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Abstrakt 

Bakgrund: Att vara förälder till svårt sjuka barn är stressande och innebär en stor påfrestning. 

Även andra anhöriga, såsom mor- och farföräldrar påverkas av svår sjukdom hos barn i 

familjen. Känslor av skuld, rädsla och chock är vanligt. Individuell information, stöd och 

delaktighet i vård och omvårdnad kan inge en känsla av trygghet. 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga till svårt 

sjuka barn. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes för att uppnå studiens syfte. Inklusionskriterierna 

var sjuksköterskor med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården. I 

undersökningen deltog 4 sjuksköterskor som intervjuades med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier; Att anhörig glöms bort; Att känna förståelse 

och skapa förtroende till anhöriga; Att ha svårt att nå anhöriga; Öka tryggheten genom 

delaktighet. Resultatet visade att den stress ambulanssjuksköterskor känner vid larm med barn 

kan leda till att anhörigas behov inte uppmärksammas. Prioriteten ligger på det primära 

omhändertagandet varefter anhöriga görs delaktiga. Möjligheten att göra anhöriga delaktiga i 

vård och omvårdnad sågs som viktigt och positivt av ambulanssjuksköterskor Detta främjades 

av en förtroendefull relation, där anhöriga kunde känna trygghet. Slutsatsen utifrån resultatet 

är att anhöriga glöms bort i det primära omhändertagandet av barnet. Ökad kunskap hos 

ambulanssjuksköterskor ökar möjligheten till ett gott bemötande av anhöriga vilket i sin tur 

främjar känslan av trygghet hos både barnet och de anhöriga. Kunskap som innebär att 

ambulanssjuksköterskor känner sig mer trygga i att omhänderta svårt sjuka barn, kunskap som 

hämtas från tidigare erfarenheter, utbildningar från läkare eller sjuksköterskor som tar hand 

om sjuka barn dagligen. 

 

 

Nyckelord: Ambulans, sjuksköterskor, bemötande, anhöriga, omvårdnad.   
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Bakgrund 

Att vara förälder till svårt sjuka barn är stressande och innebär en stor påfrestning. Stressen 

kan bli så påtaglig att anhöriga till exempel slutar äta, ta hand om sin personliga hygien, och 

får sömnsvårigheter. Även mor- och farföräldrar påverkas av barnbarnets sjukdom och kan 

uppleva känslor av skuld, rädsla, chock och misstro. Belastningen på anhöriga ökar ytterligare 

om det finns syskon hemma som också skall tas omhand (Foster, Whitehead, Maybee & 

Cullens, 2013).  

 

Den största orsaken till dödlighet hos barn under det första levnadsåret är plötslig 

spädbarnsdöd. Hos barn mellan 1-4 år är det medfödda missbildningar och trauma som är den 

främsta orsaken till dödsfall. Det som händer är att barnet drabbas av hypoxi eller 

cirkulationssvikt vilket i ett senare skede kan leda till hjärtstillestånd. I de flesta fall sker detta 

utanför sjukhuset vilket innebär att den prehospitala sjukvården är viktig. Den prehospitala 

sjukvården utgör en avgörande faktor i det akuta skedet av sjukdomen för att kunna ge 

livräddande åtgärder innan barnet anländer till sjukhus (Jewkes, 2001).   

 

Att arbeta prehospitalt innebär att behandla patienter i deras hem samt att lösa patientens 

situation på bästa möjliga sätt i den miljön. Den prehospitala miljön kan medföra svårigheter 

såsom till exempel dålig belysning eller störande ljud, vilket i sin tur kan påverka personalens 

möjligheter att göra adekvata bedömningar av patientens tillstånd (Jewkes, 2006). Vid larm 

till svårt sjuka barn är det i det akuta skedet svårt att lugna det sjuka barnet men genom att 

försöka lugna de oroliga anhöriga kan även barnen bli lugnare. För anhörigas möjlighet att 

känna trygghet krävs att sjuksköterskan är trygg i sin roll (Fowler et al., 2012). 

Ambulanspersonalen upplever att ett larm med svårt sjuka barn eller där barn är inblandade 

alltid är svåra. Stressen ökar markant och prestationsångest uppstår för att barns anatomi, 

fysiologi och beteende skiljer sig från de vuxnas. Mattson, Forsner och Arman (2011) 

beskriver att erfarenhet inger en trygghet då det innebär att personalen har haft möjlighet att 

öka på sin kunskapsbank. De flesta ambulanssjuksköterskor vill vid dessa situationer komma 

in till sjukhuset så fort som möjligt (Nordén, Hult & Engström, u.å.). 

 

Sjukvårdspersonal träffar patienter och anhöriga och arbetar med målet och ambitionen att 

förstå patienten och skapa trygghet för patienten men även anhöriga. I detta utgör 

kommunikationen med patienten och dennes anhöriga en viktig faktor (Fowler et al., 2012). 



5 

 

Ambulanssjuksköterskor har dock beskrivit att deras arbete underlättas vid omhändertagandet 

av sjuka barn om inte anhöriga håller i barnet utan håller sig en bit bort. Detta för att dem ska 

ha mer yta att arbeta och utföra åtgärder (Nordén, Hult & Engström, u.å.). Enligt Franco 

(2013) ökar dock barnets missnöje om föräldrar eller andra anhöriga inte finns i närheten som 

stöd för dem vid akuta situationer. Detta med anledning av att föräldrar är den primära trösten 

för barnet men att även mor och farföräldrar är viktiga för att skapa en känsla av trygghet och 

lugn hos barnet.  

 

Anhöriga upplever att när sjukvårdspersonal delar med sig, engagerar dem i barnens vård så 

mycket som de själv vill kan de uppleva situationen som hanterbar vilket ökar deras 

upplevelse av ett gott bemötande. Sjuksköterskor som gav individuell information, stöttning 

till anhöriga och anpassade uppgifter till anhöriga för att göra dem så delaktig i vården som 

dem vill ingav ett tryggt bemötande och känslan av att vara professionella (Spiers, Parker, 

Gridley & Atkin, 2011). Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) förbättras resultatet av den 

medicinska behandlingen och omvårdnaden när patienter och anhöriga känner trygghet. 

Sjuksköterskor bör således försöka skapa trivsel och lugn för dem. I nödsituationer skall de 

dock försöka hålla detta på en trivsam nivå genom att informera patienten samt anhöriga 

omedelbart och även ge uppdaterad information under hela processen, det vill säga patienten 

och anhöriga ska vara informerade hela tiden om vad som händer vilket resulterar till ökad 

trivsamhet hos alla parter. 

 

En god kommunikation med barnet och dennes familj är en viktig del i omvårdnaden. Att ge 

information som inte innehåller medicinska termer underlättar förståelsen om allt som händer, 

och varför det händer. Även information om olika behandlingsalternativ och möjlighet att 

kunna få vara med och besluta om olika behandlingar underlättar för anhöriga till svårt sjuka 

barn (Abib El Halal et al., 2013). Författarna menar dock att anhöriga får information 

angående tillstånd men att informationen inte alltid är begriplig och förståelig (Abib El Halal 

et al., 2013). Detta kan enligt Knapp och Mulligan-Smith (2005) bero på att föräldrar och 

anhöriga har annat ursprung och därför inte talar samma språk och inte heller engelska, 

och/eller att tillgången till tolk i den prehospitala sjukvården inte är tänkbar. De menar dock 

att möjligheterna till en god kommunikation underlättas om sjukhuset har god möjlighet till 

snabb kontakt med tolk. Kyno et al. (2013) menar att skriftlig information är väldigt 

uppskattat av anhöriga till svårt sjuka barn, då de efteråt när de känner sig mottaglig för 

information kan läsa den. En effektiv och begriplig information till anhöriga minskar stressen 



6 

 

hos anhöriga och leder till snabbare återhämtning för barnet. Genom att involvera anhöriga i 

barnens vård, att använda checklistor som gör att anhöriga blir mer delaktiga bidrar det till 

mindre ångest hos anhörige.  

 

Stressade situationer där barnet är akut sjuk utgör dock ett hinder att kunna involvera anhöriga 

i barnets vård (Ullmanm Long, Horn, Woosley & Coulthard, 2013). Enarson et al. (2012) 

beskriver att orsaken till att anhöriga blir stressade när deras barn är sjuk är att de får en 

känsla av hjälplöshet. En orsak som ökade anhörigas oro och stress var deras fråga om det var 

onödigt att åka ambulans. Solheim och Garratt (2013) nämner att en annan negativ syn som 

anhöriga får är om barnet blir felbehandlat, eller inte blir tillräckligt smärtlindrad. I Jewkes 

(2001) studie framkom det att det finns brister i det prehospitala omhändertagandet av sjuka 

barn. Att åka på larm där barn är inblandade ökar stressen hos vårdgivarna vilket i värsta fall 

påverkar och äventyrar vårdarbetet. En relation mellan anhörig och vårdpersonal ska bygga på 

lyhördhet och respekt. Som anhörig till barn blir det nödvändigt att ta viktiga beslut. Eftersom 

barn och ungdomar inte får föra sin egen tala på samma sätt som vuxna får, behöver alla som 

arbetar med dem bevaka att de får den bästa vård och behandling som krävs för dem.  

 

Rational 

Forskning om ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta svårt sjuka barn är 

omfattande och visar att de upplever det som mycket svårt. Ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att bemöta föräldrar och andra anhöriga till svårt sjuka barn är inte studerat i 

samma utsträckning. Detta examensarbete kan leda till ökad kunskap och medvetenheten 

kring ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn. 

Genom denna kunskap ökar tryggheter vilket leder till att  möjligheterna att utveckla och 

förbättra mötet med föräldrar och anhöriga ökar.  

 

Syfte 

Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjustudie gjordes för att uppnå examensarbetets syfte. Genom att använda 

en kvalitativ intervjustudie kan en ökad förståelse av personers upplevelser och erfarenheter 

fås. Kvalitativa intervjuer utmärkts genom att frågorna är enkla och raka men genererar i 



7 

 

komplexa och innehållsrika svar (Henricsson, 2012, s. 167; Trost, 2010, s.25, 32) 

 

Deltagare och Procedur 

Fyra ambulanssjuksköterskor deltog i denna studie. Inklusionkriterierna var att de skulle ha 

minst 2 års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården. Deltagarna rekryterades efter att 

verksamhetschefen på en ambulansstation i mellan Sverige tillfrågades och godkände att 

studien genomfördes på stationen. Efter godkännande, togs kontakt med sjuksköterskor på 

stationen och fyra var intresserade att medverka i studien. De fick ett informationsbrev 

angående studiens syfte och tillvägagångssätt, och även information att dem när som helst 

kunde avbryta studien utan att lämna orsak. Tillsammans med informationsbrevet följde ett 

skriftligt samtycke att delta i studien. Efter att samtycke getts bokades tid för intervju med 

deltagarna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88).  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamling. Under intervjun användes en 

intervjuguide (Bilaga 4) som säkerställde att alla frågor kommer att ställas till alla deltagare 

för att få svar på studiens syfte (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 766). Intervjuguiden bestod av 

specifika frågor, och deltagarna ombads att med egna ord besvara dessa. Följdfrågor ställdes 

vid behov, såsom ” Hur menar du då?”. Enligt Polit och Beck (2008, s. 394) vet intervjuaren 

vilka frågor som ska ställas, men kan inte förutsäga vad svaren blir, då intervjupersonen 

berättar med sina egna ord om sina erfarenheter. Platsen för intervju fick deltagarna själv 

bestämma, men platsen skulle vara ostört och inte heller åskådare skulle finnas i närheten 

därför valdes ett ostört rum på deras arbetsplats (jfr. Trost, 2010, s.65). Intervjun spelades in 

och varade i ca 30-40 min och därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant. 

 

Dataanalys 

Data analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Granhem och Lundman 

(2004). Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Meningar 

och fraser som innehåller viktig information som är relevant för studiens syfte extraherades 

och utgör meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter i 

syfte att korta ned texten men att meningen fortfarande behåller innehållet. De meningar som 

kondenserats kodades och grupperades för att återspegla budskapet i intervjuerna utifrån 

studiens syfte. Kodningen gör att av meningsenheter förkortas till koder som underlättar 
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sorteringen och även anlysprocessen.  Meningsenheter med liknande innehåll delades in i 

olika kategorier som till slut mynnade ut i 4 olika slutkategorier..  

 

Etik 

En etisk ansökan skickades in och godkändes av den etiska gruppen vid Luleå tekniska 

universitet. Verksamhetschef vid en ambulansstation i mellan Sverige fick därefter 

information om studien. Denne gav sitt godkännande både skriftligt och muntligt att utföra 

studien på stationen varefter kontakt togs med ambulanssjuksköterskor. Dem som gav sitt 

medgivande att delta i studien fick information om att studien är frivillig. De garanterades 

konfidentialitet och att när resultatet presenteras skall ingen kunna bli identifierad (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 88). Eftersom ämnet kan vara känsligt då dem kunde bli påminda om 

traumatiska upplevelser var intervjuaren lyhörd för känslor hos dem och visade även hänsyn 

till att dem kanske inte ville berätta om obehagliga upplevelser (jfr. Forsman, 1997). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier; Att anhöriga glöms bort; Att känna förståelse och 

skapa förtroende till anhöriga; Att ha svårt att nå anhöriga; Öka tryggheten genom kunskap 

och delaktighet. Resultatet presenteras nedan med brödtext och citat.  

 

Att anhöriga glöms bort  

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de redan när larmet går och det visar sig att det rör sig 

om barn blir stressade. Ju mindre information dem får av larmet desto allvarligare tror de att 

barnets tillstånd är. Detta kan leda till att de redan innan de möter upp anhöriga har ett 

stresspåslag. Ambulanssjuksköterskor upplever att de trots erfarenhet inom yrket får ett ökat 

stresspåslag när de kommer fram och ser att barnet är allvarligt sjuk och eller skadat. Fokus 

läggs då på att förbättra situationen för barnet vilket de beskrev ibland innebär att anhöriga 

glöms bort i början. Stressen kan ibland medföra att de tappar kontrollen över situationen 

vilket i sin tur leder till att de får tunnelseende. Först när de återfått kontrollen beskriver de att 

de kan släppa in anhöriga. 

 

Ja, alltså när det är sjuka barn eller vuxna är det så att man nästan inte ser anhöriga. 

 

Man påbörjar behandlingen och koppla i ordning sen kan man ta sig an anhöriga. 
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Ambulanssjuksköterskor beskrev att de också upplevde att larm där barn är inblandade har en 

större chans att ”fastna” i minnet. De beskrev att dessa larm lång tid efteråt kändes som om de 

vore igår. Orsaken till detta trodde de var bristande erfarenhet av att behandla barn och 

bemöta deras anhöriga vilket ger ett stresspåslag. 

 

Att känna förståelse och skapa förtroende till anhöriga  

Ambulanssjuksköterskor beskrev att det hos anhöriga kunde infinna sig en viss känsla av 

trygghet när ambulansen väl var på plats och att om de som personal höll sig lugn och trygg 

fick de oftast anhörigas förtroende. Föräldrar med fler än ett barn var också lugnare och 

tryggare i situationen, vilket beskrevs av ambulanssjuksköterskor underlätta mötet och 

omhändertagandet av barnet.  

  

Det känns som vår klädsel, gester och röstläge påverkar föräldrar, men visst är det 

olika beroende på hur föräldrarna reagerar. 

 

Jag upplever också att när man träffa anhöriga, om man kan sprida lugn och trygghet 

kan man känna att man får anhörigas förtroende. 

 

Det är alltid lite speciellt då det är ett barn, det är skillnad på föräldrar som har 

deras första barn som insjuknar än om det är deras 3dje barn.  

 

Ambulanssjuksköterskor som har egna barn beskrev att de upplever sig ha en viss fördel när 

de möter föräldrar till svårt sjuka barn. Dem försöker sätta sig in i hur föräldrar har det och 

deras känslor när barnet är sjukt, vilket de tycker är lättare när de själv blivit förälder. De 

beskriver att de tidigare trodde att de visste hur föräldrar kunde känna, men att de förstått att 

de inte kunnat sätta sig in deras situation. Däremot beskriver ambulanssjuksköterskor som har 

barn att de känner ett större stresspåslag och reaktion när barnet dem hämtar är i samma ålder 

som deras egna barn. Är barnet svårt skadad beskrev de sig bli väldigt påverkade psykiskt, 

vilket underlättades av samtal med till exempel en kollega. 

 

Det gäller att om dem är chockade eller gripna, speciellt när man själv är förälder är 

det lätt att identifiera sig i deras roll. Man tror sig förstå hur dem känner och varför 

dem reagerar som de gör. 
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Att ha svårt att nå anhöriga 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att när anhöriga är lugna och lugnt och sansat kan förklara 

vad som har hänt kan de som personal snabbt få en inblick i situationen vid hämtningsplatsen 

och barnets tillstånd. Situationer som gör det svårt med kommunikation och information är 

när anhöriga är så chockade att det inte går att få någon kontakt med dem. En 

ambulanssjuksköterska beskrev; 

  

Det har hänt i situationer där barnet är allvarligt skadad eller avlidit och dem 

krampaktigt håller i barnet och det går liksom inte att nå dem, det går inte att 

kommunicera ingen kontakt och i dem situationer har då jag och min kollega tagit 

barnet ifrån anhöriga. 

 

Anhöriga kan reagera med allt från att vara apatiska eller vara frustrerade där dem står och 

slår i en vägg, vilket gör det svårt att nå dem och kunna vare sig få information eller ge dem 

tröst. Ambulanssjuksköterskor beskrev att vissa anhöriga också kan göra saker som dem tror 

är rätt för barnet men som kan förvärra situationen på grund av okunskap vilket gör att arbetet 

blir svårt för dem då dem först måste försöka övertala anhöriga och ge dem rätt information.  

 

Anhöriga har handlat i god tro och gör vad som dem tro är bäst för barnet, till 

exempel barn med feberkramper och dem pälsar på barnet massa kläder och då kan vi 

få ha långa diskussioner och det finns andra situationer där dem tror gör det bästa för 

barnet men att de kan skada eller hindra vårt arbete. 

 

Anhörigas reaktion till alla känslor som dem uttrycker när deras barn är sjukt orsakas oftast av 

att dem är i chock, är stressade och vet inte hur dem skall göra. Ambulanssjuksköterskor 

beskriver att det då krävs ett större ansvar från dem att informera anhöriga. Att då först ta 

kontakt med barnet om det är möjligt och prata lugnt med denne kunde lugna även anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att när anhöriga såg att deras barn lyssnade och såg upp till 

personalen, blev de tryggare i situationen. Andra orsaker till att svårigheter kunde uppstå 

beskrevs vara till exempel språkförbistringar. 
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Öka tryggheten genom kunskap och delaktighet 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de kände trygghet i sitt arbete och i sitt möte med 

Anhörig när de hade kunskap inom området. Sätt för att öka kunskapen beskrevs vara till 

exempel genom att få ta del av föreläsningar av läkare eller sjuksköterskor som omhändertar 

barn och anhörig dagligen. Genom att få ta del av deras personliga erfarenheter och tips, 

beskrevs deras egen medvetenhet och förmåga att kunna möta anhörig till svårt sjuka barn 

öka. Annat som underlättade ett tryggare och lugnare bemötande av anhörig var ökad 

erfarenhet av att ha varit på fler larm med barn inblandade. Andra saker som beskrevs vara till 

hjälp var att ha tydliga behandlingsriktlinjer att falla tillbaka på och att kunna prata igenom 

fallet tillsammans med en kollega och utvärdera vad de gjort och vad de behövde ändra till 

nästa gång. 

 

Men ju fler gånger man är med på de[larm med barn] ju mer rutin får man och de 

gäller att man pratar med kollegan efteråt om vad man varit med om vad vi gjort och 

vad kan vi göra bättre, att prata om situationen stärker man sig själv inför nästa gång 

man är med om liknande situation. 

 

Annat som beskrevs öka känslan av trygghet i mötet med anhöriga till svårt sjuka barn var att 

känna sig trygg och samspelt med sin kollega. I och med att det vid akuta situationer blir 

annorlunda stämning beskrev ambulanssjuksköterskor att de var tryggare och lugnare om de 

jobbade med en som de var van att jobba med och som jobbade på samma sätt som dem själv. 

Detta beskrevs främst vara kollegor som de kände väl och som de arbetat länge med samt dem 

som hade liknande värderingar som dem själv. Vid dessa tillfällen beskrevs arbetet flyta på, de 

visste vad den andra gjorde och vad de kunde förvänta sig av varandra.  

 

Ökad trygghet beskrev ambulanssjuksköterskor att de upplevde även när de kunde få 

Anhöriga att hjälpa till med att undersöka sitt barn. I och med att barn bli rädda då främmade 

människor kommer fram, beskrevs det som viktigt att Anhöriga kunde vara delaktiga vid 

omhändertagandet av barnet. Målet var därför att lugna ner Anhöriga så pass mycket att dem 

kunde delta i vården och de tillsammans kunde hjälpas åt att öka tryggheten vid 

omhändertagandet.  

 

 Många gånger är anhöriga en tillgång när man ska möta ett sjukt eller skadat barn, 

att man få anhöriga delaktig i vården om barnet  
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Diskussion 

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

anhöriga till svårt sjuka barn. I resultatet framkom fyra kategorier; Att anhöriga glöms bort; 

Att känna förståelse och skapa förtroende till anhöriga; Att ha svårt att nå anhöriga; Öka 

tryggheten genom kunskap och delaktighet 

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskor upplever att de i akuta situationer med 

svårt sjuka barn kan glömma bort anhöriga. De beskrev att de initialt fokuserade på att 

omhänderta barnet och först därefter kunde ta hand om anhöriga. De beskrev att deras 

stresspåslag gjorde att det blev svårt att släppa in anhöriga och förklara för dem vad det är 

som händer. De menade att de fick ett tunnelseende. Regehr, Goldberg och Hughes (2002) 

visade att sjuksköterskor avgör sitt agerande beroende på vilket situation dem hamnar i. Att 

arbeta i svåra situationer, såsom med skadade barn menar författarna leder att sjuksköterskor 

får en skyddsmekanism som innebär att ”hård hud” utvecklas. Detta i sin tur leder till att 

stressen som uppstår vid till exempel larm med barn, gör att omhändertagandet av barnet 

prioriteras före omsorg om föräldrar och anhöriga. Även Merighi, Pinto de Jesus och Santin 

de Oliveira (2011) visar att sjuksköterskor kan bli mer stressad i situationer där föräldrar och 

anhöriga till barnet är oroliga och frågar mycket under den kritiska fasen. Detta kan leda till 

att sjuksköterskan har svårt att fokusera på barnet och ibland tvingas lösa situationen genom 

att be anhöriga backa för att inte hindra dem i deras arbete. Den slutsatsen som kan dras 

utifrån detta är att det som sjuksköterska är viktigt att lugna sig själv först, för att först 

därefter försöka informera anhöriga och låta dem ta mer plats och låta dem vara med i 

omvårdnaden av barnet. I resultatet i denna studie framkom att larm där barn är inblandade 

har betydligt lättare att ”fastna” i minnet hos ambulanssjuksköterskor. Orsaken ansågs vara 

bristande erfarenhet av att omhänderta svårt sjuka barn och att bemöta deras anhöriga. 

Regehr, Goldberg oh Hughes (2002) visade att sjusköterskor påverkas av att föräldrar och 

anhöriga är stressade. De visade att sjuksköterskor bör vara känslomässigt distanserade och 

dukunna hantera svåra situationer vilket det prehospitala omhändertagandet innebär. 

Författarna menar dock vidare att ökad erfarenhet minskar stressen och ökar självförtroendet 

hos ambulanspersonal.  

 

I resultatet i denna studie framkom att ambulanssjuksköterskor upplevde att föräldrar kunde 
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bli lugna bara av att de kom fram till hämtningsplatsen. Var dem då lugn och trygg ökade 

möjligheten att få föräldrarnas förtroende. I resultatet framkom också att 

ambulanssjuksköterskor som hade egna barn, hade lättare att sätta sig in i föräldrarnas 

situation och deras känslor. Detta sågs som en fördel samtidigt som det beskrevs som en 

nackdel då de blev mer psykiskt påverkade av att omhänderta barn i deras egna barns ålder. 

Dessa gånger upplevde de också att det var svårare att bemöta de anhöriga på ett bra sätt. 

Sterud, Ekeberg och Hem (2006) visade att ambulanspersonal löper 21.5 procents högre risk 

att drabbas av psykiska åkommor såsom till exempel depression och post traumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Att utsättas för traumatiska händelser i arbetet utgör en avgörande 

orsak till detta, liksom hög larm frekvens. I denna studies resultat framkom att 

ambulanssjuksköterskor döljer sin inre stress för att underlätta och lugna anhöriga, så länge 

dem kände att dem själva kunde hålla sig lugna underlättade omhändertagandet och 

bemötande av anhöriga. Även här är det möjligt att se vikten av att ha någon att kunna 

ventilera sina tankar och funderingar med.  

 

Resultatet i denna studie visade att ambulanssjuksköterskor upplevde det som svårt att möta 

och bemöta anhöriga till svårt sjuka barn när de anhöriga var chockade. Dessa gånger 

beskrevs de anhöriga vara onåbara, och svåra att vare sig ge information eller tröst till. 

Abolahassani, Babaee och Eghablai (2013) beskriver att anhöriga reagerar väldigt olika i 

chocktillstånd allt från förnekande, ilska, ångest otålighet och att vara ledsen. Att det drabbar 

ens barn något är en mardröm för alla föräldrar och anhöriga. För föräldrar är den naturliga 

upplevelsen att deras barn inte ska vara sjuka, varför förändringen från att de ena dagen varit 

frisk och kry och nästa dag blivit sjuk, skapar känslor av oro och ångest. I denna studies 

resultat beskrevs även att till exempel språkförbistring kunde förorsaka svårigheter i 

bemötandet av anhöriga till svårt sjuka barn. Studier (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & 

Neri, 2009) visade att språket kan utgöra en svårighet i mötet med familjer som inte har 

svenskt ursprung. Om sjuksköterskan och anhöriga och barn inte talar gemensamt språk kan 

omhändertagandet av barnet försvåras. Författarna visade vidare att om sjukvårdspersonal inte 

visar förståelse för familjens traditioner kan den svenska sjukvården ”trampa” på deras sätt att 

leva eller att deras traditioner försvårar omhändertagandet av barnet.  

 

I resultatet i denna studie framkom det att ambulanssjuksköterskor upplevde större 

medvetenhet och bättre förmåga att kunna möta anhöriga till svårt sjuka barn när de hade 

ökad kunskap inom området. Kline, Reider, Rodriguez och Van Roeyen (2007) beskriver ett 



14 

 

utbildningsprogram som framtagits för att förbättra omvårdnaden och även kommunikationen 

mellan patienten/ anhöriga och sjuksköterskor. Programmet syftar till att träna 

omhändertagande av barn och anhöriga och riktade sig både till personal och anhöriga. 

Röststyrda dockor som kan framkalla vissa typer av ljud användes. Resultatet av detta 

program ledde till att patienttillfredställelsen förbättrades. I denna studies resultat framkom att 

tryggheten och förtroendet ökade för sjuksköterskor om dem kunde lugna anhöriga så dem 

kunde vara delaktiga i omvårdnaden av det svårt sjuka barnet. Vasli och Salsali (2014) visade 

att anhöriga kan känna sig som viktiga om de får vara delaktiga i omvårdnaden. Genom att 

engagera anhöriga och göra dem delaktiga kan deras stress minska. Karlsson, Rydstro, Enskär 

och Dalheim-Englund (2014) lägger också till att anhörigas närvaro ökar och spelar en central 

roll i barnets känsla av säkerhet. Att släppa in anhöriga i omvårdnaden ökar således 

tryggheten för anhörig och barn. Även denna studies resultat visade att anhöriga kan vara en 

god tillgång till att undersöka barnet, då dem ger barnet trygghet. Studier 

(Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim-Englund, 2014; Merighi, Pinto de Jesus & Santin de 

Oliveira, 2011) visar att det ger goda resultat att involvera anhöriga till barnet, i och med att 

stämningen blir lugnare och tryggare vid omhändertagandet.  

 

I denna studies resultat framkom också att ett annat sätt att öka tryggheten i 

omhändertagandet av svårt sjuka barn och i mötet med deras anhöriga var att få arbeta med en 

kollega som man var van att arbeta med och som hade samma arbetssätt som man själv. Enligt 

studier (Abelson & Lindwall, 2012; Davis, Bickell & Tibby, 2010) kan en bidragande faktor 

till stress i arbetet vara att arbeta med någon man aldrig har jobbat med eller någon som har 

ett helt annat arbetssätt. Att arbeta tillsammans med en som man är van att arbeta med bidrar 

till att nervositeten inför larm med svårt sjuka barn minskar markant. 

 

 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta anhöriga till svårt sjuka barn valdes en kvalitativ ansats. Vid bedömning av den 

vetenskapliga kvaliteten har följande kriterier för trovärdighet använts; tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (jfr. Henricsson, 2012, s.167). 

Tillförlitligheten i denna studie har förstärkts genom att analysarbetet skett på ett noggrant 

och systematiskt sätt enligt en vedertagen analysmetod inspirerad av Granheim och Lundman 

(2004). Under analysarbetet har meningsenheter jämförts och granskats i förhållande till de 
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utskrivna intervjuerna med studiens syfte i åtanke. Genom numrering av enheter har 

författaren säkerställt sina möjligheter att gå tillbaka till grundtexten och för att kunna 

säkerställa att meningsenheterna svarade mot studiens syfte. Tillförlitligheten har ytterligare 

stärkts genom att citat har används för att förtydliga resultatet. Pålitligheten har styrkts genom 

att all insamlad data, transkriptioner och analysprocess granskats och diskuterats tillsammans 

med handledare och andra personer i seminarieform. En svaghet kan vara att författaren 

utöver detta stöd i analysprocessen varit ensam författare. Då urval och datainsamling är väl 

beskrivna har en hög bekräftelsebarhet eftersträvats i denna studie. En intervjuguide användes 

som stöd under intervjun (jfr. Henricsson, 2012, s. 167) och intervjumetodiken bestod av 

semistrukturerade intervjuer för att få så öppna och berättande svar som möjligt. Intervjuarens 

brist på erfarenhet av att utföra intervjuer kan dock ses som en svaghet. En fördel hade kunnat 

vara om författaren hade utfört några provintervjuer för att komma bättre in i sin roll som 

intervjuare (jfr. Henricsson, 2012, s. 169). Överförbarheten hade kunnat förbättras genom att 

ange information om intervjupersonernas ålder och kön. Resultatet i denna studie utgår från 

ett litet urval dvs 4 delatagare och resultatet skulle ha sett annorlunda ut om urval av deltagare 

gjorts i en större stad där befolkningen är större och larm med barn mer frekventa. Författaren 

menar då att ambulanssjuksköterskor i större städer har barnlarm mer frekvent och därför har 

större erfarenhet. Andra inklusionskriterier hade med stor sannolikhet också påverkat 

resultatet trots samma frågeställning. I denna studie består urvalet av legitimerade 

sjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet av ambulanssjukvård. Trots detta ringa urval anser 

författaren till denna studie att resultatet är överförbart till liknande situationer. 

 

Konklusion 

Denna studie ger en inblick i ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga till 

svårt sjuka barn. Att redan vid larmsituation där barn är involverade känna ett ökat 

stresspåslaget kan försvåra bemötandet av anhöriga trots lång erfarenhet inom yrket. Att som 

ambulanssjuksköterska ha egna barn i samma ålder som patienten som man hämtar kan både 

öka förståelsen för föräldrarna men också öka påfrestningen på dem själv då de påverkas än 

mer negativt känslomässigt än vid övriga larm. Denna studie ökar förståelsen om varför det är 

svårt att bemöta föräldrar till svårt sjuka barn. Studien förklarar också vad som ökar 

tryggheten hos ambulanssjuksköterskan och vikten av att inge trygghet och inge förtroende 

till föräldrarna så dem kan få föräldrarna mer delaktig i vården vilket gynnar och underlättar 

för alla, speciellt för föräldrar och barn. Genom att beskriva ambulanssjuksköterskors 
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upplevelser av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn ökar medvetenheten och kunskapen av 

bemötandets betydelse i det prehospitala omhändertagandet. Författaren menar att fortsatt 

forskning kring detta område behövs då det i denna studie framkommer att kunskap är viktigt 

för att minska osäkerheten hos ambulanssjuksköterskor för att vid omhändertagandet av svårt 

sjuka barn kunna bemöta deras anhöriga på ett bra sätt.   
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      Bilaga 1 
 

  

 

           Till Verksamhetschef 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

     

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

Vi vet idag att det är svårt att omhänderta svårt sjuka barn i den prehospitala sjukvården och 

att ämnet är väl studerat. Vid omhändertagandet av svårt sjuka barn möter 

ambulanssjuksköterskan också barnets anhöriga som ofta är mycket stressade och oroliga. 

Lugna anhöriga är dock viktiga för att barnen ska känna sig lugnare. För att förbättra vård och 

omvårdnad av sjuka barn är det av vikt att ha kunskap om hur anhöriga ska stödjas och 

omhändertas. Syftet med denna studie är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn. Att öka medvetenheten och kunskapen om 

ambulanssjuksköterskors upplevelser kan bemötandet av anhöriga till svårt sjuka barn 

förbättras. 

 

Jag är en leg. sjuksköterska som läser min specialistsjuksköterskautbildning med inriktning 

ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet. Jag behöver hjälp att sprida och dela ut 

information till ambulanssjuksköterskor på din station för att få 5-6 frivilliga deltagare att 

ställa upp på en intervju som tar ca 40-50 min. Innan intervjun påbörjas skall dem få ett 

informationsbrev med en bifogad svarstalong där de skriver under och godkänner ett 

samtycke till deltagande av studien. Intervjuerna kommer att spelas in och behandlas 

konfidentiellt. Deltagande i denna studie är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst 

avbryta utan att uppge orsak till detta.  Materialet kommer att presenteras i ett examensarbete 

i omvårdnad och publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html  

 

Har ni frågor och funderingar kontakta gärna mig eller min handledare 

Med vänlig hälsning 

Anna Isaksson Leg. Sjuksköterska/Student 
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Isaana-3@student.ltu.se 

070-6649952 

Handledare: 

Päivi Juuso, Distriktssjuksköterska, 

Universitetslektor inom omvårdnad. 

Paivi.juuso@ltu.se 0920-491000 (vxl) 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie genomförs vid ambulansstation 

Namn: ………………………………………. 

Befattning: ………………………………………… 

Underskrift: ………………………………………... 
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      Bilaga 2 
 

   Informationsbrev angående 

   deltagande i studie. 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

     

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Jag är en leg. Sjuksköterska som läser min specialistsjuksköterskautbildning med inriktning 

ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet. Jag vill undersöka ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn.  

 

Vi vet idag att det är svårt att omhänderta svårt sjuka barn i den prehospitala sjukvården och 

att ämnet är väl studerat. Vid omhändertagandet av svårt sjuka barn möter 

ambulanssjuksköterskor också barnets anhöriga som ofta är mycket stressade och oroliga. 

Lugna anhöriga är dock viktiga för att barnen ska känna sig lugnare. För att förbättra vård och 

omvårdnad av sjuka barn är det av vikt att ha kunskap om hur anhöriga ska stödjas och 

omhändertas. Syftet med denna studie är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn. Att öka medvetenheten och kunskapen om 

ambulanssjuksköterskors upplevelser kan bemötandet av anhöriga till svårt sjuka barn 

förbättras. 

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig som ambulanssjuksköterska om deltagande i en 

intervjustudie.  Intervjun kommer att ta ca 40-50 minuter och spelas in. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att skrivas ut och analyseras. Studien kommer att 

presenteras i ett examensarbete och publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html  

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att uppge några 

skäl. En svarstalong är bifogad och skall skrivas under att ovanstående information och 

medverkan samtyckes. 

Vid funderingar, kontakta mig eller min handledare. 
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Anna Isaksson 

Leg. Sjuksköterska / Student. 

Isaana-3@student.ltu.se 

070-6649952 

 

Handledare: 

Päivi Juuso, Distriktssjuksköterska, 

Universitetslektor inom omvårdnad. 

Paivi.juuso@ltu.se 0920-491000 (vx) 

mailto:Isaana-3@student.ltu.se
mailto:Paivi.juuso@ltu.se
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Svarstalong      Bilaga 3 

Med denna underskrift har jag tagit del av information om studiens upplägg och syfte och är 

medveten om att jag när som helst kan avbryta utan att uppge orsak till avbrott. 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien   

 

Jag önskar delta i studien: 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 
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Intervjuguide    Bilaga 4  

Bakgrundsfrågor: 

Kön? 

Ålder? 

Antal år i arbetet? 

 

Kan du beskriva hur det känns när larmet går och uppgifterna visar att det handlar om barn? 

Hur upplever du att bemöta anhöriga till svårt sjuka barn? 

Har upplevelsen av att bemöta anhöriga påverkat dig så att det påverkar omhändertagande av 

barnet? 

Vad tror du krävs för att din roll som sjuksköterska skall kunna blir mer bekväm i sådana 

situationer? 

Finns det några svårigheter att bemöta anhöriga? 

 

 

Exempel på frågor som utvecklar svaren: 

Kan du beskriva/ utveckla mer, kan du nämna patientfall? Hur menar du då? Vad tänkte du 

då? 

 

 

 


