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Abstrakt 

Introduktion: Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda akut sjuka barn och deras föräldrar. Fokus låg på upplevelser av mötet med barnen och deras 

föräldrar, samt om ambulanssjuksköterskorna upplevde att specialistutbildningen gett ökade 

kunskaper i vård av akut sjuka barn. Denna studie undersökte även huruvida det fanns fördelar 

och/eller nackdelar med att ha egna barn i relation till ambulanssjuksköterskornas yrkesroll. 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex stycken 

ambulanssjuksköterskor, verksamma inom ambulanssjukvård. Intervjutexterna analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen ledde fram till fem kategorier; Behov av trygghet, Upplevelse av påfrestning, 

Att känna press att prestera, Viljan att vara förberedd och Svårigheter att göra korrekta bedömningar 

skapar känsla av osäkerhet. Ambulanssjuksköterskorna upplevde osäkerhet som de relaterade till 

svårigheter som upplevdes i vården av akut sjuka barn.  Det fanns ofta föräldrar i deras närhet som 

var mer eller mindre oroliga. Det framkom att utbildningar och erfarenhet av barn upplevdes 

otillräckligt.  

Diskussion: Sex kvalitativa intervjuer gav variation i beskrivningar av känslor och upplevelser. På 

detta sett lyckades författarna identifiera att vård av akut sjuka barn ökar stresspåslaget generellt 

sett. De identifierade vidare upplevelser av stress och i vilken utsträckning detta påverkade 

ambulanssjuksköterskorna. Vidare såg författarna hur ambulanssjuksköterskorna utifrån egen 

erfarenhet av barn och förvärvad kunskap hanterade detta stresspåslag. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, upplevelse, akutsjukvård, barn, föräldrar, kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Introduction: The aim of this study was to describe ambulance nurses experiences in regards to 

pediatric prehospital care. This study focused on how the meeting with the child and it´s parents 

was experienced by the ambulance nurses and if the specialist education had made them better 

suited or better prepared in dealing with children. This study explored whether having children 

themselves was a benefit or a liability for ambulance nurses in their jobs. 

Method: Qualitative semi-structured interviews were performed on six ambulance nurses, currently 

working in the EMS. The interview transcripts were then analyzed as per a qualitative content 

analysis. 

Result: The analysis identified 5 categories: The need to feel secure, Sense of stress, Pressure to 

perform, Desire to be prepared and The challenges of making a correct decisions create a sense of 

insecurity. Ambulance nurses experienced uncertainty which they related to the difficulties 

experienced when working with children, and that there almost always were parents around in a 

more or less stressful state. The education and experience in regards to children was felt to be 

lacking.  

Discussion: Six qualitative interviews gave variation in the description of feelings and experiences. 

This way the authors of the study were successful in identifying that treating children provokes an 

elevated stress level. They furthermore identified scenarios from the interviews that caused stress 

and how that had affected the individual. The authors also explored how the nurses with own 

children, and personal experiences with children, utilized this to minimize the stress in treating 

children. 

 

Keywords: Ambulance nurse, experience, emergency, children, parents, qualitative 
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1. BAKGRUND 

 

1.1. Att vårda barn i ambulans 

Att ta hand om barn prehospitalt är en stor utmaning, dels för att barn är sällsynta fall inom ambu-

lanssjukvården och således aldrig blir ett rutinuppdrag.
1
Barn anses hjälplösa och kan ibland inte 

uttrycka vad som är fel, vilket kan medföra svårigheter att få en fullgod anamnes. För många ambu-

lanssjuksköterskor är vård av barn den värsta tänkbara aspekten av arbetet.
2
 Sjuksköterskor beskri-

ver att situationer som innefattar barn, blir extra känslosamma speciellt för att barn har hela livet 

framför sig jämfört med äldre som har levt ett långt liv.
3
 Minst bekväma känner sig ambulansperso-

nal i larm som involverar barn med hjärtstillestånd och arytmier, vid återupplivning av spädbarn och 

vid läkemedelsdosering. Åldern på barnen visar sig ha betydelse för hur bekväm personalen känner 

sig vid omhändertagandet. Graden av trygghet ökar med barnens ålder.
4
 

 

Sjuksköterskor som vårdar sjuka eller skadade barn kan uppleva kraftiga känslomässiga reaktioner 

såsom stort obehag, ångest och stress.
2
 Att ignorera känslomässiga reaktioner vid omhändertagande 

av barn beskrivs som svårt. En känslomässigt svår situation för sjuksköterskan kan t ex vara att 

möta ett sjukt eller skadat barn i samma ålder som sitt eget.
2
 Det finns en tendens att överidentifiera 

sig eller sin situation med dessa patienter och närstående vilket kan leda fram till att personal tappar 

energi och riskerar att ”ta med sig jobbet hem”. 
5
 

 

1.2. Att möta föräldrar 

I den prehospitala vårdmiljön handlar det inte bara om att möta akut sjuka barn, utan även att möta 

barnens föräldrar. Syftet är då att skapa en tillitsfull relation. I mötet bör föräldrarna integreras då 

det är dessa som förmodligen känner barnen bäst.
1
 I Roden´s studie beskriver föräldrar känsla av 

fientlighet och maktlöshet i relation till sjuksköterskor, framförallt för att de varken blir sedda eller 

tillfrågade. Det framgår att föräldrars upplevelse av kommunikationsproblem grundar sig i att de 

upplever att sjuksköterskor ger irrelevant information, är okänsliga, oförskämda eller oförstående 

inför deras situation. Föräldrar som har svårt sjuka barn visar sig vara extra känsliga för stress och 

oro och det visar sig då att sjuksköterskors stöd och kommunikation är väldigt viktigt för att stärka 

deras upplevelse av sjukvården. Det framkommer att föräldrar tror att kommunikationen är den vik-

tigaste länken till bra stöd för en lyckad sjukvårdsupplevelse.
6
 

 

1.3. Utbildning 

Ambulanspersonal beskriver att de känner sig väl förberedda kunskapsmässigt i de flesta situationer 

som de kan utsättas för inom prehospital vård, bortsett från vård av barn och vid förlossning.
7
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generellt känner sig ambulanspersonal obekväma med att vårda barn prehospitalt, vilket framförallt 

härleds till en avsaknad av adekvat träning och klinisk erfarenhet av barn.
8
 Därför är utbildningsbe-

hovet för ambulanspersonal stort när det gäller vård av akut sjuka barn. Träning beskrivs som den 

viktigaste åtgärden när det gäller prehospitalt omhändertagande av akut sjuka barn. Det är viktigt att 

den information och undervisning som ges till de som arbetar med akut sjuka barn är både övergri-

pande och specifik om vård av akut sjuka barn. Vissa allvarliga symtom eller sjukdomar hos barn, 

möter ambulanspersonal väldigt sällan. Men det är vid just dessa tillfällen ytterst viktigt att veta vad 

som skall göras. Det förekommer en variation i kunskap och förståelse av vad det innebär att både 

bemöta och behandla akut sjuka barn prehospitalt.
9
 Det visar sig att 75 % av ambulanspersonal öns-

kar att de fått mer utbildning inom barnsjukvård. Om möjligheten att utföra realistiska simulerings-

övningar funnits så skulle 95 % tagit vara på den möjligheten, då det visar sig att de lär sig mest 

med hjälp av denna metod.
4
 

 

1.4. Återkoppling 

I Cook´s
 9

 studie framkommer att kommunikation mellan ambulanspersonal behöver utvecklas. Det 

handlar då om att uppföljningssamtal ofta saknas där diskussioner kring hur omvårdnaden och om-

händertagandet har framskridit, behandlas. Problemet många gånger är att sjuksköterskor inte anser 

det vara lämpligt att fråga en läkare eller sjuksköterska på akutmottagningen, om hur det har gått 

med ett barn de tidigare lämnat av. Detta beskrivs även i en annan studie av Moore
10

 där återkopp-

ling och utvärdering inte enbart ska utgå från status på patienten eller familjens upplevelse av till-

fredställelse, utan även ställa sig frågan om de olika instanserna i systemet fungerat på ett optimalt 

sätt för patientens bästa. 

 

1.5. Utmaningen med att vårda barn 

Mötessituationen är komplex eftersom barnens förväntan är att vårdpersonal ska möta dem med 

vänlighet och välvilja samtidigt som vissa åtaganden inom prehospitalt omhändertagande kan vara 

förknippat med obehag och smärta.
1
 Stressen och obehaget av att ta hand om barn, de anatomiska 

och fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna samt föräldrars närvaro och deltagande kan 

bidra till att åtgärder i vården av barn utelämnas. På grund av sjuksköterskors osäkerhet får barn 

färre diagnoser och behandlingar. Denna underlåtenhet av diagnostik och behandling relateras till 

deras egen osäkerhet.
8
  

 

Barn har ett väl utvecklat sensoriskt system men har svårigheter att lokalisera exempelvis smärta.
1 

Ambulanspersonal känner sig ofta obekväma med prehospital smärtlindring av barn, då de upplever 

sig ha svagheter i sin teoretiska och praktiska utbildning gällande smärtlindring av barn. Ambulans-



3 

 

personal rapporterar att de har för lite träning från introduktionsutbildning till sina kliniska erfaren-

heter. Vissa erinrar sig att de fått lära sig att skjuta upp smärtlindringen av barn om det är möjligt. 

Den generella ovanan att ta hand om barn är en stor barriär till att ge smärtlindring. Även föräldrars 

närvaro beskrivs som antingen hjälpande eller hindrande, särskilt när de är ängsliga över persona-

lens agerande och barnens smärta.
11

 

 

1.6. Problemformulering 

Trots att det finns litteratur som beskriver ambulanssjuksköterskors önskan om mer utbildning för 

att kunna hantera akut sjuka barn, anser vi det intressant att undersöka hur detta påverkar upplevel-

sen av vården. Intresse finns även om specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulans-

sjukvård gör de mer trygga och säkra i deras möte med akut sjuka barn?  Forskningen som finns 

belyser inte så vitt vi sett huruvida ambulanssjuksköterskor med eller utan egna barn, upplever det 

som en fördel eller nackdel i relation till sin yrkesroll? I tidigare forskning har det lyfts fram hur 

föräldrar till akut sjuka barn upplever mötet med ambulanspersonal. Däremot finner författarna inte 

liknande forskning som beskriver hur ambulanssjuksköterskorna upplever mötet med barnens för-

äldrar, varför vi också önskar ta del av detta. 

 

2. SYFTE 

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda 

akut sjuka barn och deras föräldrar. 

 

2.1. Frågeställningar 

 Vilka fördelar och/eller nackdelar finns det av att själv vara förälder i relation till deras yrkes-

roll? 

 På vilket sätt upplever ambulanssjuksköterskorna att deras specialistutbildning gett dem kun-

skap för att vårda akut sjuka barn? 

 Hur upplever ambulanssjuksköterskorna att vårda akut sjuka barn, prioritet 1 & 2 i en ålder mel-

lan 0-10 år? 

 Hur upplevs mötet med barnens föräldrar? 

 

2.2. Definitioner av barn, akut vård och prioritetsgrad 1 och 2 

Barn avses enligt 1 kap. 2 § SoL varje människa under 18 år
14

. Skillnaden mellan att vårda små barn 

under 10 år och tonåringar upp till 18 år är väldigt stor, både fysiologiskt
12

 och psykologiskt
13

. På 

grund av att de flesta ambulanssjuksköterskor ser barn över 10 år som närmare puberteten och mer 
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lika vuxna, valdes därför barn yngre än 10 år i frågeställningarna. Enligt Socialstyrelsen framgår att 

akut vård definieras som ett “Vårdtillfälle när patientens tillstånd kräver omedelbart omhänderta-

gande”.
15

 Då författarna önskar beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda akut 

sjuka barn har därför studien begränsats till enbart larm av prioriteringsgrad ett och två. Prioritet ett 

innebär att patienten bedöms ha livshotande symtom och hotade vitala funktioner. Prioritet två in-

nebär att patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom.
1
 

 

3. METOD 

3.1. Metodval/forskningsdesign 

Kvalitativa intervjuer genomförs för att de intervjuade ska få möjlighet att berätta och beskriva tan-

kar och känslor
16 

och på så sätt få beskrivningar av ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda 

barn prehospitalt. Genom kvalitativa intervjuer kan genuina beskrivningar erhållas av hur ambu-

lanssjuksköterskor upplever situationer i möte och vård av akut sjuka barn och deras föräldrar. Re-

ferensteknik och abstrakt skrivs utifrån tidsskriften Journal of emergency nursing. 

 

3.2. Urval/Deltagare 

Urval sker genom ett icke-sannolikhetsurval, i form av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att ta 

vad man finner, exempelvis genom annonser, någon författarna känner tipsar om någon annan som 

uppfyller urvalskriterierna och så vidare.
17

 På detta sätt väljs sex ambulanssjuksköterskor ut för att 

medverka i denna kvalitativa intervjustudie. Hälften av deltagarna har egna barn. Fem är män och 

en kvinna. Ambulanssjuksköterskorna har arbetat inom ambulanssjukvård i ett spann mellan 4-20 

år. Medelåldern på deltagarna är 33 år. Fem av ambulanssjuksköterskorna arbetar på större ambu-

lansstationer och en arbetar på en mindre beredskapsstation. 

 

Inklusionskriterier 

 Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. 

 Minst två års erfarenhet av prehospital vård. 

 Erfarenhet av att vårda barn i ambulans. 

 

Brev med förfrågan om medverkan (bilaga 1) sänds ut i startfasen av studien, till respektive verk-

samhetsansvarig på två större ambulansstationer samt några mindre beredskapsstationer, alla be-

lägna i norra Sverige, varpå dessa i sin tur vidareförmedlar förfrågan till sina anställda ambulans-

sjuksköterskor. Rekrytering sker muntligt och skriftligt, till samtliga ambulanssjuksköterskor med 

förfrågan om medverkan i intervju. De ambulanssjuksköterskor som tillkännager sitt godkännande 
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att medverka, kontaktas och datum för intervju bokas. 

 

3.3. Genomförande 

För att få en bra bakgrund till studien sker artikelsökning via databasen Pubmed och CINAHL. I 

CINAHL hittas inga nya artiklar som inte redan funnits i Pubmed.  Meshtermerna som används är: 

EMS-personnel, Experience, Handling, Pediatric care, Prehospital, emergency, care, child, ambu-

lance, nurse, Qualitative, content, analysis. Sökning sker även via aktuella artiklars referenslistor 

och via elektroniska källor som återfinns i studiens referenslista.  

 

En testintervju genomförs i tidigt skede för att identifiera om frågeställningarna står i samklang med 

studiens syfte. Efter intervjun infogas några fler frågeställningar och det genomförs en del omfor-

muleringar med mer inslag av berättelser, för att tydligare kunna svara på författarnas syfte. På detta 

sätt utformas en intervjuguide (bilaga 2) vilken fungerar som stöd vid genomförandet av intervjuer-

na. Samtliga intervjuer, både den intervju som sker ansikte mot ansikte och de som genomförs via 

Skype spelas in och transkriberas sedan ner ordagrant.  

 

Fyra av intervjuerna genomförs på ambulanssjuksköterskornas fritid och två under arbetstid. En 

intervju genomförs genom ett fysiskt möte, medan resterande fem intervjuer genomförs via Skype, 

av logistiska och ekonomiska skäl. Skype är ett internetbaserat kommunikationsprogram med vi-

deofunktion. Skype har många fördelar jämfört med telefonintervjuer, genom videofunktionen kan 

intervjuare och den intervjuade se varandra
18 

varför skype väljs istället för att utföra intervjuer via 

telefon. Intervjuer bör ske på en enskild plats utan risk för störningsmoment, åhörare ska inte finnas. 

Den intervjuade ska känna sig trygg i miljön.
15

 Att utföra intervjuerna under arbetstid innebär att vi 

kan bli avbrutna om ambulanssjuksköterskorna får ett larm. Fyra av intervjuerna genomförs därför 

på ambulanssjuksköterskornas fritid medan två intervjuer genomförs då ambulanssjuksköterskorna 

är på sitt arbete. Dessa intervjuer blir dock avbrutna av larm och får återupptas senare. Intervjuerna 

varar mellan 25-40 minuter. 

 

3.4. Analysmetod 

Analysen utgår från en induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös analys av ambulanssjuk-

sköterskors upplevelse av att vårda akut sjuka barn. För bearbetning av resultatet väljs kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim
19

. Första steget i analysen är att transkribera ner intervjutexten i 

sin helhet. Materialet blir en hanterbar storlek, 30 sidor, och läses igenom flera gånger för att få en 

känsla av innehållet. Därefter plockas meningsenheter ut, vilket innebär ord, stycken eller meningar 

av en text som innehåller aspekter relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang. 
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Meningsenheterna som plockas ut genomgår sedan en kondensering för att texten ska bli mindre 

och mer lätthanterlig utan att den förlorar sitt innehåll och sin betydelse. De kondenserade menings-

enheterna abstraheras sedan och bildar koder, vilket innebär att meningsenheterna får en etikett eller 

rubrik. Analysprocessen fortsätter sedan med kategorisering, där de kodade meningsenheterna delas 

in i kategorier med liknande innehåll. Analysen i denna studie genomförs av båda författarna till-

sammans.  Enligt Graneheim 
19 

ska inga data falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en 

kategori. Det ska finnas kategorier så att inga data som svarar mot syftet utesluts. Analysen av 

denna studie resulterar i fem kategorier; behov av trygghet, upplevelse av psykisk påfrestning, att 

känna press att prestera, viljan att vara förberedd, och svårigheter att göra korrekta bedömningar 

skapar känsla av osäkerhet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Kategorier 

överlag har man alldeles för lite 

erfarenhet av barn eller man har alldeles 

för lite kunskap och att man skulle nog 

känna sig mycket tryggare om man fick 

gå mer utbildningar 

För lite erfarenhet och kun-

skap, mer utbildning skulle 

ge mer trygghet 

Utbildning ger 

trygghet 

Behov av trygghet 

jag tror man lättare relaterar till sitt eget 

barn då, jag tror det kan bli ytterligare ett 

stressmoment 

 

Ytterliggare ett stressmo-

ment om man relaterar till 

sitt eget barn 

 

Stressmoment 

 

Upplevelse av på-

frestning 

 

även om man alltid ska prestera, så känns 

det som om man absolut inte får göra 

några misstag 

Man får inte göra några 

misstag 

 

Prestationskrav 

 

Att känna press att 

prestera 

 

 

3.5. Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor vikt under hela processen, under planläggning, intervju samt skrift-

ligt utförande. Det genomförs inte någon etikprövning då denna studie är en studentuppsats, men 

forskningsetiska riktlinjer följs enligt tolkning av Helsingforsdeklarationen.
20

 De som medverkar i 

studien, får information om att den kommer genomföras med konfidentialitet. All data och anteck-

ningar av personlig karaktär är det enbart författarna och deras handledare som har tillgång till. Före 

genomförande av intervju blir samtliga ambulanssjuksköterskor informerade om syftet med studien 

och estimerad tid för intervju. De blir även informerade om att de när som helst har rätt att avbryta 

intervjun utan att specificera orsak.  De får även möjlighet att ta del av rapporten när den färdig-

ställts. Samtliga intervjuer bandas med en s.k voice-recorder, varpå detta material efter studiens 

avslutande raderas. Under analysering, verifiering samt rapportering värderas även där vilka even-
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tuella konsekvenser den offentliga rapporten kan utgöra, såsom personlig data, citat och dylikt väljs 

ut med försiktighet för att inte kunna härledas till specifika personer. Intervjuerna ger inblick i män-

niskors privatliv, vilket bör tas hänsyn till när den offentliga rapporten publiceras.
21

 Då intervjuerna 

är av personlig karaktär genomförs de därför i ett rum där endast författaren och ambulanssjukskö-

terskan är närvarande vid det möte som fysiskt tar plats. Vid genomförande av intervju via Skype, 

väljs en tidspunkt då både författaren samt ambulanssjuksköterskan har möjlighet att genomföra 

intervjun utan åhörare. Författarna är medvetna om att frågeställningarna har personlig karaktär 

vilket kan ge emotionella reaktioner. Intervjuerna fortlöper utan några sådana händelser. Författarna 

är medvetna om att det vetenskapliga ansvaret de har inför professionen samt relationen till ambu-

lanssjuksköterskorna som medverkar i intervju.  Författarna försöker därför bibehålla en profession-

ell distans i relation till dem. 
21

 

 

4. RESULTAT 

Analysen resulterar i fem kategorier; Behov av trygghet, Upplevelse av påfrestning, Att känna press 

att prestera, Viljan att vara förberedd och Svårigheter att göra korrekta bedömningar skapar känsla 

av osäkerhet (tabell 2). 

Tabell 2. Översikt över kategorier 

Kategorier 

Behov av trygghet 

Upplevelse av påfrestning 

Att känna press att prestera 

Viljan att vara förberedd 

Svårigheter att göra korrekta bedömningar skapar känsla av osäkerhet 

 

4.1. Behov av trygghet 

Ambulanssjuksköterskorna upplever det positivt att ha egna barn då de möter akut sjuka barn i sitt 

arbete. De upplever sig ha större vetskap om hur barn beter sig normalt. Hur de hanterar ett barn i 

sitt arbete relateras till hur de hanterar sina egna barn. Erfarenhet av barn upplevs medföra trygghet. 

Kommunikation med barn de inte känner upplevs vara lättare ju fler egna barn 

ambulanssjuksköterskorna har i sin närhet. Det beskrivs att kontakt med andra barn är lättare efter 

de själva har blivit föräldrar. 
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- På något sätt så känner jag att min erfarenhet av egna barn har gjort det lättare att 

kommunicera med barn jag inte känner  

 

- Hur jag hanterar ett barn i mitt jobb, det relaterar jag rätt mycket till hur jag hanterar mina 

egna barn 

 

Att ha egna barn beskrivs leda till ett mer avslappnat sätt gentemot barn och deras föräldrar. Det 

upplevs vara lättare att förstå föräldrars situation. De beskriver att väldigt mycket av den 

prehospitala vården handlar om att kunna skapa lugn och trygghet till patienten vilket anses ännu 

viktigare när det gäller barn. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att upplevelsen av detta har 

förändrat sig till det bättre efter att de själva har blivit föräldrar. 

 

- väldigt mycket handlar om bemötandet, eller att som man alltid får höra, att man ska skapa 

lugn och ro och någon slags trygghet till patienten, anser jag att det är ännu viktigare när det 

gäller barn och att jag är bättre på det nu när jag har egna barn. Nu har jag också mer 

erfarenhet. Innan hade jag ingen 

 

- jag tror att min empati när det gäller barn är otroligt mycket större nu, man sätter sig in i 

föräldrarnas tankar, men jag har inte upplevt det som besvärande, inte på körningar då är det 

bara fördelar. 

 

Även ambulanssjuksköterskor utan barn upplever att erfarenhet av barn ökar deras säkerhet i mötet 

med akut sjuka barn. Med mer erfarenhet är det lättare att urskilja det akut sjuka barnet från mindre 

akuta tillstånd. Det upplevs även lättare att bemöta och informera anhöriga. Det beskrivs 

tillfredsställande att lyckas lugna föräldrar, vilket även anses enklare i en mindre allvarlig situation. 

Mötet med föräldrar upplevs gå lättare och lättare ju fler de möter i olika situationer. Att föräldrar 

följer med i ambulansen upplevs sällan som besvärande utan ses snarare som en tillgång för barnens 

trygghet. 

 

- Nu när man har mer erfarenhet så vet man vad som är akut eller lite mindre farligt, och då är 

det lättare att bemöta och lugna ner dom och det tycker jag är skönt . 

 

- Det är ju ett möte som jag tror går lättare och lättare ju mer man jobbar och får möta olika 

föräldrars reaktioner och situationer. 
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Att överlämna barnen i ett bättre tillstånd till nästa vårdinstans, upplevs positivt och som en 

bekräftelse på att de gjort rätt. I akuta situationer beskriver ambulanssjuksköterskorna att de vet vad 

som ska göras och att de har situationen under kontroll. Vissa larm om barn som är mer frekvent 

återkommande kan kännas som rutinuppdrag och bidra till upplevelser av lugn och trygghet. 

 

- Men då har man ändå känt att man fått det att gå åt rätt håll. 

 

- Det kändes väl ändå som att situationen var ganska under kontroll. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att sjuksköterskeutbildningen och 

specialistsjuksköterskeutbildningen inte gett den kunskap i omhändertagandet av barn som de 

önskar. Utbildningen som ges, gör däremot att de känner sig tryggare och säkrare i 

omhändertagandet av barn. Det finns dock önskemål om att det bör ingå mer utbildning om 

bemötandet av barn. Ambulanssjuksköterskorna upplever att egna livserfarenheter är av större vikt 

än vad utbildningen ger. 

 

- … men skulle jag varit delaktig i utbildningens utformning så hade jag nog lagt lite större fokus 

på just hur man närmar sig barn och hur man försöker skapa kontakt med barnet. Och få det till 

att känna trygghet och förtroende för en. 

 

- och ju mer utbildning man får, desto tryggare blir man ju i situationen. 

 

4.2. Upplevelse av påfrestning 

Larm om sjuka barn förekommer sällan inom ambulanssjukvården och svårt sjuka barn förekommer 

ännu mer sällan, vilket ger ett ökat stresspåslag enligt ambulanssjuksköterskorna. De beskriver att 

pulsen höjs av att se en larmbeskrivning som handlar om ett barn. Ambulanssjuksköterskorna 

upplever en känsla av att barn inte ska vara sjuka och att det känns mer allvarligt när barn blir sjuka. 

Känslorna som uppkommer om det inte går som förväntat upplevs kunna hanteras på ett annat sätt 

när det gäller en äldre patient än när det gäller ett barn. Den äldre har levt ett långt liv medan 

barnets liv just börjat vilket ger upphov till dessa känslor. Larm om barn önskar de inte att få då de 

beskrivs som mer skrämmande.  

 

- Jag känner ett större stresspåslag, dels för att det är relativt sällan och man inte direkt har 

någon vana då det är sällan dessa larm kommer. 
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- om man får ett larm om en vuxen med någon speciell åkomma eller om den råkat ut för något 

man inte är van vid så är det jobbigt, men barn skapar en speciell känsla oavsett. 

 

- Känslan är ju att barn inte ska vara sjuka 

 

- det är ju som alltid extra skrämmande med barn 

 

Det är främst vid larm med högsta prioritet som detta stresspåslag är mest kännbart, men vid alla 

barnlarm höjs uppmärksamheten och fokuseringen. 

 

- prio 1 när det är barn… kanske har det att göra med oerfarenheten, så blir det mer nervöst. 

 

- prio 2… då är det nog inte särskilt mycket påslag alls 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att ju fler sjuka barn de vårdar och desto mer utbildning de 

erhåller kan medföra att vetskapen om hur illa det kan vara på plats, öka deras stresskänsla. Det 

upplevs även mer stressfyllt att vårda barn än att vårda vuxna. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 

att trots egna barn och lång yrkeserfarenhet av ambulanssjukvård upplevs det ändå som en stor 

utmaning att vårda barn prehospitalt. 

 

- även om jag anser att jag har bra erfarenhet och jag har väl aldrig känt mig otillräcklig när det 

gäller att hantera ett svårt sjukt barn, så är det en större utmaning. 

 

- innan har man också vårdat sjuka barn och ju mer man vet, desto jobbigare kan det ju bli. 

 

Att ha egna barn och kunna relatera till dem upplevs ibland ge ett ökat stresspåslag. Att associera till 

sitt eget barn ger känsla av obehag även om omhändertagandet av det sjuka barnet inte upplevs 

påverkas av detta. Även ambulanssjuksköterskor utan barn tror att egna barn kan bidra till ännu ett 

stressmoment i mötet med det akut sjuka barnet på grund av att man då kan relatera till situationen. 

Det upplevs även kunna vara stressande om föräldrar är oroliga och påträngande. 

 

- Men jag kan relatera till det om det är ett svårt sjukt barn och då upplevs det som jobbigare 
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- Jag fick större stresspåslag efter att jag fick barn, för tidigare kunde jag inte relatera det till mig 

 

Att möta det kritiskt sjuka, skadade eller avlidna barnet beskrivs som ett mardrömsscenario 

ambulanssjuksköterskorna helst aldrig vill uppleva. 

 

- det är klart jag skulle tycka det var skitjobbigt att komma fram till en trafikolycka med ett dött 

barn på fem år, det skulle vara hemskt. 

 

- … man bävar för den dagen då det har gått riktigt illa, då tror jag faktiskt man önskat att man 

inte varit på jobbet. 

 

Starka psykiskt påfrestande känslor kan upplevas vid vård av sjuka barn. Känslor såsom ledsamhet 

kan uppkomma efter genomfört uppdrag i de fall då det har varit något speciellt. Att vårda barn 

berör mer än att vårda vuxna. De beskriver att trots lång erfarenhet inom ambulanssjukvården så 

berörs de fortfarande lika mycket av att vårda barn. 

 

- Jag minns att jag stod och rengjorde barn-rubensblåsa och sugutrustning, det var väl fjärde 

eller femte barnet som jag var med om, då ställde jag mig och storgrät…  

 

- … ett tag kände jag att ska det fortsätta såhär då vet jag inte om jag vill jobba inom 

ambulanssjukvården längre, det blev för psykiskt betungande 

 

4.3. Att känna press att prestera 

I vårdandet av barn upplevs ett större prestationskrav. Handhavandet med barn förväntas gå snabbt 

och ambulanssjuksköterskorna ska veta exakt hur vårdandet ska genomföras. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att mycket står på spel och att misstag inte får göras. Att vårda 

barn innebär mindre marginaler och därför måste ambulanssjuksköterskorna alltid prestera på topp. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att det krävs mer av dem för att skapa lugn och 

trygghetskänsla samt en god relation till barnen. Om mötet med barnen får en dålig start upplevs 

svårigheter med att få fortsätta undersökningar och behandling. Pressen att skapa en god relation till 

barnen kan upplevas ännu starkare om ambulanssjuksköterskorna har egna barn. Ansträngningar 

sker till det yttersta för att ge bästa möjliga vård i omhändertagande av barnen. 
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- Jag vill att de ska uppleva att nästa gång de behöver hjälp, att vi är där för att vara snälla med 

dom. 

 

- även om man alltid ska prestera, så känns det som om man absolut inte får göra några misstag. 

 

Press kan även komma från föräldrar när de överlämnar ansvaret för sitt barn, då de känner att de 

inte kan hantera situationen längre och därför förlitar sig på ambulanspersonalens kompetens. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de kan se föräldrars lättnad när de kommer fram, vidare 

beskrivs att allt görs för föräldrarna trots vetskap om att det är ett hopplöst fall.  

 

- De hade varit livlösa för länge, men, där körde man ju HLR-programmet ”by the book”, och det 

var ju mer för att föräldrarna skulle se att man hade gjort allt i sin makt för att försöka få liv i 

deras barn igen, men innerst inne visste man ju att det var hopplöst. 

 

- det syns på dem att ja äntligen kommer ni, sedan sträcker de över barnet i famnen 

 

4.4. Viljan att vara förberedd 

Vid larm om barn upplever ambulanssjuksköterskorna det oerhört viktigt att vara så förberedd som 

möjligt. De samtalar mer med sina kollegor om vad de har att vänta och läser därefter 

behandlingsriktlinjer utifrån vad larmet beskriver. Funderingar kring om en eventuell snabb 

avtransport ska planeras påbörjas redan i bilen på vägen ut. Ambulanssjuksköterskorna upplever 

dock att informationen som ges i larmbeskrivningen kan medföra tunnelseende över vad de har att 

vänta. De kan då känna sig oförberedda om situationen ser annorlunda ut på plats. Erfarenhet från 

tidigare liknande larm kan göra att de känner sig oförberedda på den situation som utspelar sig, om 

den inte ser ut som ambulanssjuksköterskorna har tänkt sig. 

 

- men när det gäller barn kan man ju bli lite insnöad i vad larmet beskriver, så blir man lite mer 

låst. 

 

- … men den här gången krampade fortfarande barnet när vi kom dit och det var vi inte 

förberedda på. 

 

Ambulanssjuksköterskorna försöker förbereda sig mentalt på vad som kan hända. Eftersom 

ambulanssjuksköterskorna upplever att de inte har rutin på barnkörningar så vill de förbereda sig 

extra mycket för att känna sig säkra. Att behöva gå bort från barnen för att läsa på i 
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behandlingsriktlinjer upplever de som oprofessionellt. Ambulanssjuksköterskorna vill vara 

förberedda inför värsta tänkbara scenario för att kunna hantera det på bästa sätt. 

 

- Jag brukar försöka förbereda mig ganska mycket på de här körningarna som man inte har rutin 

på... med barn särskilt... för då vill man vara extra säker. 

 

- I och med att det är så pass långt mellan gångerna man har hand om barn som är akut sjuka… 

så brukar jag alltid sitta och slå i behandlingsriktlinjerna på vägen ut… så jag slipper lämna 

barnet och gå ut i bilen och bläddra i en bok, för det känns inte professionellt, jag vill vara 

förberedd. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att barnkörningar upplevs lite tudelat. De vill helst inte ha 

dessa typer av larm, men önskar å andra sidan få mer erfarenhet inom området. Det beskrivs att det 

först är när de stött på ett visst scenario som de börjar fundera över det samt hur förberedelserna ska 

se ut om de stöter på något liknande igen. 

 

- Dessa larm kommer så sällan… man vill ju egentligen ha mer erfarenhet också i arbetet med 

barn, det är ju lite både och det där. 

 

- när man väl har träffat på det, det är då man börjar reflektera över olika scenarier. 

 

4.5. Svårigheter att göra korrekta bedömningar skapar känsla av osäkerhet 

Att vårda barn upplevs av ambulanssjuksköterskorna svårare än att vårda vuxna. Det beskrivs som 

svårare att se den kliniska bilden då det är stor fysiologisk skillnad mellan barn och vuxna. Då barn 

är mindre och inte reagerar på samma sätt är det svårt att fånga upp problemet. Svårigheter beskrivs 

även i relation till att deras normalvärden och vitalparametrar är annorlunda än den vuxnes och 

dessutom förändras med stigande ålder. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de upplever det 

svårt att veta vad de ska förvänta sig vilket leder till en större känsla av osäkerhet.  

 

- det är svårare, barn är mer komplexa än vuxna, egentligen när det gäller allt, från fysiologi till 

läkemedelsdoser, bemötande och anamnestagande, till allmänna bedömningen vilket skapar en 

större osäkerhet. 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att praktiska göromål såsom att spänna fast barnet, räkna 

andningsfrekvens och bedöma vitalparametrar kan innebära svårigheter. Det upplevs svårt att få en 
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fullgod anamnes och göra en korrekt bedömning om barnet inte själv kan uttrycka sig verbalt. 

Osäkerhet över hur ambulanssjuksköterskorna ska hantera barnen kan leda till att de inte undersöks 

tillräckligt. Det upplevs svårt när föräldrar har en annan uppfattning om barnens tillstånd än vad 

ambulanssjuksköterskan har, speciellt om de anser att tillståndet är allvarligare än det egentligen är. 

Det beskrivs att föräldrar ibland kan ha svårt att lämna över ansvaret till ambulanssjuksköterskorna. 

De upplever även osäkerhet då de måste lita till en annan persons bedömning, i många fall 

föräldrarnas, istället för att kunna göra en egen tolkning. 

 

- Barn är mer utsatta på så sätt, de kan inte riktigt beskriva vad som är problemet, mycket 

handlar om att de har ont i magen men det är något helt annat egentligen. 

 

Smärtlindring beskrivs skapa stor osäkerhet för ambulanssjuksköterskorna då det kan vara svårt att 

tolka barnets smärta. Dessutom skiljer sig de medicinska doseringarna från barn till vuxna, vilket 

leder till att ambulanssjuksköterskorna behöver läsa på innan. Det framhålls även att vissa åtgärder 

upplevs svårare att utföra såsom nålsättning, vilket kan medföra att starkare smärtlindring inte ges.  

 

- man är ju alltid rädd för det här med smärtlindring  

 

- … det handlar väl inte om att låta bli att genomföra några åtgärder, men att man avstår från det 

för att det är svårt 

 

5. DISKUSSION  

5.1. Metoddiskussion 

Syfte med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn och deras 

föräldrar. Författarna väljer att genomföra en kvalitativ intervjustudie då det anses vara en lämplig 

metod att lyfta fram känslor och upplevelser med. Att välja en lämplig metod ökar studiens trovär-

dighet.
19

 Sex ambulanssjuksköterskor med varierande ålder och erfarenhet intervjuas. Intervjuper-

sonerna har olika bakgrund vilket ökar studiens överförbarhet. Fem män och en kvinna intervjuas, 

vilket är en ojämn fördelning men speglar bemanningen på landets ambulansstationer generellt då 

majoriteten ofta är män på stationerna.  

Sex intervjuer ger variation i upplevelser av att vårda akut sjuka barn för att besvara studiens fråge-

ställningar. Fler intervjuer kan möjligtvis belysa fler känslor och upplevelser, samt styrka den tolk-

ning som ges vilket i sin tur förstärker studiens tillförlitlighet. Två av intervjuerna som genomförs 

blir avbrutna på grund av att ambulanssjuksköterskorna får larm. Avbrottet kan medföra att ambu-
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lanssjuksköterskorna blir stressade och inte upplever att samtalet blir avslappnat och ärligt. Då in-

tervju återupptas när ambulanssjuksköterkorna återkommer från larmet har de däremot fått möjlig-

het att fundera över intervjufrågorna vilket kan påverka utfallen av svaren. De övriga intervjuerna 

sker på ambulanssjuksköterskornas fritid och riskerar därför inte att bli avbrutna. 

 

Att intervjuer utförs via skype kan bidra till att vissa känslor som utspelas via kroppsspråket går 

förlorad under intervjuerna, vilket i denna studie troligtvis inte medför någon betydelse.  

Analysen av materialet för att få fram resultatet är en process som kräver mycket bearbetning och 

omsorg för att tillförlitliget, pålitlighet och överförbarhet ska uppnås. Eftersom båda författarna är 

verksamma inom ambulanssjukvård och akutsjukvård kan resultatets tolkning färgas av deras egna 

åsikter och förförståelser. Däremot kan förförståelsen ge bra förutsättningar för att exempelvis ställa 

följdfrågor under intervjun för att därigenom skapa en djupare förståelse. En annan tolkning kan 

göras av någon som helt saknar erfarenhet av arbetet som ambulanssjuksköterska och eventuellt 

kunna presentera denna studie på ett annat sätt. 

Analysen utförs med så stor objektivitet som möjligt. De meningsenheter som plockas ut kan under 

bearbetningsprocessen misstolkas. Deltagarnas känslor och upplevelser kan även felformuleras. 

Detta kan ge ett missvisande resultat och påverka studiens tillförlitlighet. Därför används citat i re-

sultatet, vilket ökar studiens inre konsistens och trovärdighet. En rik och kraftfull presentation av 

resultatet tillsammans med passande citat ökar pålitligheten.
19 

Därefter är det upp till läsaren att se 

möjligheten till överföring i en annan kontext.
 

5.2. Resultatdiskussion 

Ambulanssjuksköterskorna i resultatet beskriver att utbildningen som de genomgått inte leder till 

ökad kunskap i omhändertagandet av akut sjuka barn i den utsträckning de önskar. I studien av Seid 

et al.
22

 framgår även där att ambulanspersonal får lite utbildning och träning i vård av akut sjuka 

barn. Detta styrks ytterligare i studien av Lammers
23

 där man genom simuleringsövningar av barn 

testar ambulanspersonals färdigheter inom hjärt-lung-räddning, astma och sepsis. Resultatet visar 

bristande kunskaper i förfarandet för att skapa och hålla fri luftväg, att ge andningshjälp och hjärt-

kompressioner. Många fel och brister sker även vid beräkning av läkemedelsdoser, administrering 

av läkemedel och vätskor. Dessa resultat belyser vikten av att ytterligare utveckla den utbildning 

som finns att tillgå i dagsläget. Det kan även vara intressant om ambulanssjuksköterskor påverkar 

utbildningens utformning genom att aktivt medverka i utvecklingen av den, då de kommer med 

goda erfarenheter och förslag på vad som är relevant i relation till deras yrkesroll.  
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Det beskrivs i resultatet att larm om sjuka barn är ett sällan förekommande fenomen, vilket även 

framkommer i studien av Seid et al.
22

 där det beskrivs att larmen framförallt rör sig om vuxna indi-

vider och endast ca 10 % handlar om barn. Som vår studie visar leder detta till en ökad stress och 

pulshöjning. Karlsson et al.
24

 studie styrker detta och visar att hjärtfrekvensen hos ambulansperso-

nal ökar med 21 % jämfört med andra akuta ambulanslarm. I denna studies resultat framhålls att det 

är svårt att acceptera barnlarm och att barn blir sjuka. Detta leder till ökad uppmärksamhet och fo-

kusering, men tanken på hur illa det kan se ut på plats skapar känslor av stress. I studien av Halpern 

et al.
25

 framgår att ambulanspersonal förbereder sig mentalt och har ett högre stresspåslag vid larm 

om barn och därför reduceras det fysiska stresspåslaget på plats. En annan studie av Varco et al.
26

 

ger en något annorlunda bild, där framhålls det att sjuksköterskor som försätts i situationer de sällan 

möter eller är obekanta med, upplever det som emotionellt upprörande.  

Enligt denna studies resultat leder upprepade barnlarm med svårt sjuka barn till upplevelser av på-

frestning, känslor av stress och i vissa fall ledsamhet. Sterud et al.
27

 menar att omhändertagandet av 

svårt skadade barn är det som är mest stressframkallande för ambulanssjuksköterskor. Av resultatet i 

vår studie framgår att det finns risk för tunnelseende om larmet inte överensstämmer med verklig-

heten. Ambulanssjuksköterskorna upplever då att de är oförberedda. Wireklint-Sundström & Dahl-

berg
28

 beskriver att ambulanssjuksköterskor försöker förbereda sig utifrån vad larmet beskriver, 

men att de ändå aldrig kan veta vad som väntar och således alltid ska vara förberedda på att vara 

oförberedda. Det beskrivs vidare att viljan att förbereda sig inför ett larm som känns mer allvarligt 

är större. I samma studie framgår även att ett falskt lugn kan infinna sig om ambulanssjuksköterskor 

tolkar larmbeskrivningen som mindre akut än vad situationen visar sig vara, vilket även ambulans-

sjuksköterskor i vår studie beskriver.  

Denna studie visar att barnlarm inte är något ambulanssjuksköterskorna önskar sig, samtidigt som 

erfarenhet efterfrågas. Det framgår att det är svårare att vårda barn än vuxna då de skiljer sig fysio-

logiskt från vuxna, men även bedömningen av vitalparametrar samt anamnes upplevs svårt att ge-

nomföra på ett barn. På grund av sviktande möjlighet att bedöma kan detta leda till att undersök-

ningar inte blir tillräckligt utförda. Smärtlindring upplevs även det skapa osäkerhet då det är svårt 

att tolka barnens smärta, samt att individuella dosberäkningar kan leda till stress och uteblivna 

smärtlindrande åtgärder. I studien av Zemsky & Cravero
29

 påtalades vikten av smärtbedömning för 

att kunna identifiera den smärtlindring som eventuellt behövs. Hälso- och sjukvårdspersonal är 

skyldig att ge vård till alla barn som är i behov av detta och vara medvetna om de olika tillgängliga 

smärtstillande alternativ som finns att tillgå. Detta beskrivs även i ambulanssjuksköterskans kompe-

tensbeskrivning. 
30

 Då det framkommer att smärtlindring av barn upplevs svårt vore det intressant 

att ytterligare undersöka hur detta skulle kunna förenklas och förbättras. Kanske kan en uppdatering 



17 

 

av de aktuella riktlinjerna underlätta, där mängden smärtlindring enbart står under barnets vikt och 

inte bara i förhållande till ålder, som det i nuläget gör. Att även ålder står med är dock bra i de fall 

där svårigheter föreligger att få veta barnets vikt och där det inte går att uppskatta den. Ett exempel 

som framkommer i resultatet är att det är svårt att uppskatta vikt om man inte har barn i sin närhet 

att relatera dess storlek till. Barns vikt är väldigt olika mellan olika individer i samma ålder, bättre 

instrument för att uppskatta barns vikt är något som skulle behöva arbetas fram inom ambulans-

sjukvården. Detta tillsammans med simulering och utbildning kan kanske hjälpa ambulanssjukskö-

terskor i deras yrkesutövande och i relation till professionens ansvar. Författarna anser även att 

hjälpmedel såsom kalkylator skulle kunna underlätta för uträkning av doser.  

Det framgår i vår studie att föräldrars oro och stress kan smitta av sig på ambulanssjuksköterskorna, 

men att de oftast upplever att föräldrar är en resurs i omhändertagandet. Vidare beskrivs att i mötet 

med föräldrar upplevs det att föräldrar som följer med, sällan är besvärande. Detta stärks i studien 

av Stephens et al.
31

 där föräldrars närvaro sällan har negativ inverkan på det medicinska omhänder-

tagandet och att deras närvaro även bidrar till att föräldrar blir lugnare. I denna studie framgår att 

press kan komma från föräldrar då de överlämnar ansvaret för sina barn samt att det upplevs svårt 

att möta föräldrar som inte delar bedömningen som görs. I en studie av Callery & Milnes
32

 påtalas 

vikten av att föräldrar måste få information samt lov att uttrycka sina funderingar och bekymmer 

under sjuksköterskans interaktion med barnen, men att detta inte får medföra att barnen blir ignore-

rade. Föräldrar har ambivalenta känslor då de dels önskar vård för sitt barn, samtidigt som de önskar 

att skydda sitt barn. I dessa relationer finns potential för både samarbete och konflikt, rörande bl. a 

diagnos och behandling, vilket även framkommer i denna studie. Svårigheter som kan uppstå i 

dessa mellanmänskliga möten beskrivs även i studien av Soanes
33

 där det beskrivs att kompetens, 

kontroll och villighet krävs från både förälder och sjuksköterska och en strävan mot samma mål för 

att undvika konflikter. Det framhålls även att stress och ilska hos föräldrar till de sjuka barnen för-

svårar detta vårdmöte. Då det är naturligt att föräldrar agerar oroligt när deras barn blir sjukt är det 

av stor vikt att ambulanssjuksköterskorna har reflekterat över detta och är medvetna om den krissi-

tuation som föräldrar kan befinna sig i. I ambulanssjuksköterskors kompetensbeskrivning
30

 står det 

att ambulanssjuksköterskorna ska fungera som stöd och även reflektera över relationen i omhänder-

tagandet av patient och närstående. Då delar av resultatet i denna studie står i strid med den gällande 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor så kan detta tyda på en brist i utbildningens 

förberedelse inför kommande yrkesroll likväl som eventuella brister i fortbildning. 

I resultatet om vilka för- och/eller respektive nackdelar det eventuellt finns av eget föräldraskap i 

relation till yrket, framgår att de ambulanssjuksköterskor som har egna barn upplever detta som 

positivt. De upplever sig ha mer vetskap om barns normaltillstånd samt en ökad förmåga att kom-
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municera med och hantera barn. Denna erfarenhet visar sig resultera i en ökad känsla av trygghet i 

mötet med akut sjuka barn samt en ökad förmåga att förstå föräldrar till de sjuka barnens situation. 

Då författarna inte finner forskning som belyser eller styrker denna positiva koppling vore det in-

tressant att ytterligare fördjupa sig i hur eget föräldraskap påverkar upplevelsen av att arbeta med 

akut sjuka barn samt hur detta kan dras nytta av i arbetet. Mer forskning behövs. Vi finner däremot 

en hel del forskning om nackdelarna som framkommer i resultatet såsom att associera det sjuka 

barnet till sitt eget. Detta styrks av Svensson & Fridlund´s
3
 studie där det framkommer att sjukskö-

terskor inom ambulanssjukvård känner sig stressade i situationer de själva kan identifiera sig i, ex-

empelvis föräldrarollen. 

Merparten av denna studies resultat kan styrkas av annan forskning, vilket ger belägg för att hävda 

vikten av god utbildning samt träning i att möta akut sjuka barn, för personal verksamma inom am-

bulanssjukvård. Vården är i ständigt behov av förbättringsarbete.  Ambulanssjuksköterskor utsätts 

för situationer som kan bidra till psykisk och fysisk stress och detta bör försöka förhindras eller för-

ändras genom exempelvis återkoppling, god uppföljning och undervisning på deras arbetsplatser. 

Redan under sjuksköterskeutbildningen kan man lägga en stabilare plattform att stå på i mötet med 

akut sjuka barn, då det uppenbart efterfrågas. Ambulanssjuksköterskor är enligt författarnas upp-

fattning utifrån intervjuerna, noggranna och eftersträvar utveckling och kunskap intill perfektion. 

Till syvende och sist ligger detta ansvar hos arbetsgivaren. 

5.3. Konklusion  

Larm om svårt sjuka eller skadade barn upplevs som värsta tänkbara larm för ambulanssjuksköters-

kor. En känsla av osäkerhet infinner sig, som beror på alla de svårigheter som upplevs kring vården 

av ett akut sjukt barn. De fysiologiska skillnader som finns gentemot vuxna, liksom barns oförmåga 

att göra sig förstådda är bidragande orsaker till dessa upplevelser. I mötet med barn ingår även möte 

med barnens föräldrar som kan vara mer eller mindre oroliga, men som i de allra flesta fall upplevs 

som ett positivt sådant. Sjuka och skadade barn är sällan förekommande inom ambulanssjukvården 

och önskan om mer erfarenhet och utbildning är därför stor hos ambulanssjuksköterskor. Att ha 

egna barn upplevs till största del som en fördel och som en bra erfarenhet att relatera till i mötet 

med andra barn. 
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Bilaga 1 

 

Vill du delta i en studie om att vårda barn prehospitalt? 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård vid Umeå 

universitet. Som ett led i utbildningen ingår att genomföra ett självständigt arbete för 

magisterexamen på avancerad nivå. Syftet med vårt arbete är att beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelse av att vårda barn och deras närstående. Metoden och genomförandet kommer att ske 

utifrån en deskriptiv kvalitativ intervjustudie.  

 

Ambulanssjuksköterskor ställs dagligen inför situationer där människor drabbats av skada eller 

sjukdom. De får uppleva andra människors lidande och får ibland fatta svåra beslut. Det som många 

upplever som stress inom prehospital sjukvård är när det är barn och deras anhöriga inblandade. Vi 

vill genom detta arbete undersöka hur ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar ett vårdmöte 

med akut sjuka barn och dess anhöriga? Anser de att deras genomförda utbildning står i samklang 

med förväntningarna? Förekommer personliga identifieringar med sin egen familj i relation till det 

sjuka barnet?  

 

Vi söker nu 6-8 ambulanssjuksköterskor som skulle vilja ställa upp och bli intervjuad, du ska ha 

arbetat minst två år inom ambulanssjukvård och ha erfarenhet av att vårda barn prehospitalt. Vi 

söker både ambulanssjuksköterskor med egna barn och utan. Intervjun kommer ta ca 30-60 min och 

utförs på arbetsplatsen enligt överenskommen tid. Intervjun kommer att spelas in, vilket är 

nödvändigt för genomförandet av studien. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

inga uppgifter i studien kommer att kunna härledas till dig. 

 

Om du väljer att delta i studien som är helt frivillig kan du när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att ange orsak. Om du har frågor kan du kontakta någon av oss.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ida Eliasson        Johanna Hasselgren 

i_eliasson@hotmail.com     johannahasselgren84@gmail.com 

070-2094187        +479-1667157  

Specialissjuksköterskestudent     Specialistsjuksköterskestudent 

 

Handledare 

Britt Inger Saveman       Lina Gyllencreutz 

Professor institutionen för     Doktorand vid institutionen för   

omvårdnad       omvårdnad 

Umeå universitet       Umeå universitet 



Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1) Hur länge har du arbetat inom ambulansverksamhet? 

 

2) Har du egna barn?  

 

3) Hur gammal är du?  

 

4) Beskriv din erfarenhet av barn?  

 

5) Beskriv din erfarenhet av att vårda barn i ditt arbete som ambulanssjuksköterska? 

 

6) Hur ofta i genomsnitt vårdar du barn i ditt arbete som ambulanssjuksköterska?  

 

Huvudsakliga frågeställningar & följdfrågeställningar 

 

1) Berätta om en situation där du vårdade ett akut sjukt barn.  

 

– Hur upplevde du detta? Vad grundar sig din upplevelse på?  

 

2) Hur upplever du att vårda ett akut sjukt barn?  

 

 – Kan du beskriva hur känns det när du får ett larm (prioritet 1&2) som involverar ett akut sjukt 

barn?  

– Tror du att det finns, fördelar och/eller nackdelar med att ha egna barn i relation till ditt yrke? 

Beskriv. 

 

– Beskriv hur du förbereder du dig inför dessa larm?  

– Vad tror du det är som inverkar i din upplevelse av att vårda ett akut sjukt barn?  

3) Hur upplever du mötet med de anhöriga till ett akut sjukt barn? 

– Kan du beskriva hur du involverar de anhöriga i vården? 

4) Beskriv hur din utbildning har förberett dig för att vårda akut sjuka barn? 

 

– Kan du beskriva hur detta påverkar din upplevelse av att vårda barn? 

 

Samtliga frågeställningar har även följdfrågeställningar såsom: Beskriv, berätta, utveckla, hur 

upplever och reflekterar respondenten till detta? 

 

 

 


