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Abstrakt 
Introduktion: Ambulanssjuksköterskor möter patienter i olika åldrar och med olika 
sökorsaker. Patienterna kan variera från akut sjuka barn till multisjuka äldre. Tidigare forskning 
visar att ambulanssjuksköterskor upplever stress och otrygghet i samband med 
omhändertagande av barn. Att förbereda sig inför ambulansuppdrag kan hjälpa 
ambulanssjuksköterskor att få en tydligare struktur i sitt omhändertagande vilket kan skapa 
trygghet och minska stress. Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors 
strategier inför omhändertagande av barn. Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ 
ansats baserad på kritisk incident teknik, CIT. Semi-strukturerade intervjuer användes för att 
samla in retrospektiv data från 10 ambulanssjuksköterskor. Analys av insamlad data resulterade 
i åtta kategorier. Resultat: De identifierade strategierna delades in i kategorier, dessa var: Att 
inhämta information, Att kontrollera verksamhetens behandlingsriktlinjer, Att anpassa 
förhållningssätt och fokusera på uppgiften, Att skapa en bild över den förväntade situationen, 
Att arbeta efter framtagna koncept, Att samarbeta och planera omhändertagande med kollega, 
Att vara förberedd innan utalarmering, Att ge omvårdnadsråd till föräldrar. Sekundärt resultat 
som inte speglar studiens syfte har kort redovisats då detta ansågs intressant i sammanhanget. 
Konklusion: Ambulanssjuksköterskor utför ett komplext arbete där kunskap inom många olika 
områden är nödvändigt för att utföra ett bra omhändertagande. Resultatet visar att 
ambulanssjuksköterskor använder sig av förberedande strategier för att både mentalt förbereda 
sig inför uppdrag samt för att skapa ett strukturerat omhändertagande vid ambulansuppdrag 
som rör barn. Forskning och utbildning inom området kan påvisa ytterligare framgångsrika 
strategier inför omhändertagande av barn. 
 
Nyckelord: Förberedande strategier, prehospital omvårdnad, ambulanssjuksköterskor, barn, 
kritisk incident teknik 
Key words: Preparation strategies, prehospital care, ambulance nurse, children, critical 
incident technique 
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Introduktion 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska kan innebära att möta människor i olika åldrar och 

med olika sjukdomar. Patienterna kan variera från akut sjuka barn till multisjuka äldre. Detta 

ställer höga krav på ambulanssjuksköterskors kunskaper och behovet av kontinuerlig 

utbildning är stort (Melby & Ryan, 2005; Shah et al., 2008). Larm som gäller barn är en 

utmaning som ställer höga krav på ambulanssjuksköterskor där hen ensamt skall vårda 

patienten men även tillgodose anhörigas behov av stöd och information. Nordén, Hult och 

Engström (2014) beskriver att ambulanssjuksköterskor upplever stress och rädsla vid dessa 

situationer. Ambulanssjuksköterskor ska även kunna bemöta och kommunicera med 

patienters närstående som befinner sig i kris (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 

2012). 

Bakgrund 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård innebär undersökning, behandling samt transport av patienter till adekvat 

vårdenhet. Ambulansen ska bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens 

för att kunna ge adekvata medicinska behandlingar som patienten kräver (SOSFS, 2009:10, 4 

kap 3 §, 6 kap, 1 §). Ambulanssjukvården är under ständig utveckling och påverkas 

kontinuerligt av befolkningens stigande ålder och ökande befolkningsantal. Det ställs allt 

högre krav på den medicinska kompetensen och hur vården i ambulansen ska bedrivas vilket 

också kräver kontinuerlig forskning inom området (Bremer, 2016, s. 48). Hagiwara (2014) 

skriver att personal inom ambulanssjukvård kan möta patienter i alla åldrar och med olika 

sökorsaker, allt från medicinska tillstånd till traumatiska skador. 

Barn i ambulanssjukvård 

Enligt barnkonventionen definieras barn som varje människa under 18 år (UNICEF Sverige, 

2009). Barn representerar ungefär 13% av alla ambulanstransporter till akutmottagningar. 

Sökorsakerna har stor variation med allt från psykiska besvär till andningsproblem och 

skador orsakade av trauma (Shah et al., 2008). Barn har unika anatomiska, fysiologiska och 

psykologiska egenskaper som är i ständig förändring under deras utveckling i livet (Sanders, 

2005, s. 1118). Att vårda barn i ambulansen kan kräva ett mångsidigt omhändertagande då 
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även barnets föräldrar är inblandade vilket lägger till ännu en aspekt i bemötandet. Barnets 

föräldrar kan ibland vara överbeskyddande och stressade vilket försvårar omhändertagandet 

för ambulanssjuksköterskor. Det är viktigt för ambulanssjuksköterskor att försöka lugna och 

stödja föräldrarna vilket i sin tur kan ha en lugnande effekt på barnet (Öberg, Vicente & 

Wahlberg, 2015). 

 

Flera studier (Cushman et al., 2010; Nordén, Hult & Engström, 2014; Svensson & Fridlund, 

2008) visar att ambulanspersonal upplever stress och osäkerhet vid omhändertagande av barn. 

Cushman et al. (2010) belyser att ambulanssjuksköterskor upplevde kraftiga emotionella 

reaktioner såsom ångest, obehag och stress vid omhändertagande av ett sjukt eller skadat 

barn. I studien av Svensson och Fridlund (2008) beskriver ambulanssjuksköterskor en känsla 

av otillräcklighet och hjälplöshet då barn kan ha svårt att förklara sina symtom. 

Ambulanssjuksköterskor beskriver att brist på erfarenhet och mötet med barnets föräldrar var 

ytterligare faktorer som skapade stor stress i omhändertagandet. Nordén et al. (2014) 

beskriver att ambulanssjuksköterskor var rädda för att göra fel vid undersökning och 

behandling av barn samt att de önskade att vara bättre förberedda för dessa typer av uppdrag 

genom exempelvis övningar och utbildningar. 

 

En försvårande faktor för ambulanssjuksköterskor är att barnets föräldrar kan uppleva stress 

och ångest när deras barn drabbas av akut sjukdom. De kan känna sig förvirrade och hjälplösa 

när de inte vet vad som kommer att hända deras barn eller förstår vad barnet har drabbats av. 

Föräldrar kan uppleva fysisk och emotionell separation när de inte finns till hands för barnet 

och kan trösta dem. Kontinuerlig information och stöd till föräldrarna om barnets tillstånd 

kan minska föräldrarnas emotionella besvär (Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel & 

Garralda, 2005). 

Förberedelser inför mötet med patienten  

Sundström och Dahlberg (2012) beskriver att en viktig del i vårdprocessen inom 

ambulanssjukvård innebär bedömning av patienter. Denna bedömning börjar redan när 

ambulanspersonal tar emot de första uppgifterna om patienten från larmcentralen. 

Ambulanspersonal skapar sig en uppfattning om vad de kommer att mötas av på platsen. 

Denna uppfattning färgas också till stor del av ambulanspersonalens tidigare erfarenheter 

inom området. Bedömningen kan resultera i hur ambulanspersonal väljer att mentalt 



       Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

6 

förbereda sig inför mötet med patienten beroende på om situationen är känd sedan tidigare 

eller inte. Förberedande förhållningssätt kan visa sig genom att ambulanspersonal kan känna 

sig säkra i situationen eller att de väljer att möta uppdraget med ett öppet förhållningssätt 

(Sundström & Dahlberg, 2012). I en studie av Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver 

deltagare att förberedelse inför ett uppdrag är en viktig del av ansvaret inom den prehospitala 

vården. De menar att förberedelserna börjar redan vid arbetspassets start med bland annat 

kontroll av ambulansen och dess utrustning. Förberedelserna fortsätter sedan när de får den 

första informationen om den aktuella patienten, detta kan innebära att inhämta information 

från gällande riktlinjer samt diskussion med kollegan i ambulansen. Bruce, Dahlberg och 

Suserud (2003) beskriver att uppdrag som involverar barn kan kräva särskilda förberedelser 

samt andra förhållningssätt vid bemötande och undersökning jämfört med vuxna. 

Ambulanssjuksköterskor i studien av Bruce et al. (2003) menar att de vid larm som rör barn 

försökte tänka på att anpassa sin kommunikation för att kunna möta barnet och föräldrarna i 

deras oro. Lundh, Montgomery och Waern (1992, s. 132–137) beskriver att strategier kan 

användas för att lösa uppgifter som en person eller ett team står inför. Strategier beskrivs vara 

en rad samlingar av regler för hur man ska gå tillväga i olika situationer. Utifrån olika 

tillstånd ställs människor inför en valsituation, där kan strategier hjälpa människan mot målet 

denne vill uppnå. En uppsättning av instruktioner kan också ses som strategier för hur en 

person eller ett team ska gå vidare för att lösa uppgifter (Lundh, Montgomery & Waern, 

1992, s.132–137). 

Rational 

Dagens ambulanssjukvård är under ständig utveckling, nya rön och behandlingsalternativ 

diskuteras fortlöpande. Detta ställer stora krav på ambulanssjuksköterskors kunskaper och 

förmåga att hantera olika situationer och patienter i olika tillstånd och åldrar. Då det är endast 

en liten del av uppdragen inom ambulanssjukvård som rör barn kan det vara svårt för 

ambulanssjuksköterskor att skapa rutiner och erfarenheter kring just svårt sjuka barn vilket 

flera studier visar kan skapa stor stress och osäkerhet. Detta skulle kunna förhindras om 

ambulanssjuksköterskor är mer förberedda inför dessa typer av uppdrag. Det finns dock få 

studier som beskriver just hur ambulanssjuksköterskor väljer att förbereda sig inför mötet 

med barn. Ökad kunskap inom detta område kan visa vilka strategier som skulle kunna 

användas inför omhändertagande av barn. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors strategier inför 

omhändertagande av barn. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats baserad på kritisk incidens teknik 

(Critical Incident Technique, CIT) använts. CIT är ett sätt som mjöliggjör en systematisk 

induktiv ansats för att samla information om beteenden hos människor i specifika definierade 

situationer (Kemppainen, 2000). En incident kan beskrivas som en händelse eller ett moment 

som utförs för att hantera en viss situation (Flanagan, 1954). Incidenter i denna studie har 

definierats som de strategier ambulanssjuksköterskor använder sig av för att förbereda sig 

inför omhändertagande av barn. De incidenter som identifieras är både praktiska och mentala 

strategier som tillämpas under förberedelsen. I denna studie beskrevs strategier som användes 

fram till att ambulanssjuksköterskor anlände till patientens adress. Incidenter som motsvarade 

studiens syfte har identifierats, dessa har definierats med hjälp av citat. 

Deltagare 

Tio ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer deltog i studien. Deltagarna hade 

arbetat inom ambulanssjukvården mellan sex till 39 år, median 10 år. Sex av deltagarna var 

män, fyra var kvinnor och alla deltagare, förutom en, hade egna barn. 

Urval 

Till denna studie rekryterades deltagare genom ett ändamålsenligt urval. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 517) kan ändamålsenligt urval användas för att hitta deltagare som forskarna 

anser kommer att bidra med adekvat data. Inklusionskriterierna för denna studie var att 

deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med en specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskorna skulle ha varit verksamma inom sitt yrke i 

minst 5 år samt ha haft uppdrag inom de senaste 12 månaderna där de vårdat ett barn. 
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Procedur 

Enhetschefer vid respektive ambulansstation informerades om studiens syfte med hjälp av ett 

informationsbrev. Skriftligt godkännande för att få genomföra studien inhämtades. 

Författarna till denna studie har sedan tidigare kontakt med enhetscheferna och därför 

genomfördes studien vid dessa arbetsplatser. Enhetscheferna vid de två ambulansstationerna 

informerade sina anställda om studien och dess syfte. Anställda som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier kontaktades sedan personligen av författarna och tillfrågades om att delta. 

Deltagarna informerades om studien muntligt samt skriftligt via ett informationsbrev. I 

informationsbrevet informerades deltagarna om att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande samt att deras deltagande var konfidentiellt. Informerat samtycke inhämtades 

skriftligen av respektive deltagare vid intervjuns början. 

Kontext 

Studien har genomförts i Region Västernorrland där det finns totalt 22 ambulanser dagtid och 

18 ambulanser nattetid. Ambulanserna är fördelade på nio stationer i länet där det arbetar 

cirka 180 anställda. År 2017 hade ambulansen i Region Västernorrland cirka 34 000 

ambulansuppdrag, av dessa var det ca 1800 uppdrag (ca 5,3 %) där barn var patient (Region 

Västernorrland, 2018). Studien är genomförd med deltagare från två medelstora 

ambulansstationer med likvärdiga förutsättningar. 

Datainsamling 

Genom tio semi-strukturerade intervjuer har retrospektiv data samlats in. Polit och Beck 

(2012, s. 537) beskriver att denna form av intervju kan användas när forskaren önskar få en 

bredd i insamlad data för att på ett bra sätt fånga innebörden av det som avses att studera. En 

intervjuguide (bilaga 1) användes som stöd och för att säkerställa att samma frågor ställdes 

till alla deltagare. Frågorna till intervjuguiden har utformats med vägledning av Flanagan 

(1954). En pilotintervju genomfördes för att kontrollera frågornas formuleringar. Endast 

mindre justeringar i intervjuguiden gjordes efter denna pilotintervju. Svaren från 

pilotintervjun har inte använts i studiens resultat. 

 

Vid intervjuns början fick deltagarna fick först svara på några bakgrundsfrågor, de blev sedan 

ombedda att kort berätta om ett ambulansuppdrag där de vårdat ett barn. Sedan följde ett antal 

frågor som från olika vinklar kunde ge svar som motsvarade syftet med studien. Deltagarna 
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gavs också tillfälle i slutet av intervjun att tillägga ytterligare information som de ansåg 

adekvat. Författarna genomförde 5 intervjuer vardera och dessa genomfördes på respektive 

deltagares arbetsplats efter överenskommelse av dag och tidpunkt. Intervjuerna varade mellan 

10 - 26 minuter (medelvärde = 17 minuter) och spelades in med hjälp av författarnas 

mobiltelefoner. 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och publicerades på en digital plattform 

som endast författarna samt handledare hade tillgång till. De transkriberade intervjuerna 

lästes sedan igenom upprepade gånger av båda författarna. Analysen av insamlad data 

genomfördes med ett induktivt förhållningssätt för att sortera incidenter och formulera 

kategorier. I linje med Flanagans (1954) beskrivning av CIT inleddes analysen genom att 

formulera en referensram där incidenternas sammanhang beskrivs. Referensramen i denna 

studie var förberedelsen inför omhändertagandet av barn. I intervjuerna färgmarkerade 

författarna var för sig identifierade incidenter som svarade mot syftet. De identifierade 

incidenterna från båda författarna jämfördes mellan varandra för att se att båda uppfattat 

datan på samma sätt, totalt kunde 113 incidenter identifieras. Incidenterna sorterades och 

bildade underkategorier dessa fördes därefter samman till åtta kategorier. Exempel på 

analysen se nedan (tabell 1). I intervjuerna framkom känslor, tankar och åsikter som inte 

speglar magisteruppsatsens syfte. Detta är kort beskrivet i slutet av magisteruppsatsens 

resultat då författarna anser att det är intressant och relevant information i studiens 

sammanhang. 

 
Tabell 1. Exempel på analys. 

Citat Underkategori Kategorier 

”Sen brukar jag alltid dubbelkolla med 
riktlinjerna på vägen ut.” 

Kontroll av 
behandlingsrikrlinjer 

Att kontrollera 
verksamhetens 
behandlingsriktlinjer 

”Är det någonting jag funderar på kring det 
så vill man liksom kanske dubbelkolla i 
behandlingsriktlinjerna.” 

  

”Nä men generellt så går jag igenom i 
huvudet dem läkemedel som kan vara 
aktuella att använda.” 

Kontroll av läkemedel och 
doser 

 

”Så brukar jag alltid skriva ner doserna på 
ett papper.” 
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”Tips på frågeställningar att utifrån 
OPQRST.” 

Genomgång av struktur 
och koncept 

Att samarbeta och 
planera 
omhändertagande med 
kollega 

”Jag brukar försöka hålla mig till A-E.”   

”Vi diskuterade hur vi skulle lägga upp 
arbetet mellan oss.” 

Diskussion med kollega 
och uppdelning av arbete 
och material 

 

” Man går ju igenom vad det är man kan 
behöva.” 

  

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver fyra forskningsetiska principer. De fyra etiska 

riktlinjer som beskrivs är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Samtliga av dessa etiska krav har tagits i beaktande i denna studie. En 

etikansökan skickades in och godkändes av disputerade lärare vid Institutionen för 

Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitetet innan studiens början. Vid intervjutillfället 

fick deltagarna muntlig information om syftet och nyttan med studien samt att resultatet 

presenteras så att deras svar inte kan kännas igen. Innan intervjuns början fick deltagarna 

skriva under ett informerat samtycke. De fick också information om att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande. 

 

Försiktighetsåtgärder för att skydda deltagarnas personuppgifter och sekretess vidtogs i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Endast författarna samt handledare till studien 

har haft åtkomst till insamlad data. För att säkerställa konfidentialitetskravet avidentifieras all 

data vid transkriberingen av intervjuerna. Insamlat och transkriberat material har förvarats på 

författarnas mobiltelefoner samt datorer vilka har varit försedda med lösenord. Efter studiens 

godkännande och publicering kommer allt material att raderas. 

 

Innan genomförandet av en kvalitativ intervjustudie ska nyttan och riskerna med studien 

övervägas (Helsingforsdeklarationen, 2013). Polit och Beck (2012, s. 156) betonar vikten av 

att genomföra en riskanalys innan studiens början för att påvisa nytta och risker för studiens 

deltagare. Kjellström (2012, s. 76-77) beskriver att syftet med studien ska vara till nytta för 

de som deltar och slutresultatet av forskningen ska också vara värdefull och ge kunskap till 

samhället och professionen. En risk vår studie är att deltagare kan behöva berätta om 

händelser som de upplever varit svåra och det finns en risk att detta drar upp känslomässigt 



       Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

11 

betungande minnen för deltagarna. I detta fall ansåg författarna att risken för detta var låg då 

deltagandet var frivilligt och intervjuerna dessutom kunde avslutas när som helst på 

deltagarens begäran. Författarna var under intervjun lyhörda och observanta för deltagarnas 

reaktioner. Efter samtliga intervjuer fanns tid till förfogande att reflektera kring intervjun om 

deltagare skulle känna behov av detta. Ingen av deltagarna visade tecken på att intervjun var 

känslomässigt svår eller betungande. Det fanns även möjlighet att kontakta arbetsplatsens 

kamratstödjare om deltagare skulle vara i behov stöd eller vidare samtal efter intervjun. 

Nyttan med studien anses vara att den kan ge mer kunskap kring hur ambulanssjuksköterskor 

väljer att förbereda sig inför omhändertagande av barn. Detta kan i sin tur leda till att övrig 

ambulanssjukvård kan få ta del av strategier och faktorer som anses viktiga för en god 

förberedelse inför dessa typer av uppdrag. Studien kan också påvisa brister i den befintliga 

utbildningen som idag finns för ambulanssjukvården rörande barn och sjukdomar hos barn. I 

detta fall ansågs nyttan överväga de risker som fanns för studiens genomförande. 

Resultat 

Analysen av insamlad data resulterade i åtta kategorier, dessa presenteras nedan i tabell 2. 

Resultatet presenteras i löpande text och förtydligas med hjälp av citat från 

ambulanssjuksköterskor. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier. 
 

Att inhämta information 

Att kontrollera verksamhetens behandlingsriktlinjer 

Att anpassa förhållningssätt och fokusera på uppgiften 

Att skapa en bild över den förväntade situationen 

Att arbeta efter framtagna koncept 

Att samarbeta och planera omhändertagande med kollega 

Att vara förberedd innan utalarmering 

Att ge omvårdnadsråd till föräldrar 
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Att inhämta information 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att en viktig del i förberedelsen innebar att samla 

information om händelsen samt att kontrollera patientens adress. Detta gjordes genom att läsa 

informationen från SOS Alarm på datorskärmen i ambulansen. Om de upplevde 

informationen som bristfällig begärdes ytterligare information genom att kontakta SOS 

Alarm. Information kunde också inhämtas genom telefonkontakt med föräldrar eller 

inringare. Det som deltagarna främst var intresserade av att veta var barnets ålder och vikt. 

Information kunde även inhämtas från jourhavande barnläkare som kontaktades via 

ambulansens mobiltelefon. Detta gjordes särskilt vid misstanke om att barnet kunde vara 

allvarligt sjukt eller om det framgått att barnet hade någon sjukdom sedan tidigare. Genom 

detta kunde ambulanssjuksköterskor få information om barnets sjukdomshistoria samt 

tidigare kontakt med vården. Detta var information som i sin tur skulle kunna vara relevant i 

det aktuella omhändertagandet. 

Att kontrollera verksamhetens behandlingsriktlinjer 

Deltagare beskrev att en viktig del i förberedelsen var att kontrollera verksamhetens gällande 

riktlinjer som rörde barnets sökorsak. Aktuella behandlingsriktlinjer fanns tillgängliga via en 

applikation i den mobiltelefon som tillhörde ambulansen. Riktlinjer kontrollerades för att få 

stöd i beslut som togs i planeringen av omhändertagandet av barnet. Med hjälp av 

behandlingsriktlinjer kontrollerade ambulanssjuksköterskor vilka läkemedel som skulle 

kunna vara aktuella att använda under deras uppdrag. De kontrollerade även läkemedlets 

rekommenderade dosering och skrev upp detta på ett papper för att det skulle bli enklare att 

hitta när de var hos patienten. I de fall ambulanssjuksköterskor upplevde behandlingsriktlinjer 

som bristfälliga kontaktades jourhavande barnläkare för konsultation angående adekvata 

undersökningar och behandlingar i det aktuella fallet. 

Är det någonting jag funderar på kring det så vill man liksom kanske dubbelkolla i 

riktlinjerna 

Att anpassa förhållningssätt och fokusera på uppgiften 

Ambulanssjuksköterskor tänkte på att anpassa sitt förhållningssätt för att möta och 

kommunicera med barnet på bästa sätt och på barnets nivå. Barnets ålder hade även betydelse 

för hur deltagare planerade att anpassa sitt uppträdande. För att uppnå ett gott 

omhändertagande ansåg ambulanssjuksköterskor att det var viktigt att förbereda ett lugnt 
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initialt bemötande även om situationen kunde upplevas som stressande. Denna förberedelse 

var något som deltagare gjorde för sig själva och planerade mentalt. 

Jag tänker bara att utifrån barnets ålder så försöker man väl också anpassa hur man 

uppträder 

 

Deltagare beskrev att de fick ett adrenalinpåslag vid larm där barn var patient. De beskrev att 

de försökte skärpa till sig för att bli mer fokuserade och noggrannare. En del av den mentala 

förberedelsen innebar också att under tiden fram till patienten försöka lugna sig själv i den 

stressande situationen. 

Så att alla barnlarm där det står barnsjukdom, det får ju en att snäppa upp lite extra 

Att skapa en bild över den förväntade situationen 

Förväntningar av vad ambulanssjuksköterskor skulle möta då de kom fram på platsen var en 

central del i förberedelsen på vägen ut. Att ha ett öppet sinne inför det initiala mötet med 

patienten beskrevs som en viktig del i förberedelserna. Deltagare beskrev att de försökte göra 

upp en mental plan över hur omhändertagandet skulle kunna gå till väga. De försökte 

samtidigt förbereda sig på att planen skulle kunna behöva ändras beroende på situationen. Att 

hålla en god handlingsberedskap för att eventuellt behöva ta snabba beslut beskrevs som en 

viktig aspekt i förberedelserna. Besluten kunde till exempel innebära att snabbt bestämma om 

patientens tillstånd fodrade direkt avtransport till sjukhuset eller beslut om livsavgörande 

behandlingar. 

Jag tänker väldigt brett och väldigt stort tills jag är helt säker på att nej men det här 

är inte allvarligt 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de under färden ut till barnet ofta funderade över 

föräldrarnas beteende och hur föräldrarna skulle reagera. Deltagare nämnde att de efter 

tidigare erfarenheter av liknande larm upplevt att föräldrar ibland överdramatiserar barnets 

symtom och kan reagera oproportionerligt. En viktig aspekt ansågs därför vara att tänka på att 

se och bekräfta förälderns oro och behov av stöd. Ambulanssjuksköterskor nämnde också att 

det var viktigt att vara beredd på att en ur teamet kanske skulle vara tvungen att helt fokusera 

på föräldrarna för att kollegan skulle få arbeta ifred med barnet. 

Sedan så har man ju den delen med föräldraperspektivet också och hur dom reagerar 

och hur dom påverkar omhändertagandet 
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I förberedelserna uppgav ambulanssjuksköterskor att de funderade över vilka fysiologiska 

värden såsom puls och blodtryck, som är normalt för ett barn i den aktuella åldern. Deltagare 

beskrev att de gjorde detta för att kunna föreställa sig vad målet med behandlingen skulle 

kunna vara. Utifrån ålder funderade deltagare på hur barnet eventuellt skulle kunna bete sig 

och reagera i situationen. Detta för att kunna identifiera avvikande beteenden som kan tyda 

på att barnet är sjukt. Deltagare försökte också uppskatta en rimlig vikt på barnet utifrån 

barnets ålder. 

Att arbeta efter framtagna koncept 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att en strategi för att förbereda sig inför omhändertagandet 

av barn var att följa olika framtagna koncept. Dessa kunde vara till hjälp för att skapa ett 

strukturerat omhändertagande. Koncepten beskrevs kunna guida deltagare i vilka 

frågeställningar samt undersökningsmetoder som kunde vara aktuella. 

Ambulanssjuksköterskor använde sig av bland annat minnesramsan OPQRST för att ta en 

adekvat anamnes och ABCDE-metoden för att bedöma patientens tillstånd. 

Ambulanssjuksköterskor förberedde sig även utifrån vissa specifika barnkoncept, exempelvis 

den pediatriska triangeln, som är framtagen för bedömning av barn. 

Att sammarbeta och planera omhändertagande med kollega 

En stor del i förberedelsen innebar att prata med den kollega som var med på uppdraget. 

Samtalen handlade bland annat om att bestämma vem som skulle göra vad i 

omhändertagandet och vilket material som de ansåg vara relevant att ta med in till patienten. 

Deltagare beskrev att samtalen var bra för att skapa en teamkänsla och för att båda skulle 

arbeta mot samma mål. Genom att tillsammans göra upp en plan beskrev deltagare att 

omhändertagandet skulle kunna underlättas för både de själva och för barnet. Deltagare 

diskuterade även kring vilken utrustning som skulle kunna vara lämplig att använda för att 

transportera barnet i ambulansen. 

Den bästa förberedelsen tycker jag är att man pratar med personen man åker ut med 

vad det är man åker på vad man tror kan finnas på plats, vad man tror man kan 

tänkas behöva för utrustning. 
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Att vara förberedd innan utalarmering 

Ambulanssjuksköterskor nämnde att en strategi som de ansåg underlätta förberedelsen inför 

larm som rörde barn var att hålla sig väl uppdaterad i sina medicinska kunskaper. Detta 

genomfördes genom att kontinuerligt hålla sig påläst om bland annat barns fysiologi. 

Den mentala förberedelsen är egentligen dels att man håller sig sin kunskap fräsch 

 

Vissa förberedelser gjordes även rutinmässigt innan larmet inkom, dessa var till exempel 

rutinmässiga kontroller som att kontrollera utrustningen i bilen vid arbetspassets början. 

Jag brukar alltid kolla när jag kliver på passet att jag har dem saker jag behöver 

Att ge omvårdnadsråd till föräldrar 

En deltagare nämnde att hen ibland försökte ta kontakt med barnets föräldrar under 

transporten fram till patienten. Detta gjordes för att eventuellt kunna ge enkla omvårdnadsråd 

till föräldrarna som skulle kunna underlätta för barnet i den aktuella situationen. 

 

Sekundärt resultat 

Vid bearbetning av insamlad data framkom information som inte motsvarar studiens syfte. 

Denna information anser författarna ändå vara relevant och betydelsefull i studiens 

sammanhang då det beskrevs av alla deltagare i studien. Ett sekundärt resultat redovisas 

därför kort nedan. 

Ambulanssjuksköterskors förbättringsförslag 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de upplever mer eller mindre ångest och stress vid 

uppdrag som rör barn. En stressfaktor beskrevs i att behöva möta och även ta hand om 

föräldrarna till barnet, detta skapade en känsla av otillräcklighet. Ambulanssjuksköterskor 

beskrev en önskan om att känna sig mer förberedda och utbildade för att på så sätt kunna 

utveckla strategier inför omhändertagande av barn. Detta beskrevs kunna minska stress vid 

dessa typer av uppdrag. För att uppnå detta nämndes att det skulle behövas mer utbildning 

och övning inom området. Deltagare upplevde att nuvarande utbildningar var bristfälliga då 

dem erbjöds för sällan. Några förbättringsförslag som nämndes var att utföra mer 

scenarioträning och kontinuerliga repetitioner i moment som kan vara användbara i 

omhändertagande av barn. Att diskutera tidigare barnlarm med kollegor beskrevs också som 
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något som skulle kunna vara värdefullt för ambulanssjuksköterskors förberedelser. I några 

intervjuer framkom förslag om hospitering på t.ex. barnavdelning eller barnmottagning för att 

på så sätt få större vana att arbeta med barn. Några ambulanssjuksköterskor önskade att de 

skulle kunna ha tillgång till barnets tidigare journal under vägen ut för att på så sätt kunna 

förbereda sig bättre. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors strategier inför 

omhändertagande av barn. Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor använder sig av både 

praktiska och mentala strategier för att förbereda sig inför dessa uppdrag. Några av de 

strategier som kunde identifieras var att titta i organisationens behandlingsriktlinjer, kontakta 

högre medicinsk kompetens och att mentalt förbereda och lugna sig själv för den väntade 

situationen. 

 

I resultatet framkom att en central del i hur ambulanssjuksköterskor förberedde sig var att 

inhämta så mycket information som möjligt om patienten. Detta gjordes genom att läsa 

informationen från SOS Alarm, deltagarna valde också att ibland kontakta SOS Alarm per 

telefon för att begära ytterligare information eller för att klargöra eventuella frågetecken. 

Detta stärks i studien av Bohström, Carlström och Sjöström (2017) där deltagare ansåg att det 

var viktigt att inhämta information från SOS Alarm då det kunde hjälpa till att minska stress i 

samband med uppdraget. Ambulanssjuksköterskor i denna studie ansåg att barnets ålder och 

vikt var information som upplevdes extra viktig att få veta under förberedelsen. 

Rekommenderade läkemedelsdoser för barn är idag nästan enbart baserade på barnet vikt, i 

en prehospital miljö är det inte heller möjligt att väga ett barn för att få veta den exakta vikten 

(Luscombe & Owens, 2007). Hoyle, Davis, Putman, Trytko och Fales (2012) nämner att det i 

den prehospitala vårdmiljön är vanligt med feldoseringar för barn och att det bör finnas 

strategier för att minska dessa doseringsfel. Luscombe och Owens (2007) skriver att barns 

vikt kan uppskattas med hjälp av en formel baserad på barnets ålder. Författarna till denna 

magisteruppsats anser att en formel likt ovan nämnda skulle kunna vara en användbar strategi 

att använda inom dagens ambulanssjukvård då det ofta kan vara lättare att få veta barnets 

ålder än barnets vikt. 
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Att kontrollera verksamhetens behandlingsriktlinjer under vägen ut till patienten beskrev 

ambulanssjuksköterskor som en central strategi. Denna förberedande strategi gjordes för att 

inhämta information om behandlingar och för att stämma av med deras tidigare kunskap 

inom ämnet. Denna strategi stärks i en studie av Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricson 

(2013) där deltagarna ser positivt på användandet av behandlingsriktlinjer då de kan användas 

i alla delar av omhändertagandet som exempelvis i förberedelsen inför patientmötet. 

Deltagare i studien av Hagiwara et al. belyser också vikten av att behandlingsriktlinjerna 

finns i ett användarvänligt format. Hagiwara (2014) belyser att följsamheten till 

behandlingsriktlinjer kan öka om dem finns lättåtkomligt för personal inom 

ambulanssjukvården. Efter att ha kontrollerat behandlingsriktlinjerna hade deltagare i denna 

studie som vana att skriva upp aktuella läkemedelsdoser och behandlingar. Detta gör att 

informationen finns lättillgängligt för ambulanssjuksköterskor när de under ett senare skede i 

omhändertagandet har behov av att använda sig av den. Författarna till denna magisteruppsats 

anser att detta kan underlätta och skapa trygghet för ambulanssjuksköterskor i stressande 

situationer där det kan vara viktigt med snabb behandling. 

 

Under färden ut till barnet hade några ambulanssjuksköterskor som vana att alltid ringa och 

konsultera med en barnläkare. Konsultationen kunde innebära att ställa frågor om aktuella 

behandlingar och läkemedelsdoser. Detta framkommer även i en tidigare studie av Williams, 

Ringdal, Cushman och Shah (2012) där deltagare nämner att det kan vara bra att skapa 

kontakt med högre medicinsk kompetens för att få stöd vilket kan underlätta i behandlingen 

av barn. 

 

I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskor tänkte på att anpassa sitt förhållningssätt och 

fokusera på uppgiften när de var på väg till ett barn. Ambulanssjuksköterskor försökte lugna 

sig själva för att inte bli stressade i situationen samtidigt som de skärpte till sig inför 

uppdraget. De försökte tänka på sitt uppträdande och sitt förhållningssätt, detta för att skapa 

förutsättningar för ett bra bemötande. Deltagare i en studie av Grahn, Olsson och Mansson 

(2016) beskriver att som sjuksköterska är det viktigt att behålla ett professionellt 

förhållningssätt och en empatisk framtoning för att på så sätt skapa ett lugnt bemötande med 

barnet. Sjuksköterskor i studien av Grahn et al. (2016) beskriver att de utifrån barnets ålder 

förberedde sig mentalt för hur de på bästa sätt skulle kunna kommunicera med barnet på 

barnets nivå. Detta styrks i en studie av Bruce et al. (2003) där sjuksköterskor tänkte på att 

anpassa kommunikationen med barn för att på så sätt skapa en större delaktighet i vården. 
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Mansson och Dykes (2004) belyser också att anpassningen av kommunikation ska ske både 

till informationens innehåll och hur den planeras att delges. Boggs (2016, s. 346–349) 

beskriver att det kan finnas svårigheter i kommunikationen mellan barn och vuxna då barnet 

kanske inte förstår eller kan tolka vissa ord eller kan ansiktsuttryck relaterat till deras 

utveckling. När möjligheten finns ska kommunikationen anpassas bland annat genom att 

använda ord som barnet kan känna igen. Vidare menar Boggs att sjuksköterskor kan planera 

kommunikationen när barnets ålder är bekräftat, för att på så sätt möta barnet på dennes 

utvecklingsnivå. 

 

Enligt Kirkevolds (2000, s. 136–137) beskrivning av Joyce Travelbees omvårdnadsteori är 

kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap för att uppnå målet för omvårdnad, vilket 

kan hjälpa patienten att bemästra sig sjukdom. Kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient möjliggör en mellanmänsklig relation där syftet är att lära känna patienten och 

tillgodose patientens behov. För att uppnå god kommunikation menar Travelbee att 

sjuksköterskan behöver ha kunskap och en känsla för hur och när kommunikationen ska 

tillämpas. Kommunikationen kan vara minst lika viktig som fysiska omvårdnadsåtgärder och 

kan ske både verbalt och icke-verbalt (Kirkevold, 2000, s. 136–137). 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor skapar en bild av den förväntade situationen som 

de kommer att mötas av. Detta var en del i den mentala förberedelsen inför 

omhändertagandet och beskrevs vara viktig för att hålla en god handlingsberedskap. Detta 

beskrivs även i en studie av Holmberg och Fagerberg (2010) där sjuksköterskor målade upp 

en mental bild över den förväntade situationen för att kunna planera sitt omhändertagande. 

Sjuksköterskor i studien av Holmberg och Fagerberg genomförde detta i ambulansen under 

färden till patienten efter att de läst igenom informationen om patienten från SOS Alarm. 

Ambulanspersonal i en studie av Ahl et al. (2005) betonar vikten av att vara öppen i sina 

förväntningar för att på så sätt kunna vara mer flexibel i sina handlingar om situationen är en 

annan än förväntad. 

 

Ambulanssjuksköterskor i denna magisteruppsats beskrev att de funderade över hur barnets 

föräldrar skulle reagera när ambulansen kom fram till platsen. Ambulanssjuksköterskor 

beskrev att de bland annat byggde upp förväntningar baserat på tidigare erfarenheter där 

föräldrar varit förtvivlade och haft kraftiga reaktioner i samband med barnets sjukdom. I 

resultatet beskrivs även att ambulanssjuksköterskor förberedde sig för att möta föräldrar då de 
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visste att det var viktigt för dem att få stöd och information i situationen. I en studie av Grahn 

et al. (2016) beskriver sjuksköterskor att det är viktigt att stödja och involvera föräldrarna till 

det sjuka barnet för att kunna skapa ett förtroende dem emellan. De beskriver att förtroendet 

kan byggas upp med hjälp av god kommunikation och information till föräldrarna. 

Sjuksköterskorna i studien (Grahn et al., 2016) belyser även att omhändertagandet av barnet 

kan genom detta underlättas då föräldrarna känner sig trygga i situationen och i sin tur 

överför den känslan till sina barn. I en studie av Ayub, Sampayo, Shah och Doughty (2017) 

beskriver ambulanspersonal att nyckeln till en framgångsrik kommunikation med föräldrar 

till ett sjukt barn är att låta en person ansvara för kommunikationen. Detta gör att föräldern 

vet vem de ska vända sig till om de har några frågor. Ambulanspersonal beskrev vidare att 

det är viktigt att kontinuerligt berätta för föräldrarna vad som händer med barnet och vilka 

undersökningar som utförs och planeras för att på så vis förbereda föräldrarna mentalt (Ayub 

et al., 2017). Detta nämns också i en studie av Engström, Dickson och Contreras (2014) där 

föräldrar beskrev en önskan om att få bra information om sitt barn och dennes aktuella 

sjukdomstillstånd. Föräldrar i en studie av Byczkowski et al. (2016) beskriver att 

informationen också ligga på en lämplig nivå och inte vara svår att förstå. 

 

Att arbeta efter framtagna koncept beskrevs av ambulanssjuksköterskor som en strategi de 

använde inför omhändertagandet av barn. Koncept som inriktar sig speciellt på barn men 

också koncept som kan tillämpas på patienter i alla åldrar användes för att få en tydlig och 

klar bild av patientens tillstånd. Ambulanssjuksköterskor använde sig av bland annat den 

pediatriska triangeln. I en studie av Horeczko, Enriques, McGrath, Gausche-Hill och Lewis 

(2013) belyser författarna att den pediatriska triangeln är ett verktyg som kan användas för att 

identifiera ett akut sjukt eller skadat barn på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Sanders (2012, s. 

1342–1343) skriver att den pediatriska triangeln kan användas för att göra en snabb 

bedömning av barnets status. Genom detta verktyg kan barnets fysiologiska status bedömas 

utan hjälp av någon utrustning och istället med hjälp av att endast titta på barnet. 

Bedömningen görs genom att titta på barnets uppträdande, andningsmönster och barnets 

cirkulation, baserat på hudkvalitén. Om någon av dessa tre delar avviker från det normala kan 

man misstänka att barnet är sjukt (Sanders, 2012, s. 1342–1343). Gausche-Hill et al. (2014) 

beskriver i sin studie att användandet av den pediatriska triangeln i en prehospital miljö var 

ett enkelt och bra sätt för att snabbt kunna identifiera instabila barn. Gausche-Hill et al. 

skriver vidare att bedömning utifrån den pediatriska triangeln också kunde ge bra vägledning 

för hur ambulanspersonal kunde behandla det sjuka barnet på bästa sätt. 
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Ambulanssjuksköterskor i denna magisteruppsats har alltså använt en beprövad strategi under 

förberedelsen som kan leda till ett framgångsrikt omhändertagande av barn. 

 

I studiens resultat beskrevs att ambulanssjuksköterskor samarbetade och planerade 

omhändertagandet tillsammans med sin kollega under vägen ut till patienten. Detta gjordes 

för att gemensamt diskutera och planera tillvägagångssätt för omhändertagandet men också 

för att utbyta kunskap om tidigare erfarenheter inom området. Ambulanssjuksköterskor 

beskrev att detta kunde hjälpa till att skapa en bra teamkänsla något som kan vara viktigt i all 

omvårdnad som utförs inom ambulanssjukvård. Liknande resultat belyses även i en studie av 

Holmberg och Fagerberg (2010) där sjuksköterskor beskriver att de gemensamt med sin 

kollega försökte skapa sig en bild av den förväntade situationen. Sjuksköterskor i studien 

beskrev också att de delade med sig av information till alla medverkande för att på så sätt få 

ta del av andras åsikter och erfarenheter inom ämnet. Holmberg och Fagerberg beskriver att 

detta kunde stärka deltagare i deras teamkänsla. I en studie av Ahl et al. (2005) betonar 

deltagare att teamkänslan är en viktig nyckelfaktor inom ambulanssjukvård. Deltagare i 

studien av Ahl et al. (2005) menar att teamkänslan kan stärkas om ambulanspersonal är 

ödmjuka för varandra och villiga att hjälpa till och dela med sig av erfarenheter och känslor. 

Resultatet från en interventionsstudie av Patterson, Geis, LeMaster och Wears (2013) visar 

även att teambaserad simuleringsträning kan bidra till signifikanta och hållbara förbättringar 

inom samarbete och kommunikation i ett team. Resultatet visade också att deltagare hade en 

förbättrad attityd mot teamarbete efter genomförd simulering. 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev strategier som kan innebära förberedelser innan 

utalarmering. Dessa strategier handlade bland annat om att kontinuerligt upprätthålla sina 

grundläggande medicinska kunskaper genom att studera ämnet. Johansson och Wallin (2013, 

s. 123) skriver att utbildning är en viktig strategi för att tillgodogöra sig och hålla sig 

uppdaterad om den senaste evidensbaserade vården. Johansson och Wallin (2013, s. 123) 

menar även att kontinuerlig utbildning kan säkerställa att vården är säker och av god kvalitet 

för patienten. Ytterligare en strategi som ambulanssjuksköterskor tillämpade innan 

utalarmering var att kontrollera ambulansens utrustning. Holmberg och Fagerberg (2010) 

nämner även denna strategi i sin studie. 

 

Att ge omvårdnadsråd till föräldrar beskrevs som en strategi av en deltagare i studien. 

Deltagaren beskriver att hen under transporten fram till patienten försöker få kontakt med 
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barnets vårdnadshavare via telefon. Detta gjordes för att ge omvårdnadsråd av enklare 

karaktär. Det var ingen annan deltagare som nämnde en liknande strategi, författarna till 

magisteruppsatsen anser ändå att en strategi likt denna kan vara viktig att beakta, särskilt om 

det är lång framkörningstid till patienten. Nordén et al. (2014) beskriver att om en förälder 

tilldelas en uppgift att utföra och får fokusera på detta kan det leda till att de känner sig mer 

behövda i omvårdnaden av sitt barn. Att kontakta barnets vårdnadshavare tror författarna till 

denna magisteruppsats skulle kunna ha en lugnande inverkan på föräldern vilket i sin tur kan 

underlätta i det kommande omhändertagandet. Detta belyser även Nordén et al. (2014) där 

ambulanssjuksköterskor beskriver att lugna föräldrar även kan ha en lugnande inverkan på 

barnet. 

 

I magisteruppsatsens sekundära resultat framkommer det att ambulanssjuksköterskor 

upplevde en känsla av otillräcklighet inför mötet med patienten och dennes vårdnadshavare. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att detta var ett hinder för att kunna tillämpa adekvata 

strategier under förberedelse inför omhändertagande av barn. De ansåg att de hade bristande 

kunskap inom området för att kunna utveckla dessa strategier på ett bra sätt. 

Ambulanssjuksköterskor efterfrågade möjligheter att kunna hospitera på exempelvis en 

barnavdelning. De beskrev att detta skulle kunna skapa en större vana att bemöta och vårda 

barn vilket författarna till denna magisteruppsats tror kan leda till att utveckla strategier som 

kan användas inför omhändertagande av barn. Grahn et al. (2016) menar att erfarenhet av att 

vårda barn kan bidra till ett ökat självförtroende hos sjuksköterskor i omvårdnaden av barn. 

Metoddiskussion 

För att undersöka ambulanssjuksköterskors strategier inför omhändertagande av barn ansågs 

en kvalitativ ansats lämplig. Polit och Beck (2012, s. 487) beskriver att kvalitativa studier 

ofta kan vara flexibla för att på ett bra sätt nå en bred förståelse av det som avses att studera. 

Denna studie har designats och genomförts med hjälp av CIT. CIT har en deskriptiv design 

och utvecklades av John Flanagan år 1954 (Flanagan, 1954). CIT samlar in retrospektiv data 

för att på så sätt hitta incidenter och komma fram till strategier som använts för att hantera en 

viss typ av fenomen. CIT vill förstå deltagarnas subjektiva värld och ta del av erfarenheter 

och beteenden genom att hitta incidenter i deras handlande (Fridlund, 2012, s. 178–179). 

Ingen av författarna till denna magisteruppsats har använt CIT tidigare vilket kan ses som en 
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svaghet. Innan studiens början gjordes därför en grundlig genomgång av metoden med hjälp 

av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

Författarna valde ett ändamålsenligt urval till studien, Henricson och Billhult (2012, s. 134) 

menar att detta urval kan användas då författaren önskar hitta deltagare som man anser kan ge 

informationsrika svar som svarar bra mot studiens syfte. I denna magisteruppsats användes 

ett ändamålsenligt urval för att hitta studiedeltagare som ansågs ha erfarenhet som kunde 

resultera i informationsrika intervjuer. Författarna till denna magisteruppsats anser även att 

detta urval var passande då det var ett enkelt och tidseffektivt sätt att hitta studiedeltagare. 

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att om deltagare i studien har olika kön och det finns 

en variation av ålder samt erfarenhet bidrar detta till en bredare synvinkel på studerat 

fenomen. I denna magisteruppsats var det både män och kvinnor som intervjuades. Det var en 

större andel män än kvinnor men författarna kunde inte se någon skillnad i deltagarnas svar 

beroende på kön så detta ansågs inte som en svaghet. Deltagarna hade stor variation i 

erfarenhet med ett spann från sex till 39 år, detta kan ses som en styrka då det kan generera 

flera aspekter på fenomenet som studerats. 

 

Till denna magisteruppsats genomfördes totalt 10 intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, s 

156–157) menar att det är kvaliteten på intervjuerna som kan komma att påverka studiens 

trovärdighet och inte kvantiteten av dem. Kemppainen (2000) beskriver att storleken på en 

studie med CIT till större delen baseras på hur många incidenter som kan identifieras än 

antalet intervjuer som genomförs. Intervjuerna till denna magisteruppsats pågick mellan 10 

och 26 minuter (medelvärde = 17 minuter). Trots att intervjuerna var relativt korta anser 

författarna att dem ändå genererade informationsrik data som motsvarade studiens syfte. 

Schluter, Seaton och Chaboyer (2008) menar att intervjuer till CIT inte behöver vara långa då 

dem ändå kan generera bra kvalitativ data så länge deltagaren är väl insatt i vad som avses att 

studera. 

 

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts, Polit och Beck (2012, s. 537) menar 

att denna intervjuform kan användas när forskaren vill ha en bred beskrivning av det ämne 

som önskas att studera. Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att testa om 

frågorna i intervjuguiden motsvarade det som avsågs att studera. Efter pilotintervjun gjordes 

endast mindre justeringar av två frågor i intervjuguiden. Svaren från pilotintervjun har inte 
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använts i studiens resultat då informanten inte uppfyllde alla inklusionskriterier samt att hen 

var en nära vän till en av författarna och ansågs därför inte lämplig att delta. Att testa 

intervjuguiden genom en pilotintervju anser författarna var en styrka i detta arbete då den 

både testade frågorna och gav en chans till träning i intervjuteknik. En svaghet som 

författarna reflekterar över är deras begränsade kunskaper och erfarenheter gällande 

intervjuteknik. Det är möjligt att större erfarenhet i intervjuteknik skulle kunna ha bidragit till 

längre och mer uttömmande. Något som däremot ses som en styrka är att båda författarna är 

vana att möta och intervjua patienter i sitt arbete som sjuksköterskor i ambulansen. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats, detta ses som en styrka då 

deltagarna kunde känna sig trygga i denna miljö. Polit och Beck (2012, s. 542) beskriver att 

det kan vara fördelaktigt att genomföra intervjun i en miljö som är naturlig för deltagaren. I 

detta fall genomfördes intervjuerna på deltagarnas arbetstid vilket kan ses som en nackdel 

eftersom intervjuerna skulle kunna ha behövt avbrytas på grund av ambulansuppdrag. Alla 

intervjuer i denna studie kunde genomföras utan avbrott därför ses inte detta som någon 

nackdel för studiens resultat. Att genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetstid ansågs 

snarare som en fördel då det kan ha resulterat i att fler personer valde att delta i studien. Alla 

intervjuer spelades in detta menar Polit och Beck (2012, s. 542) skulle kunna ha en negativ 

inverkan eftersom deltagarna kan bli nervösa på grund av dessa omständigheter. Alla 

deltagare i denna studie var väl införstådda i hur en intervju genomförs då flera deltagare 

blivit intervjuade tidigare. Detta var en fördel för studien då deltagarna upplevde 

inspelningen som en naturlig del i situationen. 

 

Båda författarna läste igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger och 

analyserade dem tillsammans. Detta anses vara en styrka då alla intervjuer tack vare detta 

analyserades på liknande sätt. Författarnas handledare har tagit del av transkriberat och 

analyserat material vilket ses som en styrka då materialet är kritiskt granskat av flera 

personer. Polit och Beck (2012, s. 175) beskriver att triangulering av idéer och analyser 

gynnar studiens trovärdighet. I analysprocessen identifierades 113 stycken incidenter utifrån 

insamlad data. Flanagan (1954) beskriver att datainsamlingen kan genomföras tills mättnad 

uppnåtts men att en studie med CIT gärna ska innehålla minst 100 incidenter för att det ska 

gå att genomföra en bra analys av materialet. Samtidigt beskriver Flanagan också att 50–100 

incidenter kan vara tillräckligt om det undersökta fenomenet är tydligt avgränsat. 
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Analysprocessen i detta arbete kan därför anses som väl genomförd då antal identifierade 

incidenter svarar väl an mot metoden som använts. 

 

I presentationen av studiens resultat valde författarna att ta med flertalet citat från 

genomförda intervjuer. Författarna anser att detta bidrar till en större förståelse av resultatet 

och gör texten mer levande för läsaren. Graneheim och Lundman (2004) belyser citat kan 

leda till att öka studiens trovärdighet men även dess överförbarhet. Graneheim och Lundman 

beskriver vidare att det däremot är upp till läsaren att besluta om överförbarhet är aktuell 

baserad på studiens kontext. 

 

I studien har sekundära resultat som inte svarar an mot studiens syfte tagits med då 

författarna ansåg att det kunde vara av intresse och vikt för läsaren att ta del av. Detta kan ses 

som en svaghet då det kan minska studiens trovärdighet men författarna anser ändå att 

informationen som framkom kan vara till nytta för professionen och utveckling inom 

området. 

 

Under arbetet med magisteruppsatsen har tät kontakt hållits med författarnas handledare som 

granskat och väglett arbetet under studiens gång. Arbetet har dessutom granskats av 

kurskamrater och lärare vid ett flertal seminarium. Enligt Polit och Beck (2012, s. 175) 

stärker detta studiens validitet och trovärdighet. 

Konklusion 

Att förbereda sig inför omhändertagande av barn kan involvera ett flertal strategier. Strategier 

som ambulanssjuksköterskor använder sig av är exempelvis att inhämta information om 

barnet, att kontrollera gällande behandlingsriktlinjer samt att i förväg tänka ut en plan för 

omhändertagandet. Att kontakta högre medicinsk kompetens används som en viktig strategi i 

förberedelsen då det ger möjlighet till rådgivning och stöd. Ambulanssjuksköterskor tillämpar 

också mentala förberedelser för att kunna lugna sig själva i den vanligtvis stressade 

situationen som det innebär att vårda ett barn. För att utveckla förberedande strategier finns 

en önskan om utökad utbildning och praktiska övningar inom detta område. Studiens resultat 

bidrar till den prehospitala vården då den tydliggör olika strategier som kan tillämpas under 

förberedelser vid uppdrag som rör barn. Ambulansverksamheter kan dra nytta av studiens 

resultat i deras utbildning och dagliga arbete. Ambulanssjuksköterskor som använder sig av 
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strategier inför omhändertagande av barn har goda förutsättningar för att göra ett bra jobb för 

barnet och hela familjen vilket i ett större perspektiv medför nytta till ambulanssjukvården. 

Vidare forskning med fler deltagare och från flera olika arbetsplatser skulle kunna visa på 

ytterligare strategier som kan användas inom området. 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna magisteruppsats bidrar till att personal inom ambulanssjukvård får ta del 

av olika strategier som kan användas inför omhändertagande av barn. Att inhämta 

information om barnet, kontrollera verksamhetens behandlingsriktlinjer samt planera och 

samarbeta med sin kollega är några utav de strategier som ambulanssjuksköterskor använder 

sig av inför omhändertagande. Genom att ta del av resultatet i denna studie kan läsaren 

reflektera över sina egna strategier och hur dessa kan utvecklas. Strategier som beskrivs i 

denna magisteruppsats kan ligga till grund för hur ambulansverksamheter kan välja att 

utveckla utbildningar och introduktioner för nya medarbetare. Detta kan även skapa 

förutsättningar för en enhetlig ambulanssjukvård som arbetar för ett framgångsrikt och säkert 

omhändertagande. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Demografisk data 
Ålder:                  Kön:                               Antal år i yrket: 

-     Har du barn själv? 

-  Har du stor erfarenhet av att vårda barn sedan tidigare? 

   - Har du vårdat många barn i ambulansen? 

  

Frågor 

-      Kan du komma ihåg något larm som du varit på som involverat ett barn? 

-       Vad tänkte du när du fick det här larmet? 

-       Hur gjorde du för att förbereda dig innan ni kom fram till platsen? 

-       Mentalt, praktiskt? 

 

-  Hur känner du inför uppdrag som involverar barn? 

-  Finns det något specifikt du alltid gör eller försöker komma ihåg innan ni åker 

iväg? 

-  Försöker du tänka eller arbeta efter någon speciell strategi när du är på väg ut? 

-  Finns det något som du önskar att du skulle kunna göra under vägen ut men som 

du inte har möjlighet till? 

-  Finns det något som skulle göra att du känner dig bättre förberedd inför uppdrag 

som rör barn? 

-    Om du har barn, känner du att det har blivit någon skillnad i ditt bemötande av 

barn eller hur du väljer att förbereda dig? 

 

-  Finns det något som du skulle vilja tillägga till intervjun? 
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