssjuksköterskorna och författarna som positivt. Detta kan vara viktigt att 

belysa och bör diskuteras, förhoppningsvis kommer ambulanssjuksköterskorna i 

framtiden bli bättre på att smärtstilla barnen så att även barn får den smärtlindring som 

de har all rätt till.   

 

Upplevelse av otillräcklighet och utrymme för förbättring 

 

För att kunna ta hand om barn som av olika anledning inte kan få intravenös 

smärtlindring önskas alternativa administrationsmetoder av läkemedel till barn. Detta 
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finns inte i ambulansens riktlinjer idag (Stockholms medicinska råd, Ambulansläkare 

inom SLL, 2013) men utvecklas förhoppningsvis vidare. En stor efterfrågan finns att 

prova intranasal smärtlindring i form av nässpray. Att utveckla andra administrationssätt 

för smärtlindring prehospitalt förespråkas också av Watkins (2006) då hans studie visar 

att barn under fem år smärtlindras mer sällan då intravenös tillförsel av morfin är det 

enda alternativet till smärtlindring. Acworth, Purdie och Clark (2001) rapporterade i sin 

studie att intranasalt givet ketamin kan komma till användning vid exempelvis 

förflyttningar prehospitalt eller då sår behöver sys. Wolfe och Bernstone (2004) 

konstaterade att nässlemhinnan är ett bra område att administrera läkemedel via, då 

själva administreringen går smärtfritt och utan nålstick. Detta minskar inte bara 

patientens obehag utan eliminerar risken att personalen utsätts för stickskador. Tekniken 

behöver ingen steril teknik eller intravenösa infarter och eftersom näsan är infarten är 

denna tillgänglig omedelbart hos samtliga patienter. Nässlemhinnan är en stor 

absorberande yta med stor genomblödlighet vilket ger en snabb läkemedelsabsorption 

till blod och cerebrospinalvätska. Samma författare skriver i samma studie att i en 

pediatrisk miljö där en mild sedering ofta är tillräcklig för att mildra ångesten för både 

föräldrar och barn är de intranasala läkemedlen effektiva (a.a.) 

 

En önskan om mer utbildning kring barn med akut smärta lyftes av de intervjuade 

ambulanssjuksköterskorna. Författarna misstänker att i och med att arbetet är så ensamt 

och självständigt ställs höga krav på fortbildning och även återkommande 

repetitionsutbildningar. Författarna tror att övningar med andra vårdinstanser och 

organisationer skulle bidra till en ökad kvalitet. Dessa skulle vara obligatoriska och 

personalen lösas från ordinarie tjänst för att delta. Hennes, Kim och Pirallo (2005) 

menar att det är viktigt att erbjuda utbildningsprogram kring barn och smärtlindring för 

att barn skall få en adekvat smärtbehandling. Suserud och Svensson (2009) skriver att 

då arbetet som ambulanssjuksköterska är så självständigt ställer detta stora krav på en 

bred kunskapsbas.  

  



 

25 

 

Metoddiskussion 

 

Polit och Beck (2012) och Graneheim och Lundman (2004) beskriver tre kriterier för att 

en kvalitativ analys skall uppnå hög tillförlitlighet och dessa är giltighet, trovärdighet 

och överförbarhet. 

 

Giltighet 

Giltighet avser objektivitet (Polit & Beck, 2012). Detta kriterium fastställer att 

insamlade data representerar den information deltagarna tillhandahållit och att 

tolkningarna av dessa uppgifter inte uppfunnits av forskaren. För att detta kriterium 

skall uppnås, måste resultaten återspegla deltagarnas röst och inte forskarens fördomar, 

motivation eller perspektiv. Under hela forskningsprocessen skall ställning om 

forskarnas egen roll och positionsbetydelse tas (Malterud, 2014). 

Samtliga intervjuer och all transkribering av materialet utfördes av författarna 

tillsammans. Att transkribera materialet själva och att upprepade gånger lyssna på 

intervjuerna ledde till att författarna blev väl insatta i materialet. Detta upplevdes som 

en styrka eftersom båda, var för sig, hört nyanser i svaren från informanterna. Svagheten 

kan vara att informanterna kan ha hämmats i sitt framförande av att ha två personer 

närvarande under intervjun. Detta var dock inget som framkom eller påpekades under 

eller efter intervjuerna. Enligt Polit & Beck (2012) är det viktigt att skapa en 

förtroendefull relation mellan respondent och forskare. Det kan anses att intervjuerna 

var något korta tidsmässigt men all nödvändig information för studien insamlades under 

samtliga intervjuer och gav ett bra underlag till resultatet. Om studien skulle 

återupprepas kunde frågorna kompletteras. Kemppainen (2000) skriver att Flanagans 

datainsamlingsmetod ger flera viktiga fördelar bland annat att informationen kan 

erhållas snabbt, eftersom critical incident technique endast kräver enkla svar från 

studiens deltagare kan de vara så kort som 15 till 20 minuter. 

Graneheim & Lundman (2004) menade att giltighet också är en fråga om hur forskaren 

bedömer likheter inom och skillnader mellan kategorierna. Ett sätt att närma sig detta är 

att visa representativa citat från den transkriberade texten. För att styrka studiens 

giltighet återfinns ett urval av citat från transkriberingen av intervjuerna, även exempel 

från hur meningsbärande enheter kondenserats och kategoriserats återfinns som bilagor 

till studien. Detta styrker trovärdigheten då läsaren själv kan följa hur urval och analys 

utförts fram till det slutliga resultatet. 

 

 

Trovärdighet 

Forskningsresultatet ska vara så trovärdig som möjligt och varje forskningsstudie måste 

utvärderas i förhållande till de metoder som används för att generera resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Polit & Beck (2012) skriver att trovärdighet syftar på 
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förtroendet för sanningen av data och tolkningar av dem. Kvalitativa forskare måste 

sträva efter att skapa förtroende för sanningen i resultaten från de enskilda deltagarna. 

Den första frågan om trovärdighet uppstår när forskaren fattar beslut om inriktningen av 

studien, val av sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av data. Att 

välja deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa frågeställningen ur en 

mängd olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom båda författarna arbetar 

sedan många år inom ambulanssjukvården kan detta ha spelat en roll under tolkningen 

av resultatet, men objektivitet har eftersträvats. Ämnet har aldrig diskuterats mellan 

informanterna och författarna innan intervjuerna skett, detta styrker resultatets 

trovärdighet. 

Ytterligare en styrka i studien är att könsfördelningen blev jämn och att samtliga 

respondenter hade lång erfarenhet vilket var ett krav. Att de hade lång erfarenhet var 

positivt då detta gjorde att de med lätthet kunde dra sig till minnes ett patientfall 

förknippat med bra och dåliga upplevelser. De kunde också lätt reflektera kring barn 

och smärta generellt, vilket troligen hade varit svårt om de endast haft något enstaka 

patientfall med barn och smärta. Svaren hade sannolikt sett något annorlunda ut om 

kravet på fem års erfarenhet inte funnits. En ambulanssjuksköterska som både är ny i sin 

yrkesutövning och ska vårda ett skadat barn kan tänkas ha en högre stressnivå och 

skulle kanske ha upplevt fler svårigheter. I efterhand då materialet sammanställts, 

framkom att samtliga respondenter är föräldrar. Detta skulle kunna ses som en svaghet, 

då det skulle kunna vara så att de har ett mer naturligt förhållningssätt till barn än de 

ambulanssjuksköterskor som inte lever med barn. 

 

Överförbarhet  

Polit & Beck (2012) ställer frågan huruvida resultatet av en undersökning skulle 

upprepas om den gjordes om med samma (eller liknande) deltagare i samma (eller 

liknande) sammanhang. Om detta är möjligt har studien en hög överförbarhet som ökar 

studiens trovärdighet. Studien är utförd i en storstad med varierande närhet till tre 

barnakutmottagningar, detta kan spela en roll om studien skulle utföras i glesbygden 

eftersom forskarna misstänker att transporttiden till sjukhus kan spela in. Detta 

uppfattas inte som ett hinder för att kunna upprepa undersökningen i en mindre stad. 

Vidare skiljer sig olika landsting åt avseende riktlinjer för ambulanssjukvården, detta 

kan i sig ge ett annorlunda resultat gällande tillvägagångssätt och administrering av 

läkemedel. De tillfrågades riktlinjer bygger på SLAS nationella riktlinjer utarbetade av 

Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i samverkan “SLAS”. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Vid sökningar har framkommit flera artiklar kring smärtlindring av barn, men fokus har 

då varit på smärtskattning, administreringsalternativ och utifrån barnsjuksköterskors 

perspektiv. Ytterligare studier och fördjupning av ambulanssjuksköterskors upplevelse 

av omhändertagande av barn med akut smärta är önskvärt. De problem som 

ambulanssjuksköterskor upplever och som framkommit i den här studien kan då 

åtgärdas för att öka patientsäkerheten och personalen kan på så sätt känna ökad trygghet 

i omhändertagandet. 

Mer forskning behövs kring ambulanssjuksköterskans metoder att skatta barns smärta i 

en prehospitalt kontext. Detta är särskilt relevant för att kunna utvärdera given 

behandling. Vidare behövs fördjupad forskning avseende smärtlindringsmetoder av barn 

med akut smärta prehospitalt.  

 

Slutsats 

Resultatet av studien visar att Ambulanssjuksköterskans förberedelse inför 

smärtbehandling påbörjas redan under framkörning bland annat genom att doser och 

behandlingsalternativ kontrolleras i behandlingsriktlinjerna. Kategorin den svåra 

mångfacetterade smärtbedömningen visar att ambulanssjuksköterskorna skattar barns 

smärta genom sin kliniska blick, utifrån skadornas art, utbredning och barnets beteende. 

Den befintliga VAS-skalan ansågs inte vara ett bra instrument vid skattning av barns 

smärta. Den användes heller inte av någon av de tillfrågade och detta trots att 

behandlingsriktlinjerna rekommenderade just VAS-skalan. Resultatet visar på vikten av 

en anpassad smärtskattningsskala för barn som kan användas prehospitalt. Särskilt svårt 

var det att skatta de små barnens smärta då dessa inte kunde berätta hur ont de hade. 

Upplevelsen av frustration på grund av kommunikationssvårigheter med barnet och 

Vikten av att skapa en god kontakt visade att de minsta barnen under tre år som inte 

hade förmågan att kommunicera, ibland utsattes för tvång för att kunna behandlas. De 

äldre barnens autonomi var lättare att respektera då ambulanssjuksköterskorna kunde 

förklara fördelarna med en smärtlindring. Oavsett ålder var det viktigt för omvårdnaden 

att vara pedagogisk och ärlig eftersom detta skapade en god relation till barnet, dennes 

föräldrar eller annan nära vuxen. Detta resulterade i en lugnare miljö och en ökad 

trygghet för barnet. Vikten av stöd och samarbete prehospitalt var viktigt för ett bra 

omhändertagande. När exempelvis ambulansteamen löste uppgifter tillsammans blev 

omhändertagandet bra och detta trots att smärtlindringen var svår att åstadkomma. 

Erfarenhet fanns också av att bli dåligt bemött av SOS-läkaren och personal från 

barnakuten. Detta blev extra känsligt om sjuksköterskan redan innan kände sig missnöjd 

med sitt omhändertagande. 

Upplevelsen av en god smärtlindring var svår och avgörande för en lyckad behandling 

och för att kunna ge en adekvat smärtlindring var det centrala att kunna inlägga en 

perifer venkateter och att lugna barnet. Samtliga ambulanssjuksköterskor uttryckte en 

osäkerhet kring momentet att inlägga perifer venkateter på barn och önskade andra 

administrationssätt och alternativa läkemedel. Detta presenterades under Behovet av 

alternativa behandlingsprinciper lämpliga för barn. Förutom andra tekniker som nasala 
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läkemedel så saknades Medimix som tidigare funnits i ambulanserna men nu försvunnit. 

De ifrågasatte även den låga dosen paracetamol (Alvedon) som skall ges enligt deras 

riktlinje då denna är densamma som för hemmabruk, och således för liten för vissa 

smärttillstånd ambulansen ställdes inför att lindra. En redigering av doser, alternativa 

läkemedel och administrationstekniker skulle resultera i minskat lidande för barn i en 

prehospital kontext och detta bör den prehospitala vården utveckla i framtiden. 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet i sitt yrkesutövande visade att 

majoriteten av ambulanssjuksköterskor önskade fördjupad utbildning kring barn med 

smärta. Att samtliga upplevde utbildning som något positivt är något som kan ses som 

positivt inför framtiden då detta kan leda till förbättrat omhändertagande av barn med 

smärta. 
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Bilaga 1 

 

 
 

Informationsbrev om studien: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att smärtlindra barn i en 

prehospitalt kontext. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie med syfte att undersöka ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att bedöma och vårda barn under 10 år med akut smärta i en prehospitalt kontext. 

 

Vi som genomför studien är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Karlstads universitet. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på magisternivå. 

 

Vi har från Xx, Xx ambulans och Xx i [mellansverige] fått ett godkännande till att utföra en intervjustudie 

som skall inkludera intervjuer med tio ambulansspecialistsjuksköterskor som tjänstgjort 5 år eller längre på 

ambulansen. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och kommer att ske vid ETT tillfälle vid en tid och plats 

som kommer vi överens om. Deltagandet i intervjun är frivilligt och DU kan närsomhelst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. Intervjumaterialet kommer bara att hanteras av oss själva dvs. ingen 

obehörig har tillgång till datamaterialet. Samtliga intervjuer kommer att spelas in digitalt för att sedan 

transkriberas och bearbetas av författarna. Det inspelade materialet kommer att behandlas med hög 

konfidentialitet och efter ordagrann transkribering till text kommer inspelningarna att destrueras. 

 

Vid publicering av examensarbetet kommer resultatet vara avidentifierat. För deltagande i studien utgår 

ingen ersättning i form av tid eller pengar. 

 

Vår handledare under arbetet heter Jan Nilsson och är universitetslektor vid fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. 
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Student Specialistsjuksköterske- Student Specialistsjuksköterske- 
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ambulanssjukvård på Karlstads ambulanssjukvård på Karlstads 

universitet    universitet 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 

 

(innan intervju) Nästa intervju är med respondent nr _  

Kön? 

Antal år i arbetet? 

1: Kan du berätta kortfattat om dig själv och din utbildning? 

 

Huvudfrågor: 

2: Tänk tillbaka på ett tillfälle när du kände dig nöjd med din bedömning och ditt omhändertagande av ett barn (under 10 

år) med akut smärta 

Stödfrågor:  

● Vilken typ av larm var det och vilken information fick du? 

● Hur förberedde du dig på väg ut på larmet? 

● Ungefär i vilken ålder var barnet? 

● Vad möttes du av på plats? 

● Kan du beskriva hur du skattade/mätte barnets smärta? 

● Kan du beskriva hur du behandlade barnets smärta? 

● Kan du beskriva hur du utvärderade effekten av din behandling? 

● Vad hände sedan? Transport och avlämning? 

● Hur upplevde du situationen utifrån kravet på informerat samtycke? Uppstod det meningsskiljaktigheter? Tvång? 

● Vad gjorde att du kände dig nöjd med det aktuella omhändertagandet? 

● Lärde du dig något av denna händelse? 

 

3: Tänk tillbaka på det senaste tillfället då du kände dig missnöjd med din bedömning och ditt omhändertagande av ett 

barn (under 8 år) med akut smärta. 

Stödfrågor: 

● Vilken typ av larm var det och vilken information fick du? 

● Hur förberedde du dig på väg ut på larmet? 

● Ungefär i vilken ålder var barnet? 

● Vad möttes du av på platsen? 

● Kan du beskriv hur du skattade/mätte barnets smärta? 

● Kan du beskriv hur du behandlade barnets smärta? 

● Kan du beskriva hur du effekten av din behandling? 

● Vad hände sen? Transport och avlämning? 

● Vad gjorde att du inte kände dig nöjd vid det aktuella omhändertagandet? 

● Lärde du dig något av denna händelse? 

●  

4: Saknar du något avseende behandlingen av barns smärta prehospitalt? Exempelvis bedömnings- mätinstrument, 

behandlingsriktlinjer, utbildning, läkemedel? 

5: Är det någonting du saknat i denna intervju och som du skulle vilja tillägga? 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod 

“Han skrek ju oavbrutet, 

grät och… där kan det ju 

vara jättesvårt just på barn 

att bedöma vad det är som 

är smärta och vad som det 

är som är rädsla, i det här 

men här framgick det ju 

rätt tydligt att det här gör 

nog väldigt ont när 

benbitarna sticker ut… så 

att där… där gjorde väl jag 

en bedömning av att gråten 

berodde på smärta” 

(Respondent 6) 

 

“här framgick det ju rätt 

tydligt att det här gör nog 

väldigt ont när benbitarna 

sticker ut” 

Smärtbehandlingen är svår 

och mångfacetterad 
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 Teman 

 

Upplevelser av det 

vårdande mötet – en 

utmaning 

Upplevelse av 

otillräcklighet och 

utrymme för förbättring 

Kategorier Ambulanssjuksköterskan 

förbereder sig inför 

smärtbehandling 

 

Ambulanssjuksköterskan 

upplever otillräcklighet i 

sitt yrkesutövande  

 

Smärtbehandlingen är svår 

och mångfacetterad 

 

Behovet av alternativa 

behandlingsprinciper 

lämpliga för barn 

 En bra smärtlindring var 

förenad med ett gott 

omhändertagande 

 

Vikten av stöd och 

samarbete prehospitalt  

 

Frustration på grund av 

kommunikationssvårigheter 

med barnet 

 

Vikten av att skapa en god 

kontakt 
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Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudien ”Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring 

av barn i ett prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie” 

 

 

Jag har mottagit skriftlig information om studien och med intygar jag att jag informerats om: 

 information om studien 

 min rätt att vara anonym i studien  

 mitt frivilliga deltagande  

 

 

 

 

 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till deltagandet i intervjustudien ”Ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av smärtlindring av barn i ett prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie” 
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