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ABSTRAKT  

Den prehospitala omvårdnaden är komplex vilket gör att arbetet inom ambulanssjukvården 

innebär ibland att arbeta i ovanliga och unika situationer. Omhändertagande av barn inom 

den prehospitala vården är sällsynt, vilket gör att ambulanspersonalen har svårt att få rutin i 

omhändertagandet. Tidigare studier har visat att utbildning inom området upplevs som 

bristfällig. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård skattar sin yrkeskompetens för vård av barn prehospitalt, samt 

reliabilitets- och validitetstesta självskattningsformuläret “Självskattning av den egna 

yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid omhändertagande av 

akut sjuka barn”. Metod: Data har samlats in i form av pappersenkäter. Urvalet var 

sjuksköterskor som arbetar aktivt inom ambulanssjukvården. Sammanlagt har 127 

respondenter deltagit i studien, dessa från norra, mellersta och södra delarna av Sverige. 

Data har analyserats genom faktoranalys, principalkomponentanalys med rotationsmetod 

och Cronbach’s alfa. Även deskriptiva statistiska beräkningar har genomförts. Resultat: 

Sjuksköterskorna skattade sin kompetens inom medicin till hög och 

omvårdnadskompetensen till mycket hög. Faktoranalysen som utfördes på mätinstrumentet 

hittade två olika faktorer. Faktorladdningarna visade att instrumentets validitet var bra. 

Reliabiliteten testades genom Cronbach’s alfa med värde 0,933. Slutsats: Respondenterna i 

studien skattar sig ha hög kompetens inom både medicin och omvårdnad. 

Självskattningsformuläret visar på hög validitet och reliabilitet. Dock behöver en fråga i 

formuläret revideras vid fortsatt användning.  
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ABSTRACT 

The prehospital care is complex, which means to sometimes work in unusual and unique 

situations. Care of children in the prehospital care is rare, why the ambulance staff have 

difficulty getting routine in it. Previous studies have shown that training in the area is 

perceived as inadequate. Aim: The aim of this study was to describe how nurses in 

ambulance care estimate their competence within prehospital care of children and test 

reliability and validity of the self-assessment instrument “Self-assessment of one's own 

professional skills in nurses within prehospital care in the care of acutely ill children” 

[Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

vid omhändertagande av akut sjuka barn]. Method: Data were collected in the form of 

paper questionnaires. The sample consisted of nurses who are actively working in the 

ambulance care. In total, 127 respondents participated in the study, those from the 

northern, central and southern parts of Sweden. The data were analyzed by factor analysis, 

principal component analysis with rotation method and Cronbach's alpha. Descriptive 

statistical calculations have also been carried out. Results: The nurses assessed their 

competence in medicine to high and in nursing to very high. The factor analysis performed 

on the instrument found two different factors. The charge factor showed that the 

instrument's validity was good. Reliability was tested by Cronbach's alpha with a value of 

0.933. Conclusion: The respondents in the study estimate that they have high competence 

in both medicine and nursing. The self-assessment questionnaire shows high validity and 

reliability. For continued use one question has to be revised. 
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1. BAKGRUND 

Redan tidigt 1900-tal kom den första automobilambulansen till Sverige som placerades i 

Stockholm på Johannes brandstation. Till en början användes ambulanserna som rena 

transportresurser och det skulle dröja innan man började vårda i ambulansen. 

Sjukvårdsutbildningen för ambulanspersonal i Sverige startade 1968 och var en frivillig 

utbildning som sträckte sig över tre veckors tid. I mitten på 1970-talet kom utbildningen att 

bli obligatorisk och utökades till sju veckor. Detta var startskottet till att utbildningen för 

ambulanspersonal skulle ta fart på riktigt. Sjuksköterskebehovet inom ambulanssjukvården 

ökade i slutet av 2005 i och med att socialnämnden beslutat att enbart sjuksköterskor skulle 

få hantera läkemedel. Detta har i sin tur lett till den vidareutbildning som finns idag, 

specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård (Suserud & Svensson, 2009). 

  

Hos Socialstyrelsen finns Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som 

beskriver rekommendationer kring kompetens, förhållningssätt, yrkeskunnande och 

erfarenhet för yrket legitimerad sjuksköterska. Detta finns för att tydliggöra professionen 

och yrkesutövningen för sjuksköterskan och på så vis bidra till en säker och god vård för 

patienten. Yrkesområdet för en allmänutbildad sjuksköterska innefattar både äldre, vuxna, 

ungdomar och barn (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningar för övriga 

specialistutbildningar har Svensk sjuksköterskeförening utformat utifrån Socialstyrelsens 

beskrivning. Syftet med Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska är att patienter och närstående ska ges en god och säker 

ambulanssjukvård, samt att tydliggöra professionen. Kompetensbeskrivningen nämner att 

ambulanssjuksköterskan ska ha kunskap om sjuka och/eller skadade patienter i alla åldrar. 

Bland annat står det att utifrån patientens individuella behov och komplexa 

sjukdomstillstånd ska den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan självständigt och 

med begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad under stress i en prehospital 

miljö. Kompetensbeskrivningen tar även upp olika delar som ingår, bland annat 

omvårdnad, medicinsk teknik, prehospital vårdmiljö, samverkan och ledarskap samt 

forskning, utveckling och utbildning (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

 

Den prehospitala omvårdnaden är komplex, vilket gör att ambulanssjuksköterskan behöver 

ha egenskaper som medmänsklighet och flexibilitet i mötet med patienterna. Arbetet inom 

ambulanssjukvården innebär ibland att arbeta i ovanliga och unika situationer som kräver 
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en hög stresstolerans hos ambulanssjuksköterskorna för att inte något förhastat ska ske, 

vilket medför att både erfarenhet och kunskap är två viktiga faktorer (Ahl et al., 2005).  

 

Att omhänderta barn inom den prehospitala vården är sällsynt, vilket innebär att det är 

svårt att få rutin i omhändertagandet. Att ta hand om ett barn innebär som oftast även att 

bemöta oroliga föräldrar och närstående (Suserud & Svensson, 2009). En studie ifrån 

Storbritannien visar att ungefär tio procent av alla ambulanslarm handlar om barn, dock är 

det enbart fem procent av dem som har ett akut behov och då behövs ett snabbt och 

effektivt omhändertagande (Jewkes, 2001). Forskning visar att det är psykiskt påfrestande 

att möta svårt skadade barn och att känslan av osäkerhet förekommer oavsett vad det är för 

sjukdom, om det är trauma, fysiskt eller psykiskt. Sjuksköterskor som arbetar hospitalt 

upplever att de har en trygghet med sina kollegor, medan de som arbetat prehospitalt kan 

känna sig ensamma ifall de inte har någon kollega med en likvärdig eller en högre 

kompetens (Andersson & Sjöblom Strömgren, 2010). Enligt Suserud, Bruce och Dahlberg 

(2003a) kan larm inom ambulanssjukvården som involverar barn kräva speciellt 

förberedande bedömningar, beroende på att barn i olika åldrar har olika behov. Vidare 

behöver omvårdnaden anpassas, exempelvis att kommunikation gentemot barnet bör ske 

på barnets nivå (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003a). För att ge en så god omvårdnad som 

möjligt till barnet är det viktigt att få en kunskap om barnets egen upplevelse, samt visa en 

förståelse hur den upplever situationen. Kommunikation är en grundläggande förutsättning, 

dels för att få en överblick i situationen men även för att tillgodose barnets behov 

(Bischofberger et al. 2004). Föräldrarna till barnet behöver också tas i beaktande då de kan 

behöva bli lugnande för att det ska bli en god vårdrelation till barnet (Suserud, Bruce & 

Dahlberg, 2003a).  Beroende på barnets ålder så har barnet olika förmågor att förstå 

informationen. (Bischofberger et al. 2004). Andersson och Sjöblom Strömgren (2010) fann 

resultat på att det är viktigt att sjuksköterskor är pedagogiska när de omhändertar ett sjukt 

barn, för att barnet ska få en ökad trygghet när de blir förbereda inför behandling. Dock är 

det svårt att vara pedagogisk när barnet behöver behandling och beslut behöver tas snabbt. 

Miall, Rudol, Levene och Ludvigsson (2004) beskriver att den fysiologiska och 

anatomiska skillnaden mot en vuxen är större desto yngre barnen är, vilket innebär att även 

den medicinska behandlingen förändras med åldern. 

 

Enligt Jewkes (2001) har ett prehospitalt omhändertagande stora möjligheter att förbättra 

prognosen för det akuta och allvarligt sjuka barnet. Många barn som är allvarligt sjuka 
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behöver prioriteras för en snabb avtransport, då en slutgiltig vård inte kan uppnås i en 

prehospital miljö. Händelser som leder till ett hjärtstillestånd hos barn beror ofta på hypoxi, 

som behöver åtgärdas tidigt prehospitalt. Olika problem kan uppstå med att vårda akut 

sjuka barn, exempelvis på grund av utrustning, bristande kunskaper och känslor hos 

personalen som arbetar inom ambulanssjukvården. Detta kan leda till förhastade beslut och 

rädsla hos personalen, vilket kan skapa svårigheter i att vårda det allvarligt sjuka barnet. 

Ett annat problem är utbildningskostnader för personalen till att få tillräckliga kunskaper 

för att vårda de akuta och allvarligt sjuka barnet. Andersson och Sjöblom Strömgren 

(2010) beskriver sjuksköterskors upplevelse i samband med behandling till barn som att de 

har svårt att komma ihåg läkemedelsdoserna, både hospitalt och prehospitalt. 

 

Enligt Andersson och Sjöblom Strömgren (2010) förekommer det kunskapsbrist och en 

känslomässig osäkerhet hos specialistsjuksköterskor vid ett akut omhändertagande och vid 

ett fortsatt omvårdnadsarbete med traumatiserade barn. Det förekommer även upplevelser 

av svårigheter i relation till omhändertagandet av barn, både praktiska och känslomässiga, 

där de praktiska till exempel kan vara att barnet inte är samarbetsvilligt när barnet trots allt 

behöver undersökning och behandling. Då barnet inte är samarbetsvilligt kan 

sjuksköterskan uppleva det som att ett övergrepp begås mot barnet och därmed gör det 

problematiskt. Andra upplevelser av svårigheter vid omhändertagandet kan vara att tolka 

barnets signaler, något som leder till att sjuksköterskorna känner sig osäkra vid 

omhändertagandet. Dock vill inte sjuksköterskorna visa sin osäkerhet och stress för att det 

påverkar barnet och de anhöriga.  

 

Att själv skatta sin kompetens kan bidra till utveckling samt att den som skattar ges en 

möjlighet att själv reflektera över sin egen kunskap. Få verktyg finns för bedömning av 

kompetens. Därför förespråkas självskattning för att utvärdera prestanda och bevisa 

kompetens. En studie har utarbetat ett självskattningsformulär för sjuksköterskors 

självskattade kompetens genom att analysera formulärets innehåll och att kontrollera 

formulärets validitet och reliabilitet (Cowan, Wilson-Barnett, Norman & Murrells, 2008). 

Användningen av självskattningsskalor för att undersöka kompetens hos sjuksköterskor 

förekommer i andra studier, bland annat för att göra jämförelser av den självskattade 

kompetensen mellan olika länder (Cowan, Wilson-Barnett  & Norman, 2007; Cowan, 

Wilson-Barnett, Norman & Murrells, 2008). 
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Begreppet validitet innebär undersökningens relevans, både teoretiskt och 

begreppsmässigt. Man kan även beskriva detta som giltigheten i det man mäter. Detta 

testas genom att undersöka om de frågor som ställs i undersökningen verkligen ger svar på 

det man är ute efter att mäta. Trots att frågornas validitet är bra kan dess tillförlitlighet 

variera. Svaret på om frågorna är tillförlitlig får man då frågornas reliabilitet testas. Har 

man en hög reliabilitet pratar man även ofta om att undersökningen är replikerbar, vilket 

innebär att undersökningen kan göras om och även då ges ungefär samma resultat 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

 

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att omhändertagandet av barn i en prehospital miljö är 

komplext och kräver mycket från ambulanssjuksköterskan. Gemensamt kan man tyda från 

ambulanspersonalens egna upplevelser att just omhändertagande av svårt sjuka eller 

skadade barn är något som de allra flesta upplever som jobbigt och svårt. Studier har även 

visat att utbildning inom området ofta är bristfällig. Valet av ämne är relevant för att 

studera hur svenska sjuksköterskor inom ambulanssjukvård skattar sin egen kompetens 

inom vård och omvårdnad, och på så vis fortsätta belysa ett viktigt ämne inom 

ambulanssjukvården. Författarna har även för avsikt att utvärdera det instrument som 

använts vid undersökningen. Utvärderingen sker genom att enkätens validitet och 

reliabilitet testas. Detta utförs med syfte till att underlätta vidare forskning för 

självskattning av kompetens, då dessa upplevs vara en bristvara. Instrumentet kan även 

användas vidare för utvärderingar och eventuella verksamhetsförbättringar vid 

omhändertagande av barn på arbetsplatsen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvård skattar sin 

yrkeskompetens för vård av barn prehospitalt, samt reliabilitets- och validitetstesta 

självskattningsformuläret “Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid omhändertagande av akut sjuka barn”.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilken grad av medicinsk kompetens skattar sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård sig ha när det gäller vård av barn prehospitalt? 



5 

 

2. Vilken grad av omvårdnadskompetens skattar sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård sig ha när det gäller vård av barn prehospitalt? 

3. Vilken validitet har skattningsformuläret ”Självskattning av den egna 

yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid 

omhändertagande av akut sjuka barn” för vård av barn prehospitalt? 

4. Vilken reliabilitet har skattningsformuläret ”Självskattning av den egna 

yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid 

omhändertagande av akut sjuka barn” för vård av barn prehospitalt? 

 

2. METOD  

2.1 Studiedesign 

Denna studie är en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats, vilket innebär att data har 

samlats in genom strukturerade och systematiska metoder och analyserats med statistiska 

metoder (jfr Polit & Beck, 2004, s. 166-167). 

 

2.2 Urval 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård med en aktiv 

tjänstgöring. Både sjuksköterskor med och utan specialistutbildning inkluderades. Urvalet 

har skett genom ett starkt bekvämlighetsurval som innebär att respondenterna har varit 

lättillgängliga genom att matcha inklusionskriterierna och givit samtycke till deltagandet i 

studien (jfr Polit & Beck, 2004, s. 292). 

 

2.3 Procedur 

Studien bygger på ett tidigare examensarbete som har utformat en enkät och redan samlat 

in data som författarna till denna studie har kompletterat med ytterligare data. Innan 

datainsamlingen påbörjades anhöll författarna om godkännande av de tidigare studenterna 

för att använda oss av deras enkät och den befintliga datan. Efter godkännande vid den 

etiska granskningen togs kontakt med respektive enhetschef vid de ambulansstationer i 

Mellansverige som deltog i datainsamlingen, för att få godkännande att genomföra studien 

på deras ambulansstationer. Godkännandet skedde skriftligt med informationsbrev (Bilaga 

1). När enhetscheferna på respektive ambulansstation gett sitt skriftliga godkännande 

lämnade författarna ut informationsbrev till respondenterna (Bilaga 2) och enkät (Bilaga 3) 
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sammansatta. Enhetscheferna var behjälpliga med att informera om undersökningen samt 

att dela ut bilaga enkäten med informationsbrevet till ambulanspersonalen som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Enkäterna samlades in av författarna vid avslutad datainsamlingstid. 

 

2.4 Datainsamling 

Studien fortsätter på ett icke avslutat examensarbete utfört av tidigare 

ambulanssjuksköterskestudenter, som även utarbetat enkäten. Dessutom har de samlat in 

en del data som författarna till denna studie har använt sig av. Författarna till denna studie 

har kompletterat datainsamlingen för att öka svarsfrekvensen. Datainsamling från den 

tidigare studien bestod av 140 utskickade enkäter till olika ambulansstationer i södra, norra 

och mellersta delarna av Sverige. Detta skedde via mail med en elektronisk länk via 

EvaSys. Svarsfrekvensen på detta var 97 respondenter (69 %). Den kompletterande 

datainsamling som har genomförts av författarna till detta examensarbete innebar att 65 

enkäter i pappersformat delades ut på fyra olika ambulansstationer i Mellansverige, 30 

deltagare besvarade enkäten (46 %). Totalt för både tidigare insamlad data och 

kompletterad data har 205 enkäter skickats ut, 127 har besvarat enkäten, en svarsfrekvens 

på 62 %. 

 

2.5 Mätinstrumentet 

Enkäter är något som respondenten själv administrerar sina svar på efter att ha läst 

frågeställningarna. Då läskunskapen kan variera hos respondenten är det viktigt att 

frågeformuläret är utformat så att frågorna är enkla att förstå. En enkäts kan distribueras på 

olika sätt, bland annat via post eller till exempel över internet (Polit & Beck, 2012, s. 265). 

I detta fall har enkäten distribuerats via pappersenkät utdelad på ambulansstationerna. 

 

Enkätfrågorna om den upplevda yrkeskompetensen är utformade utifrån Ekström och 

Gustafsson (2009), dock har de blivit anpassade för att vara relevanta för ett prehospitalt 

omhändertagande av akut sjuka barn. Modifieringen av frågorna genomfördes av 

studenterna som genomförde den tidigare datainsamlingen. Mätinstrumentet är utformat till 

enkäten “Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård vid omhändertagande av akut sjuka barn” och har delfrågor för 

självskattning av yrkeskompetensen med två olika faktorer: Medicinsk kunskap (9 frågor) 

och Omvårdnadskunskap (6 frågor), var god se Bilaga nr 3. Enkäten mäter respondentens 

attityd till sina kunskaper vid ett prehospitalt omhändertagande av akut sjuka barn. 
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Svarsalternativen är utarbetade utifrån Likert-skalan med 6 svarsalternativ (1= otillräckligt 

och 6= mycket god), dock är svarsalternativen formulerade så att den så kallade 

centraltendensen försvinner då det inte finns något mittalternativ på enkäten (Patel & 

Davidson, 2003). Varje dimension, medicinsk respektive omvårdnad summeras ihop till en 

totalpoäng (medicinsk kompetens max 54 poäng, omvårdnadskompetens max 36 poäng). 

Högre poäng indikerar högre självskattad yrkeskompetens. Förutom självskattad 

yrkeskompetens innehåller enkäten även variabler om demografisk data, såsom ålder, kön 

samt storlek på arbetsort. Andra variabler som ingår är bland annat tidigare yrkeserfarenhet 

inom hälso- och sjukvård, tidigare erfarenhet från barnsjukvård, samt organisatoriska 

förutsättningar på arbetsplatsen.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Enkäten benämns i detta avsnitt som instrument. Instrumentet ”Självskattning av den egna 

yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid omhändertagande av 

akut sjuka barn” är utformat så att datanivån på varje fråga är ordinal. Instrumentet mäter 

attityder till kunskap, som är en ordinal variabel. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2003) beskriver att det egentligen inte är möjligt att förändra datanivån från en lägre nivå 

till en högre nivå, förutom vid en indexering. Processen går tillväga genom att man skapar 

ett index, frågorna för respektive dimension summeras ihop till en totalpoäng, därefter har 

datan tolkats och använts som data på intervallnivå. Deskriptiva statistiska beräkningar har 

genomförts på nominal- och intervalldata. För den nominala datan har frekvenser beräknats 

och för intervalldatan har medelvärde och standardavvikelse beräknats. För att beräkna 

centralmåttet på de enskilda frågorna har median använts då datan är på en ordinal nivå. 

Vid insamling av data i kvantitativa studier behöver forskaren veta vad den avser att 

undersöka för att få fram en god validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). 

Valideringen av instrumentets dimensioner, medicinsk respektive omvårdnadskompetens 

har undersökts genom faktoranalys, principalkomponentanalys med rotationsmetod. 

Faktoranalys är en statistisk procedur som används för att identifiera samband mellan olika 

variabler (i det här fallet samband mellan olika frågor) i olika dimensioner där varje 

dimension ses som en faktor. Detta utförs genom att testa hypoteser mellan de olika 

relationerna gentemot variablerna för att finna validitet mellan de olika variablerna. Analys 

av datamaterialet har genomförts som en explorativ faktoranalys, som beskrivs i Polit och 

Beck (2012, s. 341, 362-364). För att genomföra faktoranalysen har data analyserats i 

SPSS version 22. De olika sambanden presenteras i löpande text och i form av tabeller. 
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Faktorladdningar över 0.5 ansågs godtagbara. Vid en validitetstolkning av instrument 

behövs evidens på vad instrumentet mäter. Detta sker via tillämpning och användning av 

instrumentet. En viktig aspekt är instrumentets effektivitet, vilket kan påverka 

respondentens vilja till att svara på frågeformuläret, dels tidsmässigt, hur lång tid det tar att 

svara samt antalet frågeställningar. Innehållsrika instrument tenderar att vara mer 

tillförlitliga än de som är mindre, dock är det en balans mellan tillförlitlighet och 

respondentens börda (Polit & Beck, 2012, s. 342 - 345).  

 

Reliabilitet är ett kriterium vid bedömningen av ett instruments tillförlitlighet. Den interna 

konsistensen, en form av reliabilitet, anger hur instrumentets delar samvarierar med 

varandra och mäter samma egenskap, exempelvis hur frågorna i självskattningsformuläret 

samvarierar och mäter yrkeskompetens. Reliabiliteten undersöktes genom att beräkna 

Cronbach’s alfa. Värden > 0.70 anses som acceptabel reliabilitet (Polit & Beck, 2012, s. 

342, 345, 348). Instrumentets stabilitet har undersökts genom att beräkna relationen mellan 

instrumentets totalsumma och varje fråga. Om Cronbach’s alfa värdet förändras när någon 

fråga tas bort bedöms instrumentet inte vara stabilt (Polit & Beck, 2012, s. 348). 

 

2.7 Etiska överväganden 

Ansökan om att utföra studien söktes hos den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. Skriftlig information skickades ut via mail 

till enhetschef för godkännande. Informationen innefattade studiens syfte, tillvägagångssätt 

samt frivilligt deltagande (Bilaga 1). Författarna lämnade efter godkännande ut enkäterna 

till enhetscheferna på respektive station, som i sin tur delade ut dessa till 

ambulanspersonalen som uppfyllde inklusionskriterierna. Vid utlämning av enkäten 

(Bilaga 3) lämnades informationsbrev ut till respondenterna (Bilaga 2) angående frivilligt 

deltagande och informerat samtycke, vilket innebar att deltagarna kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst under processens gång utan att ange någon förklaring. Denna 

information skall ges då man utför forskning som berör människor (CODEX, 2015). 

Enkäterna var kodade då deltagandet i studien bygger på anonymitet. Deltagande 

respondenter och ambulansstationer kommer inte kunna urskiljas i resultatet vid 

presentation av studien. Den tidigare insamlade datan som använts i studien har genomgått 

en etisk granskning i ett tidigare skede. Vid godkänt och publicerat examensarbete 

makuleras de insamlade enkäterna. 
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3. RESULTAT 

3.1 Självskattad yrkeskompetens 

Enkäten bestod av 12 demografiska frågor som beskrev respondenternas bakgrund, se 

Tabell 1 nedan. Den största delen av respondenterna var kvinnor (52,8 %) och 70 % av alla 

respondenter var mellan 31-50 år. Majoriteten av respondenterna (39,4 %) hade arbetat 

som grundutbildad sjuksköterska mellan 2-5 år och den mest representerade 

specialistutbildningen var ambulanssjuksköterska. De bortfall som är presenterade i 

tabellen beror på att frågan inte blivit besvarad på enkäten. 

 

Tabell 1. Demografisk data   Fördelning (n=127) 

 

Kön: antal (%) 
  

   Kvinna:  67 (52,8) 

   Män:   59 (46,5) 

   Bortfall:   1 (0,8) 

Ålder: antal (%)   

   20-30  16 (12,6) 

   31-40  45 (35,4) 

   41-50  45 (35,4) 

   51-60  12 (9,4) 

   >61  1 (0,8) 

   Bortfall  8 (6,3) 

Total arbetstid inom hälso- och sjukvård: antal (%)  

   2-5 år  17 (13,4) 

   6-10 år   24 (18,9) 

   11-15 år  23 (18,1) 

   16-20år  20 (15,7) 

   >20 år  43 (33,9) 

   Bortfall  0 

Total arbetstid som grundutbildad sjuksköterska: antal (%)  

   1 år   8 (6,3) 

 2-5 år  50 (39,4) 

   6-10 år  29 (22,8) 

   11-15 år  23 (18,1) 

   16-20 år  9 (7,1) 

   >20 år  8 (6,3) 

   Bortfall  0 

Total arbetstid som specialistutbildad sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård: antal (%)  

 

  Har ingen specialistutbildning  23 (18,1) 

   <1 år  18 (14,2) 

   2-5 år  43 (33,9) 

   6-10 år  28 (22,0) 

   11-15 år  9 (7,1) 

   16-20 år  1 (0,8) 

   >20 år  3 (2,4) 

   Bortfall  2 (1,6) 

Typ av specialistutbildning: antal (%)   

   Ambulanssjuksköterska  70 (55,1) 

   Anestesisjuksköterska  32 (25,2) 

   Barnmorska  1 (0,8) 

   Barnsjuksköterska  0 
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Tabell 1. Demografisk data  Fördelning (n=127) 

    

   Distriktssköterska 

  

2 (1,6) 

   Geriatrisk sjuksköterska  0 

   Intensivvårdssjuksköterska  15 (11,8) 

   Operationssjuksköterska  2 (1,6) 

   Psykiatrisk sjuksköterska  0 

 Röntgensjuksköterska  1 (0,8) 

   Annan specialistutbildning  3 (2,4) 

   Bortfall  1 (0,8) 

Arbetat/ hospiterat inom barnsjukvård: antal (%)  

   Ja  46 (36,2) 

   Nej 80 (63,0) 

   Bortfall 1 (0,8) 

Arbetar på en station lokaliserat: antal (%)  

   Storstad  

   (>500 000 innevånare) 

 31 (24,4) 

   Stad (20 000-500 000)  49 (38,6) 

   Tätort med 

   glesbygdsområden  

   (3000-20 000) 

  

46 (36,2) 

   Bortfall  0 

Min huvudsakliga arbetsgivare är: antal (%)  

   Landsting  61 (48,0) 

   Privat  65 (51,2) 

   Bortfall  0 

Hur ofta uppskattar du att du fått larm gällande akut sjuka barn: 

antal (%) 

 

   Aldrig  3 (2,4) 

   Någon gång per vecka  47 (37,0) 

   Varje månad  54 (42,5) 

   Varje vecka  21 (16,5) 

   Bortfall  1 (0,8) 

Vid prio 1-larm gällande akut sjuka barn larmas mer än en bil ut: 

antal (%) 

 

   Nej aldrig  36 (28,3) 

   Ja, men sällan  64 (50,4) 

   Ja, ofta  23 (18,1) 

   Ja, alltid  2 (1,6) 

   Bortfall  1 (0,8) 

Hur ofta övar man på utrustning och metoder för 

omhändertagandet av barn prehospitalt: antal (%) 

 

   Aldrig  22 (17,3) 

   Vartannat år   14 (11,0) 

   En gång per år  72 (56,7) 

   Flera gånger per år  18 (14,2) 

   Bortfall  1 (0,8) 

 

Resultatet angående kompetensen visade att respondenterna skattade sig ha hög medicinsk 

kunskap utifrån de skattade poängen i enkäten. Den minsta självskattade poängen var 15 

och högsta poängen var 53. Medelvärdet låg på 36,60 poäng. Den självskattade 

omvårdnadskunskapen hos respondenterna visade sig skattas som mycket höga kunskaper. 

Lägsta svaret var 16 poäng och högsta på 36 poäng (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Självskattad kompetens i medicin och omvårdnad. 

 Medicinsk kompetens  

n=127 

Omvårdnadskompetens n=127 

   

Medelvärde (±SD)  36,6 (7,95) 29,12 (4,40) 

Min-Max  15-53 16-36 

 

I Tabell 3 nedan visas ett medianvärde, för att precisera resultatet, på hur respondenterna har 

skattat sin kompetens under respektive fråga. Värdet här kan ligga mellan 1 - 6 där 1 står för att 

man anser sig ha otillräcklig kunskap och 6 visar på mycket god skattad kompetens inom det 

berörda området. 

 

Tabell 3. Självskattad kompetens, medicinsk respektive omvårdnad, medianvärde för respektive fråga, 

n=127 

 Medicinsk 

kompetens 
Omvårdnads 

kompetens 

Min kunskap om de vanligaste, kroniska sjukdomar gällande 

barn: uppkomst, symtom och behandling 
 4  

Min kunskap om de vanligaste, akuta sjukdomar gällande 

barn: uppkomst symtom och behandling 
 4  

Min kunskap om läkemedels egenskaper, 

användningsområden och biverkningar för barn 
 3  

Min förmåga att självständigt bedöma behov och 

administrera läkemedel till barn 
 4  

Min förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av 

barnets hälsotillstånd 
 4  

Min förmåga att uppmärksamma och agera på förändringar i 

barnets hälsotillstånd 
 4  

Min förmåga att anpassa och hantera den utrustning som 

finns tillgänglig för omhändertagande av barn 
 5  

Min färdighet att utföra medicinska tekniker (ex injektioner, 

infusioner, ventilering, perifer venkaterisering, intraosseös 

nål) 

 4  

Min färdighet att utföra A-HLR för barn  5  

Ge ett gott bemötande till barnet och föräldrarna   5 

Förmedla trygghet och närvaro i relationen till barnet och 

föräldrarna 
  5 

Hjälpa och stödja barnet och föräldrarna i svåra situationer   5 

Förmåga att erbjuda vård anpassad till barnet och dess 

förmågor 
  5 

Uppmärksamma situationer där behov av stödinsatser av 

polis eller socialtjänst kan vara indicerat 
  5 
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Tabell 3. Självskattad kompetens, medicinsk respektive omvårdnad, medianvärde för respektive fråga, 

n=127 

  Medicinsk 

kompetens 
Omvårdnads 

kompetens 

Bidra till att förbättra barnet och föräldrarnas upplevelse av 

omhändertagandet genom lyhördhet för deras önskemål 
  5 

 

3.2 Analys av mätinstrument 

Vid faktoranalysen extraherades två komponenter vilket tyder på att 

självskattningsformuläret är väl utvecklat. Detta innebär att enkäten har för avsikt att mäta 

både medicinsk kunskap samt omvårdnadskunskap och inga andra faktorer. I den varimax-

roterade faktorstrukturen (Tabell 4) ses de olika laddningarna på variablerna. Detta innebär 

att frågor som har ett värde på över 0,5 samvarierar med varandra, och därmed bedöms att 

mäta det de avser att mäta. De första 9 frågorna har alla värden över 0,5 vilket innebär att 

alla dessa frågor samvarierar med varandra och mäter den medicinska dimensionen i 

frågeformuläret, vilket är faktor 1 i tabellen. Lika som att de resterande 6 frågorna har 

värden på över 0,5 för faktor 2 som i detta fall är frågorna angående 

omvårdnadskompetens. Det man kan se är att fråga nummer 13 ”Förmåga att erbjuda vård 

anpassad till barnet och dess förmågor” laddar på båda faktorerna vilket tyder på att 

frågan är svagt formulerad. 

  
Tabell 4. Varimax-roterad faktorstruktur för de 15 frågorna angående 

yrkeskompetens. 
 

  Faktor 1  

Medicinsk kompetens 

Faktor 2 

Omvårdnadskompetens 

Min kunskap om de vanligaste, kroniska sjukdomar 

gällande barn: uppkomst, symtom och behandling 

,665 ,257 

Min kunskap om de vanligaste, akuta sjukdomar 

gällande barn: uppkomst symtom och behandling 

,807 ,308 

Min kunskap om läkemedels egenskaper, 

användningsområden och biverkningar för barn 

,821 ,238 

Min förmåga att självständigt bedöma behov och 

administrera läkemedel till barn 

,843 ,153 

Min förmåga att fatta rätt beslut utifrån bedömning av 

barnets hälsotillstånd 

,827 ,238 

Min förmåga att uppmärksamma och agera på 

förändringar i barnets hälsotillstånd 

,769 ,348 

Min förmåga att anpassa och hantera den utrustning 

som finns tillgänglig för omhändertagande av barn  
,743 ,303 

Min färdighet att utföra medicinska tekniker (ex 

injektioner, infusioner, ventilering, perifer 

venkaterisering, intraosseös nål) 

,787 ,119 
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Tabell 4. Varimax-roterad faktorstruktur för de 15 frågorna angående 

yrkeskompetens. 

 

 Faktor 1  

Medicinsk kompetens 

Faktor 2 

Omvårdnadskompetens 

Min färdighet att utföra A-HLR för barn ,556 ,316 

Ge ett gott bemötande till barnet och föräldrarna ,214 ,823 

Förmedla trygghet och närvaro i relationen till barnet 

och föräldrarna 

,344 ,799 

Hjälpa och stödja barnet och föräldrarna i svåra 

situationer 

,225 ,853 

Förmåga att erbjuda vård anpassad till barnet och dess 

förmågor 
,517 ,607 

Uppmärksamma situationer där behov av stödinsatser 

av polis eller socialtjänst kan vara indicerat 

,192 ,671 

Bidra till att förbättra barnet och föräldrarnas 

upplevelse av omhändertagandet genom lyhördhet för 

deras önskemål 

,182 ,761 

 

Ytterligare en analys har utförts, Cronbach’s alfa. Analysen gav ett värde på 0,933 på de 15 

olika frågorna. Detta tyder på en mycket hög reliabilitet. Frågeformulärets frågor har god 

stabilitet. Värdet för Cronbach’s alfa förändras inte genom att utesluta någon fråga i 

formuläret. 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på att respondenterna skattade både sin medicinska och sin 

omvårdnadskompetens högt. I en kvalitativ studie gjord av Nordén, Hult och Engström 

(2014) visade resultaten på att det akuta omhändertagandet av barn skapar en stress och 

osäkerhet bland ambulanssjuksköterskor. Detta beror bland annat på en begränsad 

erfarenhet och kunskap, samt att det förekom önskemål om mer utbildning för 

ambulanssjuksköterskor i omhändertagandet av akut sjuka och skadade barn. Detta 

motsäger sig något mot det resultat som författarna till denna studie har fått. Här anser 

deltagarna att de har goda kunskaper när det gäller omhändertagande av barn. Enligt 

tidigare fakta i bakgrunden är det sällsynt med prehospitalt omhändertagande av barn, 

vilket gör att ambulanspersonalen har svårigheter med att upprätthålla en rutin på det. 

I studiens resultat framkom att majoriteten av respondenterna (56,7 %) övade en gång per 

år för omhändertagande av barn prehospitalt. Två olika studier visar att ambulanspersonal 
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upplever att utbildningen kring omhändertagande av akut skadade och sjuka barn är 

bristfällig (Gaffney & Johnson, 2001, Nordén, Hult & Engström, 2014). Trots att tidigare 

studier visar på en bristfällig utbildning skattas både den medicinska och 

omvårdnadskompetensen i resultatet i denna studie som hög respektive mycket hög. 

Abelsson Rystedt, Suserud och Lindwall, (2014) fann brister på bland annat ventilation, 

hjärt-lung-räddning och återupplivning av barn, då de undersökte användningen av 

simuleringsövningar inom ambulanssjukvården. Dessa simuleringsövningar har visat sig 

vara en positiv metod för utbildning av ambulanspersonalen, samt en viktig del i att 

säkerställa tillräckliga kunskaper inom de bristande områdena. 

   

Den fråga som hade det lägsta medianvärdet av alla frågor i enkäten var den som berörde 

läkemedelskunskapen riktad mot barn. Man skulle kunna tänka sig att detta eventuellt kan 

leda till att barn i lägre utsträckning får de läkemedel som de kan behöva under ett 

omhändertagande. Rutkowska och Skotnicka-Klonowicz (2015) har undersökt prehospital 

smärtbehandling för barn som blivit drabbad av trauma. Resultatet visade på brister i den 

medicinska behandlingen och att det finns ett behov av utbildning inom området. I studien 

var det bland annat barn med frakturer i övre och nedre extremiteterna som inte fick något 

smärtstillande. Även Swor, McEachin, Seguin och Grall, (2005) menar att pediatriska 

patienter inte alltid får smärtstillande läkemedel prehospitalt. Eventuella orsaker till 

bristande smärtlindring för barn kan bland annat vara att barn inte tros känna smärta så 

som vuxna gör och rädsla för negativa effekter av smärtlindrande läkemedel till barn 

(Ortiz, López-Zarco & Arreola-Bautista, 2012).  

 

Medianen av respondenternas svar för självskattad omvårdnadskompetens var mycket hög. 

Det innebär bland annat att ambulanspersonalen kände sig trygg i sitt omhändertagande av 

barnet och dess föräldrar, samt att förmedla sin trygghet vidare. Bemötande, förmåga att ge 

anpassad vård, samt att bidra till förbättrad upplevelse genom att vara lyhörd för patientens 

önskemål skattas också högt. Dessa delar beskrivs som mycket viktiga, framför allt 

bemötandet med barnet. Det är extra viktigt i de fall där barnets föräldrar inte finns med 

under vårdtillfället i ambulansen (Suserud & Svensson, 2009). Även en studie av Nordén, 

Hult och Engström (2014) tar upp att barnet behöver säkerhet, något som respondenterna i 

deras studie använde sig av en lugn och försiktig hållning, som var ett viktigt moment för 

att uppnå säkerhet för barnet. Respondenterna i den studien använde sig själva som verktyg 
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i kontakten med barnet, kroppsspråk, beteende och personlighet när de kommunicerade 

med barnet. 

 

Redan innan datainsamlingen påbörjades funderade studenterna ifall en hög förekomst av 

självskattad nivå på den medicinska kompetensen skulle medförda en samtidigt ökad nivå 

av omvårdnadskompetens. Suserud, Bruce och Dahlberg (2003b) skriver att balansen 

mellan den medicinska kunskapen och omvårdnaden är det essentiella inom 

ambulanssjukvården. Med detta menar författarna att när ambulanssjuksköterskorna har 

självförtroende och kunskap inom det medicinska blir omvårdnaden i vårdrelationen lättare 

att hantera. Ett viktigt moment är tilliten, vilket sker i början av mötet med patienten. När 

en patient känner sig trygg ökar möjligheterna för en bra vårdrelation. I denna studies 

resultat var det tvärtom istället, där den medicinska kompetensen visade på lite lägre nivå 

jämfört med omvårdnadskompetens. I och med detta resultat skulle det vara intressant att 

långsiktigt granska ifall en ökad kunskap och övning hos sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård medför högre självskattade kompetensnivåer, både medicinskt och 

omvårdnadsmässigt. 

 

Vid faktoranalysen hittades två olika faktorer, vilket visar att självskattningsformuläret 

mäter det frågeformuläret avser att mäta, omvårdnadskunskap och medicinsk kunskap. Den 

interna konsistensen tyder på en hög reliabilitet. Presentationen av resultatet har diskuterats 

med handledare och vid ett tillfälle med andra studenter vid ett analysseminarium. 

Faktoranalysen och den interna konsistensen visar på ett väl utarbetat instrument för 

studiens syfte. Vid faktoranalysen hittades ett påstående som laddar på båda faktorerna, 

medicinska respektive omvårdnadskompetensen. Detta innebär att vid upprepande läsning 

av påståendet kan frågan tolkas både som en medicinsk och som en omvårdnadsmässig 

fråga. Vid fortsatt användning av självskattningsformuläret bör således det specifika 

påståendet revideras så att frågan inte kan feltolkas till att beröra den medicinska  

kompetensen. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av studien lämnades pappersenkäter ut. Ett fåtal av respondenterna gav 

muntlig positiv respons till pappersenkäter då det var lätt att fortsätta fylla i om de blev 

störda när de svarade på enkäterna, till exempel om de fick ett ambulanslarm. 

Bortfallsfrekvensen var relativt hög vilket är till en nackdel, dock utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar fick vi tillräckligt med svar för att kunna genomföra studien. Det hade 

varit till en fördel med en högre svarsfrekvens. Om detta skulle göras igen skulle tiden 

mellan utlämnandet av enkäterna till insamlingen kunna vara något längre. Det skulle 

eventuellt kunna leda till en lägre bortfallsfrekvens.  

 

Urvalsprocessen är vanligt förekommande inom omvårdnad, dock har den brister då det 

sällan ger ett tillräckligt representativt urval utifrån målgruppen som ska undersökas. I 

kvantitativa studier som använder ett bekvämlighetsurval är det viktigt att vara aktsam med 

att dra slutsatser, genom att göra en konservativ tolkning av resultatet och dra slutsatser 

(Polit & Beck, 2004, s. 295). 

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) är det egentligen inte möjligt att förändra 

datanivån från en lägre nivå till en högre nivå bortsett vid indexering och då använda sig av 

datan som intervalldata. Instrumentet är utformat på en ordinal nivå, dock vid en 

faktoranalys behöver datanivån vara högre, därför ändras datanivån för att få en 

totalsumma för att kunna genomföra analysen. Om datanivån inte hade förändrats skulle 

det inte vara möjligt att göra den typen av analys på svaren, utan istället genomföra en 

analys på en ordinal nivå. Denna enkät har påbörjat en mätinstrumentsutveckling, dock 

kommer ytterligare analyser av instrumentet behövas för att kontrollera om det håller som 

ett index. Då författarna i detta examensarbete inte har genomfört någon faktoranalys i 

tidigare studier, fick vi stöd av handledare kontinuerligt och genom att läsa angiven 

facklitteratur för att lära oss hur analysen fungerar. 

 

Polit och Beck (2004, s. 295) bearbetar begreppet generaliserbarhet, möjligheterna för 

studiens resultat att generaliseras till en hel population. Studiens resultat kan ha en god 

prognos för generaliserbarhet då det var en spridd frekvens på respondenternas 

bakgrundsdata med arbete/hospitering inom barnsjukvård, förekomst av 

specialistutbildning eller inte och typ av arbetsort. Med en större datainsamling med 

samma enkät kan det vara möjligt att finna ytterligare signifikanta samband i det 

prehospitala omhändertagandet av akut sjuka eller skadade barn. I nuläget finns dock få 

kvantitativa studier inom området. 
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Polit och Beck (2004, s. 10, 41) beskriver olika tillvägagångssätt för att hitta 

forskningsproblem och hypoteser vid forskning, där de tar upp om möjligheten att 

replikera en tidigare studie, som kan bidra till att ytterligare bekräfta den tidigare studiens 

resultat eller ge andra resultat. Den här studien som behandlar den självskattade 

yrkeskompetensen hos respondenterna har goda möjligheter att replikeras för ytterligare 

forskning inom området. Med en större svarsfrekvens på datamaterialet ökar möjligheterna 

att göra andra typer av sambandsanalyser 

 

5. SLUTSATS 

Studien har genomförts som en enkätundersökning där 127 respondenter från 

ambulanssjukvården i olika delar av Sverige har deltagit. Insamlad data har statistiskt 

analyserats på olika sätt. Resultatet visar att deltagande respondenter har en hög 

självskattad kompetens vid omhändertagande av akut sjuka och skadade barn prehospitalt, 

både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Detta anser författarna är viktigt för att ge barn 

och dess föräldrar en trygghet och en bra vård vid möte med den prehospitala 

verksamheten. Den fråga som stack ut något i resultatet var självskattningen angående 

kunskap om läkemedels egenskaper, användningsområden och biverkningar för barn, som 

skattades något lägre än alla andra frågor. Den insamlade datan kan användas vid fortsatt 

forskning för att hitta andra samband kring den självskattade kompetensen. Studiens 

resultat kan även användas för att utvärdera och eventuellt utveckla kompetensen vid 

omhändertagande av barn inom de olika ambulansverksamheterna. Detta är viktigt för att 

möjliggöra och leva upp till kravet att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, 

även vid omhändertagande av barn.  

 

Mätinstrumentet ”Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård vid omhändertagande av akut sjuka barn” har en hög validitet och 

reliabilitet som gör att det kan användas vidare för ytterligare forskning. Dock behöver en 

fråga revideras språkmässigt för att inte misstolkas till att beröra den självskattade 

medicinska kompetensen. Vidare studier inom forskningsområdet behövs. 
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Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Informationsbrev och godkännande av deltagande i enkätstudie. 

 

Till enhetschef på respektive ambulansstation. 

 
Tidigare forskning visar på att omhändertagandet av barn i en prehospital miljö är 

komplext och kräver mycket från ambulanssjuksköterskan. Gemensamt kan man tyda från 

ambulanspersonalens egna upplevelser att just omhändertagande av svårt sjuka eller 

skadade barn är något som de allra flesta upplever som jobbigt och svårt. 

 

Studiens syfte är att beskriva hur specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvård självskattar sin yrkeskompetens för vård av barn prehospitalt, samt 

reliabilitets- och validitetstesta självskattningsformuläret.  

 

Vi som genomför studien heter Jan-Ove Lundqvist och Sofia Nordlöf och studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulans vid Luleå tekniska 

universitet. Vi håller nu på med examensarbetet som bygger på en enkätundersökning 

riktad till legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård. Efter 

godkännande för att få genomföra studien planerar vi att dela ut enkäterna på 

ambulansstationen för att samla in de direkt efter att de blivit svarade på.  

 

Enkäten mäter deltagarens attityd till sina kunskaper vid ett omhändertagande av akut 

sjuka barn. Studien är riktad till sjuksköterskor inom ambulanssjukvård med en aktiv 

tjänstgöring. 
 

Studien bygger på frivillighet och enkäterna behandlas konfidentiellt. Resultat kommer att 

redovisas så att ingen enskild deltagare eller ambulansstation synliggörs. Deltagandet i 

studien kan när som helst avbrytas utan att några skäl anges. Genom att svara på enkäten 

ges deltagarens informerade samtycke till att delta i studien. Examensarbetet är beräknat 

att vara färdigt i juni 2015 och kommer att publiceras elektroniskt vid Luleå tekniska 

universitet. Allt insamlat material kommer endast att användas för studiens syfte och 

bearbetas av författarna och handledaren för att därefter makuleras när studien är godkänd. 

 

Valet av ämne är relevant för att studera hur svenska ambulanssjuksköterskor skattar sig 

egen kompetens inom området, för att på så vis fortsätta belysa ett viktigt ämne inom den 

prehospitala sjukvården. Författarna har även för avsikt att utvärdera det instrument som 

använts vid undersökningen för att underlätta vidare forskning för självskattning av 

kompetens, då dessa upplevs vara en bristvara. 
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Student / leg. sjuksköterska Student / leg. Sjuksköterska  Handledare 
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Luleå tekniska universitet   

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för medicinsk vetenskap 

 

Informationsbrev angående deltagande i enkätstudie. 

 

Till sjuksköterska med aktiv tjänstgöring inom ambulanssjukvård. 

 

 
Tidigare forskning visar på att omhändertagandet av barn i en prehospital miljö är 

komplext och kräver mycket från ambulanssjuksköterskan. Gemensamt kan man tyda från 

ambulanspersonalens egna upplevelser att just omhändertagande av svårt sjuka eller 

skadade barn är något som de allra flesta upplever som jobbigt och svårt. 

 

Studiens syfte är att beskriva hur specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvård självskattar sin yrkeskompetens för vård av barn prehospitalt, samt 

reliabilitets- och validitetstesta självskattningsformuläret. 

 

Vi som genomför studien heter Jan-Ove Lundqvist och Sofia Nordlöf och studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulans vid Luleå tekniska 

universitet. Vi håller nu på med examensarbetet som bygger på en enkätundersökning 

riktad till specialistsjuksjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård. Efter 

godkännande av verksamhetschef/enhetschef att få genomföra studien planerar vi att dela 

ut enkäterna på ambulansstationen för att samla in de direkt efter att de blivit svarade på.  

 

Enkäten mäter din attityd till dina kunskaper vid ett omhändertagande av akut sjuka barn. 

Studien är riktad till sjuksköterskor inom ambulanssjukvård med en aktiv. 
 

Studien bygger på frivillighet och enkäterna behandlas konfidentiellt. Resultat kommer att 

redovisas så att ingen enskild deltagare eller ambulansstation synliggörs. Deltagandet i 

studien kan när som helst avbrytas utan att några skäl anges. Genom att svara på enkäten 

ger du ditt informerade samtycke till att delta i studien. Examensarbetet är beräknat att vara 

färdigt i juni 2015 och kommer att publiceras elektroniskt vid Luleå tekniska universitet. 

Allt insamlat material kommer endast att användas för studiens syfte och bearbetas av 

författarna och handledaren för att därefter makuleras när studien är godkänd. 

 

Valet av ämne är relevant för att studera hur svenska ambulanssjuksköterskor skattar sig 

egen kompetens inom området, för att på så vis fortsätta belysa ett viktigt ämne inom den 

prehospitala sjukvården. Författarna har även för avsikt att utvärdera det instrument som 

använts vid undersökningen för att underlätta vidare forskning för självskattning av 

kompetens, då dessa upplevs vara en bristvara. 
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Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård vid omhändertagande av akut sjuka barn. 

 

Besvara frågorna genom att kryss i ETT svarsalternativ rutan om inget annat anges.  

 

Fråga 1 Kön [___] man 

[___] kvinna 

Fråga 2 Ålder   

_______________år 

Fråga 3 Hur många år har du 

arbetat totalt inom 

hälso- och sjukvård?

  

[___] ≤  1 år 

[___] 2-5 år 

[___]6-10 år 

[___]11-15 år 

[___] 16-20 år 

[___] >20 år 

Fråga 4 Hur många år har du 

arbetat som 

grundutbildad 

sjuksköterska? 

[___] ≤  1 år 

[___] 2-5 år 

[___]6-10 år 

[___]11-15 år 

[___] 16-20 år 

[___] >20 år 

Fråga 5 Hur många år har Du 

arbetat som 

specialistsjuksköterska 

inom ambulanssjukvård 

[___] < 1 år 

[___] 2-5 år 

[___]6-10 år 

[___]11-15 år 

[___] 16-20 år 

[___] >20 

 

Fråga 6 

 

Ange vilken/vilka 

specialistutbildningar 

Du har 

Fler svarsalternativ kan 

kryssas 

 

[___] ambulanssjuksköterska  

[___]anestesisjuksköterska 

[___]barnmorska  

[___]barnsjuksköterska  

[___]geriatrisk sjuksköterska 

[___] intensivvårdssjuksköterska 

[___]operationssjuksköterska 

[___]psykiatrisk sjuksköterska 

[___]röntgensjuksköterska 

[___] ingen specialistutbildning 

[___] annan utbildning: 

Fråga 7 Har Du 

arbetat/hospiterat inom 

barnsjukvård? 

[___] ja 

[___] nej 

Fråga 8 Jag arbetar på en station 

lokaliserat  

[___]storstad (>500 000 innevånare) 

[___]stad (20 000-500 000) 

[___] tätort med glesbygdsområden (3000-

20000) 

Fråga 9  Min huvudsakliga 

arbetsgivare är 

[___] landsting 

[___] privat 

Enkätnummer: X 

 
Bilaga 3 
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Fråga 10 Hur ofta uppskattar du 

att du fått larm gällande 

akut sjuka barn 

[___]aldrig 

[___]någon gång per år 

[___] varje månad 

[___]varje vecka 

Fråga 11 Vid prio 1-larm 

gällande akut sjuka barn 

larmas mer än en bil ut 

(kryssa för ett 

svarsalternativ) 

[___]Nej aldrig 

[___]Ja, men sällan 

[___] Ja, ofta 

[___]Ja, alltid 

 

Fråga 12 

 

Hur ofta övar Du och 

dina kollegor på 

utrustning och metoder 

för omhändertagandet 

av barn prehospitalt? 

(kryssa för ett 

svarsalternativ) 

 

[___] Aldrig 

[___]Vartannat år 

[___]En gång per år 

[___]Flera gånger per år   

 

 

 

 

 

 

Besvara nedanstående påståenden genom att kryssa den ruta som bäst överensstämmer 

med Din upplevelse av prehospitalt arbete med akut sjuka barn 

 

Larm gällande akut 

sjuka barn ger mig 

en hög grad av 

oro/stress 

Instämmer                                                                               Instämmer 

Inte alls                                                                                          helt 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Under transporten 

till hämtplats (ex 

hemmet, olycksplats) 

förbereder jag mig 

mentalt på vad som 

väntar mig 

Instämmer                                                                               Instämmer 

Inte alls                                                                                          helt 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Omhändertagandet 

av sjuka barn på 

hämtplats (ex 

hemmet, olyckplats) 

upplever jag 

stressande   

Instämmer                                                                               Instämmer 

Inte alls                                                                                          helt 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Under 

ambulanstransporten 

av ett akut sjukt barn 

upplever jag 

svårigheter att 

uppträda och arbeta 

lugnt och metodiskt  

Instämmer                                                                               Instämmer 

Inte alls                                                                                          helt 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 
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Upplevelse av medicinsk kompetens gällande barn 

Skatta din medicinska kompentens gällande VÅRD AV BARN genom att besvara 

nedanstående påståenden  

 

Min kunskap om de 

vanligaste,  

kroniska sjukdomar 

gällande barn: 

uppkomst, symtom 

och behandling är 

 

akuta sjukdomar 

gällande barn: 

uppkomst, symtom 

och behandling är 

 

 

Otillräcklig                                                                           Mycket god 

1[___]         2[___]         3[___]       4[___]        5[___]      6[___] 

 

 

 

 

Otillräcklig                                                                            Mycket god 

1[___]         2[___]        3[___]       4[___]         5[___]      6[___] 

Min kunskap om 

läkemedels 

egenskaper, 

användningsområden 

och biverkningar för 

barn är   

Otillräcklig                                                                           Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Min förmåga att 

självständigt bedöma 

behov och 

administrera 

läkemedel till barn är 

 

Otillräcklig                                                                          Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Min förmåga att fatta 

rätt beslut utifrån 

bedömning av  

barnets hälsotillstånd 

är 

 

Otillräcklig                                                                        Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Min förmåga att 

uppmärksamma och 

agera på 

förändringar i 

barnets hälsotillstånd 

är 

 

Otillräcklig                                                                        Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Min förmåga att 

anpassa och hantera 

den utrustning  

som finns tillgänglig 

för omhändertagande 

av barn är 

Otillräcklig                                                                        Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 
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Min färdighet att 

utföra medicinska 

tekniker (ex 

injektioner, 

infusioner, 

ventilering, perifer 

venkaterisering, 

intraosseös nål) är:   

 

 

Otillräcklig                                                                        Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Min färdighet att 

utföra  A-HLR för 

barn är 

 

Otillräcklig                                                                       Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

 

 

Upplevelse av omvårdnadskompetens 

Skatta din omvårdnadskompetens gällande VÅRD AV BARN genom att besvara 

nedanstående påståenden  

Hur upplever du din förmåga att: 

 

Ge ett gott 

bemötande till 

barnet och 

föräldrarna 

 

Otillräcklig                                                                                Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Förmedla 

trygghet och 

närvaro i 

relationen  

till barnet och 

föräldrarna 

Otillräcklig                                                                                Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Hjälpa och 

stödja barnet 

och föräldrarna 

i svåra  

situationer 

 

Otillräcklig                                                                                Mycket god  

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Förmåga att 

erbjuda vård 

anpassad till  

barnet och dess 

förmågor 

 

Otillräcklig                                                                                Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

Uppmärksamma 

situationer där 

behov av 

stödinsatser 

av polis eller 

socialtjänst kan 

Otillräcklig                                                                                 Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 



29 

 

vara indicerat 

Bidra till att 

förbättra barnet 

och föräldrarnas 

upplevelse av 

omhändertagan

det  

genom 

lyhördhet för 

deras önskemål 

 

 

Otillräcklig                                                                                Mycket god 

1[___]         2  [___]        3  [___]      4  [___]       5  [___]    6  [___] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


