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Abstrakt 
Att möta närstående vid vård av akut sjuka och skadade barn prehospitalt kan vara en svår utmaning 
för ambulanssjuksköterskor och ställer stora krav på kompetens och kreativitet. Behovet av 
pediatrisk akutsjukvård är inte vanligt förekommande men när det väl behövs är det viktigt med 
effektiva och omedelbara åtgärder för att förbättra utfallet för det akut sjuka eller skadade barnet 
och deras närstående. Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av 
att möta närstående vid vård av akut sjuka och skadade barn prehospitalt. Studien har en kvalitativ 
ansats och data samlades in genom individuella, semistrukturerade intervjuer med nio 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor med mellan 5 och 18 års erfarenhet av prehospital 
ambulanssjukvård. Dataanalysen genomfördes med en tematisk innehållsanalys och ett 
övergripande tema: Att tillgodose närståendes enskilda behov, och fem kategorier framkom: Att 
känna trygghet i sin yrkesroll, Att etablera en värdefull relation med närstående, Att möta och 
hantera svårigheter i mötet med barnets närstående, Att bli känslomässigt berörd och Att känna 
behov av att bearbeta jobbiga händelser. Resultatet visar att de närstående sågs som en tillgång i 
vården och därför var det viktigt att skapa en värdefull relation till barnets närstående. Deltagarna 
hann ibland inte ta hand om de närstående i den utsträckning de önskade, vilket framkallade känslor 
av otillräcklighet. Det kunde upplevas svårt att möta närstående vid vård av akut sjuka och skadade 
barn och deltagarna var i behov av att ventilera sina upplevelser efter känslomässigt påfrestande 
möten. Utbildning och upprätthållande av kunskap är centralt för att bättre kunna hantera möten 
med närstående. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, upplevelser, närstående, barn, omvårdnad, semistrukturerade 
intervjuer, tematisk innehållsanalys. 
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Tidigare ansågs ambulansverksamhetens uppgifter enbart vara att transportera den sjuke patienten 

till sjukhuset. Idag har sjukvården utvecklats såväl inom behandlingar som inom farmakologisk 

kunskap vilket medfört att större ansvar ställts på ambulanssjukvården. Därmed har yrkesgruppen 

ambulanssjuksköterskor vuxit fram för att kunna tillgodose de ökade kompetenskraven. I Sverige 

ska varje ambulansbesättning sedan 2005 vara bemannad med minst en legitimerad sjuksköterska. 

Utbildningen till ambulanssjuksköterska omfattar treårig sjuksköterutbildning. Därefter genomförs 

en ettårig specialistutbildning (Suserud, 2005). I prehospital akutsjukvård ingår bedömning, 

undersökning och behandling innan och under ambulanstransport till sjukhuset (Gunnarsson & 

Stomberg, 2009) och målet med ambulanssjukvården är att upprätthålla liv och lindra sjukdom 

(Roberts, Jewkes, Whalley, Hopkins & Porter, 2005).  

 

Ambulanssjuksköterskan är i sitt yrke till stor utsträckning självständig och ställs dagligen inför 

situationer som ställer höga krav på dennes kompetens och kreativitet (Ahl & Nyström, 2011). 

Arbetet genomförs många gånger under tidspress, i kaotiska miljöer och med påtryckningar från 

både närstående och åskådare (Suserud, 2002). Ambulanssjuksköterskor har bra teoretiska 

kunskaper för att ge god medicinsk vård, hantera medicinteknisk utrustning och ge stöd till patienter 

och deras närstående (Ahl & Nyström, 2011). Ofta sker arbetet i patientens hemmiljö, vilket ställer 

krav på anpassning, ödmjukhet och kreativitet. Vid mötet med patienten och dess närstående är det 

viktigt att samla in information om patientens tillstånd och vad som har inträffat (Ahl, Hjälte, 

Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005. Ambulanspersonalen har möjlighet att 

kunna bedöma omgivningen där barnet insjuknat eller skadats. Detta är speciellt viktigt för att 

kunna bedöma skademekaniken vid olycksfall och vid misstanke om barnmisshandel (Jewkes, 

2001). Utifrån denna bedömning beslutar ambulanssjuksköterskan vilka åtgärder som ska 

genomföras (Ahl et al., 2005). Ambulanspersonal är många gånger utsatta för situationer där de 

ensamma måste ta ansvar för en akut sjuk eller skadad patient. Vissa situationer, såsom 

omhändertagande av akut sjuka och skadade barn, upplevs som mer överväldigande. Starka 

känslomässiga reaktioner såsom oro, stress och obehag och känslor som otillräcklighet, hjälplöshet 

och osäkerhet kan uppkomma vid vård av barn (Svensson & Fridlund, 2008). 

 

Att vårda akut sjuka och skadade barn prehospitalt kan av flera orsaker vara en större utmaning än 

att vårda vuxna (Athey & Feely, 1996; Jewkes, 2001). På grund av skillnader i anatomi, fysiologi 

och psykologi måste barn behandlas annorlunda än vuxna (Gaffney & Johnson, 2001). För att 

kunna urskilja tecken på försämring hos barnet är det viktigt att känna till normalvärden för puls, 

blodtryck och andningsfrekvens hos barn (Corrales & Starr, 2010). Barn uppvisar andra skador, 

symtom och reaktioner än vad vuxna gör och vården försvåras ytterligare framförallt vid 
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omhändertagande av små barn på grund av att de inte kan beskriva sina symtom (Athey & Feely, 

1996).  

 

Behovet av pediatrisk akutsjukvård är inte vanligt förekommande men när det väl behövs är det 

viktigt med effektiva och omedelbara åtgärder för att förbättra utfallet för det akut sjuka eller 

skadade barnet (Jewkes, 2001). Trafikolyckor, drunkning och fallolyckor är de vanligaste 

dödsorsakerna i Sverige hos barn under 15 år och årligen dör cirka 50 barn på grund av olycksfall 

(Suserud & Svensson, 2009, s. 448). Vid vård av barn är en fri luftväg, god andning och cirkulation 

extra viktigt eftersom majoriteten av dödsfall hos barn beror på hypoxi och hypovolemisk chock 

(Roberts et al., 2005). Olycksfall med ofri luftväg hos barn är många gånger redan åtgärdade av 

barnets närstående när ambulanspersonalen kommer till platsen (Vilke, Smith, Ray, Steen, Murrin, 

& Chan, 2004; Andazola & Sapien, 1999). Detta visar hur värdefullt det är med HLR-utbildning för 

närstående för att förhindra dödsfall hos barn (Andazola & Sapien, 1999). 

 

Eftersom barn i betydligt mindre utsträckning än vuxna är inblandade i nödsituationer försvårar det 

för ambulanspersonalen att upprätthålla sina kunskaper i att vårda akut sjuka och skadade barn 

(Athey & Feely, 1996). Att träna på omhändertagande av barn är därför viktigt. Dock har 

svårigheter i utbildningen av prehospital akutsjukvårdspersonal identifierats. Det saknas utbildare 

som har erfarenhet av både prehospitalt arbete och akutsjukvård av svårt sjuka barn. Dessutom har 

det inte varit motiverat att utbilda personal i utrustning som inte fått plats i ambulansen (Jewkes, 

2001). En studie visar stora skillnader av den utrustning som olika ambulansstationer tillhandahåller 

samt de behandlingsriktlinjer som avser vård av barn (Roberts et al., 2005). Brist på erfarenhet och 

kunskap i barnsjukvård har identifierats som bakomliggande faktorer till uppkomna känslor som 

osäkerhet och otillräcklighet hos ambulanssjuksköterskor. Önskemål om hospitering vid 

barnkliniker har framkommit som en del i att öka tryggheten i framtida omhändertaganden av barn 

(Cushman et al., 2010). Athey och Feely (1996) menar att träning och utbildning för 

ambulanspersonal, när det gäller tekniker för att bedöma, stabilisera och behandla barn i en kritisk 

situation, kan vara avgörande för barnets överlevnad. 

 

När livshotande sjukdom drabbar ett barn skapas påfrestningar för de närstående på psykiska, 

fysiska och andliga plan (Steele, 2006). För föräldrar innebär barnets sjukdom att de ska hantera 

sina egna känslor, men också barnets och syskons reaktioner (Enkär, 1999, s.185). När en 

familjemedlem drabbas av kritisk sjukdom eller skada där sjukhusvård krävs drabbas ibland övriga i 

familjen av psykosociala störningar då ett obekant och skrämmande hot uppstår mot 

familjegemenskapen (Hallgrimsdottir, 2000). Närståendes närvaro är av stor betydelse för att barnet 
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ska känna trygghet inom sjukvården (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Beck-Friis och Strang (2005, 

s. 121) menar att närståendes oro lätt överförs till barnet, därför är det viktigt att närstående får 

tillräckligt med stöd för att vara lugna så att de kan hjälpa och stötta sitt barn. Hallgrimsdottir 

(2000), Kettunen, Soloviera, Laamanen och Santavirta (1999) samt Steele (2006) beskriver att en 

öppen och ärlig relation mellan vårdpersonal och närstående är viktig för att närstående ska känna 

sig trygga. Behov hos familjemedlemmar till sjuka patienter har identifierats till att få veta exakt 

vad som görs för patienten, varför det görs och hur det görs. Informationen gör familjen medveten 

och minskar risk för att spekulationer ska ta över. Information om barnets tillstånd och planerade 

vård behövs för att få energi till att orka kämpa. Närstående som fått bra information upplever 

minskad stress och ångest. Kettunen et al. (1999) menar att närstående ofta drabbas av mycket 

stress på grund av oro för patienten, vilket kan leda till emotionella kriser som i många fall kan 

orsaka mer lidande än det lidande patienten upplever.  Hallgrimsdottirs (2004) studie visar att 

sjuksköterskor inom akutsjukvård anser att det hör till deras uppgift att ta hand om närstående. 

Även om sjuksköterskor upplever att det är viktigt att möta närståendes behov upplever de sig ha 

bristande kompetens och utbildning i att ta hand om närstående. Att ta hand om närståendes känslor 

upplevs emotionellt jobbigt för sjuksköterskor, som ofta är i behov av stöd från såväl kollegor som 

sin familj. 

 

Rational 

Att som ambulanssjuksköterska vara den som först kommer i kontakt med ett svårt sjukt eller 

skadat barn och dess närstående kan vara en psykiskt påfrestande utmaning och framkalla många 

känslor både före, under och efter omhändertagandet. Att arbeta med barn som patientgrupp ställer 

höga krav på ambulanssjuksköterskan eftersom anamnestagning, undersökningsfynd och 

behandling skiljer sig från vuxna patienter. Barn har ofta svårt att verbalt ge värdefull information 

och behovet av trygghet måste tillgodoses för att få tillåtelse att genomföra lämpliga 

undersökningar och behandlingar. För att omhändertagandet av ett barn ska bli optimalt krävs att en 

bra relation etableras med barnets närstående och att denna kontakt bidrar till tillit och trygghet. 

Litteraturgenomgång visar att det är brist på forskning som behandlar detta område. Tidigare studier 

om akut sjuka och skadade barn har efterfrågat forskning mot kontakten med barnets närstående.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta närstående vid 

vård av akut sjuka och skadade barn prehospitalt. 
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Metod  

Design 

Då studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser valdes en kvalitativ design. 

Forskarens avsikt med kvalitativa metoder är att studera fenomen och nå förståelse (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011 s. 96). För att beskriva människors upplevelser är ord ofta det bästa sättet och 

därför är intervjuer en lämplig metod i detta avseende (Polit & Beck, 2008, s. 324). 

 

Procedur 

För att finna deltagare till studien togs telefonkontakt med verksamhetschef och enhetschefer på två 

ambulansstationer i norra Sverige. Vi begärde såväl muntligt som skriftligt tillstånd att få utföra 

studien på dessa arbetsplatser (se bilaga 1). Efter att godkännande erhållits från verksamhetschef 

och enhetschefer skickades informationsbrev och svarstalonger (se bilaga 2) till enhetscheferna som 

vidarebefodrade dessa till de tilltänkta deltagarna. Nio ambulanssjuksköterskor, som samtliga 

uppfyllde inklusionskriterierna, meddelade sitt intresse till att delta i studien. Efter godkännande 

från deltagarna kontaktades de via telefon för överenskommelse om tid och plats för intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes i konferensrum på respektive arbetsplats.  

  

Deltagare 

För studien valdes ett ändamålsenligt urval. Inom kvalitativ forskning är detta en vanligt 

förekommande urvalsstrategi, där deltagare och miljöer väljs utifrån studiens syfte. Det är vanligt 

med relativt små undersökningsgrupper och att de som valts ut har en gemensam erfarenhet kring 

det fenomen som forskaren vill studera (Polit & Beck, 2008, s. 355-357). Nio 

ambulanssjuksköterskor i norra Sverige som uppfyllde inklusionskriterierna, att vara 

specialistutbildad ambulanssjuksköterska med minst två års erfarenhet av prehospital 

ambulanssjukvård samt mött närstående till akut sjuka och skadade barn i åldrarna 0-15 år deltog i 

studien. Av dessa var fem män och fyra kvinnor i åldrarna 28 till 51 år. Deltagarna hade mellan 5 

och 18 års erfarenhet av prehospital ambulanssjukvård och mellan 1 och 6 års erfarenhet som 

vidareutbildad ambulanssjuksköterska.  

 

Datainsamling 

Deltagarna informerades återigen om studiens syfte och att det insamlade materialet skulle hanteras 

konfidentiellt. Därefter genomförde vi 4 respektive 5 semistrukturerade individuella intervjuer var, 

som svarade mot valt syfte. Med semistrukturerade intervjuer menas att forskaren har förbestämda 
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frågor, men där respondenten uppmuntras att tala fritt och på så sätt insamlas information (Polit & 

Beck, 2008, s. 394). Inför en semistrukturerad intervju förbereder forskaren en intervjuguide som 

innehåller frågor och områden som ska ställas till varje deltagare (se bilaga 3). Det är viktigt att 

frågorna är öppna för att undvika fåordiga svar (Polit & Beck, 2008, s. 394). Intervjuerna varade 

mellan 20-40 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. 

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, av den som genomfört intervjun, till en text för 

att dataanalysen skulle kunna genomföras (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 508-509; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 118). Texten analyserades med tematisk innehållsanalys för att kunna urskilja skillnader 

och likheter i materialet. Innehållsanalys är en metod inom forskningen som erbjuder en systematisk 

och objektiv förklaring till att göra giltiga slutsatser av verbal, visuell eller skriven data i syfte att 

beskriva ett fenomen. Målet med innehållsanalysen är att stödja resultatets kvalitét genom att 

relatera kategorier till miljön eller det sammanhang där datan hämtades (Downe-Wamboldt, 1992). 

Analysen påbörjades med att hela texten lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att 

få en helhet och en djupare förståelse för innehållet. Sedan delades texten in i meningsbärande 

enheter som därefter kondenserades, vilket innebar att de reducerades medan själva kärnan fanns 

kvar (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 517-518; Graneheim & Lundman, 2004). För varje textenhet 

skapades en kod som beskrev kärnan i textenheten. Textenheterna sorterades sedan utifrån likheter 

och skillnader i innehåll och preliminära kategorier skapades. Dessa analyserades vidare till fem 

slutliga kategorier, vars innehåll inte längre gick att härleda till någon av de övriga kategorierna. Ett 

övergripande tema formulerades utifrån författarnas tolkning av det latenta innehållet i dessa 

kategorier (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Översikt av resultatets tema och kategorier 

presenteras i tabell 1.  

 

Etiskt övervägande 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en etikprövning av den etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Muntligt och skriftligt 

godkännande inhämtades från verksamhetschefen och enhetscheferna på respektive 

ambulansstation. Informerat samtycke, muntligt såväl som skriftligt, inhämtades från varje 

deltagare. Det är av stor vikt att erhålla den intervjuade personens informerade samtycke till att 

delta i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). Informerat samtycke innebär att deltagaren 

informeras om syftet med intervjun, hur den är upplagd och att undersökningspersonen deltar 

frivilligt och när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Det är viktigt att informera 

personen som blir intervjuad att det som sägs stannar mellan intervjuaren och deltagaren, att det är 
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konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 85-87). Allt material behandlades konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen deltagare kan härledas till studien. Deltagarna avidentifierades genom att varje 

deltagare utsågs en unik sifferkod. Det var frivilligt för deltagarna att delta i studien och de kunde 

när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

 

Det kan upplevas känslomässigt jobbigt att prata om situationer som varit svåra vid mötet med 

närstående vid omhändertagande av akut sjuka och skadade barn. Det fanns tillgång till samtalsstöd 

på respektive ambulansstation men ingen av deltagarna uttryckte något behov av detta under 

datainsamlingen. Deltagarna blev muntligt informerade om att denna resurs fanns att tillgå om 

behov av stöd skulle uppkomma vid senare tillfälle.  

 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i ett övergripande tema: Att tillgodose närståendes enskilda behov, och 

fem kategorier: Att känna trygghet i sin yrkesroll, Att etablera en värdefull relation med närstående, 

Att möta och hantera svårigheter i mötet med barnets närstående, Att bli känslomässigt berörd och 

Att känna behov av att bearbeta jobbiga händelser (se tabell 1).  Nedan beskrivs kategorierna i 

brödtext och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

 

Tabell 1, Översikt av resultatets tema och kategorier 

Tema Kategorier 
Att tillgodose närståendes enskilda behov
 

Att känna trygghet i sin yrkesroll 
 
Att etablera en värdefull relation med 
närstående 
 
Att möta och hantera svårigheter  
 
Att bli känslomässigt berörd 
 
Att känna behov av att bearbeta jobbiga händelser

 

 

Tema: Att tillgodose närståendes enskilda behov  

Att tillgodose närståendes enskilda behov ses som en viktig del i omhändertagandet av akut sjuka 

och skadade barn. Att känna trygghet i yrkesrollen kan ge bättre förutsättningar att möta 

närståendes behov. Trygghet underlättar dessutom möjligheten att etablera en relation till 

närstående som är viktig för att kunna identifiera behov och vara ett stöd. Det är värdefullt att se till 
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varje närståendes enskilda behov men det är också något som upplevs svårt. Mötet med närstående 

framkallar många gånger känslomässiga reaktioner hos deltagarna vilket i efterhand kan resultera i 

behov av bearbetning. 

 

Att känna trygghet i sin yrkesroll 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att redan när de fick larmet från SOS Alarm började de att 

förbereda sig på hur de på bästa sätt skulle bemästra den kommande situationen. De beskrev att det 

var oerhört viktigt att ha möjlighet till att förbereda sig och det innebar allt ifrån att de försökte 

skapa sig en bild av hur det kunde se ut på platsen till att kontrollera behandlingsriktlinjerna för att 

se vilken behandling som föreslogs till barnets symtom. Deltagarna resonerade även med sin 

kollega om hur de skulle hantera mötet med de närstående. Ansåg deltagarna att 

förhandsinformationen var bristfällig var det vanligt att de ringde upp SOS Alarm för att få 

kompletterande uppgifter genom att prata med den SOS-operatör som mottagit larmsamtalet eller 

genom att själva bli kopplade till den som larmat. På så sätt kunde ambulanssjuksköterskorna möta 

situationen med ökad trygghet. 

 

De ambulanssjuksköterskor som hade arbetat länge med sin kollega upplevde en trygghet i att ha 

skapat tydliga roller, där de i förväg visste vem som skulle göra vad. Deltagarna beskrev att ett bra 

sätt att få kontroll över situationen och därmed känna en ökad känsla av lugn kunde vara att dela 

upp arbetsuppgifterna så att en ur personalen tog hand om de närstående medan den andre tog hand 

om det sjuka eller skadade barnet. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att närstående som hade 

erfarenhet och kunskap om sitt barns sjukdom upplevdes mer sansade än närstående till barn som 

drabbats av en oförutsedd sjukdom eller skada. Detta ingav ett lugn som hjälpte 

ambulanssjuksköterskorna att känna trygghet i sin yrkesroll. En av deltagarna berättade; 

 

“föräldrar som har kroniskt sjuka barn dom är oftast lugn i sig och kan hantera det som händer på 

ett annat sätt än dom föräldrar som plötsligt får ett barn som blir sjukt, så deras erfarenhet och 

deras lugn gör väl att man blir mer lugn själv” 

 

 

Att etablera en värdefull relation med närstående 

Deltagarna beskrev att för att omhändertagandet av barnet skulle bli det bästa tänkbara var det 

viktigt att en bra relation med barnets närstående byggdes upp under vårdmötet. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att när de kom fram till destinationen iakttog de barnet medan 
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de presenterade sig för barnet och barnets närstående. Deltagarna ansåg att det var viktigt att visa 

sig lugn och kontrollerad då de upplevde att närstående förväntade sig att de skulle ta över ansvaret 

och hjälpa deras barn. Deltagare beskrev att de märkte en tydlig försämrad relation med närstående 

de gånger de själva var stressade jämfört med de gånger de var lugna och behärskade, vilket 

illustreras med följande citat; 

 

“gå in och se självsäker ut och intyga dom om att ja men det här är det jag kan så ni kan va helt 

lugn och samtidigt som man är jätte jättestressad själv inombords så försöker man inför 

föräldrarna åh visa ett lugn och en trygghet” 

 

 

Deltagarna beskrev vidare att det gällde att ha förståelse för att närståendes reaktioner kunde variera 

beroende på tidigare erfarenheter och förmåga att hantera kriser. Deltagarna beskrev att det var 

viktigt att kunna läsa av situationen de kom till eftersom närstående kunde reagera väldigt olika på 

samma typ av händelse. Ambulanssjuksköterskornas uppfattning var att barn läste av nya 

situationer genom att se hur deras närstående reagerade och därför upplevde deltagarna att det var 

viktigt att vinna de närståendes förtroende och inge trygghet. Deltagarna beskrev att när närstående 

kunde kontrollera sina känslor sågs de som en värdefull resurs och att de ofta fick hjälpa till vid 

vård av barnet. I de flesta situationer var de närstående önskvärda att ha med i ambulansen under 

transporten in till sjukhuset eftersom de kunde inge trygghet och minska barnets oro. Deltagarna 

beskrev att de instruerade de närstående att utföra basala undersökningar och behandlingar på 

barnet vilket underlättade för ambulanssjuksköterskorna att utföra ett bra omhändertagande på 

platsen. Deltagarna lät också barnet se på när de utförde samma undersökningar på de närstående 

som de ville utföra på barnet, detta som ett försök att avdramatisera situationen.  

 

“barn brukar oftast inte tillåta att vi får göra så mycket med dem men då kan vi be närstående att 

hjälpa till att göra de enkla undersökningar som går att göra” 

 

“det kanske inte är jag som ska sätta stetoskopet mot bröstet utan föräldern kan visa att men titta 

här så här gör man på mamma och då kan vi göra så här på dig också och då blir det som lättare” 

 

 

Deltagarna beskrev att de upplevde att närstående ville ha raka och ärliga svar. Därför kändes det 

inte bra att försöka linda in svåra besked angående barnets tillstånd för att det skulle framstå som 
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lindrigare än vad det egentligen var. Deltagarna upplevde att det var jobbigt att se de närstående i 

ögonen och förklara att prognosen för barnet inte såg bra ut, men kände ändå ett ansvar att berätta 

sanningen för de närstående eftersom de själva skulle vilja bli bemötta på samma sätt om det varit 

ombytta roller. De gånger det fanns tillgång till assistansbil kunde en ur personalstyrkan ägna sig 

helt åt att informera de närstående om vilka åtgärder som genomfördes för barnet. Deltagarna 

upplevde att det krävdes erfarenhet av liknande situationer för att kunna klara av att delge svåra 

besked. 

 

“är det så så vill man ju ha klara besked, dom här fick ju klara besked… anhöriga frågade mig hur 

det såg ut och så vidare å jag förklarade ju det jag kunde “ 

 

“din kollega eller en assistansbil som kan ta hand om föräldrarna… är barnet alltså jättejätte sjukt 

så måste man ju ta hand om det och då blir det ju än viktigare att föräldrarna vet vad man gör” 

 

 

Deltagarna beskrev att det var minst lika viktigt att informera närstående när det inte bedömdes vara 

någon fara med barnet som när tillståndet bedömdes vara allvarligt. Vid lugnare situationer valde 

deltagarna att lägga mycket fokus på barnets närstående för att få dem att förstå att de inte behövde 

vara oroliga. Genom att informera och förklara barnets symtom, vad de olika undersökningarna 

visade och vilken behandling som planerades upplevde deltagarna att de närstående blev lugnare. 

Deltagarna beskrev att det var ett bra sätt att bekräfta de närstående på och få dem att känna sig 

delaktiga i barnets vård. Deltagarna beskrev att några närstående i efterförloppet personligen 

berättat eller via gemensamma bekanta låtit hälsa att de uppskattat att de fått så mycket information 

vilket hjälpt dem att bearbeta och förstå olika händelser kring barnet. 

 

Att själv vara förälder upplevde ambulanssjuksköterskorna som en värdefull erfarenhet som gick att 

tillämpa i kontaktskapandet med barnets närstående. Deltagare som hade egna barn berättade att de 

kände en ökad trygghet inför och under mötet med de närstående. Deltagarna hade förståelse för 

vilka känslor och reaktioner som kunde finnas hos närstående genom att relatera till sina egna 

föräldraroller. Denna förståelse var något som kommit till dem först efter att de fått egna barn. 

 

“jag tror att jag är bra för anhöriga utav den anledningen att dels har jag egna barn, eh jag har ett 

sjukt barn och jag kan nog känna väldigt väl med föräldrar och vet hur man mår i en sån situation” 
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“jag tror det är en fördel om man har egna barn också just den biten att prata med barn och prata 

med föräldrarna... jag förstår väl ungefär hur deras situation hur dom känner” 

 

 

Deltagarna beskrev att under vissa uppdrag hade relationen de etablerat till barnet och dess 

närstående blivit så stark att deltagarna inte ville släppa taget. De ansåg att de engagerat sig så 

mycket för att vinna förtroende och tyckte det var synd att familjen skulle bli tvungen att träffa nya 

obekanta ansikten inne på sjukhuset. I vissa situationer fanns en önskan hos deltagarna att de skulle 

få följa med familjen inne på sjukhuset och finnas där som stöd. 

 

Att möta och hantera svårigheter  

Deltagarna beskrev att en svårighet med att möta närstående vid vård av akut sjuka och skadade 

barn var att det ofta inte fanns tillräckligt med tid över till att kunna ta hand om de närstående på det 

sätt som deltagarna ville. Detta blev extra märkbart när ambulanssjuksköterskorna blivit larmade till 

barn med allvarliga skador och sjukdomar då fokus låg på barnet och där de närstående gavs 

uppmärksamhet i mån av tid. Tidsbristen vid omhändertagandet orsakade känslor av otillräcklighet 

hos deltagarna då de ibland var tvungna att påbörja behandlingar av barnet utan att hinna förklara 

för närstående varför de gjorde som de gjorde. Deltagarna gav exempel där de varit tvungna att 

snabbt ta med sig barnet och en närstående till sjukhus och då tvingats lämna resten av familjen 

hemma med stora frågetecken. De uttryckte en önskan om att vilja kunna ta hand om hela familjen 

och inte bara barnet. 

 

“där upplevde jag att föräldrarna och närstående och grannarna de hamnade ju på sidan om, vi 

hade och tog oss inte tiden att prata med dem utan vi bedömde att det viktigaste var att lägga all 

fokus på den här lilla flickan” 

 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de verkligen gjorde sitt yttersta vid larm med akut sjuka och 

skadade barn och dess närstående. De ställde höga krav på sig själva och de kände en enorm press 

ifrån de närstående att de skulle lyckas genomföra ett bra omhändertagande. Detta upplevde 

deltagarna som mycket stressande. 
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“man känner ju en otrolig press på att man ska man måste lyckas man vill ju inte misslyckas för att 

det dom litar ju på mig så att det dom har ju förväntningar på att jag ska fixa det här så att det det 

är tufft det är svåra möten” 

 

 

Deltagarna beskrev att kvalitén på omhändertagandet av det sjuka eller skadade barnet påverkades 

av hur barnets omgivning kunde hantera situationen. Många gånger möttes de av märkbart stressade 

närstående och miljön kring barnet kunde vara nästintill kaotisk. Detta upplevdes frustrerande för 

deltagarna eftersom det försvårade omhändertagandet på platsen. Det var inte vanligt men ibland 

hände det att närstående fysiskt förhindrade ambulanssjuksköterskorna att komma nära det skadade 

barnet.  

 

“när vi kommer dit var det bara kaos i lägenheten, föräldrar som sprang fram och tillbaka... det är 

ju frustration tycker jag eh och det var inte på grund av barnet utan det var föräldrarnas påverkan 

som gjorde att jag inte fick göra något med barnet” 

 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde svårigheter vid omhändertagande av barnet på grund av att 

närstående krävde mycket uppmärksamhet. Deltagarna ansåg att oavsett om barnets skador eller 

sjukdom var allvarlig eller inte reagerade de flesta närstående på liknande sätt, med stresspåslag, 

oro och rädsla. Att vårda ett barn upplevdes vara förenligt med att också vårda barnets närstående. 

När barnets närstående var stressade och chockade upplevde deltagarna att det var svårt att nå fram 

till dem. Det var både svårt att informera och att få relevant information som behövdes för att kunna 

göra en helhetsbedömning av barnet. Stressade närstående behövde lugnas ned eftersom deras oro 

många gånger överfördes till barnet. Ibland kunde närstående vara så stressade att de behövde 

flyttas till ett annat rum än det barnet befann sig i för att miljön runt barnet skulle bli tryggare. Detta 

kunde leda till minskade resurser för barnet då en av de två i ambulansbesättningen kunde vara 

tvungen att ägna sig helt åt de närstående. En åtgärd för att försöka lugna ned oroliga och stressade 

närstående var att ge dem en uppgift att fokusera på. Det kunde vara att packa en väska med kläder 

eller att hämta en medicinlista. 

 

“det är ju flera gånger då oftast kanske anhöriga föräldrar är chockade och uppstressade och inte 

mottagliga för det som man det som man säger och informerar dem om” 
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Deltagarna beskrev att ett annat hinder vid mötet med barnets närstående var då det på grund av 

språkförbistringar inte gick att kommunicera verbalt. Det hörde inte till ovanligheten att deltagarna 

kom till hem där ingen kunde prata svenska och ibland inte heller engelska. Det skapade en 

osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna eftersom de inte visste om barnets närstående förstått vad 

som sagts till dem. Deltagarna beskrev att de fick förlita sig på de undersökningsfynd de hittade på 

barnet eftersom det var svårt att få veta av vilken anledning de blivit ditlarmade. Deltagarna beskrev 

att de i vissa fall ringde upp SOS-operatören som larmat dit dem för att få mer information, men 

fick ofta svaret att de inte heller förstått vad problemet varit och därför skickat ambulans för att 

kontrollera hur det stod till. Ibland var det någon familjemedlem, oftast ett barn, eller en granne som 

kunde några ord svenska och försökte agera tolk. Deltagarna upplevde att det svårt att avgöra om 

den de pratade med verkligen förstod vad de frågat efter och fick ofta fåordiga svar som ja eller nej 

och vågade därför inte helt förlita sig på den information de fick. 

 

“det var som svårt att kommunicera där och få veta riktigt vad som hade hänt dom kom från 

Thailand så det var inte så lätt med kommunikationen” 

 

 

Dessa kommunikationsbegränsningar gjorde att deltagarna upplevde det svårt att bedöma en 

lämplig vårdnivå för barnet då de bara hade de aktuella undersökningsfynden att tillgå. De valde 

därför ofta att ta med barnet till sjukhus eller vårdcentral för läkarbedömning. De gånger 

ambulanssjuksköterskorna ansåg att barnet inte behövde akut sjukvård var det svårt att få barnets 

närstående att förstå varför barnet inte behövde åka ambulans. Detta kunde enligt deltagarna bero på 

kulturella skillnader. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de kände sig maktlösa i närståendes sorgarbete och att det 

upplevdes svårt att veta vad de skulle säga till närstående som var ledsna och upprörda. Deltagarna 

beskrev att det många gånger inte fanns något att säga som kunde göra saken bättre utan att det 

viktigaste var att finnas tillgänglig vid de närståendes sida. Trots att deltagarna upplevde att det 

viktigaste var att bara finnas där vid de närståendes sida så kände de sig ändå besvärade av att inte 

kunna göra något mer konkret. 

 

“man försökte ju liksom hjälpa till på nåt vis men ja man kände sig rätt maktlös just det att dels 

kunde vi ju inte rädda henne, vi försökte ju med polis, räddningstjänst och det var helikoptrar, 
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båtar och ta mig fan allting där, eh det gick inte och sen så kunde man liksom inte hjälpa dom i 

sorgen heller” 

 

“det kändes som att man liksom måste ja man skulle prestera man skulle göra nånting till man 

faktiskt kom på att det finns ju ingenting jag kan göra det enda jag kan göra är att bara vara här ett 

stöd”  

 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de inte hade någon specifik utbildning i att bemöta 

närstående till akut sjuka och skadade barn. Mötet och omhändertagandet av de närstående 

upplevdes många gånger som svårt. Deltagarna kände sig begränsade av att inte ha tillräcklig 

erfarenhet av att vårda barn och därför inte ha kommit i kontakt med situationer där möten med 

barnets närstående skulle hanteras. De som inte hade egna barn upplevde att de hade sämre 

förutsättningar att hantera mötet med närstående och att det var svårare att sätta sig in i hur de 

närstående kunde uppleva situationen jämfört med de kollegor som i egenskap av förälder hade en 

naturlig vana av barn. Många delade uppfattningen om att det kunde vara svårt att lära sig hur det 

var att träffa närstående till sjuka och skadade barn genom utbildning. Den främsta 

inlärningsmetoden ansågs vara att utsättas för dessa situationer i verkligheten och genom sina 

erfarenheter bli bättre på att möta närstående till barn. 

 

Att bli känslomässigt berörd 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de ofta upplevde att det var känslomässigt jobbigt att möta 

närstående vid vård av akut sjuka och skadade barn. Detta framkom speciellt i samband med 

allvarligt sjuka och skadade barn eftersom ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte kunde 

trösta eller underlätta de närståendes situation. De hade själva upplevt den stress och oro som kunde 

uppstå när deras egna barn varit sjuka eller skadade och detta förstärkte deltagarnas känslor. 

 

”det är ju jävulskt tungt att träffa träffa 

föräldrar till barn som är risiga även om inuti så då känns det som om man nästan bara 

vill gråta i och med att man har barn själv” 

 

 

Deltagare beskrev att de försökte distansera sig för att inte bli känslomässigt påverkade vid 

omhändertagandet av barnet och dess närstående. De försökte fokusera på omhändertagandet och 
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stängde av sina egna känslor inför situationen. Trots att det upplevdes jobbigt gjorde de sitt allra 

bästa och satte sina egna känslor i andra hand. Ibland kunde det dröja flera timmar efter händelsen 

innan deltagarna insåg vad de varit med om och att det hade varit en psykiskt påfrestande händelse. 

 

”sen när man pratade med sambo och sitt barn då då kom det då var det tufft så det vart liksom 

förskjutet på nåt vis så ett par timmar efter så kom ju tårar och allt ihop då så att det var tufft” 

 

 

Deltagarna beskrev att vid situationer där det framkom att det rådde missförhållanden i hemmet och 

där barnet for illa var något som de blev mycket berörda av. De beskrev att när barn skadar sig eller 

är sjuka söker de vanligen tröst hos sina närstående. I de fall där barnet for illa upplevde deltagarna 

att det kunde finnas en distans mellan barnet och dess närstående. Deltagarna beskrev att närstående 

kunde befinna sig i ett annat rum än det skadade barnet och att frågor om hur barnet skadats 

undveks av de närstående. Ibland stämde inte närståendes beskrivningar av det inträffade överens 

med barnets skador. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de kände en enorm ilska mot de 

närstående i dessa situationer och upplevde det väldigt påfrestande. De beskrev det som händelser 

som de aldrig skulle glömma och för att lösa situationen var de ibland tvungna att ta hjälp av både 

polis och socialtjänst. 

 

”det här emotionella jag såg hur utsatt hon var och jag menar när man inte har någon kontakt med 

sina föräldrar i en sån situation och dessutom föräldrarna kanske var orsaken till det hela så tyckte 

jag det var jättejobbigt” 

 

”då kände jag en enorm ilska mot samhället och mot föräldrarna att det får förekomma liksom men 

det är ju sånt som förekommer men ibland så möts man av såna larm som påverkar en extremt” 

 

 

Deltagare beskrev att svåra händelser många gånger dröjde sig kvar i minnet och att de kunde bli 

berörda och må dåligt trots att det gått flera år sedan det inträffade. De larm som framförallt dröjde 

sig kvar var då barnet behandlats illa av sina närstående eller i de fall där barnet inte hade överlevt 

och de närstående reagerat starkt känslomässigt. Deltagarna berättade att när de fick ett larm som 

påminde om en tidigare påfrestande händelse återkom känslor av obehag. Deltagarna beskrev att de 

många gånger kände glädje i situationer med barn och närstående. Dessa känslor upplevdes när det 
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gått bra för familjen. Deltagarna kände lättnad men även en stolthet över sitt eget agerande när de 

med behandling lyckats förbättra barnets tillstånd.  

 

”det är ju glädje man är ju dels glad för barnet familjen och sen så tycker jag man yrkesstoltheten 

stiger ju man märker att det vi har tränat och det vi har gjort det betalar sig det fungerar i verkliga 

livet” 

 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att deras möten med närstående många gånger avslutades med 

att de fick uppskattning för att de snabbt hade kommit till platsen och hjälpt de närstående vid 

situationer som de inte själva kunnat hantera. Deltagarna beskrev att de ofta fick uppskattning för 

sitt lugna bemötande och för att de gjort ett bra jobb. 

 

” föräldern mötte upp gav oss barnet vi behandlade barnet åh barnet blev fick fria luftvägar och allt 

var bra ...och hon var jätte tacksam och sa också det att det är tur att ni finns och att ni kan vara 

lugna sa hon för hon redde inte ut den situationen” 

 

 

Att känna behov av att bearbeta jobbiga händelser 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det många gånger var påfrestande att möta närstående vid 

vård av akut sjuka och skadade barn. Det upplevdes svårt att hantera närståendes reaktioner och 

deltagarna beskrev att det var viktigt att få ventilera sina känslor för att orka jobba vidare. Efter 

svåra situationer togs deltagarna många gånger ur tjänst för att de skulle kunna bearbeta händelsen. 

Det fanns olika sätt att få stöd på och något som beskrevs som viktigt var att deltagarna hade någon 

att visa sina känslor för och någon som lyssnade till dem. Deltagarna beskrev att det som gav dem 

mest var att prata med den kollega som de delat upplevelsen med. Redan på vägen hem efter larmet 

pratade deltagarna med sin kollega om hur de upplevt händelsen. Oftast var det bara deltagaren och 

dennes kollega som varit på larmet och därför ansåg de att det var naturligt att prata med varandra. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att många gånger, speciellt efter svåra händelser, pratade de 

gärna med de övriga kollegorna på stationen. Det ansågs viktigt att få dela med sig av sina känslor 

och upplevelser med någon som förstod dem, någon som befunnit sig i liknande situationer tidigare 

och som kunde delge sina erfarenheter. Svåra händelser dröjde sig ofta kvar hos deltagarna men det 

underlättade att få prata om vad de upplevt och höra hur andra lyckats bearbeta liknande situationer. 
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”som min händelse... den mår jag dåligt av ibland än idag för att det är det är ruggigt tragiskt 

alltså men det bästa sättet är nog att prata om det” 

 

“det som känns så fantastiskt det är ju att man har en sån gemenskap med sina kollegor så att på 

det sättet bearbetar man saker och ting man pratar igenom” 

 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att allvarliga larm, där de mött närstående till svårt sjuka och 

skadade barn, i de flesta fall följdes upp med debriefing på ambulansstationerna. Deltagarna ansåg 

att det var viktigt att debriefingen genomfördes så nära inpå larmet som möjligt, för att de på bästa 

sätt skulle kunna bearbeta händelsen. Deltagarna berättade vidare att de ofta hade funderingar om 

de hade gjort allt de kunnat, om de hade fattat rätt beslut eller om de kunde ha gjort något 

annorlunda för att förändra utgången. Deltagarna upplevde det viktigt att få berätta vad de varit med 

om och hur de upplevde situationen och få höra hur andra uppfattade den inträffade händelsen. Vid 

tillfällen då deltagarna kände att de behövde prata av sig än mer eller vid tillfällen det inte 

genomfördes någon debriefing, men där behov fanns av att få prata om sina känslor och 

upplevelser, fanns kamratstöd att tillgå. Detta innebar att deltagaren fick prata med någon utvald 

person på ambulansstationen som kunde lyssna och finnas där som stöd. 

 

”även om man försökte göra enligt behandlingsriktlinjerna regler och så efteråt var det lätt att man 

anklagade sig själv var kritisk mot sig själv gjorde jag rätt kunde jag ha gjort nåt mer” 

 

“nu har vi sagt att när det gäller barn så ska alltid debriefing ske så att det kommer börja fungera, 

jag vet ju kollegor som har varit på när det varit barn inblandade till och med dödsfall och där det 

inte har skett debriefing och ja det är ju skandal nästan känns det som för att det är ja det tär, vi är 

ju också människor vi ska ju också kunna hantera känslor” 

 

 

Deltagarna beskrev att de fick bra stöd genom att komma hem till sin familj efter att de mött 

närstående vid vård av ett sjukt eller skadat barn. Trots att familjemedlemmarna inte alltid kunde 

förstå vad de gått igenom så upplevdes det som en trygghet att få komma hem till sina nära. 

Deltagarna uttryckte ett behov av att få krama om sina familjemedlemmar. 
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”att få komma hem till mina nära och kära även om inte, inte dom förstår så himla mycket så kan 

man ändå komma hem och snacka få krama om barna hemma” 

 

 

Deltagarna beskrev att för att kunna bearbeta jobbiga händelser var det viktigt att få information om 

hur det gått för barnet och dess närstående efter att de skiljts åt på akutmottagningen. Trots 

önskemålet om uppföljning var det sällan deltagarna fick tillgång till detta, vilket försvårade för 

dem att få ett avslut. En lång tid efter den aktuella händelsen kunde deltagarna fortfarande ägna tid 

åt att fundera över hur det egentligen hade gått för familjen. 

 

“när man jobbar så här prehospitalt så får man ju aldrig följa dom hela vägen och det är väl det 

som känns, som mamman där ute på trafikolyckan, man var först på plats och man försökte finnas 

där under hela tiden men man får ingen återkoppling, man får inte prata med dom efteråt” 

 

 

Vid de relativt få tillfällen då ambulanssjuksköterskorna fick uppföljning och ibland även träffade 

de närstående efter händelsen upplevde de att de fick bra feedback. Deltagarna upplevde det skönt 

att få träffa och prata med de närstående för att på så sätt lättare kunna bearbeta det inträffade. 

Deltagarna beskrev att möten med de närstående, speciellt efter allvarliga händelser, ofta blev 

känslosamma, med tårar och kramar. Deltagarna upplevde det betydelsefullt när de fick 

återkoppling från de närstående att de gjort vad de kunnat. 

 

“vi träffades sen, mamman kom till station och träffade mig och min kollega då och vi hade en bra 

kontakt, det var tårar och det var men att vi hade gjort, alla hade gjort vad vi hade kunnat så att det 

var, det kändes ju bra” 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta 

närstående vid vård av akut sjuka och skadade barn prehospitalt. Resultatet visar att 

ambulanssjuksköterskor ansåg att det var viktigt med förberedelser inför mötet med närstående till 

akut sjuka och skadade barn. Förberedeleserna påbörjades redan när larmet från SOS Alarm kom 

och kunde ske genom att prata med sin kollega och tillsammans visualisera hur det kunde tänkas se 
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ut på platsen som de var på väg till men kunde också vara att få prata med inblandade närstående i 

larmet via telefon. Denna förberedelse var viktig för att ambulanssjuksköterskorna skulle känna 

trygghet i sin yrkesroll och på så sätt få bättre förutsättningar att bemästra situationen. Att försöka 

föreställa sig hur det kan se ut på platsen under framkörningen framkommer även i Jonsson och 

Segestens (2004a) studie som en hjälp i att mentalt kunna förbereda sig inför situationen. Resultatet 

överrensstämmer även med Holmberg och Fagerberg (2010) som beskriver att 

ambulanssjuksköterskans förberedelser inför larmet börjar redan på väg ut till platsen genom 

informationen som fås vid utalarmering av ambulanspersonalen. När informationen är bristfällig 

kontaktas SOS Alarm för att försöka få ytterligare information. Samverkan mellan kollegorna anses 

vara central för att kunna hantera situationen. 

 

En viktig förutsättning för att kunna fungera som ett team inom ambulanssjukvården är att 

personalen kan känna trygghet i samarbetet och lita på varandras erfarenheter och bedömningar 

(Svensson & Fridlund, 2008). Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplevde en ökad 

trygghet när de åkte på larm med kollegor som de jobbat tillsammans med länge eftersom de många 

gånger arbetat fram en hållbar metod där arbetssysslorna blivit förbestämda. På så sätt kunde ett 

stressmoment elimineras då de slapp ödsla dyrbar tid på att planera vem som skulle göra vad. 

Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) beskriver att ambulanspersonal kompletterar varandra 

vid omhändertagandet av patienten och dess närstående genom att fördela ansvarsuppgifterna 

sinsemellan. Ahl et al. (2005) beskriver att det är viktigt att ambulanssjuksköterskor kan lita på 

varandra för att kunna hantera olika situationer. För att förbättra samarbetet behöver personalen lära 

känna varandra genom att umgås under arbetstid.  

 

Benzein, Johansson, Franzén, Årestedt och Saveman (2008) beskriver att det är viktigt med en bra 

relation utan hierarki mellan sjuksköterskan och patientens närstående. Sjuksköterskor i deras studie 

anser att närstående är den primära informationskällan angående patientens tillstånd och 

familjesituation vilket bidrar till att vilja ha en ständigt pågående kommunikation. Engström och 

Söderberg (2007) menar att nära anhöriga kan ge en heltäckande bild av den kritiskt sjuke patienten. 

Detta kan hjälpa sjuksköterskor att skapa en individuellt anpassad omsorg. I denna studie framkom 

att deltagarna gärna lyssnade på barnets närstående för att få reda på viktiga detaljer kring barnets 

tillstånd. Deltagarna ansåg att närstående många gånger kunde underlätta omhändertagandet genom 

att hjälpa till i vården av barnet. En åtgärd som ambulanssjuksköterskorna genomförde för att få 

kontroll över situationen var att etablera en bra kontakt med närstående. Benzein et al. (2008) studie 

visar att interaktionen med närstående blir sparsam när sjuksköterskan anser att det är närståendes 

uppgift att inleda en kontakt med dem. Om sjuksköterskor däremot har en positiv syn på 
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närståendes närvaro ses ett samband att sjuksköterskan aktivt inleder kontakt med dem. Studien 

visar också att en bra kommunikation underlättas med närstående om vårdpersonal har egna 

erfarenheter av en svårt sjuk familjemedlem. 

 

Deltagare i denna studie som hade egna barn upplevde många gånger att de föreställde sig hur det 

skulle vara att behöva uppleva det som barnets närstående gick igenom. Det upplevdes som en 

styrka i att skapa kontakt med närstående då deltagarna kunde ha förståelse för och sätta sig in i den 

närståendes situation men det upplevdes även som något jobbigt vilket medförde att deltagarna 

försökte distansera sig för att slippa bli känslomässigt påverkade. Cullberg (2003, s. 47) varnar om 

att det vid mötet med en person som befinner sig i en kris, exempelvis där något hänt personens 

barn, kan väckas en oro för att samma sak kan hända ens egna barn. Det finns därav en kluvenhet 

vid möten med krisdrabbade människor då önskan finns att hjälpa och trösta men samtidigt inte 

vilja bli påminda om att samma sak kan hända oss själva.  

 

Resultatet visar att deltagarna upplevde att närståendes känslor ofta överfördes till barnet. Därför 

var det än mer viktigt att ambulanssjuksköterskorna visade att situationen var under kontroll för att 

närstående skulle känna sig lugna och vara behärskade inför barnet för att kunna inge trygghet. 

Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) är det av stor betydelse att lugna närstående för att på så sätt 

lugna det sjuka eller skadade barnet. Detta sker genom att sjuksköterskor visar närstående att 

situationen är hanterbar och att personalen vet vad som bör göras. Enligt Hallgrimsdottir (2000) är 

det även av stor vikt att sjuksköterskor försäkrar de närstående om att bästa möjliga vård ges.  

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna såg det som sin uppgift att ta hand om såväl patienten 

som dess närstående. Att ta hand om närstående ansågs gynna patienten. Stor vikt lades vid att vara 

sanningsenlig gentemot de närstående trots att det upplevdes jobbigt att förmedla svåra besked. 

Detta överensstämmer med vad Hallgrimsdottir (2000) beskriver. Närstående till en kritisk sjuk 

patient har behov av att få ärliga svar på sina frågor. Hallgrimsdottir framhäver även vikten av att ta 

hand om de närstående genom att informera, stötta och inge trygghet för att skapa en god relation. 

Endast en liten andel av sjuksköterskorna anser att det är viktigt för närstående att vara nära sitt 

barn. Detta motsäger vad denna studies resultat visar, nämligen att deltagarna ansåg att det var 

viktigt att de närstående fick vara delaktiga i vården och finnas nära sitt barn under 

omhändertagandet.  

 

Resultatet visar att deltagarna upplevde en stor press från de närstående och att de ställde höga krav 

på sig själva när det gällde att lyckas vid omhändertagandet av det akut sjuka eller skadade barnet. 
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Detta beskriver även Jonsson och Segesten (2004a) i sin studie, där ambulanssjuksköterskorna 

upplever rädsla för att misslyckas vid omhändertagandet eftersom de har ansvaret för patienten. 

Resultatet i denna studie visar vidare att för att deltagarna skulle lyckas i omhändertagandet, 

framförallt vid allvarliga händelser, lades all fokus på det akut sjuka eller skadade barnet. Detta 

medförde att de närståendes behov och känslor därför kom i andra hand. En önskan fanns att vilja 

finnas där för de närstående. Deltagarna kunde se att de närstående var i behov av stöd och omsorg, 

men tiden räckte inte till. Detta skapade känslor av att inte göra tillräckligt för patienten och dess 

närstående då de kände att de kunde uppfattas som nonchalanta inför de närståendes behov. 

Engström och Söderberg (2007) beskriver att det är svårt att se närstående sörja och att 

sjuksköterskor ibland känner att de kan uppfattas som kyliga då de är tvungna att koncentrera sig på 

patienten under nödsituationer. Önskemål finns om att vilja ta hand om både patienten och de 

närstående men att det är svårt att räcka till då det tar mycket tid och energi från sjuksköterskans 

arbete. Jonsson och Segesten (2004a) och Suserud och Haljamäe (1997) beskriver att känslor av 

otillräcklighet uppkommer i samband med att inte hinna göra allt för patienten och dess närstående. 

Benzein et al. (2008) identifierar olika faktorer som försämrar kontakten mellan sjuksköterskan och 

patientens närstående. Till exempel kan sjuksköterskor känna av att de har för hög arbetsbelastning 

och kan därför inte prioritera de behov som patientens närstående har. Detta kan relateras till de 

känslor som deltagarna i denna studie upplevde då de på grund av tidsbrist inte hann ge närstående 

stöd.  

 

Resultatet visar att kommunikationen ibland var det svåraste hindret att övervinna i mötet med 

närstående. Förnekelse var ibland en reaktion som uppkom hos de närstående vid allvarliga larm. 

Detta försvårade omhändertagandet på platsen genom att det upplevdes svårt för deltagarna att nå 

fram till närstående som var stressade och chockade. Cullberg (2003, s. 95-97) skriver att 

människan använder försvarsmekanismer för att ibland överleva psykiskt. Detta är en helt normal 

företeelse som används när en människa blir utsatt för något den har svårt att hantera. 

Försvarsmekanismens uppgifter är att dosera ängslan vid konflikter inom individen och mellan 

individen och dess omgivning. Grundförsvaret är bortträngning, vilket innebär att en föreställning 

utesluts från medvetandet för att slippa en konfrontation. Förnekande är en slags bortträngning. 

Engström och Söderberg (2007) menar att det är särskilt krävande att möta föräldrar till svårt sjuka 

barn. Ibland förstår inte närstående hur allvarlig en situation är och det upplevs svårt för 

sjuksköterskor att ta beslut åt dem gällande patientens vård. 

 

Resultatet visar vidare att språksvårigheter, då närstående varken förstod eller kunde prata svenska 

eller engelska, bidrog till att skapa osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna. Det var svårt att veta 
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om de närstående förstått vad de försökt att förmedla och dels var det svårt att få berättat för sig vad 

som inträffat. Osäkerheten ledde ofta till att barnet och dess närstående togs med till annan 

vårdinstans för att deltagarna inte vågade riskera att något skulle inträffa om barnet lämnades 

hemma. Benzein et al. (2008) menar att sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i att möta 

närstående från främmande kulturer. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 178-181) menar att 

språket är ett av de viktigaste kommunikationsredskapen. Den verbala kommunikationen skapar 

samförstånd och behövs för att skapa kontakt. Missförstånd kan lätt förekomma om den person som 

vårdpersonalen pratar med inte behärskar det svenska språket. Om kommunikationen sker på 

engelska kan språkbrister finnas hos sjukvårdspersonalen som då lätt kan göra felaktiga tolkningar. 

Att dessa språksvårigheter kan uppstå är något som vårdpersonalen måste vara medveten om och 

beakta. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 182) skriver vidare att vårdpersonal måste ha 

kännedom om att dessa missförstånd också kan ske i den icke-verbala kommunikationen då bland 

annat ansiktsuttryck och gester kan betyda olika i olika kulturer. För att underlätta möten med 

människor från andra kulturer föreslås att vårdpersonal ska få mer kunskap om hälso- och 

sjukvårdens kulturella dimensioner. En bättre utbildning om främmande kulturer kan öka 

vårdpersonalens kompetens för interkulturell kommunikation (Barbosa da Silva & Ljungquist, 

2003, s. 199-200). 

 

Resultatet visar att trots att det ansågs viktigt att de närstående var nära barnet vid 

omhändertagandet var deltagarna ibland tvungna att förflytta de närstående från platsen då de på 

grund av stress förhindrade vården i det akuta skeendet. Detta i enlighet med Benzein et al. (2008), 

där det framkommer att sjuksköterskor ibland vill skydda patienten från närstående genom att hålla 

dem borta. Cullberg (2003, s. 41-45) menar att en människa kan drabbas av en traumatisk kris vid 

en yttre händelse som hotar tryggheten. Krisen kan utlösas vid hot om förlust av en närstående 

människa. Vid en mycket oväntad, dramatisk händelse kan en person i upp till någon dag vara i en 

akut chockfas. Under denna fas kan den chockade personen bete sig, för omgivningen, märkligt 

genom att till exempel rusa omkring i full panik. 

 

Resultatet visar att utbildning riktad mot att bemöta närståendes känslor och reaktioner var något 

som deltagarna saknade. Att kunna möta närstående och hjälpa dem att hantera situationen ansågs 

viktigt men svårt. Det framkom att det ansågs svårt att utbilda sig i att möta närstående och att det 

bästa sättet att bli bättre i mötena var genom att skaffa sig erfarenheter. Detta behov är något som 

identifieras i Hallgrimsdottirs (2000) studie. Där uppmärksammas att endast en liten andel av 

sjuksköterskorna anser att de fått adekvat utbildning i att möta närståendes psykosociala behov. 

Resultatet visar att deltagarna ofta kände sig maktlösa inför närståendes känslor av sorg och att de 
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önskade att det fanns något konkret att göra för att underlätta för de närstående. Hallgrimsdottir 

(2000) menar att för att förbättra sjuksköterskors möjlighet att vara ett stöd till sörjande närstående 

krävs en ökad förståelse om sorg. 

 

Resultatet visar att deltagarna ofta försökte distansera sig och undanhålla sina egna känslor för att 

kunna fokusera på omhändertagandet. Jonsson och Segesten (2003) beskriver att 

ambulanssjuksköterskor försöker distansera sig från patienten och dess närstående för att slippa 

känna sig sårbara. Ambulanssjuksköterskorna i denna studie beskrev att de kunde tänka tillbaka på 

larm där de mött närstående till sjuka och skadade barn. Minnena dröjde sig kvar och de blev 

berörda trots att det gått flera år sedan mötet. Jonsson och Segestens (2004b) studie visar att 

påminnelser och långvariga minnen av traumatiska larm med barn kan leda till utmattning och post 

traumatiskt stressyndrom. Resultatet i denna studie visar vidare betydelsen av emotionellt stöd 

genom att samtala med sina kollegor och få tillgång till debriefing för att lyckas hantera sina 

upplevelser. Detta överensstämmer med tidigare studier (Jonsson & Segesten, 2003, 2004a; Suserud 

& Haljamäe, 1997; Svensson & Fridlund, 2008; Hallgrimsdottir, 2000) som menar att för att kunna 

hantera omvälvande känslor och kunna lämna stressfulla händelser bakom sig är det av stor vikt att 

personalen får ventilera sina känslor. Bearbetning genom att samtala med kollegor och få dela med 

sig av händelsen för att på så sätt konfrontera sina intryck och reaktioner är betydelsefullt. Det är 

viktigt att få stöd, bekräftelse och att få dela händelsen med någon de känner sig trygga med. För att 

detta ska fungera anser Jonsson och Segesten (2003) att det är viktigt att ledningen inom 

ambulanssjukvården tillhandahåller möjligheten för personalen att få prata om sina upplevelser. 

Uppföljning med debriefing inom 24 timmar eftersträvas efter känslomässigt påfrestande händelser 

(Suserud och Haljamäe, 1997). I vår studie framkom även betydelsen av att få stöd och närhet från 

sin familj. Sjuksköterskor i Hallgrimsdottirs (2000) studie framhäver att en viktig del i 

bearbetningen är att få prata med sin familj och sina vänner. 

 

Resultatet visar att deltagarna efter omhändertagandet hade funderingar kring om de hade gjort allt 

de kunnat i mötet med barnet och dess närstående. För att kunna gå vidare efter en påfrestande 

händelse var det önskvärt för deltagarna att få uppföljning om hur det gått för familjen. Trots att 

uppföljning efterfrågades var detta något som sällan tillgodosågs, vilket försvårade deltagarnas 

möjlighet att få ett avslut. Brist på uppföljning sågs även i Hallgrimsdottirs (2000) studie, där det på 

grund av tidsbrist och dålig möjlighet till uppföljning sällan inhämtas återkoppling från den 

drabbades närstående om hur de uppfattar sjuksköterskans omvårdnad. Brist på uppföljning 

förekommer också inne på sjukhuset. Engström och Söderberg (2007) beskriver att IVA-

sjuksköterskor uttryckt önskemål om att få uppföljning av svårt sjuka patienters närstående för att 
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på så sätt kunna veta hur de upplever vårdtiden och vad de skulle kunna förbättra. Vid de relativt få 

tillfällen ambulanssjuksköterskorna i denna studie fick uppföljning upplevdes det som positivt. Att 

få träffa närstående i efterhand upplevdes ofta känslosamt och deltagarna fick vid dessa tillfällen 

höra från de närstående att de gjort allt de kunnat, vilket underlättade bearbetningen av det 

inträffade. 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta närstående vid vård av akut sjuka 

och skadade barn använde vi oss av en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ design är att föredra när forskaren vill upptäcka mening och avslöja flera verkligheter 

(Polit & Beck, 2008, s. 354). Om forskaren vill veta vad människor tänker, känner och tror är det 

effektivaste sättet att samla information genom att fråga dem om det. Genom att be någon berätta 

om sina upplevelser fås information som vore nästintill omöjligt att inhämta på andra sätt (Polit & 

Beck, 2008 s. 369). 

 

Utifrån syftet ansågs att ett ändamålsenligt urval var det mest lämpliga för studien (jfr. Polit & 

Beck, 2008, s. 355-356). Inom kvalitativ forskning finns det inga regler för hur stort urvalet måste 

vara utan det som avgör är hur informativt deltagarna kan beskriva sina upplevelser. Detta medför 

att datamättnad, som innebär att forskaren samlar information tills redundans är nådd, kan uppnås 

med ett relativt litet urval (Polit & Beck, 2008, s. 357). Efter att nio intervjuer var genomförda fanns 

tillräckligt med data för att ge svar på studiens syfte. Det var en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor i studien. Det skiljde 23 år mellan den yngsta och den äldsta deltagaren, de hade mellan 5 

och 18 års erfarenhet av ambulansyrket och hade varit ambulanssjuksköterskor mellan 1-6 år. Detta 

kan anses som en styrka i studien då spridningen på deltagarna vad gäller ålder och erfarenhet 

ökade möjligheterna till variation i svaren. Detta i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 

som menar att skillnader på ålder, kön och erfarenheter ökar chansen att belysa forskningsfrågan 

från olika aspekter. Deltagarna hade många års erfarenhet inom ambulanssjukvården och hade vid 

de flesta barnlarmen även mött barnets närstående. Detta gjorde resultatet mer tillförlitligt då 

deltagarna hade lätt att relatera intervjufrågorna till aktuella patientfall. Generaliserbarhet är inte 

målet inom kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2008, s. 354). Däremot är en viktig fråga att beakta 

potentialen av överförbarhet av resultatet. Graden av överförbarhet av studieresultatet är en direkt 

funktion av likheten mellan provet av den ursprungliga undersökningen och människorna där 

resultatet kan tillämpas (Polit & Beck, 2008, s. 360). Deltagarna i studien representerade 

ambulanssjuksköterskor med varierande ålder och yrkeserfarenhet. Deltagarna representerade både 

det kvinnliga och det manliga könet. Informationen från deltagarna var till största del 
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överensstämmande och de berättade om liknande upplevelser. Urvalet var representativt för 

ambulanssjuksköterskeyrket och resultatet går därför att överföra till liknande situationer.  

 

Vi delade upp datainsamlingen och genomförde fyra respektive fem intervjuer var. Detta på grund 

av att det geografiska avståndet mellan oss förhindrade att vi kunde genomföra intervjuerna 

tillsammans. Möjligtvis hade intervjuerna kunnat bli mer informativa om vi gjort dem tillsammans 

eftersom vi då kunnat hjälpas åt att ställa följdfrågor för att få djupare sammanhang av deltagarnas 

svar. För att deltagarna skulle få samma frågor när intervjun genomfördes arbetade vi tillsammans 

fram en intervjuguide som låg till grund för intervjuerna (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 394). Vi såg en 

tendens till att vi under studiens gång blev bättre på att genomföra våra intervjuer. Det kan ses som 

en svaghet med vår studie att vi inte genomförde någon provintervju då det kunnat öka chanserna 

att alla intervjuer varit av samma kvalitet. Trots detta ansåg vi efter genomförda intervjuer att vi fått 

innehållsrika intervjusvar som svarade mot studiens syfte. Deltagarna fick bestämma tid och plats 

för intervjuerna. Polit och Beck (2008, s. 386) menar att platsen där intervjun ska äga rum bör vara 

lugn och tyst för att minska distraherande moment som kan påverka datainsamlingen. För att 

eftersträva detta genomfördes samtliga intervjuer i konferensrum på deltagarnas arbetsplats för att 

vi skulle få vara ostörda. Intervjuerna genomfördes under arbetstid. En av intervjuerna fick snabbt 

avbrytas på grund av att deltagaren fick ett larm. Detta upplevdes dock inte negativt av deltagaren, 

som kände att hon fick tid att fundera igenom vad hon ville säga. När deltagaren återkom till 

ambulansstationen valde vi i samråd att genomföra intervjun helt från början. Vi är medvetna om att 

intervjuerna kan ha påverkats av att de genomfördes under arbetstid. Det kan ha uppfattats 

stressande för deltagarna att de kunde få ett larm under intervjun, men ingen av deltagarna påtalade 

detta. Det är därför inte troligt att detta har påverkat resultatet. Polit och Beck (2008, s. 400-401) 

menar att avbrott och andra distraherande faktorer är ett vanligt problem vid intervjuer. Ibland går 

inte intervjun att fortsätta varpå den får bokas om till ett senare tillfälle.  

 

Vi arbetar båda som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och har 1 respektive 4 års erfarenhet 

av yrket. Våra tidigare erfarenheter kan ha påverkat vår tolkning av resultatet. Dessutom kan vår 

förförståelse ha haft en negativ inverkan på datainsamlingen då risk finns att vi inte ställde 

tillräckligt med följdfrågor. Forskarens egna erfarenheter och hypoteser kan påverka kvaliteten av 

studien då risk finns att forskaren omedvetet kommunicerar sina förväntningar till deltagarna (Polit 

& Beck, 2008, s. 197). 

 

Trovärdighet och exakthet i kvalitativa studier kan påverkas av deltagarna. Forskaren kan inte vara 

säker på att deltagaren känner eller beter sig så som han berättar. Forskaren kan heller inte vara 
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säker på att deltagaren talar sanning, särskilt om det sanna svaret skulle innebära att deltagaren 

avslöjar något pinsamt eller någon åsikt eller beteende som inte är socialt accepterat. Forskaren ska 

alltså vara medveten om att strävan efter att visa sig från den bästa sidan kan komma i konflikt med 

sanningen (Polit & Beck, 2008, s. 369). Vi upplevde att en bra kontakt skapades med deltagarna och 

vi tror att en bidragande orsak till det var att vi var bekanta med dem sedan tidigare då vi mötts i 

vårt arbete. Det kan också ha varit en fördel att vi var bekanta med varandra då det kan ha bidragit 

till att deltagarna känt sig bekväma och på så sätt upplevt det lättare att prata med oss. Detta kan 

dock även ses som en nackdel att det fanns risk att deltagarna inte ville visa sig sårbara och därmed 

inte svarat helt sanningsenligt på intervju frågorna. Deltagarna i studien upplevdes vara 

sanningsenliga. De blev många gånger personliga där de berättade om privata känslor som de 

upplevt. För att minimera risken att deltagarna inte ville svara ärligt lovades anonymitet och att allt 

material skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Vi analyserade våra insamlade texter enligt tematisk innehållsanalys (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant av den som genomfört intervjun och vi arbetade sedan 

tillsammans med att ta ut hanterbara meningsenheter utan att gå miste om texternas innebörd. 

Mycket tid ägnades åt den latenta fasen genom att identifiera det underliggande budskapet i våra 

valda kategorier. En fortlöpande dialog fördes mellan oss och vi tog även hjälp av vår handledare 

för att få nya synvinklar och användbara tips. 

 

Konklusion 

Studien visar att ambulanssjuksköterskorna ansåg att närstående var en viktig resurs vid 

omhändertagandet av barnet. För att relationen med närstående skulle bli så bra som möjligt var det 

viktigt att tillgodose deras enskilda behov men detta ansågs ibland svårt och psykiskt påfrestande 

för ambulanssjuksköterskorna. Bakomliggande orsaker till dessa upplevelser kan vara brist på 

kunskap om hur deltagarna på bästa sätt ska bemöta närstående. Ambulanssjuksköterskor kan känna 

en osäkerhet på grund av att barn är en sällsynt patientgrupp, vilket kan leda till att de kan ha svårt 

att upprätthålla sina kunskaper i att vårda barn och möta dess närstående. Deltagarna ansåg att det 

var via erfarenheter som deras trygghet växte fram när det gällde att möta närstående vid vård av 

akut sjuka och skadade barn. Utbildning och upprätthållande av kunskap är därför central. Då det 

var svårt att finna studier som kunde ge oss ökad förståelse om hur ambulanssjuksköterskor 

upplever mötet med närstående till akut sjuka och skadade barn anser vi att mer forskning behövs 

kring det aktuella ämnet. Resultatet i denna studie visar betydelsen av att ta del av närståendes 

upplevelser för att förstå vilka behov de har varpå forskning utifrån hur närstående till akut sjuka 

och skadade barn upplever mötet med ambulanssjuksköterskor behövs.
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         Bilaga 1  

 
 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Till ansvarig enhetschef/verksamhetschef inom ambulanssjukvården. 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor som i vår specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vill 
genomföra vårt examensarbete gällande prehospitalt bemötande av närstående vid 
omhändertagande av akut sjuka och skadade barn. Syftet med studien är därför att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta närstående vid vård av akut sjuka och skadade 
barn prehospitalt. Studien kommer att genomföras genom 8-10 individuella intervjuer. Deltagare 
från två ambulansstationer kommer tillfrågas om deltagande i studien. 
 
Vi önskar genomföra intervjuerna under mars 2012. Deltagarna kommer informeras både muntligt 
och skriftligt om studiens syfte och intervjuns genomförande. Efter deltagarnas informerade 
samtycke kontaktas deltagarna per telefon för att överenskomma om tid och plats för intervjun. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 30-60 minuter och kommer spelas in med hjälp av en diktafon. Det 
inspelade materialet kommer sedan skrivas ut ordagrant och allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att ingen deltagare kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Det 
insamlade materialet kommer att raderas när examensarbetet är godkänt och färdigställt.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
ange orsak.  
 
 
Undertecknad enhetschef/verksamhetschef godkänner härmed genomförandet av intervjustudien 
såsom beskrivits ovan.  
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Petter Bergius                        Eva Nilsson        Lisa Skär,  
Leg. Sjuksköterska                Leg. Sjuksköterska                Handledare 
Student     Student        Biträdande professor 
                                    Luleå Tekniska Universitet 
070-xxx xx xx                       073-xxx xx xx       0920-491000 vx 
epeebi-0@student.ltu.se        evaino-1@student.ltu.se         lisa.skar@ltu.se 
 

mailto:epeebi-0@student.ltu.se
mailto:evaino-1@student.ltu.se
mailto:lisa.skar@ltu.se
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         Bilaga 2 

 
 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Ambulanssjuksköterskor ställs många gånger inför svåra och pressade situationer, inte minst vid 
omhändertagandet av svårt sjuka och skadade barn och deras närstående. Larm där barn är 
inblandade väcker ofta starka känslor hos både personal och barnets närstående. Syftet med denna 
studie är därför att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta närstående vid vård av 
akut sjuka och skadade barn prehospitalt. 
 
Vi är två sjuksköterskor som i vår specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 
genomför vårt examensarbete gällande prehospitalt bemötande av närstående vid omhändertagande 
av akut sjuka och skadade barn. Härmed tillfrågas du som arbetar som specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvården med minst två års yrkeserfarenhet om du vill delta i denna studie. Medverkan 
innebär att delta i en individuell intervju, som beräknas ta mellan 30-60 minuter. Intervjun kommer 
att spelas in med hjälp av en diktafon och sedan skrivas ut ordagrant. Det insamlade materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen deltagare kommer att kunna identifieras 
i examensarbetet. Det är endast vi studenter och vår handledare som kommer att ha tillgång till 
intervjuerna.  
 
Ansökan om etikprövning för studien sker till etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, 
Luleå tekniska universitet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan förklaring. Allt insamlat material kommer att raderas när examensarbetet är 
godkänt och färdigställt. Examensarbetet kommer sedan att publiceras vid Luleå tekniska 
universitet via http://pure.ltu.se/portal/ 
 
Om du önskar delta i denna studie ber vi dig fylla i svarstalongen och returnera i bifogat 
svarskuvert. Vi kommer därefter att kontakta dig per telefon för att avtala tid och plats för intervjun.  
Vid eventuella frågor angående examensarbetet är du välkommen att kontakta oss på nedanstående 
kontaktuppgifter. 
 
 
Petter Bergius     Eva Nilsson   Lisa Skär 
Leg. Sjuksköterska                 Leg. Sjuksköterska   Handledare  
Student      Student   Biträdande professor 
     Luleå Tekniska Universitet 
070-xxx xx xx                       073-xxx xx xx  0920-491000 vx 
epeebi-0@student.ltu.se        evaino-1@student.ltu.se       lisa.skar@ltu.se 
 

http://pure.ltu.se/portal/
mailto:epeebi-0@student.ltu.se
mailto:evaino-1@student.ltu.se
mailto:lisa.skar@ltu.se
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie 
 
 

 
 
 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen och är medveten om att jag när som helst under studiens 
gång kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak.  
 
 
 
          [   ]  Jag önskar bli kontaktad för mer information om studien. 
 
 
 
          [   ]  Ja, jag önskar deltaga i studien.  
 
 
 
 
 
Namn: ………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………. 
 
E-post: ………………………………………………………… 
 
Datum och underskrift: ………………………………………. 
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Intervjuguide     Bilaga 3 

 

Bakgrundsfrågor: 

Kön. 

Ålder. 

- Hur många år har du arbetat inom ambulansyrket? 

- Hur många år har du arbetat som ambulanssjuksköterska? 

- Kan du uppskatta ungefär hur många larm du varit på där barn varit inblandade? 

- Vilka erfarenheter har du av att möta närstående till barn som är akut sjuka eller skadade? 

- Kan du berätta om en specifik händelse när du mött närstående till ett akut sjukt eller skadat 

barn? 

- Kan du berätta om en specifik händelse där mötet med närstående till det akut sjuka eller 

skadade barnet har blivit bra? 

- Kan du berätta om en specifik händelse där mötet med närstående till det akut sjuka eller 

skadade barnet blivit mindre bra? 

- Kan du beskriva hur du känner när du får ett larm där ett barn är inblandat på grund av akut 

sjukdom eller skada. 

- Kan du beskriva på vilket sätt du förbereder dig på väg till det akut sjuka eller skadade barnet? 

- Kan du beskriva hur du resonerar kring mötet med barnets närstående på väg till hämtplatsen? 

- Hur upplever du mötet med det akut sjuka eller skadade barnets närstående? 

- Upplever du att det finns något som försvårar eller underlättar omhändertagandet av det akut 

sjuka eller skadade barnet på platsen? 

- Upplever du några svårigheter vid ställningstagande av lämplig vårdnivå för barnet? Hur känns 

det att delge en närstående detta beslut? 

- Hur upplever du ditt bemötande gentemot närstående till ett akut sjukt eller skadat barn? 

- Kan du beskriva hur du upplever omhändertagandet av det akut sjuka eller skadade barnet och 

dess närstående under transporten in till sjukhuset? 

- Kan du beskriva om det finns för- eller nackdelar med att låta närstående vara nära barnet under 

transporten? 

Finns det tillfällen då du upplever det olämpligt att närstående finns nära barnet under transport in 

till sjukhus? 

- Kan du beskriva hur du upplever överlämnandet av det akut sjuka eller skadade barnet och dess 

närstående på sjukhuset? 

- Hur bearbetar du en jobbig händelse där ett akut sjukt eller skadat barn och dess närstående varit 

inblandad? 
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- Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att möta en närstående till ett svår sjukt eller 

skadat barn? 

- Har du specifika utbildningar riktade mot omhändertagande av barn? I så fall vilka? 

- Har du specifika utbildningar riktade mot bemötandet av det akut sjuka eller skadade barnets 

närstående? 

 

Uppföljningsfrågor: 

 

- Kan du beskriva/utveckla det mer? 

- Vad tror du det kan bero på? 

- Vad tänkte/kände du då? 

- Hur upplevde du det? 

- Hur menar du då? 

- Kan du förklara det? 

- Varför tror du att det är/var så? 

- Kan du ge något exempel? 

- Hur hanterade du det?   

      

    


