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Abstrakt 
Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer 

sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn 

och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en 

patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. Detta är i sin tur faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten negativt.  

Syftet: Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid 

prehospitalt vård av barn. 

Metod: För arbetet valdes en kvalitativ intervjustudie med en frågeguide som 

datainsamlingsmetod. Åtta sjuksköterskor som arbetat inom prehospital akutsjukvård i minst 

ett år intervjuades individuellt. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet påvisade att patientsäkerheten vid prehospital vård av barn påverkades av 

flertalet faktorer genom hela vårdkedjan. Faktorer som hur mycket information 

sjuksköterskorna kunde få från larmcentralen, till tryggheten och kompetensen gällande barns 

fysiologi, läkemedelsdoseringar samt behandlingsrutiner. Även faktorer som brist på 

utbildning och praktiska övningar gällande vård av barn samt icke optimala hjälpmedel för att 

transportera barnet på ett säkert sätt till vårdinrättning framkom.  

Slutsats: Denna studie ger en ökad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerheten vid prehospital vård av barn. Den visar att för att kunna uppnå god 

patientsäkerhet behövs tillgänglig, bättre storleksanpassad utrustning samt kontinuerlig 

medicinsk utbildning. Vidare behövs tydliga behandlingsrutiner samt hanteringsstrategier för 

att hälso- och sjukvårdspersonalen ska känna sig trygga i sitt omhändertagande av barn och på 

så sätt stärka patientsäkerheten ytterligare. 

Nyckelord: barn, patientsäkerhet, prehospital, specialistsjuksköterska, upplevelse.  

Keywords: children, experience, nurse specialists, patient safety, prehospital. 
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Introduktion 

Barn med akut skada/sjukdom  

Definitionen av barn kommer i detta arbete utgå från UNICEFs (2009) definition som innebär 

att alla människor under 18 år. UNICEF betonar även vikten till barnets rätt till att få den 

bästa uppnåeliga hälsa samt rätt till nödvändig sjukvård. Horowitz, Kassam-Adams och 

Bergstein (2001) belyser att barn som är i behov av ambulanssjukvård kan uppleva en ökad 

stress som i sin tur kan påverka deras psykiska och fysiska hälsa negativt. Barns reaktion vid 

plötslig skada eller plötsligt insjuknande är beroende av flera faktorer såsom barnets ålder och 

kognitiva utveckling, det upplevda traumats utsträckning samt smärtintensitet. Även 

relationen mellan barnet och förälder eller annan vårdnadshavare påverkar barnets upplevelse 

på grund av den vuxnas reaktion på situationen, samt förmågan att trösta barnet (Horowitz, 

Kassam-Adams & Bergstein, 2001). Vården måste anpassas efter barnets ålder då det finns 

fysiologiska skillnader mellan barn och vuxna. I jämförelse med vuxna är småbarns huvud 

större relaterat till kroppens storlek, deras luftvägar är trängre och mjukare, lungvävnaden är 

känsligare och det finns en ökad risk för lungkontusion hos barn. Barn löper även större risk 

för skada på lever och mjälte vid trauma då de organen är större och ligger oskyddade i buken 

till skillnad från vuxna där organen ligger skyddade under revbenen (Kendorf, 2016, s. 

508-509). 

 

I Sverige omkom ca 49 barn år 2016 på grund av skada eller trauma, av dessa var det ca 

hälften som bedömdes som olycksfall. Under samma period var ca 15 500 barn inskrivna på 

en sjukvårdsinrättning till följd av samma orsak och ca 140 000 barn besökte öppenvården 

såsom en akutmottagning. Dock påvisas det att dödligheten hos barn på grund av skada eller 

trauma har minskat de senaste 40-50 åren (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Upplevelser av att vårda barn prehospital 

Barn är en patientgrupp som inte förekommer lika frekvent inom den prehospitala 

akutsjukvården som övriga patientgrupper (Jewkes, 2011; Nordén, Hult & Engström, 2014), 

 
 



men när det väl uppstår en akut situation med ett sjukt barn behöver vården vara snabb och 

effektiv. Vidare beskriver Nordén et al. (2014) att hälso- och sjukvårdspersonalen som arbetar 

inom ambulanssjukvården upplever en lättnad av att dessa larm ej är frekventa samt att de blir 

mer fokuserade vid vård av barn då de får en övervägande känsla av att de inte får göra fel. 

Dock bidrar även den låga frekvensen av larm till en ökad osäkerhet kring hälso- och 

sjukvårdspersonalens kompetens när dessa larm väl inträffat. 

  

Jeruzal et al. (2018) belyser att hälso- och sjukvårdspersonal upplever skillnad i att vårda barn 

prehospitalt jämfört med vuxna. Detta för att barn ses som oskyldiga individer där 

upplevelsen är att barns skador, och vid svårare fall dödsfall, ska kunna förebyggas (Jeruzal et 

al., 2018). Vidare belyser hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom ambulanssjukvård 

att de upplever varierande känslor vid vård av barn. De upplever ett adrenalinpåslag och en 

ökad stress när de får larm om ett sjukt barn samt att denna stress ökar vid större skador och 

vid mer livshotande tillstånd hos barnet. Det finns även en ökad rädsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonal för att inte kunna vårda ett barn prehospitalt (Nordén et al, 2014; Öberg, 

Vicente & Wahlberg, 2015). 

  

Upplevelsen av otillräcklig kunskap och brist på utbildning samt praktisk övning bidrar till en 

ökad risk för felbedömningar. Det kan även leda till att hälso- och sjukvårdspersonalen 

avvaktar med medicinska åtgärder längre än vad de skulle ha gjort med en vuxen patient 

(Cushman et al., 2010). Det finns även en upplevd skillnad hos hälso- och sjukvårdspersonal 

som arbetar inom ambulanssjukvården gällande självförtroende att utföra det psykosociala 

omhändertagandet när de vårdar ett barn. De som känner sig mest bekväma är kvinnlig hälso- 

och sjukvårdspersonal, samt personal som har mycket erfarenhet samt utbildning och 

övningar kring omhändertagande dessa patienter (Alisic et al., 2017). Hälso- och 

sjukvårdspersonal inom ambulanssjukvården som själva är föräldrar relaterar till sina privata 

känslor som förälder och kan associera till de olika vårdsituationerna som uppstår vid vård av 

barn. Majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen önskar att de kunde vara bättre 

förberedda vid larm gällande barn och använder sig därför av transporttiden ut till patienten 

för att hinna uppdatera sig kring symtombilden samt de lokala behandlingsriktlinjerna. Det 

 
 



finns även ett ökat behov av kamratstöd samt debriefing efter prehospital vård av barn 

(Nordén, Hult & Engström, 2014). Det är även av vikt, enligt Brown et al. (2016), att konkret 

återkoppling mellan kollegor samt från personal på andra vårdinstanser ges efter prehospital 

akutsjukvård med barn för att kunna möjliggöra en bättre medicinsk handläggning genom 

kunskapsutbyte.  

 

Prehospital akutsjukvård 

Med prehospital akutsjukvård menas medicinska åtgärder som sker utanför sjukhus av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Där inkluderas även ambulanssjukvård som utförs i eller i anslutning 

till en ambulans av hälso- och sjukvårdspersonal och ambulans är det transportmedel som är 

utrustat och avsett för transport med ambulanssjukvård. Inom ambulanssjukvården ska minst 

en hälso- och sjukvårdspersonal inneha behörighet att iordningställa och administrera 

läkemedel (SOSFS, 2009:10). En av de professioner som har behörighet för 

läkemedelshantering är sjuksköterskor (HSLF-FS, 2017:37), vilket innebär att grundutbildade 

sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor med olika inriktningar, kan arbeta prehospitalt 

för att öka kompetensen och täcka in flertalet kunskapsområden (Whilborg, Edgren, 

Johansson & Sivberg, 2017). En stor del av arbetet som hälso- och sjukvårdspersonal har, som 

arbetar inom prehospital akutsjukvård oavsett specialitet, innebär psykosocialt 

omhändertagande både gällande vården av vuxna och av barn. Det innebär även att informera 

patienten om vad det medicinska omhändertagandet innebär och vad som utförs (Alisic et al., 

2017).  

 

En specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård ska, utifrån den individuella 

patienten och dennes behov samt sjukdomstillstånd, ansvara för avancerad omvårdnad i 

prehospital miljö, kunna leda omvårdnadsarbetet, tillämpa evidensbaserad vård samt kunna 

förhålla sig kritiskt till ny kunskap (Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård, 2012). Vidare är 

det vårdgivaren, dvs. statlig myndighet, landsting eller kommun, som ansvarar för hälso- och 

sjukvårdsverksamheten och för att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom 

 
 



ambulanssjukvården innehar den kompetens som krävs för att utöva prehospital akutsjukvård 

(SOSFS, 2009:10).  

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet tillhör en av de grundläggande principerna som ständigt utvecklas och 

granskas vid vård av patienter för att minimera skada som orsakats av sjukvården. Skadan i 

sig kan vara övergående, bestående eller till och med leda till död hos patienter (WHO, 2004). 

Patientsäkerhet kan delas in i flera olika kategorier, där två av dessa är teknisk kunskap och 

icke teknisk kunskap. Den tekniska kunskapen innebär att personalen har tillräckligt hög 

kompetens och kunskap för att säkert bedriva vården på arbetsplatsen, vilket även innefattar 

att de får adekvat och tillräcklig fortbildning för att vidareutveckla vården. Den icke tekniska 

kunskapen innebär att personalen har kunskap kring att sätta sig in i patientens behov, lösa 

problem, fatta beslut samt ha ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att upprätthålla patientsäkerheten inom 

hälso- och sjukvård och skydda mot vårdskador. Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta efter 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt utforma vården individuellt i 

samråd med den enskilde patienten. Om eventuella risker noteras ska dessa rapporteras vidare 

till vårdgivaren för att åtgärder ska kunna vidtas för att upprätthålla patientsäkerheten. Vidare 

beskriver Socialstyrelsen (HSLF-FS 2017:37; SOSFS 2008:1) att det finns tydliga riktlinjer 

och föreskrifter gällande till exempel hantering och administrering av läkemedel samt 

hantering av medicinteknisk utrustning. Föreskrifterna innefattar även krav på kompetens för 

att kunna utföra dessa arbeten samt att vara medveten om de risker som finns.  

 

De största orsakerna till vårdrelaterad skada hos barn är feldosering av mediciner samt 

fallskador relaterat till felmedicinering (Da Rin Della Mora, Bagnasco & Sasso, 2012; Wong, 

Ghaleb, Franklin & Barber, 2004). Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar prehospitalt har 

noterat att brist på storleksanpassad sjukvårdsutrustning, utebliven dokumentation och 

otillräcklig kommunikation mellan professionerna är faktorer som kan påverka 

patientsäkerheten negativt (Cottrell et al., 2014).  

 

 
 



Rational  

Studier visar att hälso- och sjukvårdspersonal upplever en ökad stress och oro vid prehospital 

vård av barn, dels på grund av att barn ses som oskyldiga och att skador ska kunna förhindras 

samt att hälso- och sjukvårdspersonal kan relaterar till vårdsituationen utifrån egna 

erfarenheter som förälder. Delvis anges oro och stress vara relaterat till att barnlarm inte är 

lika frekvent förekommande vilket gör att erfarenhet av att vårda barn är begränsad. Studier 

visar att det finns en rädsla och risk för felbedömning, då barn har andra anatomiska och 

fysiologiska förutsättningar.  

Författarna till denna studie har inte funnit forskning som fokuserar på upplevelser gällande 

patientsäkerheten vid prehospital vård av barn. Därför ämnar denna studie att belysa 

specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn. Denna 

studie kan förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet om patientsäkerhet vid prehospital 

vård av barn och möjliggöra att hälso- och sjukvårdspersonal bättre kan tillgodose sjuka och 

skadade barns behov på ett patientsäkert sätt.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelse av patientsäkerhet vid prehospital 

vård av barn. 

 

Metodbeskrivning 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Kvalitativ 

design syftar till att ge en ökad förståelse av helheten utifrån deltagarnas levda erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann 2014, s.41; Polit & Beck, 2017, s.463). Vidare beskriver Graneheim, 

Lindgren och Lundman (2017) att induktivt tillvägagångssätt grundar sig i sökandet efter 

likheter och skillnader i en text vilket skapar en teoretisk förståelse av den insamlade datan.  

 

 
 



Urval och tillvägagångssätt 

Deltagare rekryterades vid en ambulansstation i norra Sverige. Ett ändamålsenligt urval 

tillämpades, vilket innebär att de deltagare som anses vara mest informativa erbjuds att delta 

(Moser & Korstjens, 2018). Inklusionskriterierna var att deltagaren skulle vara 

specialistsjuksköterska samt ha arbetat inom prehospital sjukvård i minst ett år för att 

säkerställa att de deltagit vid vård av barn prehospitalt.  

 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till ansvarig verksamhetschef för 

ambulansstationen. Efter skriftligt godkännande från verksamhetschefen skickades 

informationsbrev inklusive blankett för skriftligt samtycke (Bilaga 2) ut till sjuksköterskorna 

vid ambulansstationen. De sjuksköterskor som önskade delta i studien skrev därefter upp sina 

kontaktuppgifter på medföljande samtyckesblankett som sedan lämnades i ett plomberat 

insamlingskärl som endast ansvariga för studien kunde öppna. Därefter samlades dessa 

blanketter in och bokning av intervjuer påbörjades. Intervjuerna planerades i samråd med 

deltagaren utifrån dennes önskemål och genomfördes på en avskild och ostörd plats, 

alternativt via telefon, och avsatt tid för intervjuerna var 30 minuter. Totalt genomfördes nio 

intervjuer, men endast åtta av dessa deltagare uppfyllde inklusionskriterierna, varpå en 

intervju exkluderades.  

 

Deltagarna bestod av specialistsjuksköterskor med inriktning intensivsjukvård, anestesi- samt 

ambulanssjukvård. Alla deltagare var anställda på rotationstjänster, där de roterade mot en 

intensivvårdsavdelning eller en akutmottagning och ambulansen. Av deltagarna (n=8), var sex 

män och två kvinnor. I genomsnitt (m) hade de arbetat som sjuksköterskor var 10.7 år, varav 

8.8 år inom prehospital akutsjukvård. Alla deltagare hade egna barn.  

 

Datainsamling 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer som pågick mellan 10-20 minuter. En 

intervju genomfördes via telefon och resterande utfördes på plats med ena författaren och den 

andra författaren närvarande via telefon. En intervjuguide (Bilaga 3) gjord av författarna 

användes vid samtliga intervjuer för att säkerställa att alla deltagare fick samma frågor. 

 
 



Intervjuguiden var uppbyggd av öppna frågor som, enligt Polit och Beck (2017, s. 270) gör 

det möjligt att få ett rikare svar på de frågor som ställs då deltagaren inte begränsas i sitt 

svarande på grund av förbestämda alternativ.  

 

En provintervju genomfördes för att säkerställa att  frågeguiden svarade mot studiens syfte. 

Provintervjun inkluderades i dataanalysen då inga större förändringar gjordes i frågeguiden 

och ansågs därför som adekvat för studien. Alla intervjuer genomfördes under mars månad 

2019 och spelades in med hjälp av diktafon. Kvale och Brinkmann (2014, s. 217-228) styrker 

användandet av ljudinspelning då det ger utrymme för intervjuaren att fokusera på det som 

sägs och vad som kan finnas underliggande såsom pauser, tonfall och kroppsspråk. Vidare 

påtalar de att användandet av ljudinspelning ger möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera 

gånger i efterhand för att säkerställa att all information framkommer vid utskrift av 

intervjuerna.  

 

Dataanalys 

Författarna lyssnade igenom intervjuerna flera gånger och transkriberade dem ordagrant. 

Därefter lästes även utskrifterna igenom vid flera tillfällen för att kunna få en förförståelse för 

helheten. Kvale och Brinkman (2014, s. 229-244) anser att om analysen sker i anslutning till 

själva intervjun bidrar det till att föra analysen framåt och blir mer lätthanterlig samt säkrare.  

 

Dataanalysen i denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ induktiv innehållsanalys 

med fokus på det manifesta i texten såsom det beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). 

När de transkriberade intervjuerna lästes igenom extraherades meningsenheter som beskrev 

deltagarnas upplevelse av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver meningsenheter som ord, meningar eller stycken där innehållet 

relaterar till varandra och svarar på syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket 

innebär att de kortades ner samtidigt som kärnan bevaras. Därefter abstraheras innehållet i de 

kondenserade meningsenheterna och kodades. Alla intervjuer och meningsenheter erhöll även 

ett nummer samt en bokstav för att författarna enkelt skulle hitta tillbaka till aktuell 

intervju/meningsenhet (till exempel 01a för första intervjun och första meningsenheten samt 

02b för andra intervju och andra meningsenheten). Exempel på meningsenheter, 

 
 



kondenserade meningsenheter samt koder visas i Bilaga 4. Därefter jämfördes de olika 

koderna utifrån likheter och skillnader och sorterades in i underkategorier och därefter 

kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kategorier är det centrala i kvalitativ 

innehållsanalys samt att kategorier kan besvara frågan “vad?” och på så sätt ge ett uttryck för 

det tydliga i texten.  

 

Etiska överväganden 

Innan rekrytering av deltagare påbörjades genomfördes en etikgranskning via Luleå Tekniska 

Universitet efter en sammanställd projektplan där risker och nytta med studien framfördes. 

Granskningen godkändes mars 2019 och finns diarieförd hos Luleå Tekniska Universitetet. 

Därefter fick deltagarna ta del av information gällande frivilligt deltagande, dvs. att 

deltagandet kunde avbrytas när som helst under studiens gång samt att intervjuerna skulle 

spelas in och registrera svar på frågor enligt bilaga 1 och 2. De deltagare som valde att delta i 

studien fick sedan signera ett skriftligt samtycke innan intervjuerna påbörjades.  

 

The Belmont Report (1979) betonar skyldigheten att göra gott, rättvis behandling samt respekt 

för individen som de tre forskningsetiska principerna. För att uppfylla dessa kriterier 

övervägdes riskerna för att deltagarna kunde återuppleva traumatiska händelser, detta baserat 

på att tidigare forskning visar på en ökad känslomässig reaktion vid vård av barn. Därför var 

författarna lyhörda för uppkomna känslor och frågor som vid behov kunde lämnas obesvarade 

av deltagaren. Om deltagaren upplevde känslor som hen kände ett behov av att bearbeta, 

kunde en kontakt till arbetsplatsens företagshälsovård erbjudas varifrån professionell hjälp 

kunde erhållas. Ingen av deltagarna uppvisade behov av ytterligare stöd efter intervjuerna 

varpå ingen kontakt med företagshälsovården gjordes.  

 

Intervjuerna avidentifierades och därmed skyddades deltagarnas personuppgifter. Data 

förvarades på författarnas lösenordskyddade datorer och endast de ansvariga för studien som 

genomfört intervjuerna kunde härleda insamlade data till deltagarna. De personer som hade 

tillgång till insamlade data var de ansvariga för studien samt ansvarig handledare. All data 

makuleras då arbetet är godkänt. 

 

 
 



Resultat 

I studiens resultat framkom fem kategorier som beskriver upplevelser av patientsäkerheten vid 

prehospital vård av barn: Ambulansen – inte alltid det säkraste transportsättet, 

Patientsäkerhet kräver omvårdnadskompetens, Behov av utbildning inriktad mot barn, 

Erfarenhet av barn ger trygghet, Resurstillgänglighet och kommunikation - en viktigt del i 

vårdkedjan.  

Ambulansen - inte alltid det säkraste transportsättet för barn 

Majoriteten av sjuksköterskorna förknippade trafiksäkerheten med patientsäkerhet. De ansåg 

att patientsäkerheten påverkades negativt av framförallt möjligheten till säker fastspänning av 

barnet och möjlighet till en säker transport. Sjuksköterskorna ansåg att barnet satt säkrast i sin 

egen bilbarnstol och inte på båren i ambulansen därför att det finns brister kring 

bälteshantering av barn vid transport på bår. Även om det till viss del fanns hjälpmedel i 

ambulansen, såsom storleksanpassat bilbälte och bilbarnstolar, så upplevde sjuksköterskorna 

att utbudet och tillgången på dessa var begränsade. 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det fanns situationer där de stod inför ett problem i att 

upprätthålla trafiksäkerheten och fick lösa det på plats beroende på situationen. I vissa 

situationer tog de hjälp av barnets föräldrar för att kunna transportera barnet säkert, i vissa 

situationer lät de barnet åka i förälderns famn. Sjuksköterskorna åkte ibland med i 

föräldrarnas bil alternativt att sjuksköterskorna åkte i ambulansen och föräldrarna tillsammans 

med barnet och uppmanades att stanna om tillståndet förändrades hos barnet. 

Sjuksköterskorna uppgav att de önskade att det fanns bilbarnstolar för barn i varje ambulans, 

men att utrymmet i ambulansen ej gjorde detta möjligt. 

 

 jaa men det är just det här med att spänna fast dom under körning som är det största 

problemet. (Sjuksköterska 8) 

 

Sjuksköterskorna uppgav att en del av trafiksäkerheten är körsäkerheten, vilket innebär att den 

som framför fordonet ska ha adekvat utbildning och känna sig trygg i det. De framkom att det 

 
 



hade signalerats till chefer om problematiken både med patientsäkerhet och med 

trafiksäkerhet, dock utan att någon åtgärd gjorts för att förbättra dessa problem.  

 

Patientsäkerhet kräver omvårdnadskompetens  

Enligt sjuksköterskorna baserades god omvårdnad och hög patientsäkerhet på att all hälso- 

och sjukvårdspersonal upprätthöll en hög kompetens och adekvat kunskap. Det innebar enligt 

sjuksköterskorna att patienten ska erhålla relevant behandling, inte försämras i sitt tillstånd 

eller på något sätt utsättas för fara eller risk under det prehospitala omhändertagandet. Det 

innebar även att den prehospitala personalen hade tillräckligt med kunskap för att ta hand om 

patienten och vårda denne på ett adekvat sätt, vilket även innefattade läkemedelshantering och 

god omvårdnad.  

 

Jaa patienten kan ta sig igenom vårdkedjan utan att ta skada, det är väl 

patientsäkerhet för mig, att dom inte riskerar att… att få men av att söka 

sjukvård helt enkelt. (Sjuksköterska 2) 

 

Vidare framkom det en osäkerhet kring vård av barn. Osäkerheten grundade sig i anatomiska 

och fysiologiska skillnader mellan vuxna och barn, skillnader i läkemedelshantering då dessa 

beräknas på ett annorlunda sätt samt det faktum att förekomsten av larm som involverade barn 

var betydligt lägre.  

 

Ett tillvägagångssätt sjuksköterskorna hade för att upprätthålla patientsäkerheten och 

minimera osäkerheten var att förbereda sig under transporten ut till patienten. Under 

transporttiden hann de läsa igenom tillgängliga behandlingsriktlinjerna. Med hjälp av 

information från larmcentralen kunde sjuksköterskorna även få fram ungefärlig ålder samt 

vikt på barnet och på så sätt kunna kontrollera doser på läkemedel som skulle kunna bli 

aktuella. Det framkom att majoriteten upplevde att behandlingsriktlinjerna var bra och 

lättsamma att följa och sågs därför som ett stort stöd i stressade situationer.  

  
Jag tycker absolut att det finns bra rutiner och ee  enkla hjälpmedel och lathundar 

som är lätta att följa i den så pass stressad situation... (Sjuksköterska 1) 
  

 
 



Vidare upplevde sjuksköterskorna att osäkerheten och eventuella känslomässiga reaktioner 

skulle minska om det fanns mer utbildning tillgängligt kring vård av barn prehospitalt.  

 

Behov av utbildning inriktad mot barn 

Flertalet sjuksköterskor ansåg att det var för lite utbildning kring barn under studietiden och 

de kände att de saknade medicinska kunskaper för att vårda barn prehospitalt. 

Sjuksköterskorna uppgav att den utbildning som fanns var otillräcklig och det framkom 

önskemål om mer utbildning från skolor där deltagarna gått sin grundutbildning alternativt 

specialistutbildning. Sjuksköterskorna uppgav att den utbildning som sker kontinuerligt via 

arbetsgivaren var hjärt- och lungräddning på barn. Vidare påtalades det att majoriteten av 

sjuksköterskorna önskade mer utbildning, i likhet med AMLS (Advanced Medical Life 

Support) dock inriktat mot barn. Även önskemål om utbildning med fokus på patientfall, ökad 

kunskap i frekvent förekommande barnsjukdomar samt scenarioträning med fokus på 

luftvägshantering framkom. Sjuksköterskorna var även positiva till utbildning i form av 

hospitering på exempelvis en barnavdelning för att få ökad erfarenhet kring barn för att sedan 

kunna applicera den erfarenheten i den prehospitala vården. 

 

… det är faktiskt svårt asså man blir ju duktig på det man gör o gör man int de så ofta 

så krävs det ju att man övar jätteofta o de förstår ja att de inte är dom 

övningarna heller hela tiden … (Sjuksköterska 4) 

 

… så är de ju man kan inte bli duktig på allt, det är jättesvårt … i en ambulans o då 

vill man som sikta in sig på det absolut viktigaste och ja luftvägar hos barn i 

sånna fall skulle jag vilja va duktig på… (Sjuksköterska 4) 

 

Erfarenhet av barn ger trygghet 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde ett ökat adrenalinpåslag vid vård av svårt 

sjuka barn. Även vid lindrigare sjukdom eller skada påtalade sjuksköterskorna ett ökat fokus 

och en känsla av att de inte fick begå några misstag. Vidare beskrev majoriteten av 

 
 



sjuksköterskorna att de funderade mycket på om de verkligen hade gjort allt de kunde för 

barnet. Bidragande faktorer till dessa känslor var att barn är en patientgrupp som sällan 

förekommer och att det därför är svårt att få till mängdträning, vilket i sig leder till en 

otrygghetskänsla. Samtidigt upplevdes det som en lättnad att barnlarm sker så sällan just på 

grund av den känslomässiga påverkan det bidrog till.  

 

… men däremot tror jag nog att många som jobbar inom den här verksamheten tycker 

att barnlarmen är bland dom svårare just på grund av att de är en liten mängd 

sånna larm o de flesta kanske inte jobbar så mycket med barn sen tidigare så 

att man är helt enkelt mindre trygg o kan mindre helt enkelt… (Sjuksköterska 3) 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att deras reaktioner kring barnlarm påverkades av att 

de hade egna barn. Dock påtalade flertalet sjuksköterskor att alla blev berörda, de blev mer 

fokuserade och engagerade vid vård av barn, oavsett om de hade egna barn eller ej. Detta 

baserades på deltagarnas erfarenhet av att ha arbetat prehospitalt innan de blev föräldrar. De 

som hade egna barn associerade med de drabbade föräldrarna samt tänkte på sina egna barn, 

speciellt om patienten var inom samma åldersspann.  

 

Resultatet visade att trots ett ökat stresspåslag vid larm som involverar barn så utvecklades en 

trygghet i handläggandet av barn i takt med ökad erfarenhet. Erfarenheten ansåg 

sjuksköterskorna kom genom utbildning och praktiskt arbete. Sjuksköterskor uppgav att de 

kände sig tryggare med att hantera barn prehospitalt efter att de själva fått barn. Genom sina 

egna barn hade de lärt sig handhavandet kring barn samt barns olika reaktioner rent generellt.  

 

...ja har ju … fått barn delvis sen jag började jobba prehospitalt så att … ja tycker väl 

att vissa saker har man väl lärt sig genom att man har egna barn… 

(Sjuksköterska 3) 

 

Resurstillgänglighet och kommunikation - en viktig del i vårdkedjan 

Sjuksköterskorna upplevde en ökad arbetsbelastning då antalet larm har ökat, vilket de ansåg 

var en bidragande faktor till brister i patientsäkerheten. Arbetsbelastningen påverkade 

 
 



sjuksköterskornas återhämtning mellan arbetspassen samt mellan utryckningarna. Detta ansåg 

de var ett problem som behövde åtgärdas på ledningsnivå och att lösningen skulle kunna vara 

att öka resurserna till ambulanssjukvården. De ansåg att en bidragande faktor kring brister 

gällande patientsäkerhet var beroende på arbetsplatsens belägenhet, det vill säga att avståndet 

till sjukhus, och tillgängligheten till annan kompetens såsom läkare, påverkade känslan av 

trygghet och en god patientsäkerhet. Flertalet sjuksköterskor önskade att det fanns bättre 

kontaktvägar och tillgång till olika specialister i form av barnläkare och kirurger för 

exempelvis konsultation då de var ute hos patienterna. De upplevde även risker i 

patientsäkerheten vid bristfällig information från SOS. De påtalade bland annat att larm- 

informationen ibland enbart beskrev ”svårt sjukt barn” och information så som ålder, vikt och 

vilken typ av händelse som härlett till behovet av ambulanssjukvård saknades. Vidare önskade 

sjuksköterskorna ett bättre samarbete med de beslutsfattande läkarna för att öka 

medvetenheten kring bland annat trafiksäkerheten och det faktum att ambulansen inte alltid är 

det säkraste transportsättet för barnet.  

  

Även fast sjuksköterskorna påtalade brister i kommunikationen så hade de ändå många 

positiva erfarenheter av god kommunikation och samarbete mellan olika prehospitala 

instanser, exempelvis med övriga ambulanser och med räddningstjänst. Detta ledde till att 

vårdkedjan upplevdes i grunden som positiv oavsett hur slutresultatet av larmet blev.  

 

… Vi var två bilar som funkade jättebra på plats, satte nål och körde in. sen fick vi 

intubera han och köra han till Sunderbyn, intuberad då, åh de...man växer ju 

som av de, de är som roligt…  (Sjuksköterska 5) 

 

Sjuksköterskorna upplevde även att informationen från SOS kunde bidra till en ökad chans för 

goda förberedelser innan ankomst till larmplatsen. De uppgav även att patientsäkerhet haft en 

stark positiv utveckling under de senaste åren beroende på en ökad medvetenhet, samt ett 

gemensamt förbättringsarbete kring patientsäkerhet.  

 

 
 



Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelse av patientsäkerhet vid prehospital 

vård av barn. Resultatet visade att de relaterade patientsäkerheten till trafiksäkerhet, där de 

ansåg att möjligheten till bälteshantering och säker transport av barn var bristfällig. Detta 

framkommer även i Johnson, Lindholm och Dowds (2006) studie som påvisar att personalen 

är medveten om riskerna med att inte handha korrekt fastspänning och bälteshantering, men 

ändå väljer att transportera barn osäkert i ambulansen. Majoriteten i deras studie valde att ha 

barnet i förälderns knä på båren, om barnet var stabilt, och i sitt eget knä på vårdarstolen om 

barnet var ostabilt. Beslutet om var barnet skulle sitta baserades på möjligheten till säker 

fastspänning och möjligheten för personalen att vårda och transportera barnet på ett säkert 

sätt. Johnson et al. (2006) påvisar även missnöje från personalen kring den befintliga 

utrustningen. Dock belyser de att det inte fanns något samband mellan olyckor och 

användandet av bälte gällande barn vid ambulanstransport. Det framkom även en varierad 

användning av säkerhetsbälte vid vård av barn. Dock pålyser Trafikförordningen (SFS 

1998:1276) att alla som färdas i ett fordon ska sitta placerade där det finns bilbälten och att de 

ska använda dem. Om barnet är under 135 cm ska även hjälpmedel såsom bilbarnstol och 

bältesstol användas. Utifrån resultatet i denna studie gällande trafiksäkerheten tolkar 

författarna det som att det finns hjälpmedel för att öka trafiksäkerheten vid transport av barn. 

Dock finns ej dessa hjälpmedel tillgängliga i ambulanserna hela tiden, samt att dessa 

hjälpmedel ej är optimalt anpassade utefter olika barns storlek och vikt. Vilket leder till att 

vissa barn inte passar storleksmässigt i hjälpmedlet och därvid används de inte. Detta leder till 

att deltagarna var tvungna att frångå de rutiner som fanns utarbetade, vilket borde studeras 

vidare för att utforma hjälpmedel som är bättre anpassade till barn i olika storlekar. 

 

Deltagarna ansåg att en viktig faktor i patientsäkerheten var personalens kompetensnivå, som 

innebar att korrekt medicinsk bedömning sker så att behandling kan påbörjas. Dock fanns en 

osäkerhet gällande vård av barn som påverkade patientsäkerheten negativt. Detta grundade sig 

i dels de fysiologiska och anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna samt att deltagarna 

 
 



upplevde att de fick för lite utbildning gällande vård av sjuka barn. Även Nordén et al. (2014) 

belyser att hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård upplever en ökad oro och 

stress vid vård av barn. En studie av Hoyle, Crowe, Bentley, Beltran och Fales (2017) visar på 

en medvetenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar prehospitalt gällande risker för 

feldosering av läkemedel, samt brister inom patientsäkerheten vid vård av barn. Deras studie 

visar även att behandlingsriktlinjer och dos-scheman för läkemedel var hjälpmedel som ökar 

patientsäkerheten. Dock påtalar Cushman et al. (2010)  att brist på utbildningar och 

kompetens kan leda till att medicinska åtgärder uteblir eller att felaktiga åtgärder tas. Om 

möjligheten fanns att utarbeta ett samarbete med till exempel en barnavdelning eller 

barnmottagning genom hospitering eller rotationsanställning så anser författarna för denna 

studie att känslan av trygghet och kompetens vid vård av barn skulle öka. 

 

Deltagarna upplevde de inte fick tillräckligt med utbildning kring barn när de läste sin grund- 

och specialistutbildning och de efterfrågade även en mer kontinuerlig träning och utbildning 

som anställda. Upplevelsen att utbildning om vård av barn är otillräcklig är också något som 

Crushman et al. (2010) fann i sin studie. Vidare belyser Alisic et al. (2017) att hälso- och 

sjukvårdspersonal som är bekväm i situationer vid vård av barn var bland annat personal som 

hade mycket erfarenhet samt hade erhållit utbildning och övningar kring omhändertagandet av 

barn. Även Svensson och Fridlund (2008) påtalar att med erfarenhet infinner sig en trygghet i 

arbetet. Dock visar deras studie att en ökad erfarenhet även bidrar till en ökad oro i vissa 

situationer relaterat till känslan av att ha ett ökat ansvar. Watterson, Reid, Burns och Regan 

(2017) belyser att utbildning som anses ge en ökad kunskap består av både teori och praktik. 

De betonar att utbildning bör innefatta praktiskt handhavande kring exempelvis material, 

storlekar på till exempel svalgtub och medicindoser.  Sjuksköterskorna i deras studie upplevde 

det positivt när möjligheten gavs för att träna praktiskt i ett lugnt skede, för att utvecklas och 

sedermera kunna applicera detta handhavande i en akut situation. Detta benämner Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) som teknisk kunskap som ökar kompetensen och kunskapen hos 

personalen och ökar därmed patientsäkerheten för patienten. Detta i kombination med icke 

teknisk kunskap som ger en ökad omvårdnad anser författarna vara en viktig del inom 

utbildning.  

 

 
 



Resultatet i denna studie visade på en ökad stressnivå hos sjuksköterskorna samt känslor 

såsom oro och nervositet vid vård av barn som kunde påverka patientsäkerheten negativt. 

Denna stress baserades bland annat på att barn var en patientgrupp som sällan förekom samt 

känslan av att inga fel fick begås, vilket även har framkommit i andra studier (Jeruzal et al., 

2018; Jewkes, 2001; Nordén et al., 2014; Öberg et al., 2015). Svensson och Fridlund (2008) 

belyser olika strategier som  sjuksköterskor inom ambulanssjukvården använder sig av för att 

minska/hantera oro vid bland annat larm där de känner sig otillräckliga eller vid ovanliga 

larm/händelser.. Dessa strategier bestod av att hålla sig uppdaterad med den nyaste 

forskningen samt de behandlingsriktlinjer som fanns på arbetsplatsen, att delta på praktiska 

utbildningar som erbjöds, samt genom kamratstöd och debriefing vilket kunde ske genom 

arbetsplatsen, men även privat.  

 

I resultatet framkom resurstillgänglighet och kommunikation där deltagarna påtalade att brist 

på återhämtning mellan larm, otillräcklig kommunikation mellan olika professioner samt när 

samverkan med andra instanser inte fungerade ökade riskerna för brister inom 

patientsäkerheten. Brown et al. (2016) visar att kontinuerlig återkoppling mellan kollegor 

samt andra professioner minskar riskerna för felbedömningar samt ökar tryggheten och 

kommunikationen vid larm. Vidare genomförde Patterson, Geis, LeMaster och Wears (2013) 

en studie där de utvärderade effekten av simuleringsbaserade övningar för hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetade på en barnakutmottagning. Resultatet av deras studie visar att 

simuleringsbaserade övningar bidrar till ökad kunskap, säkerhetstänk samt kommunikation 

och teamarbete. Denna effekt var som störst i direkt anslutning till övningarna, men den 

kompetensen deltagarna erhöll genom dessa övningar bibehölls även en tid/ veckor/månader 

efter avslutad utbildning.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelse av patientsäkerhet vid 

prehospital vård av barn. Deltagarna hade olika specialistutbildningar i form av 

anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och ambulanssjuksköterska. Valet att 

inkludera de olika specialiseringarna grundade sig i att en rotation mellan prehospital sjukvård 

 
 



och annan avdelning/mottagning utfördes på arbetsplatsen. Dock ska det tas i beaktning att 

endast en av deltagarna var specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Detta skulle 

kunna påverka överförbarheten av studien som innebär i vilken utsträckning en studie kan 

överföras till andra situationer eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004).  

  

Valet att rekrytera deltagare från en ambulansstation gjordes av pragmatiska skäl, då stationen 

var i närområdet till en av författarna. Genom ett ändamålsenligt urval kan författarna 

inkludera deltagare som de anser ha mest information att delge vid en intervju. Dock påtalar 

Denscombe (2014) att resultatet ej blir representativt för alla inom den yrkeskategorin. Alla 

intervjuer pågick utan något avbrott och ingen intervjufråga lämnades obesvarad. Tiden som 

planerades för respektive intervju var 30 minuter. Denna tidsaspekt baserades på 

provintervjuns längd samt möjligheten att rekrytera deltagare under deras arbetstid. 

Författarna anser inte att tidsfaktorn påverkade intervjuerna negativt då den avsatta tiden var 

längre än vad någon intervju pågick. Efter åtta intervjuer framkom inget nytt till resultatet och 

därför valde författarna att ej rekrytera fler deltagare.  

  

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide som författaren konstruerat med 

hjälp av sin handledare. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) som en styrka då det är viktigt att intervjuaren ställer liknande frågor till alla 

deltagarna samt följer upp med öppna följdfrågor för att få ett tillförlitligt resultat med 

variation och ett djup.  Detta är även något som kan påverka pålitligheten i en studie, vilket 

baseras på hur resultatet förändras över tid samt genom vilka förändringar som forskaren har 

gjort under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). För att optimera intervjuguiden 

för denna studie utfördes först en provintervju för att säkerställa att frågorna motsvarade 

studiens syfte. Efter provintervjun justerades en fråga som deltagaren upplevde svårtolkad. 

Detta tillvägagångssätt ser författarna som en styrka då det innebar att resterande deltagare 

fick exakta frågor ställda till sig och författarna kunde därefter vid transkribering lättare 

urskilja när ingen ny information framkom. Något som måste tas i beaktning är att författarna 

ej genomfört liknande intervjuer tidigare och hade därför en viss ovana av 

intervjusammanhang.  

 
 



  

Då en av författarna arbetade vid ambulansstationer varifrån deltagarna rekryterades kan det 

ha påverkat rekrytering och eventuellt datainsamlingen. En positiv påverkan kan ha varit att 

deltagarna kände sig mer bekväm under intervjun och vågade därför prata öppet om känslor 

och situationer. En negativ påverkan kan vara att deltagaren kände skam vid känslomässigt 

engagemang och därför dolde detta och ej svarade helt ärligt vid intervjuerna.  

  

Det centrala med begreppet trovärdighet är att påvisa och bekräfta att resultatet i studier 

reflekterar deltagarnas erfarenheter och upplevelser utan att ha påverkats av författarnas 

förförståelse eller uppfattningar (Polit & Beck, 2017, s. 60, 161). För att säkerställa detta så 

påbörjades analysen med att transkribering samt en kodning gjordes på varsitt håll av 

respektive författarna, vilka sedan jämfördes för att säkerställa att data tolkades korrekt. När 

författarna påbörja arbetet med underkategorier och kategorier, gjordes detta tillsammans 

under ständigt pågående diskussion för att säkerställa att data inte feltolkades. De 

transkriberade intervjuerna granskades sedan för att säkerställa att helheten av data bibehölls, 

att de kategorier som framkom speglade innehållet av intervjuerna samt att ingen relevant data 

uteslutits (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats  

Denna studie ger en ökad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerheten vid prehospital vård av barn. Den visar att för att kunna uppnå god 

patientsäkerhet behövs tillgänglig utrustning som är anpassade för barn i alla åldrar och 

storlekar. Vidare påvisar studien att kontinuerlig medicinsk utbildning, tydliga 

behandlingsrutiner samt hanteringsstrategier så som kamratstöd kan behövas för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska känna sig trygga i sitt omhändertagande av barn och på så sätt stärka 

patientsäkerheten ytterligare.  

 

 
 



Kliniska implikationer 

Verksamheter som tar del av denna studie kan få en ökad förståelse för faktorer som påverkar 

patientsäkerheten vid prehospital vård av barn.  Genom att öka utbildningsmöjligheterna 

gällande sjukdomstillstånd, handhavande av läkemedel samt hjälpmedel i ambulansen, skulle 

tryggheten hos hälso- och sjukvårdspersonalen samt patientsäkerheten öka. Författarna anser 

även att det skulle gynna alla professioner och instanser om det utvecklades kurser och 

övningar som involverar alla professioner som kan tänkas bli involverade i barnlarm. Detta 

för att lära sig hur andras organisationer och rutiner är uppbyggda samt för att tillsammans 

öva för att underlätta kommunikationen och på så sätt öka patientsäkerheten ytterligare.  
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Bilagor  

  
 

 

Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 

Hej, vi studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård på Luleå Tekniska 

Universitet och vi undrar om vi får genomföra en intervjustudie på er enhet. 

 

Syftet med studien 

Att erhålla ett larm som innefattar ett barn kan bland annat bidra till en ökad stress hos hälso- 

och sjukvårdspersonal som jobbar prehospitalt. Ofta baseras denna reaktion på känslan av 

otillräcklig kunskap kring vård av barn samt att de är en patientgrupp som inte förekommer 

lika frekvent som övriga patientgrupper. Denna intervjustudie, som ingår i vår 

magisteruppsats vid Luleå Tekniska Universitet, går ut på att belysa specialistsjuksköterskors 

upplevelse kring patientsäkerheten vid prehospital vård av barn, detta för att kartlägga 

upplevelsen men även belysa eventuella behov av uppdateringar av rutiner om ett sådan 

resultat skulle framkomma.  

 

Genomförandet av studien 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där åtta till tio specialistsjuksköterskor som arbetar 

prehospitalt kommer intervjuas individuellt. Inklusionskriterierna för att kunna delta i studien 

är att deltagarna ska ha arbetat inom ambulanssjukvården som specialistsjuksköterska i minst 

ett år. Intervjun kommer ske på en plats, via telefon eller Skype, som vi gemensamt kommer 

överens om med deltagarna. 

 

 

Möjliga följder 

Det finns en risk att deltagarna under eller efter intervjun kan återuppleva tidigare bearbetade 

eller obearbetade händelser som kan ge en ökad obehagskänsla alternativt ge negativa 

 
 



känslomässiga effekter och att de på så sätt behöver påbörja ny bearbetningsprocess. Om detta 

uppstår kan en kontakt till företagshälsovården förmedlas av författarna och därifrån kan 

professionell hjälp erhållas.  

 

Personuppgifter och deltagande 

Vi värnar om deltagarna som person och deras integritet, därför kommer intervjun att kodas 

för att säkerställa konfidalitet och att ingen information kan härledas till deltagandet. Den 

insamlade datan kommer skyddas så att inga obehöriga får tillgång till den.  

Deltagandet är helt frivilligt. De kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva motivera varför.  

När hela studien är sammanställd kommer den publiceras i DiVA och ett exemplar kommer 

att skickas ut till dig som enhetschef och du får gärna vidarebefordra resultatet till 

arbetsgruppen.  

 

Vid eventuella frågor kontakta de ansvariga för studien.  

Ansvarig för studien är: 

Anna-Klara Reinelöv, 070-601 73 46, annrei-8@student.ltu.se 

Anna Sandvall, 076-145 56 67, anaasa-8@student.ltu.se  

Ann-Christin Karlsson, handledare och universitetslektor,  070-167 99 27, 

ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se  
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Jag har tagit del av informationen om studien ”Specialistsjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerhet vid prehospital vård av barn” 

Jag accepterar att specialistsjuksköterskorna som är verksamma inom mitt 

verksamhetsområde tillfrågas om deltagande: 

 

Medgivande: 

Verksamhetsområde ___________________________________________________ 

 

Datum och ort            ___________________________________________________ 

 

Signatur, namnförtydligande och befattning _______________________________________ 

 

 

  

 
 



  
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare 

Hej, vi studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård på Luleå Tekniska 

Universitet och vi undrar om du vill delta i vår intervjustudie? 

 

Syftet med studien 

Att erhålla ett larm som innefattar ett barn kan bland annat bidra till en ökad stress hos hälso- 

och sjukvårdspersonal som jobbar prehospitalt. Ofta baseras denna reaktion på känslan av 

otillräcklig kunskap kring vård av barn samt att de är en patientgrupp som inte förekommer 

lika frekvent som övriga patientgrupper. Vår intervjustudie går ut på att belysa 

specialistsjuksköterskors upplevelse kring patientsäkerheten vid prehospital vård av barn, 

detta för att kartlägga upplevelsen men även belysa eventuella behov av uppdateringar av 

rutiner om ett sådan resultat skulle framkomma.  

 

Genomförandet av studien 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där åtta till tio specialistsjuksköterskor som arbetar 

prehospitalt kommer intervjuas individuellt. Inklusionskriterierna för att kunna delta i studien 

är att du ska ha arbetat inom ambulanssjukvården som specialistsjuksköterska i minst ett år. 

Intervjun kommer ske på en plats, via telefon eller Skype, som vi gemensamt kommer 

överens om, tidsåtgången är ca 30-60 minuter och hela intervjun kommer spelas in för att 

sedan kunna analyseras utav oss.  

 

Möjliga följder 

Det finns en risk att du under eller efter intervjun kan återuppleva tidigare bearbetade eller 

obearbetade händelser som kan ge en ökad obehagskänsla alternativt ge negativa 

känslomässiga effekter och att du på så sätt behöver påbörja ny bearbetningsprocess. Om 

 
 



detta uppstår kan en kontakt till företagshälsovården förmedlas och därifrån kan professionell 

hjälp erhållas.  

 

Personuppgifter och deltagande 

Vi värnar om dig som person och din integritet, därför kommer intervjun att kodas för att 

säkerställa konfidentialitet och att ingen information kan härledas till ditt deltagande. Den 

insamlade datan kommer skyddas så att inga obehöriga får tillgång till den.  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att 

behöva motivera varför. Du behöver bara kontakta någon av oss, var god se kontaktuppgifter 

nedan, gällande avslutat deltagande.  

När hela studien är sammanställd kommer den publiceras i DiVA och ett exemplar kommer 

att skickas ut till enhetschefen på arbetsplatsen som sedan kan delge resultatet till 

arbetsgruppen.  

 

Vid eventuella frågor kontakta de ansvariga för studien.  

 

Ansvarig för studien är: 

Anna-Klara Reinelöv, 070-601 73 46, annrei-8@student.ltu.se 

Anna Sandvall, 076-145 56 67, anaasa-8@student.ltu.se  

Ann-Christin Karlsson, handledare och universitetslektor,  070-167 99 27, 

ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se  
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien  

”Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn” 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

Plats och datum Underskrift 

  

 

Kontaktuppgifter till dig för bokning av intervju:  

Telefonnummer:   

 
 



Bilaga 3: Intervjuguide  

 

Bakgrundsfakta kring deltagare 

1. Antal år som verksam sjuksköterska 

2. Antal år som verksam inom prehospital sjukvård?   

3. Egna barn?  

4. Yrkeskategori/specialité? - allmänsjuksköterska alt specialist? 

5. Kön?   

Syfte: Belysa sjuksköterskor upplevelser kring patientsäkerhet vid vård av barn prehospitalt 

1. Kan du beskriva vad patientsäkerhet betyder för dig? och vad anser du är viktigast 

kring patientsäkerheten vid vård av barn? 

2. Kan du beskriva hur du reagerar när ni får ett larm gällande ett barn? 

- följdfråga: tror du ditt sätt att reagerar kan bero på att du har/inte har egna barn? 

3. Kan du berätta om ett patientfall/larm som involverat barn som du upplevde som 

positivt, och berätta varför?  

4. Kan du berätta om ett patientfall/larm som involverat barn som du upplevde som 

negativt, och berätta varför?  

5. Hur upplever du patientsäkerheten vid vård av barn? 

6. vad anser du om de rutiner och riktlinjer som finns kring prehospital vård av barn? 

Följdfrågor: vilka rutiner finns? följs de? uppdateras de kontinuerligt? är det bra riktlinjer? 

7. Anser du att du fått tillräckligt med utbildning i att vårda barn prehospitalt? 

8. Får du kontinuerlig utbildning kring vård av barn? Isf vad för utbildning 

9. Får du kontinuerlig utbildning gällande patientsäkerhet? Isf vad för utbildning? 

10. Vad inom utbildning kring vård av barn i ambulansen skulle du vilja ha mer utav?  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 4. Dataanalys 
Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter samt koder.  

Intervju 
nr 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

Intervju 1 ...blir väl en slags pulsökning och lite kanske 
adrenalinpåslag om det är ett väldigt sjukt barn man åker 
på. 

Pulsökning och 
adrenalinpåslag vid svårt 
sjukt barn 

Puls och 
adrenalinpåsla
g 

Känslomässig påfrestn

Intervju 5 …de kan ju variera väldigt mycket men asså visst 
pulsen går ju upp mer än vid ett vanligt larm… man har 
ju inte blivit van barnlarmen än, eller ja de blir man ju 
kanske aldrig. 

Pulsstegring för man blir 
aldrig van barnlarm 

Stressreaktion Reaktioner vid barnla

Intervju 2 ...vi löser problemet men de kommer bara att fortsätta 
och va patientosäkert när det är höga tryck och höga 
belastningar och vi kör mycket... 

Tillfälliga 
problemlösningar på 
konstanta/återkommande 
problem 

Tillfällig 
problemlösnin
g 

Tillfälliga problemlös
konstanta/återkomman

Intervju 4 Det som är nackdelen är ju att vi inte har nån 
barnläkare här asså rent dygnet runt … det kan ja väl 
känna att de bidrar till en minskad patientsäkerhet . 

Nackdelen är att inte ha 
barnläkare att tillgå dygnet 
runt 

För lite 
resurser  

För lite resurser påver

Intervju 4 ...de har väl lite med trafiksäkerheten att göra, att det 
inte alltid känts säkert för barnet att åka i ambulansen 

Osäkert för barn att 
transporteras i ambulansen 
 
 
 

Brister i trafik- 
säkerheten 
 

Osäkert för barn att tr
ambulansen 

Intervju 6 Men å då kommer vi på, när vi då väl är på barnlarm 
prehospitalt så kommer vi också till transportsättet när 
vi väl kan behandla barn och kan påbörja en behandling 
så där uppstår nästan nästa problem; hur transporterar 
vi barnet? För att dom åker inte säkert. 

När man väl börjat vårda 
ett barn prehospitalt 
uppstår nästa problem; hur 
ska barnet transporteras 
för att åka säkert   

Säkert 
transportsätt 

Hjälpmedel för säker 

 

 
 


