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Abstrakt  

Syfte. Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i en 

masskadehändelse med fokus på triage. 

Bakgrund. Att omhänderta barn vid en stor olycka/allvarlig händelse eller katastrof har 

beskrivits som påfrestande. Framförallt upplever sjuksköterskor känslomässiga hinder när de 

ska prioritera och triagera barn. Att vara oförberedd på vad som kommer att ske kan påverka 

det professionella skyddet och omhändertagandet. 

Metod. En kvalitativ ansats med tre fokusgrupper användes. En innehållsanalys gjordes av 

fokusgruppsintervjuerna med sex deltagare i varje grupp varav 16 deltagare var 

ambulanssjuksköterskor och två var sjuksköterskor, sex var kvinnor och 12 män.  

Resultat. Resultatet består av tre kategorier: Svårigheter i situationen, Otillräcklighet och 

Omställning. I de tre kategorierna framkom 10 underkategorier. Det som framkom var att 

sjuksköterskor riskerar att bli kvar hos ett barn under själva triageringen, situationen ansågs 

som ovanlig och skapade osäkerhet, kommunikationen är av stor betydelse samt att 

sjuksköterskor upplever en bristande kunskap och utbildning när det gäller barn vid 

masskadehändelse. 

Slutsats. Sjuksköterskor upplever omhändertagandet av barn på större skadeplatser som 

annorlunda och avvikande samt att de känner sig otrygga och oförberedda inför situationen.  

Eftersom att omhänderta barn på skadeplats är ovanliga händelser är det viktigt med tid för 

reflektion. Ett öppet klimat på arbetsplatsen som främjar reflektion och eftertanke kan bidra 

till ett bättre och mer effektivt omhändertagande på skadeplats och sjuksköterskor som kan 

känna en större trygghet vid omhändertagandet av barn. 

 

Nyckelord.  Större olyckor, triage, barn, ambulanssjuksköterska, upplevelser 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Aim. The purpose of this study was to describe the ambulance nurses’ experiences of disposal 

for children in a mass casualty event focusing on triage. 

Background. The care for children in a disaster/major event has been described as strenuous. 

Particularly in the case prioritization and triage of children experiencing ambulance nurses 

emotional obstacles. Being unprepared for what will occur can affect the professional 

protection and care. 

Method. A qualitative approach with three focus groups were used. A content analysis was 

made of the focusgroupintervjus. With six participants in each group which 16 participants 

was ambulance nurses and two were nurses, six were women and 12 were men. 

Results. The result consists of three categories: Difficulties in the situation, Inadequacy and 

Conversion. In these three categories, 10 subcategories emerged. What was shown was that 

the ambulance nurses risked getting stuck with one children during the triage ring, the 

situation was considered unusual and created uncertainty, communication is of great 

importance and the nurses experiencing a lack of awareness and education when it came to 

children at mass casualty event. 

Conclusion. Nurses experience the care of children on larger damage sites as different and 

divergent, and they feel insecure and unprepared for the situation. Because to take care of 

children at the scene are rare events, it is important to have time for reflection. An open 

climate in the workplace that promotes reflection and consideration can contribute to a better 

and more efficient care at the scene and nurses who may feel more secure in the care of 

children. 

 

Keywords. Disaster/major event, triage, children, ambulance nurse, experiences.
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SUMMARY STATEMENT 

Varför behövs studien? 

 Sjuksköterskor upplever en svår, stressande och osäker situationen när det kommer till 

att omhänderta och triagera barn vid en masskadehändelse. 

 Sjuksköterskor saknar övning, utbildning och kompetens för att hantera en 

masskadehändelse med barn och för utföra omhändertagandet patientsäkert. 

Vad är huvudfynden? 

 Sjuksköterskor upplever sig stressadeoch oförbereddainför omhändertagandet av barn 

på större skadeplatser vilket tenderar i en rädsla att göra fel och att tiden rinner iväg. 

 Sjuksköterskor upplever svårigheter att ta hänsyn till barnets anatomi, fysiologi, ålder 

samt en osäkerhet eftersom de måste bedöma parametrar som de inte är vana vid.  

 Sjuksköterskors reflektion över händelsen kommer i efterhand. Verksamheten har en 

stor betydelse genom avlastningssamtal samt omkollegorna kan berätta om händelsen 

och reflektera över situationen med varandra.  

Hur ska fynden användas för att påverka politik/forskning/utbildning? 

 Övning och utbildning i den prehospitala verksamheten kan bidra till att förbereda 

sjuksköterskor inför situationer där flera barn är skadade samt minska stress och 

osäkerhet.  

 Verksamheten har en stor betydelse för att sjuksköterskor ska uppleva trygghet. Ett 

öppet klimat på arbetsplatsen som främjar för eftertanke och reflektion kan bidra till 

ett bättre och effektivare omhändertagande samt en större trygghet. 

 Framtida forskning bör inrikta sig på att arbeta fram nationella riktlinjer för 

utbildningar inriktade mot till exempel triage, barn, reflektion och masskadehändelse. 
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INTRODUKTION 

Vård på lika villkor till alla är ett av hälso- och sjukvårdens mål (SFS 1982:763). Detta mål 

kan komma att påverkas vid speciella händelser eftersom befintliga resurser då inte räcker till 

för själva händelsen. Socialstyrelsen definierar sådana händelser som stor olycka, 

allvarlig/extraordinär händelse eller katastrofer. I dessa händelser behövs mer vårdpersonal 

och en ökad kompetens än vid vanligare händelser. Det kräver omstrukturering av befintliga 

resurser för att kvalitetskraven som är uppsatta inom hälso- och sjukvården ska vidhållas och 

för att vård ska kunna ges på lika villkor (Socialstyrelsen 2005). För sjuksköterskor innebär 

det att patienter måste prioriteras. De som är i mest behov av vård ska på så sätt prioriteras 

först vilket kräver att sjukvården leds på ett visst sätt och att patienter triageras 

(Socialstyrelsen 2009).  

Sjuksköterskor i prehospital verksamhet ingår i sjukvårdsledning och omhändertagande av 

patienter oavsett om skadehändelsen är definierad som stor olycka, allvarlig händelse eller 

katastrof. Till exempel i glesbygd där avståndet mellan resurser och närheten till närmaste 

sjukhus är långt kan det initiala vårdbehovet vid en mindre olycka också innebära att 

sjuksköterskor i ambulanssjukvården kan behöva inta rollen som sjukvårdsledare och 

prioritera patienter. Studier har visat att det upplevs svårt att vårda och triagera barn på 

skadeplats (Koziel et al. 2015). Det behövs mer forskning om hur sjuksköterskor upplever att 

omhänderta barn på skadeplats för att denna grupp som redan är sårbara inte ska bli mer 

utsatta när en sådan händelse inträffar.  
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Bakgrund 

Sjukvårdsledning 

Vid en stor olycka, särskild händelse och eller katastrof innebär sjukvårdsledningen att 

sjuksköterskor arbetar i ett team med SOS, sjukhuset, tjänsteman i beredskap, räddningsledare 

och polisinsatschef. Tillsammans arbetar de med att leda insatserna på skadeplatsen 

(Socialstyrelsen 2005, Nilsson & Örtewall 2009, Rüter et al. 2010). Vid en stor olycka, 

allvarlig händelse eller katastrof är det sjuksköterskors roll att ta ledningsansvaret eller att inta 

rollen som medicinskt ansvarig och besluta om medicinska åtgärder och prioritera patienter 

(Socialstyrelsen 2005, Lennquist 2009a). När en större mängd människor är skadade och 

händelsen anses så allvarlig att sjukvårdens resurser inte räcker till för att upprätthålla ett 

optimalt omhändertagande av de drabbade måste patienter prioriteras och triageras för att 

rädda så många som möjligt (Lennquist 2009b, Lennqvist 2009c). Tidigare forskning och 

litteratur har ofta studerat prioritering och triage av vuxna. När det gäller barn är forskning 

och litteraturen mer begränsad.  

Förberedelser, övning och utbildning 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall all hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i allvarliga 

händelser ha en motsvarande utbildning och det är landstingens uppgift att se till att 

personalen får träna och öva regelbundet. Enligt Rådestad (2013) har majoriteten av hälso- 

och sjukvårdspersonal en bristande träning och erfarenhet när det kommer till 

katastrofhantering, men via träning, övningar, utbildning och utvärdering kan insatserna 

förbättras. Det finns skrivna rekommendationer för utbildning och övning för 

katastrofhantering (Socialstyrelsen 2005). Hur väl förberedda prehospital personal är i att 

omhänderta patienter i en allvarlig händelse och speciellt i händelser då flertalet skadade är 

barn är oklart. 

Det finns föreskrifter för katastrofmedicinskberedskap och planläggning inför höjd beredskap. 

Dessa föreskrifter gäller som riktlinjer för hälso- och sjukvården vid en allvarlig händelse 

(Socialstyrelsen 2005). De skrivna katastrofmedicinska planerna kan dock inte garantera att 

en god beredskap kan upprätthållas vid allvarliga händelser. I en nationell enkätstudie framgår 

att majoritet av landstingen inte tagit hänsyn till barnperspektivet vid utformningen av dessa. 

Det framgår också att majoriteten av deltagarna i studien upplever att den katastrofmedicinska 

beredskapen inte är anpassad för barns förutsättningar och behov (Engvall 2012). Shirm et al. 

(2007) undersökte hur förberedda prehospitala sjukvårdsverksamheter var vid 
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masskadehändelser där barn var inblandade. De framgick att verksamheterna hade deltagit i 

en lokal eller regional katastrofövning det senaste året, men endast hälften hade inkluderat 

barn och de andra hade endast övat omhändertagande av vuxna. En stor olycka/allvarlig 

händelse eller katastrof med barn inblandade kan innebära att sjuksköterskor inte är 

tillräckligt förberedda att bedriva ett effektivt omhändertagande på grund av bristande övning 

och färdigheter. 

Reaktioner vid omhändertagande av barn 

Att omhänderta barn vid en stor olycka/allvarlig händelse eller katastrof har i litteraturen 

beskrivits som svårt. Många studier tar upp att stress, ångest och oro är några av de starka 

känslomässiga reaktioner som sjuksköterskor beskriver. Framförallt på skadeplatser upplever 

ambulanssjuksköterskor känslomässiga hinder, speciellt när prioriteringen och triageringen av 

barn måste bli korrekt eller när barn har omkommit. Att påverkas personligt eller att vara 

oförberedd på vad som kommer att ske kan påverka det professionella skyddet vilket innebär 

att sjuksköterskor har en ökad risk att bli utsatt för traumatisering och mänskligt lidande samt 

att barnen riskerar att bli fel prioriterad och triagerad (Bergh Johannesson & Lundin 2009, 

Cushman et al. 2010, Cicero et al. 2012, Sloand et al. 2012, Nordén et al. 2014, Koziel et al. 

2015). Eftersom triage och prioritering utgår från en anatomisk och fysiologisk undersökning 

beskrivs att sjuksköterskor upplever det obekvämt att triagera barn på grund av bristande 

kunskap i barnens vitalparametrar och fysiologi (Lennquist 2009b, Koziel et al. 2015). 

Barnens vitala parametrar är skiftande beroende på barnets ålder vilket gör att barn anses 

väldigt komplicerade och problematiska att omhänderta. I en studie av Cicero et al. (2012) 

beskrivs att barn med särskilda vårdbehov, till exempel skallskador och medvetslösa mer ofta 

blir fel triagerade. Dessa barn blev ofta lägre prioriterade än de som var vid medvetande.  

Ett problem som kan uppstå när barn prioriteras fel är att behandling sker i fel ordning, vilket 

innebär att barn som möjligtvis hade kunnat räddas kanske avlider samt att avtransporten till 

sjukhuset kan bli försenad. 

En annan anledning till att sjuksköterskor upplever det svårt att omhänderta barn kan vara 

svårigheter att kommunicera med barnen. Det kan bland annat vara svårt att ta del av barnets 

bakomliggande medicinska historia (Koziel et al. 2015). När föräldrar finns i närheten kan de 

bistå med information angående barnet. När föräldrar inte finns närvarande till exempel om 

barnet åker skolskjuts eller är på evenemang när olyckan inträffar kan det vara svårare att få 

tillgång till sådan information. Vid kommunikation med barnet så ska det göras på rätt nivå 
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genom att ta hänsyn till barnets mognad och ålder. Frågor kan behöva omformuleras beroende 

på om barnet förstår eller inte. Det finns olika strategier för att få en bra kommunikation med 

barnet. En underlättande faktor är att be barnet uttrycka sina känslor i ord (Johansson 2007, 

Hallström 2010). Vid kommunikation med barn är det viktigt att bygga upp ett förtroende för 

att barnet ska bli samarbetsvilligt och våga kommunicera. 

Sjuksköterskor behöver vara i närkontakt med sina patienter och visa medkänsla för att kunna 

ge en god vård och komma fram till vad problemet är. Det är också viktigt att patienter ska 

kunna lita på sjuksköterskor och överlämna sig själva (Wireklint Sundström & Dahlberg 

2011, Holmberg et al. 2014). Bristande kommunikation kan bli problematisk då 

sjuksköterskor har minimalt med tid att ta hand om varje drabbad person. Vid en stor 

olycka/allvarlig händelse har sjuksköterskor uppgift att prioritera och triagera alla skadade 

patienter. Är barn inblandade kan det försvåra omhändertagandet ytterligare och skapar då 

stress och andra starka reaktioner. 

Omvårdnadsteori  

Emilson och Klippedahl (2006) skriver om omsorgsetiken utifrån omvårdnadsteoretikern Kari 

Martinsen. De menar att omsorgsetik är grunden för etiken i vårdandet. Omsorgsetik bygger 

bland annat på att sjuksköterskor ska handla moraliskt i omvårdnadssituationer, känna 

trygghet i sin yrkesroll samt vara medveten om att vårdens kvalitet och betydelse påverkas av 

sjuksköterskornas moraliska känslor. Kombinationen mellan erfarenhet, reflektion och 

eftertanke är nödvändigt för att förvärva omvårdnadskunskap och en personlig 

omvårdnadsetik. Därför kan omvårdnadskunskapen och etiken inte enbart bygga på teori utan 

även praktik. 

Vid masskadehändelser med flera personer inblandande, inklusive barn är Kari Martinsens 

teori applicerbar. Detta eftersom teorin särskilt beskriver att sjuksköterskor måste använda 

sina kunskaper, erfarenheter och ständigt reflektera om omhändertagandet är gynnsamt för 

patienten eller inte. 

Problemformulering  

Om antalet drabbade på en skadeplats är fler än tillgängliga resurser krävs särskild 

sjukvårdsledning. Det krävs även prioritering och triagering av patienter för att flest personer 

ska få mest vård. Sjuksköterskor arbetar med att leda insatsen på skadeplats. För att leda en 

insats krävs adekvat utbildning och resurser. Socialstyrelsen har rekommendationer för 

utbildning och övning för ambulanspersonal men det är oklart hur väl förberedd personalen är 
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att omhänderta flertalet skadade personer på en skadeplats och speciellt när det gäller barn. 

Enligt Shirm et al. (2007) och Engvall (2012) har katastrofmedicinska planer och även 

övningar i stor utsträckning varit inriktad mot vuxna och sällan har barnens perspektiv tagits 

hänsyn till. I litteraturen beskrivs att sjuksköterskor upplever känslomässiga reaktioner när 

skadade barn ska omhändertas. Även svårigheter att kommunicera med det skadade barnet 

kan leda till att barn upplevs som svåra att omhänderta (Lennquist 2009b, Cushman et al. 

2010, Cicero et al. 2012, Sloand et al. 2012, Nordén et al. 2014, Koziel et al. 2015). Det sägs 

till och med att barn kan upplevas vara ett av de mest påfrestande larmen att åka på. Ofta är 

det fysiologiska skillnader som finns mellan barn och vuxna som påverkar den uppfattningen. 

Dessa skillnader är avgörande för hur barnet ska bli omhändertaget på skadeplats. Om 

däremot känslomässiga aspekter påverkar sjuksköterskors omhändertagande kan detta leda till 

att barnen antingen blir över eller under triagerade. För att utveckla det prehospitala 

omhändertagandet av barn är det därför viktigt att ta reda på mer om sjuksköterskors 

upplevelse av att omhänderta, triagera och prioritera barn på skadeplats. Fokus för denna 

uppsats är därför att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i 

masskadehändelser. Resultatet kommer att diskuteras utifrån Kari Martinsens omsorgsetik.  
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STUDIEN 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

omhänderta barn i en masskadehändelse med fokus på triage. 

Metod 

Design 

För att besvara syftet med studien användes en kvalitativ metod och fokusgruppsintervjuer. 

Kvalitativ metod används då forskningen är intresserad av att beskriva människors 

upplevelser (Polit & Beck 2010). Fokusgrupper är en typ av kvalitativa intervjuer som ofta 

består av fem till 10 personer som diskuterar upplevelser och åsikter om ett särskilt ämne. För 

att diskussionerna ska bli intressanta bör deltagarna ha varit med om liknande fall eller vara 

påläst om detta ämne. I studien har det tagits hänsyn till deltagarnas erfarenhet i yrket, kön, 

ålder, om de arbetar på en ambulansstation i tätort eller glesbygd för att få en så stor variation 

och spridning som möjligt och för att tillföra så många olika upplevelser och åsikter som 

möjligt till studiens syfte (Henricson & Billhult 2012). Riktlinjerna från Journal of Advanced 

Nursing har hjälpt författarna att utforma denna uppsats (Watson 2015) .  

Deltagare 

Deltagarna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. I den här studien innebär ett 

bekvämlighetsurval att rekryteringen av sjuksköterskor har skett på tre för författarna 

närliggande ambulansstationer. Dessa stationer är lokaliserade i södra Norrland. En av 

stationerna är belägen i en glesbygdskommun där det bor cirka 9 500 personer. De två andra 

stationerna är belägna i en annan kommun, varav en är lokaliserad i en tätort och den andra i 

glesbygd. Invånare i detta område motsvarar dryga 115 000 personer. Sjuksköterskor som 

arbetar på dessa stationer fick en muntlig eller en skriftlig förfrågan via mejl av författarna. 

Ett informationsbrev om studien (bilaga 1) skickades ut till sjuksköterskor med minst 1 års 

yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården. Endast de sjuksköterskor med prehospital 

erfarenhet om att vårda barn inkluderades i studien. Sammanlagt tillfrågades 40 

sjuksköterskor vid dessa stationer. Av dessa 40 uppfyllde 25 sjuksköterskor kriterierna. 

Därefter tackade 28 ja, fyra tackade nej och åtta svarade inte på förfrågan. Av de 28 som 

tackade ja valdes 18 ut. Tre av de som valdes bort från dem som tackade ja hade ingen 

erfarenhet av att vårda barn prehospitalt och de resterande sju som valdes bort kunde inte 

ansluta till gruppen vid utsatt tid och datum och valde själva att avstå. Av de 28 deltagare som 
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inkluderades var tolv män och sex kvinnor. Tolv av deltagarna var från glesbygdsstationerna 

och sex av deltagarna kom från tätortsstationen. Av alla 18 deltagare var 14 

ambulanssjuksköterskor och fyra sjuksköterskor. Deltagarna var mellan 26 och 51 år och hade 

arbetat som sjuksköterskor mellan tre till 32 år. Alla deltagare fick fylla i demografisk data 

innan intervjun påbörjades (bilaga 2).  

Datainsamling 

Data samlades in genom fokusgruppsintervjuer (Polit & Beck 2010). 18 deltagare delades in i 

tre fokusgrupper. Varje fokusgrupp bestod av både män och kvinnor som delades upp mellan 

grupperna, fyra män och två kvinnor i varje. 

Fokusgrupperna leddes av författarna av studien som agerade antingen moderator eller 

observatör. Moderatorn ansvarade för att ställa öppna frågor till deltagarna utifrån en 

intervjuguide utformad av författarna (bilaga 3). Observatören iakttog deltagarna och hjälpte 

vid behov till att ställa följdfrågor. Frågor ställs för att fånga deltagarnas upplevelser och 

åsikter samt stimulera diskussionen (Polit & Beck 2010). 

Två fokusgruppintervjuer genomfördes på deltagarnas ambulansstationer. En av 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en av författarnas hem. Alla tre genomfördes i ostörd 

miljö, utan risk för störande moment så som ringande telefoner eller annan personal. 

Moderatorn samt observatören inledde intervjun med att förklara att deltagandet är frivilligt. 

Om deltagaren väljer att avbryta kan denne göra det när som helst och behöver inte uppge 

någon anledning för detta. Alla deltagare tog emot information om att diskussionerna skulle 

komma att spelas in med hjälp av en diktafon för att författarna lättare ska kunna analysera 

vad som sagts under intervjuerna. Deltagarna ombads att respektera varandras åsikter under 

diskussionen och låta varandra tala till punkt. För att alla skulle känna sig bekväma i 

situationen uppmanade författarna att det som sägs i diskussionerna stannar inom gruppen 

(Polit & Beck 2010). 

Efter denna information inledde moderatorn alla intervjuer med en öppen fråga: “Kan ni 

beskriva en olycka/situation ni varit med om där det var flera barn inblandade?”. Intervjun 

fortsatte med diskussion eller att moderatorn ställde ytterligare öppna frågor utifrån 

intervjuguiden (bilaga 3). Deltagarna uppmuntrades att utveckla sina svar med hjälp av probes 

som till exempel “Kan ni utveckla?” (Polit & Beck 2012). Intervjuerna varade mellan 45 till 

71 minuter. Alla intervjuer genomfördes under november 2015. 
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Etiska aspekter 

Vid fokusgruppsintervjun fick deltagarna lämna ett muntligt och/eller skriftligt samtycke till 

att delta i intervjun i enlighet med Kjellström (2012) för processen av informerat samtycke.  

Alla deltagare informerades muntligt samt via ett informationsbrev (bilaga 1) att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva 

ange något skäl för detta. Det förklarades att endast författarna kommer att ha tillgång till det 

som sägs i intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras 

inlåst, skild från intervjuerna för att identiteten inte ska avslöjas, vare sig under bearbetning 

av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Under bearbetning och i resultatet blev 

deltagarna tilldelade bokstaven D samt ett nummer från ett till arton samt att numren blev 

mixade mellan grupperna så att ingen skulle kunna bli identifierad. Detta för att stärka 

konfidentialiteten, integriteten och sekretessen med hänsyn till de etiska riktlinjerna som finns 

beskrivna i Helsingfors deklarationen (World Medical Association 2015). 

Analys av data 

Intervjuerna spelades in på en diktafon. Därefter skrevs de ut ordagrant och sammanfördes i 

ett Word dokument. Texten analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Till att börja med lästes intervjuerna igenom flera gånger. Detta för att 

få en förståelse och djupare insikt samt för att upptäcka olika områden i intervjuerna. Texten 

delades in i meningsbärande enheter vad gäller innehåll och sammanhang. Meningsenheterna 

kondenserades till en mer koncentrerad form men med bibehållet meningsinnehåll, för att 

sedan kondensera och abstrahera dessa kondenseringar ytterligare till koder. Koderna fördes 

samman genom sin likhet och olikhet till subkategorier och kategorier. Kategorierna svarade 

på syftet och på frågan vad? (Graneheim & Lundman 2004). 

Validitet och reliabilitet 

För att underlätta överförbarheten av resultaten i studien till andra personer förutom de som 

har intervjuats så har en tydlig och klar beskrivning av design, deltagarna, datainsamling och 

analys gjorts. I resultattexten har författarna använt sig av lämpliga citat från deltagarna som 

medverkade i intervjuerna för att illustrera kategorier och subkategorier samt för att uppnå, 

pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet under de olika stegen i forskningsprocessen 

(Graneheim & Lundman 2004). För att få en större variation av åsikter och upplevelser i 

studien så gjordes tre fokusgruppintervjuer, med sex deltagare i varje grupp. Deltagarna som 

intervjuades i varje grupp hade olika erfarenheter av prehospital vård, variation på hur länge 
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de arbetat och att de var av olika kön och ålder. Efter tre intervjuer ansåg författarna att de 

hade fått tillräckligt med spridning i intervjuernas innehåll för att genomföra en analys på 

materialet. 

RESULTAT 

I resultatet framgick tre kategorier: Svårigheter i situationen, Otillräcklighet och Omställning. 

Förutom de framkom även 10 underkategorier (Tabell 1). Nedan kommer kategorier och 

subkategorier att beskrivas och illustreras med citat från intervjuerna.  

Tabell 1: Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

 

Svårigheter i situationen 

Annorlunda/avvikande skadeplats 

Verksamhetens betydelse 

Avskärmad från drabbade 

Oförberedd inför situationen 

 

Otillräcklighet 
Bristfällig kommunikation 

Negativa känslor 

Ingen tid för reflektion 

 

Omställning 

Ett sällsynt omhändertagande 

Problematisk tillvägagångssätt 

För- och nackdelar med anhöriga och vuxna 

 

Svårigheter i situationen 

Kategorin svårigheter i situationen innebär att sjuksköterskor har svårt att ta in och bearbeta 

skadeplatserna då barn är inblandade. Dock ser deltagarna en fördel med att arbeta på 

ambulansen då verksamheten har ett bra arbetssätt att bearbeta händelsen i efterhand.   

Följande underkategorier har framkommit: Annorlunda/avvikande skadeplats, Verksamhetens 

betydelse, Avskärmad från drabbade och Oförberedd inför situationen. 

Annorlunda/avvikande skadeplats 

Deltagarna i studien upplevde att masskadehändelser med barn inblandade inte anses som 

dagliga uppdrag. De beskrev att vid en sådan händelse kunde skadeplatsen bli annorlunda 

jämfört med en skadeplats där det endast var vuxna på platsen. Det som var annorlunda med 

barn var att sjuksköterskorna ansåg att barn var svåra att triagera. De upplevde att tiden rann 
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iväg när de undersökte barnet. Att känna tidspress medför en stress men också en rädsla att 

göra fel. En deltagare uttryckte: 

“Jag tror att med barn, man tenderar fastna, det tar mer tid å då tappar man 

överblicken och det blir stress” (D2) 

När sjuksköterskorna triagerade vuxna ansåg de att de nästintill kunde avgöra om det var 

allvarligt eller inte på avstånd eftersom de ansåg sig ha kunskap och erfarenhet om vuxnas 

fysiologi och beteenden. När det gällde triagering av barn uttryckte sjuksköterskorna att de 

ville göra en så noggrann undersökning som möjligt för att få en bra bedömning om barnet 

var kritisk skadad eller inte. Sjuksköterskorna känner att de kommer bedöma fel om det går 

för fort under triageringen. De tror att deras osäkerhet kan påverka att barn över triageras och 

på så sätt kommer att ”stjäla” tid av andra drabbade. Triagering ansågs vara en av sakerna 

som tog mest tid på masskadeplatsen vilket kunde ha att göra med att sjuksköterskorna ville 

vara extra noggrann. Att tiden rann iväg i dessa situationer upplevde sjuksköterskorna som 

stressande. Omhändertagande av barn var något som sjuksköterskorna bävade inför. De 

uttryckte att om det blev en större händelse med barn så räcker inte en ambulans till för att 

hinna genomföra det första prioriteringsvarvet enligt konceptet för utbildningen av prehospital 

sjukvårdsledning. 

Verksamhetens betydelse 

För att sjuksköterskorna skulle kunna förbereda sig inför större skadehändelser med barn 

inblandade hade verksamheten betydelse. De uttryckte att kollegor med mer erfarenhet än de 

andra och som berättade om händelser som de hade varit med om var av stor betydelse för 

andras känsla av att vara förberedd. Sjuksköterskorna menade på att de lär sig alltid något nytt 

om de får berättat om händelser och hur tankegången gick i dessa situationer. För att fortsätta 

sitt arbete efter jobbiga uppdrag var avlastningssamtalen till hjälp. Det ansågs positivt att 

ambulanssjukvården tog det ansvaret och även kunde hjälpa personalen att få rätt vård om så 

önskades. 

“Ja, men jag kan tycka att...ja men den här buss olyckan som var i "ort nämns vid 

namn", ja men jag vill gärna...jag uppskattar när kollegor som har varit med där 

berättar” (D6) 

Avskärmad från drabbade 

På en skadeplats där barn har drabbats beskriver sjuksköterskorna att de lätt blir avskärmade. 
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De berättar om situationer där de fått tunnelseende och nästintill skygglappar för ögonen när 

de skulle triagera ett skadat barn. De upplever att vissa gånger kommer de inte ihåg vilka som 

har arbetat i samma olycka, hur bilarna såg ut eller hur många drabbade det var.  

“Man får väldigt mycket tunnelseende när det är så där, allt annat försvann ju... 

runtomkring… det är ju så det ska vara.” (D4) 

De menar att fokus ska ligga på att rädda liv. Barnet går i första hand i dessa situationer enligt 

deltagarna. Samtidigt som sjuksköterskorna beskriver att de blir avskärmade och får 

tunnelseende menar de också att de vill stanna kvar på platsen, för att hålla koll på de barn de 

har framför sig. Om alla barn är på samma plats påverkar tunnelseendet inte 

omhändertagandet på samma sätt som om de skadade är utspridda på skadeplatsen. 

Svårigheten med att bli avskärmad eller få tunnelseende är att förmå sig ”släppa” barnet som 

blivit triagerat och gå vidare till nästa skadad. 

Oförberedd inför situationen 

Att samtala med kollegan på väg ut till skadeplatsen är av stor vikt för sjuksköterskan att 

känna sig mentalt förberedd inför att omhänderta ett skadat barn. De upplever att hinna 

upprätta handlingsplaner, hur arbetet ska fortgå, vem som gör vad och vem som ska ta med 

vad till platsen är ett bra verktyg för att känna sig förberedd. Det kan då ta bort udden av 

osäkerheten som upplevs när det är barn som är inblandade. Att förbereda sig för dessa 

situationer kan också vara att öva. Sjuksköterskorna upplevde att genom övning och 

utbildning så kan många stressfaktorer styras bort men att det alltid är ett stresspåslag oavsett 

träning eller inte, eftersom ingen situation är den andra lik. Övningar med fokus på barn var 

något som efterfrågades och uppfattades bra att införa i verksamheten eftersom det i dagsläget 

inte finns någon utbildning som är specifikt riktad mot barn och masskadehändelser eller 

triage. En annan aspekt på övning var att sjuksköterskorna trodde sig behärska situationer med 

skadade barn men vid övningstillfället visar det sig att de är oförberedda och inte tillräckligt 

pålästa. Sjuksköterskorna beskriver på så sätt att de kan ha en falsk trygghet i att kunna 

hantera situationen med skadade barn om de inte har övat eller varit med om en liknande 

händelse på ett tag.  

“Utbildning som innefattar masskadade barn, det är nog kanske lite svårt att repetera 

så pass ofta och hålla utbildningen så pass färsk så att den är värd någonting när det 

väl händer” (D12) 
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Otillräcklighet 

Kategorin otillräcklighet innebär att sjuksköterskor har svårigheter i att kommunicera på ett 

bra sätt med barn och att arbetssättet blir annorlunda samt att tid till att låta sig reflektera efter 

händelserna kan vara något som saknas. 

Följande underkategorier har framkommit: Bristfällig kommunikation, Negativa känslor, 

Ingen tid för reflektion. 

Bristfällig kommunikation 

Kommunikation med barn ansågs vara något av det svåraste sjuksköterskorna genomförde. 

Det var svårt att få fram information om situationen. Bland annat upplevde sjuksköterskorna 

att små barn inte kan svara adekvat på frågor och på så sätt blir informationen bristfällig. 

“Barn är lite försiktigare och inte lika på bra att beskriva sina symtom. De beskriver 

liksom inte som en vuxen gör så på så sätt är det svårare.” (D16) 

Dessa kommunikationsbrister skapar en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. De 

upplever också att svårigheten att kommunicera med barn gör att de har svårt att förklara 

omvårdnadsåtgärderna. När kommunikation brister påverkas omvårdnaden eftersom barnet 

inte ”köper” förklaringen och till exempel inte vill medverka i till exempel nålsättning. 

Triageringen av ett skadat barn påverkas av att kommunikationen brister eftersom 

sjuksköterskorna inte kan kommunicera med barnet på samma sätt som en vuxen. 

Negativa känslor 

Sjuksköterskorna beskriver att de ofta upplever stress, rädsla, osäkerhet och oro vid larm om 

skadade barn. De anser att barn har en ”negativ klang” vid olyckor eftersom det anses att barn 

inte ska vara ”sjuka” eller behöva utsättas för olyckor. När ett barn är skadat vill 

sjuksköterskorna effektivisera omhändertagandet trots att de ofta är ovana att omhänderta 

barn. Det kan resultera i negativa känslorna och att de upplever att de är otillräckliga. För att 

omhänderta ett barn effektivt är tryggheten viktigt. Det kan till exempel vara att barnet har 

sina föräldrar på plats. Om barnet inte är tryggt kan det försvåra omhändertagandet. Då kan 

sjuksköterskan måsta inta rollen som förälder vilket vissa kan se som en utmaning medan 

andra endast upplever oro, stress och att de är obekväma i situationen. 

“Ett barn behöver trygghet och kommer man utanför den ramen då slutar de svara på 

allting och innesluter sig men har de med mamma och pappa så kan de känna sig 

trygg” (D5) 



13 
 

Ingen tid för reflektion 

Sjuksköterskorna ansåg att platsen för masskadehändelsen var påfrestande. De upplevde ändå 

att de tog sig igenom händelsen eftersom det fanns arbeta att uträtta. Tankar om att deras egna 

barn var på platsen och om behandlingarna och omhändertagandet av barnet gick rätt till var 

funderingar många brottades med vid dessa händelser. Vissa ansåg att det tankesättet gjorde 

att handlingskraften dog av, och därför fortsatte de utan att säga något. Reflektionerna fick då 

komma i efterhand.  

“Jag tror att när man kommer… då tror jag inte man står ”åh nej det är barn, åh nej 

det är barn, åh nej det är barn” då tror jag man bara kör liksom” (D17) 

Omställning 

Kategorin omställning innebär att sjuksköterskor upplever att det sällan är ett barn eller flera 

barn som blir sjuka eller skadade, vilket bidrar till en ovanlig situation. Barn skiljer sig från 

vuxna, kroppsligt och fysiologiskt samt att om anhöriga är närvarande kan det bli påfrestande.  

Följande underkategorier har framkommit: Ett sällsynt omhändertagande, Problematisk 

tillvägagångssätt och För- och nackdelar med anhöriga och vuxna. 

Ett sällsynt omhändertagande 

Att omhänderta svårt skadad eller sjuka barn ansågs av deltagarna som en ovanlig situation. 

Ännu mer ovanligt var att behöva omhänderta flera skadade barn samtidigt. Sjuksköterskorna 

upplever osäkerhet vid omhändertagandet av barn eftersom de måste bedöma parametrar hos 

barnen t.ex. muskeltonus, reflexer, barnets blick och grimaser som de inte är så vana att göra. 

“Våran osäkerhet… det är nog bara att det är för låg frekvens...ingenting vi utsätts 

för ofta. Då blir man ju osäker” (D11) 

Problematisk tillvägagångssätt 

Att vårda barn skiljer sig mycket från att vårda en vuxen patient och eftersom 

sjuksköterskorna inte är van att omhänderta barn upplevde de svårigheter att ta hänsyn till 

barnets anatomi, fysiologi, ålder och psykologi. Ett barns reservkapacitet, sätt att kompensera 

och maskera för en allvarlig skada upplevdes oroväckande och tanken på att ha flera barn som 

var svårt skadade var besvärligt att relatera till.  
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“Det ju fysiologiskt svårare, det är en mindre kropp att undersöka, andra mätvärden, 

svårare att sätta nål, allting är annorlunda eftersom allting är mycket mindre och 

barnet kan ju visa annorlunda symtom mot för en vuxen“ (D5) 

För- och nackdelar med anhöriga och vuxna 

Att ha anhöriga närvarande vid en olycka med barn inblandade innebar både för och 

nackdelar. Det kan t.ex. anses skönt att inte ha föräldrar närvarande eftersom de kan vara 

påfrestande för sjuksköterskan och även för barnet. Oroliga och hysteriska föräldrar anses 

kunna ge sjuksköterskorna stresspåslag, ångest och oro och även smitta av sig på barnet och 

försvåra omhändertagandet. Samtidigt kan anhöriga också fungera som en trygghet för barnet 

och underlätta för sjuksköterskan att göra bedömningarna. 

“Skulle det vara en jättestor olycka då är det noga ganska skönt att föräldrar inte är 

med… föräldrar kan nog vara ganska hysteriska och påfrestande då” (D13) 

Det framgick även att majoriteten av deltagarna upplevde det mer lättsamt med vuxna 

patienter mot för barn. Om en vuxen person har ont så var det lättare att åtgärda. Vuxna är 

lättare att förstå sig på, enklare att tala om för vad som gäller och de accepterar den 

medicinska utrustning bättre. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes för att studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter. Författarna ansåg att den ansatsen var bra för att kunna beskriva 

känslor/upplevelser/erfarenheterna. Hade en kvantitativ metod använts, till exempel som en 

enkät hade dessa känslor eller upplevelser graderats utifrån en skala och därefter uppfattats 

annorlunda. Att intervjua personer ansikte mot ansikte kan ge en bättre uppfattning om hur de 

tycker och känner för olika situationer, denna observation kan inte behandlas i en enkät (Polit 

& Beck 2010) 

Författarna kunde utifrån svarsblanketterna (bilaga 1) välja vilka som skulle delta i studien 

och fick där ihop 18 personer till de tre intervjuer som skulle vara. 18 personer valdes ut för 

att delta i studien. Enligt Henricson och Billhult (2012) ska det ingå personer med olika 

erfarenheter i studien som kan ge mycket information om det tilltänkta syftet.  

Diskussioner i fokusgruppsintervjuerna genomfördes för att få så många olikheter och 

erfarenheter av deltagarna som möjligt och samlade där input för att få bredd på studien. 

Författarna valde att inkludera deltagare som arbetat i minst ett år som sjuksköterska och hade 

varit delaktig i omhändertagande av barn i prehospital vård. Ett år inom prehospital 

verksamhet valde författarna för att deltagaren skulle kunna bidra med potentiell och 

intressant information för studien. Att författarna valde att inkludera sjuksköterskor var för att 

få en bredare informationskälla gällande läkemedelshantering och upplevelser utifrån deras 

synpunkter där de blir medicinskt ansvarig på skadeplatsen. Omhändertagande av barn 

använde författarna för att hitta deltagare som kunde bidra med 

upplevelser/känslor/erfarenheter till vår studie och svara på syftet. Annan personal som 

accepterade förfrågan och inte inkluderades under dessa kriterier sållades bort och fick ett 

mejl om att platsen var fylld. 

Problematik tillstötte vid rekryteringen av deltagare och bestämmelsen av tid för 

fokusgruppsintervjun då hälften av deltagarna jobbade vid den tänkta tiden för intervjun. 

Dock så löste det sig hela med att ny tid bokades med respektive grupp. Tursunovic (2002) 

har också tagit upp detta problem i sin studie angående problemet med att deltagare inte dyker 

upp eller problemet med att hitta rätt deltagare.  

Genom att författarna var flexibla och innehavare av ett tydligt informationsbrev löste sig 

problemen författarna stötte på under tiden deltagare letades.  
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Fokusgruppsintervjuer kan upplevas som en obekväm situation för många då de inte är 

bekväma med att dela sin erfarenhet eller sina känslor med andra i grupp och därigenom kan 

författarna gå miste om viktig information till studien (Polit & Beck 2010). Enskilda 

intervjuer hade kanske kunna tillföra studien mer kunskap om omhändertagande av barn. 

Tre intervjuer utfördes för att svara på syftet, en fjärde var inbokad men på grund av sena 

återbud valde författarna att inte genomföra den sista intervjun då de ansåg att de redan fått in 

en stor variation av upplevelserna att omhänderta barn i skadehändelser (Polit & Beck 2010). 

Att samla in data genom att intervjua människor är något båda författarna är oerfarna av och 

att ställa rätt följdfrågor var en svårighet. Danielson (2012a) beskriver att om en provintervju 

genomförs hade möjligtvis sådana svårigheter kunnat undvikas. Då hade frågor hunnits 

provats, författarna hade möjligtvis fått fram en eller två följdfrågor och hunnit ändra om 

något blev fel. En intervjuguide användes under intervjuerna, detta för att möjliggöra en 

effektivisering genom att endast ställa väsentliga frågor och då hålla sig inom tidsramen. 

Författarna turades om att vara moderator och observatör under de tre olika intervjuerna. 

Efter att intervjuerna skrivits ner ordagrant av författarna träffades och diskuterades dessa. 

Efter diskussioner angående meningsenheter togs dessa ut av författarna, dessa kondenserades 

till kortare meningar för att sedan kondenseras ytterligare eller abstraheras till koder. Av dessa 

koder hittades underkategorier genom deras likhet och olikhet. Underkategorierna samlades 

sedan i kategorier. Dessa kategorier ska vara internt homogena men externt heterogena, samt 

att dessa kategorier ska svara på frågan VAD. Författarna var där av delaktiga i alla moment 

gälland innehållsanalysen och detta styrker trovärdigheten enligt Lundman och Graneheim 

(2008). 

Vid kvalitativa studier kan resultatet inte generaliseras på samma sätt som om studien hade 

varit kvantitativ. Däremot går det att överföra kvalitativa resultat till andra grupper och 

kontexter. Genom att beskriva urval, deltagare, datainsamling och analys på ett transparent 

sätt anser författarna att resultatet är överförbart på liknande grupper i en liknande kontext. 

Det vill säga att resultatet skulle kunna vara överförbart och giltigt på andra ambulansstationer 

med liknande kontext både nationellt och internationellt (Danielson 2012b). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i 

en masskadehändelse med fokus på triage. Resultatet i den här studien beskriver att 

sjuksköterskor upplever svårigheter i situationen att omhänderta barn i en större 
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skadehändelse. De upplever otillräcklighet samt att de behöver ställa om sig inför 

omhändertagandet av barn. 

En stor del av vår resultatdiskussion kommer att diskuteras och belysas utifrån Kari 

Martinsens omsorgsetik (Emilson & Klippedahl 2006). 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor upplever omhändertagandet av barn på större 

skadeplatser som annorlunda och avvikande. Att ambulansuppdrag med barn är sällsynta 

påverkar sjuksköterskornas inställning till omhändertagande. De känner sig inte trygga och  

upplever sig oförberedd inför situationen. Vid omhändertagandet av barn uppstår tidsbrist 

eftersom det är lätt att få tunnelseende och svårt att ”släppa” och gå vidare. Det uppstår 

negativa känslor eftersom det är så viktigt att inget får gå fel. Flera andra studier (Bergh 

Johannesson & Lundin 2009, Cushman et al. 2010, Cicero et al. 2012, Nordén et al. 2014, 

Koziel et al. 2015) styrker liknande känslomässiga reaktioner till exempel stress, ångest och 

oro vid prioritering och triagering av barn på skadeplats. Kari Martinsens (Emilson & 

Klippedahl 2006) beskriver att omsorgsetiken bygger bland annat på att sjuksköterskor ska 

känna trygghet i sin yrkesroll för att förvärva omvårdnadskunskap och en personlig 

omvårdnadsetik. Utifrån resultatet så framgår det att en ökad förberedelse inför situationen 

kan skapas genom att samtala med sin kollega på väg ut på larmet för att förbereda sig mentalt 

inför den kommande situationen samt att mer övning och utbildning kan minska påfrestningar 

som stress och ångest. Sjuksköterskor kan på så sätt öka sin trygghet inför situationen. 

Resultatet visar att verksamheten har betydelse för hur sjuksköterskor hanterar svåra 

situationer. Kollegor som är öppna och villiga att dela med sig om situationer de varit med om 

är viktiga för andras kunskapsutveckling. Det fanns sällan tid att reflektera under 

omhändertagandet på skadeplats vilket var både bra och dåligt. Att reflektera på skadeplats 

kan upplevas påfrestande och påverka omhändertagandet av barnen. Flera andra studier 

beskriver en ökad risk för att sjuksköterskor blir traumatiserade och får ett ökat lidande om 

sjuksköterskor påverkas personligt eller är oförberedda inför situationen (Bergh Johannesson 

& Lundin 2009, Cushman et al. 2010, Cicero et al. 2012, Sloand et al. 2012, Nordén et al. 

2014,Koziel et al. 2015). Enligt Kari Martinsens (Emilson & Klippedahl 2006) bygger 

omsorgsetik på att reflektion och eftertanke behövs för att erhålla omvårdnadskunskap och en 

personlig omsorgsetik. Vår uppfattning utifrån Kari Martinsens teori, är att eftersom större 

skadehändelser med barn är ovanliga är det viktigt att ta tillvara på den erfarenhet som finns i 

verksamheten genom att reflektera. Till exempel kan kollegor uppmuntras att diskutera 
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erfarenheter det varit med om med varandra för att skapa ett arbetsklimat på stationen där det 

finns möjlighet att lyfta oro och/eller osäkerhet över att vara oförberedd inför vissa 

situationer. På så sätt kan reflektionen fungera på ett positivt sätt och kanske kan hjälpa 

sjuksköterskor att förbereda sig på hur en masskadehändelse situation kan upplevas.  

Resultatet visar på att sjuksköterskor har bristfälliga kunskaper i omhändertagandet av barn i 

större skadehändelser. Kunskap om barns fysiologi och deras egenskaper att kompensera 

och/eller maskera för en allvarlig skada beskrivs som dåliga. Om flera barn skadas samtidigt 

upplever sjuksköterskorna inte att läget är under kontroll vilket kan påverkas av att det är en 

ovanlig situation. Det anses svårt att gå vidare till nästa patient vilket gör att sjuksköterskan 

tenderar att fastna vid första patienten. Andra studier har också beskrivit att sjuksköterskor 

anser det svårt att vårda och triagera barn på skadeplats samt att sjuksköterskor upplever det 

obekvämt att triagera barn än vuxna på grund av bristande kunskap i vital parametrar och 

fysiologin (Lennquist 2009b, Koziel et al. 2015). Kari Martinsens (Emilson & Klippedahl 

2006) beskriver att om sjuksköterskor ska kunna erfara omvårdnadskunskap och omsorgsetik 

så måste även praktik tillämpas eftersom den inte enbart kan bygga på teori. Omsorgsetiken 

kan också leda till etiska dilemman. När sjuksköterskor måste triagera och prioritera patienter, 

vilket innebär att vissa patienter får vård senare och att vissa patienter blir utan vård kan 

moraliska och etiska principer påverkas. Etiska dilemman uppstår om sjuksköterskor behöver 

välja mellan ett barn som är skadat eller en vuxen som är än mer skadad. Om sjuksköterskor 

väljer barnet på grund av känslomässiga aspekter kan en moralisk konflikt uppstå. Ett annat 

dilemma utifrån Kari Martinsens teori är att vårdkvaliteten kan behöva sänkas när flera 

personer är drabbade för att fler personer ska få en chans att överleva. Ett beslut att sänka 

vårdkvaliteten för att fler ska få mer vård kan leda till att personer med stort vårdbehov inte 

överlever. För att sjuksköterskor ska kunna öka sina kunskaper, känna sig mer förberedd inför 

en situation med flera skadade och minska sitt stresspåslag så behövs kunskap, övningar och 

utbildningar. Vidare forskning bör fokusera på hur detta ska genomföras och utvecklas. 

I vårt resultat ansågs kommunikationen vara en problematisk del i omhändertagandet. Dels för 

att samma språk som används till vuxna inte kan användas till ett barn. Dels för att det är svårt 

att förklara vad som görs och varför. En bra och tydlig kommunikation utifrån barnets ålder 

skapar ett förtroende gentemot barnet och underlättar omhändertagandet. Ett barn behöver 

trygghet annars riskerar kommunikationen att få fram information om barnet bli än mer 

komplicerat. Anhöriga kan både underlätta och försvåra kommunikationen. Om anhöriga var 

en tillgång underlättade de för sjuksköterskors omhändertagande och fungerade som en 
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trygghet för barnet. Johansson (2007) och Hallström (2010) beskriver olika strategier 

sjuksköterskor kan använda sig av för att underlätta kommunikationen med barnet. Ibland 

måste kommunikationen ske på rätt nivå och hänsyn måste tas till barnets mognad och ålder. 

Wireklint Sundström och Dahlberg (2011), Holmberg et al. (2014) förklarar att om 

sjuksköterskor ska kunna ge en god vård, visa medkänsla och komma fram till vad problemet 

är måste närkontakt med patienten skapas vilket kan ske genom kommunikation. Detta är 

också betydelsefullt för att patienten ska kunna få förtroende för sjuksköterskan. När ett flertal 

barn är skadade och prioritering samt triagering behöver göras så kan det vara problematiskt 

att kommunicera med barnen, hinna skapa ett förtroende och bidra med trygghet. Det behövs 

mer kunskap om hur kommunikation kan upprättas när tidsbrist uppstår.    
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SLUTSATS 

Resultatet i den här studien bidrar till mer kunskap om hur sjuksköterskan upplever det att 

omhänderta skadade barn. Sjuksköterskor upplever omhändertagandet av barn på större 

skadeplatser som annorlunda och avvikande samt att de känner sig otrygga och oförberedda 

inför situationen.  Eftersom att omhänderta barn på skadeplats är ovanliga händelser är det 

viktigt med tid för reflektion. Ett öppet klimat på arbetsplatsen som främjar reflektion och 

eftertanke kan bidra till ett bättre och mer effektivt omhändertagande på skadeplats och 

sjuksköterskor som kan känna en större trygghet vid omhändertagandet av barn. 

Klinisk betydelse 

Att omhänderta och triagera barn vid en masskadehändelse upplevs som en svår och 

stressande situation. Sjuksköterskor behöver kompetens för att hantera en sådan situation och 

kunna utföra omhändertagandet på ett patientsäkert sätt. Övning och utbildning i den 

prehospitala verksamheten kan vara en del i att förbereda sjuksköterskorna på dessa uppdrag 

då det i resultatet visar några aspekter att ta hänsyn till. Resultatet i denna studie skulle kunna 

påverka den prehospitala verksamheten att utveckla/utforma utbildning för 

ambulanssjuksköterskorna så att känslan stärks av att kunna omhänderta stora som små på 

skadeplatsen. 

Framtida forskning 

Resultatet i vår studie beskriver vad många andra studier också beskrivit, detta bör påverka 

framtida forskning att rikta in sig mer nationellt. För att därefter kunna arbeta fram nationella 

riktlinjer för en utbildning med inriktning mot till exempel triage, barn, masskadehändelse 

men också tid för reflektion efter övningarna. Kanske till och med efter de små mer vanliga 

händelserna gällande barn då dessa ändå är sällan händelser, för att skapa en trygghet i 

omhändertagandet och lära av varandra. 
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Bilaga 1 

Sjuksköterskors upplevelser att omhänderta barn vid masskadehändelse 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Vid en masskadehändelse där barn är inblandade så ställs många uppgifter på hur ambulanssjuksköterskor ska 

omhänderta och agera utifrån skadehändelsen. 

 Ambulanssjuksköterskors omhändertagande påverkas av utbildning, förberedelser/övningar och kompetens i till 

exempel triage, kommunikation, sjukvårdsledning och känslomässiga reaktioner. Syfte med studien är att 

beskriva ambulanssjusköterskors upplevelse om att omhänderta barn i en masskadehändelse. Robin och Johan är 

författare till denna studie och skriver den genom Umeå Universitet med inriktining mot specialist 

sjuksköterskeprogrammet, inriktning ambulanssjukvård. 

Vi utför denna studie för att få mer kunskap av området och kanske kunna förbättra omhändertagandet och 

triagering för barn. Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet. 

 

Vi är intresserad av Dina åsikter för att få en bild av denna situation och anser att Dina åsikter är av stor vikt för 

oss vid denna studie. Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp för en gruppintervju tillsammans med 

andra sjuksköterskor i ambulans. Det går till så att vi ber Er att berätta och diskutera hur Ni har eller tror att ni 

kommer att uppleva denna händelse. Intervjun kommer att vara i ungefär en timme och kommer att ske på 

respektive station vid överenskommen tid med deltagarna. En grupp kommer att vistas hos en författare då denna 

station är under ombyggnad. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

något skäl för detta. Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt vad Du säger att behandlas 

konfidentiellt, dvs att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av 

resultaten. Endast Vi författare kommer att ha tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en 

kod och kodlistan förvaras inlåst, skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Skriv namn och telefonnummer nedan. Signerar med Din 

namnteckning och returnera brevet i bifogat, frankerat kuvert. Vi hör sedan av oss till Dig om tid och plats för 

gruppintervjun. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första hand Johan Ström. 

 

Datum ………………Namnteckning: …………………………………………………… 

 

Med vänlig hälsning, 

Robin Johansson  Johan Ström   Lina Gyllencreutz 

Sjuksköterska, Student  Sjuksköterska, Student  Medicine doctor,  

Ambulans-   Ambulans-   leg. specialist 

sjuksköterska   sjuksköterska   ambulanssjuksköterska 

Kontaktperson   Kontaktperson   Projektansvarig 

Tel 070-229 30 27  Tel 070-281 86 37  Tel 090-7869163 

johansson.rj@gmail.com  leo.johan.strom@gmail.com lina.gyllencreutz@umu.se 

mailto:lina.gyllencreutz@umu.se
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Bilaga 2 

 

Demografisk data 

 

Ålder? 

…………………………………………………………. 

Kön? 

…………………………………………………………. 

Man   Kvinna 

…………………………………………………………. 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

…………………………………………………………. 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska på ambulansen? 

…………………………………………………………. 

Har du någon specialistutbildning, (vilken)? 

…………………………………………………………. 

Har ni någon utbildning på er arbetsplats som riktar sig mot barn? Om ja, vilken? 

…………………………………………………………. 

Har ni någon utbildning på er arbetsplats som riktar sig mot stor olycka, allvarlig händelse eller 

katastrofer? Om ja, vilken? 

…………………………………………………………. 
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Bilaga 3 

 

Frågeställningar till studie 

1. Kan ni beskriva en olycka/situation ni varit med om där det var flera barn inblandade? 

 

2. Kan ni beskriva om ni upplever någon skillnad i prioritering/triagering mellan vuxna 

och barn vid olyckor? 

3. Kan ni beskriva om ni upplever någon skillnad i att omhänderta flera barn jämfört med 

ett barn? 

4. Kan ni beskriva hur ni upplever det att kommunicera med barn jämfört med vuxna?  

5. I många studier så framgår det att det är påfrestande att omhänderta barn utifrån 

fysiologi och känslomässiga reaktioner, vad tror ni det beror på? 

6. Upplever ni er förberedda inför dessa situationer?  

7. Om ni har egna barn, hur tror ni det påverkar omhändertagandet? 

8. Finns det något övrig ni vill tillägga? 

 

Följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan ni utveckla? 

Hur tänkte ni då? 

Hur kände ni då? 

Hur upplevde ni detta? 


