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SAMMANFATTNING 

 

Ambulanspersonal möter i sitt arbete många olika patienter, patienternas ålder varierar och 

så också de olika sjukdomstillstånden. En oro hos ambulanspersonal är att vårda sjuka och 

skadade barn. En känsla av otillräcklighet och att vårda två patienter samtidigt - barnet och 

dess anhöriga. En svårighet inom ambulanssjukvården är även att den medicintekniska 

utrustningen är anpassad för vuxna och inte alltid passar barn vilket gör att risker inom 

patientsäkerheten uppstår. 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn ur ett 

personcentrerat omvårdnadsperspektiv. 

 

Metoden som valdes är en litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar från år 2007 till 

2017 inkluderades från databaserna Pubmed, Cinahl och manuella sökningar i 

referenslistor. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats. De inkluderade 

artiklarna har kvalitetsgranskats och därefter analyserats utifrån integrerad analys. 

 

I resultatet framkom tre kategorier som svarar på studiens syfte. Dessa var Känslomässiga 

upplevelser, Vård av två patienter - barnet och anhörig samt Behov av utbildning. Det 

framkom i resultatet att ambulanspersonalen upplevde känslor som stress och ångest vid 

larm gällande barn. Det framkom även att ambulanspersonalen upplevde svårigheter då de 

hade en känsla av att vårda två patienter, både barnet och deras anhöriga. 

Ambulanspersonalen upplevde att mer utbildning inom ämnet behövs. 

 

Slutsatsen var att mer utbildning behövs för ambulanspersonalen för att förbereda sig på att 

vårda barn. Med mer utbildning inom ämnet kan kompetensen förbättras och de känslor 

som ambulanspersonalen upplever vid dessa larm som exempelvis ångest och stress kan 

minskas. 

 

 

Nyckelord: Ambulanspersonal, anhörig, barn, känslor, upplevelse, utbildning 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Ambulance staff experiences many different patient meetings, different ages of patients 

and various conditions of illness. One anxiety of the ambulance staff is to care for sick and 

injured children. A sense of insufficiency to care for two patients simultaneously - the 

child and their relatives is always present. One challenge in ambulance care for children is 

also that the medical devices are designed for adults and do not always fit children, which 

means that risk for patient safety may occur. 

 

The aim was to describe ambulance staffs experiences of treating children from a patient-

centred view. 

 

A literature review was chosen as a method in which the relevant articles were collected 

from the databases PubMed, CINAHL and from manual searches in reference lists. 11 

articles published between 2007 and 2017 were included, including both quantitative and 

qualitative methodologies. The included articles were quality-reviewed and then analyzed 

based on integrated analysis. 

 

The results demonstrated three categories in relation to the aim. These were emotional 

experiences, to care for two patients - the child and the relative and educational needs. 

Results indicated that ambulance staff experienced feelings such as stress and anxiety in 

the case of children's alarms. It was also found that ambulance staff experienced difficulty 

as they had a feeling of caring for two patients, both the child and their relatives. The 

ambulance staffs also expressed the need for more education in the subject. 

 

The conclusion suggests that more training is needed for the ambulance staff to prepare to 

care for children. With more education in the subject, competence can be improved and the 

feelings that ambulance staff experience in these alarms, such as anxiety and stress could 

be reduced. 

 

 

Keywords: Children, education, emergency medical technicians, experience, feeling, 

relatives 
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INLEDNING 

 

Prehospitala möten med barn är mer sällsynta än med vuxna. På grund av detta skapas inga 

rutiner för ambulanspersonalen. Vad som skiljer prehospital vård av barn är dels den 

fysiologiska aspekten och ett annat skademönster vid trauma och sjukdom, men också att 

ambulanspersonalen ofta möts av oroliga föräldrar till det skadade eller sjuka barnet. 

Nästan 300 000 barn uppsöker en akutmottagning i Sverige årligen och många kommer till 

akutmottagningen med ambulans. Svårigheter finns även för ambulanspersonalen vid vård 

av barn då den medicintekniska utrustningen vanligtvis inte är anpassad till barn. Ungefär 

10 procent av larmsamtalen till SOS berör barn och av dessa är det cirka fem procent som 

behöver återupplivning. Prehospital akutsjukvård gällande barn är alltså sällsynt, men när 

den behövs så måste den vara snabb och effektiv. 

 

 

BAKGRUND 

Barn 

 

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn en person som inte fyllt 18 år (UNICEF Sverige, 

2009). Det är en bred åldersgrupp som innebär olika behov av behandling och vård utifrån 

barnets utveckling (Kendorf, 2009). Neonatala barn, de första fyra levnadsveckorna, är för 

sin egen överlevnad helt beroende av andra. Spädbarn, upp till 12 månader, känner igen 

sina föräldrar och vid undersökning får barnet ligga i sina anhörigas famn. Barn i 

koltåldern, ett till tre år, tycker inte om främmande människor. Därför är det bra för 

vårdmötet om anhöriga kan närvara och hjälpa till. Förskolebarn, tre till sex år, tolkar allt i 

sin omgivning och har ett konkret tänkande. Barn i den här åldern har mycket fantasier. 

Som vårdpersonal är det viktigt att alltid tala om vad som ska ske (Kendorf, 2009). Barn i 

åldrarna sju till 12 år, det vill säga skolbarn, kan verbalisera sina känslor vilket gör vården 

lättare då barnet förstår informationen och på så vis kan förstå varför en viss typ av 

undersökning måste göras (Edwinson Månsson, 2008). Tonåringar, 13 till 18 år, utvecklar 

sitt abstrakta tänkande. De tror ofta att de är oövervinnerliga och reagerar på olika sätt i 

vårdsituationer (Kendorf, 2009). 

 

Barns rättigheter 
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ska barnets bästa alltid särskilt beaktas då hälso- 

och sjukvård ges (SFS 2017:30, kap. 5, 6 §). När det är ett barn som vårdas ska barnets 

inställning till den aktuella behandlingen eller vården klarläggas så långt som möjligt. 

Barnets inställning ska i förhållande till hans eller hennes mognad och ålder tillmätas 

betydelse (SFS 2014:821, kap. 4, 3 §). Barnkonventionen ger barn särskilda rättigheter till 

skydd och omvårdnad. Alla barn ska ha rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. 

Prioriteringar i vården får göras endast utifrån barnens verkliga behov. Vid alla åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet och barnet har rätt till information 

och medinflytande. Ett barn har samma värde som vilken annan människa som helst 

(Unicef, 2009). Enligt den svenska patientlagen ska barn få information anpassad efter 

ålder och mognad. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke (SFS 

2014:821, kap. 4, 2 §). När patienten är ett barn ska barnets inställning till behandling och 

vård klarläggas så gott det är möjligt. Bedömningen görs med hänsyn till barnets mognad 

och ålder. (SFS 2014:821, kap 4, 3 §) Även barnets vårdnadshavare ska få information om 

vården (SFS 2014:821, kap 3, 3§). 

 

Anställda inom hälso- och sjukvården har inom sitt arbete anmälningsplikt att genast 

anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Även allmänheten rekommenderas att anmäla 

om de har misstankar att ett barn far illa, anmälan sker till socialnämnden. Enligt 

socialtjänstlagen behöver det inte tydligt framgå att ett barn far illa, utan det räcker med en 

misstanke för att en anmälan ska göras (SFS, 2001:453, kap. 14, 1c §). 

 

Barns anatomi och fysiologi 

 

Barnets vårdbehov skiljer sig beroende på var i den fysiska och psykosociala utvecklingen 

hen befinner sig i (PHTLS, 2011). Fysiologiska skillnader mellan barn och vuxna är till 

exempel att små barn förlorar värme skyndsammare än vuxna, särskilt om barnet är 

orörligt. Detta måste motverkas genom att avkylningen hindras genom värmande filtar och 

att man håller barnet inlindat (Drott, 2007). Inre blödningar är svåra att upptäcka i tid hos 

barn, då de kompenserar för blodförlusten väldigt länge och inga avvikelser i 

vitalparametrar sker förrän det gått väldigt långt. Barnet kan vara symtomfritt en lång tid 

efter ett trauma, för att sedan plötsligt bli kritisk (Guise et al., 2017). Barnets hudlager är 

tunnare än vad vuxnas är, vilket gör att de lättare drabbas av hypotermi (Kendorf, 2009). 

Skillnader i energiomsättningen visar sig genom att basalmetabolismen hos ett barn är 

högre än hos vuxna, små barn har därför små energireserver och ett nyfött barn har 

glykogenreserver i sin lever som enbart räcker till cirka tre timmars behov. Spädbarn och 

yngre barn skiljer sig i förhållande till vuxna när det kommer till hemodynamiken då de är 

känsliga för mindre volymförluster som vid intorkning och blödning. Äldre barn kan med 

hjälp av stigande hjärtfrekvens och genom kärlsammandragning centralisera blodvolymen 

och på så vis hålla blodtrycket uppe, vilket inte små barn kan. Bukorganen är mer utsatta 

hos barn än hos vuxna då exempelvis levern lättare skadas hos barn därför den tar upp en 

stor del av bukhålan. Bukväggen har en lägre motståndskraft hos barn än hos vuxna vilket 
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leder till att alla parenkymatösa organ har en högre risk att drabbas av skada vid trauma. 

Artärer och arterioler hos barn har en stor sammandragande förmåga vilket gör att 

blodflödet till skadade organ ofta hämmas. Skelettet är hos nyfödda mjukt och formbart 

och blir med åren mer mineraliserat och hårt, vilket innebär att frakturer med vassa 

fragment är ovanligt. Vid extremitetsskador drabbas barn lika ofta som vuxna av 

kompartmentsyndrom (Drott, 2007). Barns tungor är stora och barn har en högt placerad 

larynxingång, vilket är en rådande anledning till luftvägsobstruktion hos barn (Kendorf, 

2009). Barnets förståelse för vårdsituationen påverkas av den känslomässiga, kognitiva och 

sociala utvecklingen. Detta behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till barnets ålder. 

Barnet uttrycker sig utefter sin kompetens, det vill säga hur barnet lärt sig att använda sin 

kropp, sin röst och sin förmåga att anpassa sig till andra i olika situationer. Barns 

kompetens och mognad skiljer sig därför åt oberoende kön, ålder, socialt och kulturellt 

sammanhang. Barnet lär sig genom erfarenheter samt genom samspel med både vuxna och 

barn (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 

 

Då ett barn drabbas av hjärtstillestånd är det i flesta fall sekundärt till syrebrist orsakat av 

blödning eller cirkulationssvikt. Barn som anländer till sjukhus utan puls eller andning har 

en mycket liten chans att överleva (Jewkes, 2001). Ett krampande barn kan upplevas som 

mycket obehagligt, framförallt för anhöriga. Barn reagerar annorlunda på 

temperaturförändringar vid feber och detta kan orsaka feberkramper, som kan pågå under 

några minuter. Feberkramper är vanligt förekommande hos barn upp till fyra års ålder 

(Isaksson & Ljungqvist, 1997). 

 

Det sjuka barnet 

 

Det är alltid en stor utmaning att vårda barn inom den prehospitala miljön. Det beror på att 

barn är en sällsynt patientgrupp inom den prehospitala miljön så ingen rutin skapas 

(Kendorf, 2009). 

 

De vanligaste orsakerna till att ett barn blir akut sjukt och att behovet av ambulans uppstår 

är andningssvårigheter, kräkning, kramp eller infektioner med hög feber och diarré 

(Isaksson & Ljungqvist, 1997). Barnets beteende skiljer sig beroende på vilken 

utvecklingsfas barnet befinner sig i. Exempelvis har barnet mer hand-till-mun-kontakt i en 

viss ålder, samt underutvecklad självuppfattning. De spenderar mer tid utomhus och på 

marken och kan ha svårigheter att förmedla symtom. Utöver detta har ett barn dagligen 

mer personkontakt än vuxna och blir därigenom mer utsatta för smittsamma sjukdomar. 

Allt detta gör att barnet är mer utsatt för faror (Dziuban, Peacock & Frogel, 2017). 

 

Akuta andningsproblem hos barn kan ha flertalet bakomliggande orsaker men de 

vanligaste är astma, allergiska reaktioner, virus och bakterieinfektioner. Vid akuta 

andningsproblem oberoende av vad det är för orsak så uppstår ofta slemhinnesvullnad i 

övre och nedre luftvägarna, på grund av detta får barnet en försämrad syresättning som ger 
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takykardi, barnet blir i detta fall blekt. För sjukvårdspersonal är det viktigt att det är lugn 

och ro runt barnet vid undersökning, annars riskeras andningsbesvären att förvärras 

ytterligare (Trobäck, 2008). Anledningen till att barn lättare drabbas av andningsbesvär än 

vuxna är för att de har en högt belägen larynxingång samt har en stor tunga, de har även en 

flexibel och platt näsbrygga och en näspassage med liten diameter som därför är lätt att 

obstruera (Kendorf, 2009). 

 

Allergier bland barn har ökat i västvärlden vilket kan orsakas av dålig ventilation eller 

mögel i bostaden. Vissa virus, som exempelvis RS-virus kan leda till allergi. Om barnets 

inte drabbas av infektioner så stimuleras inte immunsystemet och det i sin tur kan leda till 

allergier. Det tros även förebygga allergier om barnet ammas under sitt första levnadsår 

samt introduceras för smakportioner enligt rekommendationer från barnavårdscentral. Vid 

födoämnesallergi kan specifika antikroppar påvisas mot ett eller fler ämnen. Allergi kan 

leda till anafylaktisk chock vilket är ett livshotande tillstånd med en akut livshotande 

allmänreaktion som ger blodtrycksfall och medvetslöshet. Vid en anafylaktisk chock 

drabbas flera organsystem som cirkulationsorganen, respirationsorganen, huden och 

gastrointestinalkanalen. Ämnen som kan utlösa en anafylaktisk chock är exempelvis 

getinggift, födoämnen och antibiotika (Holmner, 2008). 

 

En av de vanligaste sjukdomarna bland barn är astma, astma definieras som en kronisk 

luftvägsinflammation med reversibel luftvägsobstruktion och bronkiell hyperreaktivitet. 

Vid akuta andningsproblem som exempelvis under ett astmaanfall så svullnar slemhinnan i 

luftrören, musklerna i luftvägarna drar sig då samman och motståndet i luftvägen ökar. 

Slemproduktionen ökar vilket leder till att utandningen försvåras. Vid ett astmaanfall är 

barnet mycket oroligt, ångestfyllt och blekt. Då andningsfrekvensen är hög hos barnet blir 

barnet uttröttat och det leder till en ineffektiv andning (Holmner, 2008). 

 

Över hälften av de trauman som sker orsakade av trafikolyckor så är patienterna ungdomar 

i åldern 13-17 år. Yngre barn i trafiken är helt beroende av sina anhörigas närvaro medan 

de större barnen behöver hållas under uppsikt samt undervisas av vuxna i trafikvett. Det är 

av stor vikt att de anhöriga är införstådda i barnens olika mognadsgrader och därmed inte 

överskattar deras mognad. Det har visat sig att yngre barn skadar sig i större utsträckning i 

hemmen som exempelvis drunkning i badkaret hemma då de lämnas utan tillsyn (Hansson 

& Trobäck, 2008). Bland de yngre barnen är skallskador ett vanligt fynd då barns huvuden 

är tunga och stora i förhållande till deras kropp, barnen har inte heller färdigutvecklade 

reflexer att kunna skydda huvudet från skador, som vuxna har (Schvartsman et al., 2005). 

 

Att vårda barn 

 

På grund av barnens storlek och att barnen skiljer sig fysiskt, psykiskt och anatomiskt från 

vuxna behöver också barnen omhändertas på ett annat sätt än vuxna. De flesta som jobbar 
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inom vården anser att akuta situationer gällande barn är bland det mest stressande och 

krävande de utsätts för under arbetslivet (Daffney & Johnson, 2001). 

 

Vård av barn prehospitalt 

 

Eftersom att larm som gäller barnpatienter utgör en så pass liten del av alla uppdrag inom 

ambulansorganisationen får inte ambulanspersonalen regelbundenhet gällande bedömning 

av barn. Ambulanspersonalen får inte heller praktiskt utföra medicintekniska moment med 

barn som är svårare på barn jämfört mot vuxna (Seid, Ramaiah & Grabinsky, 2012). Även 

Jewkes (2004) betonar svårigheterna inom det prehospitala omhändertagandet av barn, då 

den medicintekniska utrustningen ofta är bristfällig och inte är anpassad efter barn. En 

anledning till detta är att denna utrustning används så sällan och därför prioriteras inte 

utrymmet för den i ambulanserna. 

 

Ett barn som inte verbalt kan uttrycka sig ännu gör att ambulanspersonalens kliniska blick 

blir extra viktig. Detta innebär observation av hudfärg, andningsmönster, mimik och 

muskeltonus (Isaksson & Ljungqvist, 1997). Ekman et al. (2011) skriver att det är viktigt 

att skapa en god kontakt och partnerskap mellan patient och vårdgivare för att uppnå 

gemensamt satta mål, i denna kontakt kan även anhöriga närvara i speciella fall. I en studie 

gjord i Norge så framkommer det att ett av de mest stressande larmen som 

ambulanspersonal kan råka ut för är de larm som berör svårt skadade eller sjuka barn 

(Sterud, Hem, Ekeberg & Lau, 2008). Utmaningar infinner sig alltid då barn är involverade 

i den prehospitala vårdmiljön. Dels är denna patientgrupp ovanlig i den prehospitala 

miljön, så ingen rutin skapas för ambulanspersonalen. Svårigheter uppstår också då det ofta 

även finns oroliga föräldrar eller närstående i närheten av det skadade eller sjuka barnet 

(Kendorf, 2009). Även Foltin et al. (2010) och WHO (2004) beskriver att för att optimal 

vård ska kunna ges till barn av ambulanspersonalen så krävs det att ambulanserna är 

utrustade med medicinteknisk utrustning som passar barn i alla åldrar. De skriver även att 

ambulanspersonalen måste ha kunskap att bedöma barns medvetandegrad och ha kunskap 

kring att ge adekvat smärtlindring till barn i olika åldrar. 

 

Antalet barn som drabbas av skador med dödlig utgång har de senaste åren sjunkit och är 

år 2017 ungefär 100 per år. Att antalet har sjunkit kan bero på det skadeförebyggande 

arbetet som gjorts för att göra barns miljö säkrare och även minimera skaderiskerna (Drott, 

2017). Tillhandahållandet av en effektiv prehospital räddningstjänst är ett viktigt inslag för 

att minska barnadödligheten (Jewkes, 2001). Barn som befinner sig på en olycksplats är en 

skaderisk för sig, oavsett om de är inblandade i olyckan eller inte så ökar riskerna för att en 

olycka kan ske om barn lämnas utan uppsikt. Det är därför av stor vikt att 

räddningspersonal håller uppsikt över barnet (Drott, 2017). 

 

Utalarmeringar som berör barn är sällsynta, men då de sker måste vården vara snabb och 

effektiv. Optimal vård av ett sjukt eller skadat barn kan inte ges utanför sjukhuset. Därför 



6 

 

måste ambulanspersonalen prioritera snabb transport av dessa barn (Jewkes, 2001). Även i 

en till studie framkommer det att i den prehospitala vården är larm med barn sällsynt, 

vilket gör det svårt för ambulanspersonalen att skilja ett sjukt barn från ett friskt med hjälp 

av den kliniska träning och erfarenhet som krävs (Drayna, Browne, Guse, Brosseau & 

Lerner, 2015). I en studie av Hoyle et. al (2017) uppger 42,8 procent av deltagarna att de 

kan uppge minst ett tillfälle där läkemedel till barn har feldoserats. Studien visar att barn 

blir sämre smärtlindrade än vuxna och att osäkerheten ökar ju yngre barnet är (Hoyle et al., 

2017). Som vårdpersonal vid vård av ett skadat eller sjukt barn ska eftersträvan om att 

vårda barnet med en anhörig i närheten uppfyllas i så stor utsträckning det går. Att även 

vårda i en avskild miljö där kommunikationen underlättas om barnet inte blir avskräckt 

från omgivningen är att eftersträva (Drott, 2017). Svårigheter kan uppstå i den prehospitala 

miljön vid vård av barn då vårdpersonal oftast lär sig hjärt- och lungräddning under 

kontrollerade former i sjukhusmiljö. Utanför sjukhuset kan miljön vara fientlig med 

vittnen, bristande utrustning, brist på tillräcklig mängd kunnig personal och mycket känslor 

som involveras när det gäller barn (Jewkes, 2001). 

 

Föräldrar och andra närstående 

 

I den prehospitala vården av ett akut sjukt barn ingår det även för ambulanspersonalen att 

ta hand om oroliga och uppgivna föräldrar (Kendorf, 2009). Föräldrar och närstående runt 

om barnet iakttar vården och medför ytterligare en utmaning för ambulanspersonalen. Om 

barnet lämnas utan sina föräldrar kan en känsla av otrygghet infinna sig hos barnet, vården 

kan då upplevas mer traumatisk än nödvändigt. Föräldrarna är även de som känner sitt barn 

bäst och är uppmärksamma på förändringar hos sitt barn, det är viktigt för 

ambulanspersonalen att ha detta i beaktning då kommunikationsproblem med barnet kan 

finnas. Föräldrarna kan även de behöva stöttning då de ofta upplever en stressfylld 

situation då deras barn är skadat (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). De anhöriga kan 

reagera så starkt på att barnet är sjukt eller skadat att även de själva behöver stöd och i en 

del fall även vård (Drayna, Browne, Guse, Brosseau & Lerner, 2015). 

 

Ambulanspersonal 

 

Prehospital akutsjukvård beskrivs enligt Socialstyrelsen i Sverige (SOSFS 2009:10, kap 1, 

2 §) som “omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal 

utanför sjukhus”. Ambulanspersonal är “sjukvårdspersonal som utbildats för att kunna ge 

elementär akut- och livsuppehållande vård under överinseende av läkare eller 

sjuksköterska. Akutvården kan ges på plats, i ambulans eller på mottagningen.” 

(Emergency Medical Services, 2017). Engelskans motsvarighet till ambulanssjukvårdare är 

emergency medical technicians [EMT]. I ambulanssjukvården i Sverige arbetar 

ambulanssjukvårdare, legitimerade sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor, däribland 

ambulanssjuksköterskor. Ambulanssjukvårdare är personal med undersköterskeutbildning 
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och påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård. Legitimerade sjuksköterskor har genomgått 

tre års högskoleutbildning och specialistsjuksköterskor har ytterligare 60 högskolepoäng 

avancerad omvårdnad inom exempelvis intensivvård, anestesi eller barnmorskeutbildning. 

De sjuksköterskor som har den skyddade yrkestiteln specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård har studerat 60 högskolepoäng ambulanssjukvård (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2017) 

 

Teoretiskt omvårdnadsperspektiv 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) har identifierat sjuksköterskans sex kärnkompetenser. 

Kärnkompetenserna behövs för att kunna ge kvalitativ vård. De sex kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Personcentrerad vård innebär att personen 

blir sedd och förstådd utifrån individuella behov, förväntningar och värderingar. Vården 

sker på personens villkor och tar hänsyn till värdighet och integritet. Vårdrelation är mötet 

mellan patient eller närstående och sjuksköterska eller annan personal inom hälso- och 

sjukvården. Vårdrelationen karaktäriseras av ett professionellt engagemang under lång 

eller kort tid. Sjuksköterskan ansvarar för att skapa en fungerande relation mellan patient 

och sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Den som vårdas har den bästa kännedomen om sin kropp, därför är delaktighet i vården en 

nödvändighet för personcentrerad omvårdnad. Mötet med både patienten och närstående 

kräver empati och kunskap. Sjuksköterskan ska bekräfta varje patients personlighet och 

visa respekt för varje patients livsvärld. Ett gott bemötande påverkar patientens upplevelse 

av mötet med vården. Sjuksköterskan ska utifrån patientens utvecklingsnivå kunna 

särskilja och stötta patientens behov och styrkor. Patienten ska bli informerad om 

behandlingsalternativ och sjuksköterskan ska respektera patientens beslut. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) bör verbal och icke verbal kommunikation i vården 

tydliggöras vilket innefattar kunskap om kommunikationens betydelse för behandling och 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Den personcentrerade vården ser det unika i varje person. Vården fokuserar på en person 

och inte en patient med sjukdom och vad som förknippas med det. Ser man till patienten är 

det lätt att personen hamnar i en kategori som inte har något annat än vårdbehov 

gemensamt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver innebörden av den familjefokuserade 

omvårdnaden. Omvårdnad som är familjefokuserad betyder att vården och omsorgen 

fokuserar på familjens betydelse för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Alla 

medlemmar i familjen påverkar varandras liv och hälsa och det kan ibland i vården vara 

nödvändigt att familjen betraktas som en enhet. Den familjefokuserade omvårdnaden kan 

vara familjecentrerad eller familjerelaterad. Familjecentrerad omvårdnad innebär att 
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familjen ses som ett system där varje medlem utgör sin del men som tillsammans blir 

större än summan av delarna. Familjerelaterad omvårdnad betyder att patienten eller en 

anhörig sätts i centrum, och resten utgör kontext. Det är den familjerelaterade 

omvårdnaden som är vanligast förekommande inom vård och omsorg. Då läggs den som är 

sjuk och behöver vård i centrum, och vårdpersonalen tar hänsyn till anhöriga och 

närstående. Som komplement till den vård som erbjuds av samhället finns de anhöriga. De 

anhöriga förväntas vara en informationskälla under vårdtiden samt vara närståendevårdare 

efter vårdtiden tagit slut. Om fokus enbart läggs på patienten kan de anhöriga känna sig 

åsidosatta, detsamma gäller om allt fokus läggs på en enskild anhörig, då kan de övriga i 

familjen känna sig åsidosatta. Om vårdpersonalen lägger fokus på familjen som en enhet 

kan det bidra till att medlemmarna i familjen blir delaktiga i problemidentifiering och 

problemlösning samt att hälsofrämjande beslut tas. Vården som gör familjen och anhöriga 

delaktiga bidrar till att resurser och kompetens tas tillvara (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015). 

 

När det gäller barn är den familjefokuserade omvårdnaden högst aktuell. Ett barn har oftast 

någon anhörig närvarande vid sjukdom eller skada. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) kan anhöriga bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för 

alla familjemedlemmar. Men i en familj med osunda förhållanden kan anhöriga bidra till 

ökat lidande, försämrad hälsa och illabefinnande. Detta gäller till exempel i familjer där det 

förekommer våld i nära relationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

 

Författarna har valt den personcentrerade vården som utgångspunkt men vid vård av sjuka 

eller skadade barn går det ej att bortse från eller åsidosätta familjen varför den 

familjefokuserade omvårdnaden valts att belysas under den teoretiska utgångspunkten. 

 

Problemformulering 

 

Tidigare förknippades ambulanssjukvården med att enbart vara en transportorganisation av 

skadade och sjuka patienter in till sjukhusen. Med tiden har större och svårare krav ställts 

på ambulanssjukvården där det idag bedrivs en avancerad vård prehospitalt. Idag ställs 

stora krav på ambulanssjuksköterskan som enligt lag har till uppgift att bedöma, behandla 

och bemöta patienter utifrån lika villkor oavsett ålder, kön, skada eller sjukdom. Barn utgör 

en del av patienterna i ambulanssjukvården och är en utmaning för ambulanspersonalen i 

omhändertagandet och vården av det skadade eller sjuka barnet. Tidigare studier visar att 

misstag är vanligt förekommande vid dosering av läkemedel till barn prehospitalt. Ju yngre 

barnet är desto mer osäkerhet finns hos ambulanspersonalen. Svårigheterna vid vård av 

barn är att dessa larm sällan inträffar vilket medför svårigheter att skapa rutiner och 

upprätthålla kompetens. Barn som inte kan kommunicera verbalt och redogöra för sig gör 

vården mer komplicerad. Dessutom är utrustningen i ambulanserna sällan anpassad för 

vård av barn. För att kunna utveckla omhändertagandet av barn är det viktigt att ta tillvara 

på de upplevelser som ambulanspersonalen har. Detta är ett område där det saknas 
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sammanställd kunskap och det är därför av vikt att studera det aktuella evidensläget kring 

detta. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn ur ett 

personcentrerat omvårdnadsperspektiv. 

 

 

METOD 

Ansats 

 

För att svara på studiens syfte valdes en induktiv ansats, vilket är vanligt inom kvalitativa 

studier. Induktiv ansats innebär att forskarna fördomsfritt samlar in information inom valt 

problemområde och utifrån den inhämtade kunskapen framställer nya teorier och begrepp. 

Ansatsen fokuserar på att skapa mening, förstå och tolka människans subjektiva upplevelse 

av omvärlden. Den kvalitativa forskningen framhåller förståelse av människans 

upplevelser av exempelvis ett fenomen i sitt sammanhang (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

Design 

 

Den metod som valdes till denna studie var litteraturöversikt där svar på syftet söks i 

befintlig forskning inom det valda ämnesområdet. Friberg (2012) skriver att en 

litteraturöversikt avhandlar en sammanfattning kring kunskapsområdet inom ett särskilt 

område om omvårdnad eller en svårighet inom sjuksköterskans kompetensområde. Den 

utvalda litteraturen analyseras och kvalitetsgranskas vilket leder till en relaterande översikt 

av det utvalda forskningsområdet (Friberg, 2012). Sökmetoden dokumenteras noggrant och 

enligt metodredovisningen ska sedan studien kunna återskapas (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

Litteraturstudier ska omfatta minst 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2007 till 

2017 med både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklar ska finnas tillgängliga i fulltext, 

vara skrivna på engelska eller svenska och vara godkända av en etisk kommitté. Enligt 

Friberg (2012) kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskas i en litteraturöversikt. 

Artiklarna ska svara på litteraturstudiens syfte och innefatta barn som vårdas prehospitalt 
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av ambulanspersonal. Eftersom barn vanligtvis inte transporteras av ambulans utan anhörig 

som medföljande innebär detta att det finns en anhörig- eller familjesituation som studier 

av vård av barn alltid inkluderas i ambulanskontextet. Inga exklusionskriterier fanns i 

studien. 

 

Sökstrategi 

Artiklar som behandlar vård av barn har sökts via databaserna PubMed och Ebsco 

CINAHL och manuella sökningar under april 2017 till september 2017. Sökorden som 

användes vid artikelsökningen var olika kombinationer av children, infant, prehospital, 

ambulance, pediatric, experience, perception, nurse, emergency medical service och 

emergency medical technicians. Trunkering användes för att täcka in olika varianter av 

begreppen. Sökorden kombinerades med booleska operatorer som AND, OR och NOT, 

dessa operatorer används för att göra sökningen begränsad eller utökad beroende på vilken 

operator som används. 

 

Med ambulanspersonal avses i studien sjuksköterskor men även annan sjukvårdspersonal 

som tjänstgör i ambulans. Motiveringen till varför författarna till denna litteraturstudie valt 

att använda sig av begreppet ambulanspersonal är att det internationellt förekommer 

personalgrupper med olika utbildningsnivåer och det är idag ett fåtal länder där det finns 

krav på att ambulanser ska vara bemannade med sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Sökmetoden inleddes med att ett problemområde identifierades och sedan definierades 

sökorden. Artiklarnas rubriker i sökresultatet lästes. Relevanta titlar valdes sedan ut och 

kontrollerades utefter sammanfattning (abstract) och de som inte verkade svara på syftet 

gallrades bort. Artiklarna lästes sedan i sin helhet och vidare avgjordes vilka artiklar som 

skulle inkluderas i litteraturöversikten. Sökstrategin presenteras i tabellform i tabell 1. 

Granskningsmallen bifogas som bilaga 1. (Forsberg & Wengström, 2013) 

 

Kvalitetsgranskning 

 

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien kvalitetsgranskades. De med medel eller hög 

kvalité inkluderas i litteraturöversikten, de med låg kvalitet exkluderas. Den 

kvalitetsgranskningsmall som valts att användas är hämtad från Sophiahemmets högskola, 

se bilaga 1. 

 

I tabell 1 redovisas åtta artiklar. Dock är två av dessa artiklar återkommande i två 

databassökningar så enbart sex artiklar inkluderades i studien genom databassökning. I 

studiens resultat inkluderades dock 11 artiklar. De resterande fem artiklarna fann studiens 
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författare då de granskade andra studiers referenslistor, manuella sökningar utfördes. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) innebär manuell sökning att författarna går igenom 

tidigare studiers referenslistor. I tabell 1 redovisas enbart de databassökningar där 

vetenskapliga artiklar som inkluderats i studiens resultat har framkommit. Detta för att få 

en mer enhetlig bild över sökstrategin. 
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Tabell 1. Redovisning av databassökningar 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

rubriker 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Urval 

(dubbletter) 

16/9-17 PubMed Child* AND 

experience 

AND 

prehospital 

11 11 1 1 2 

Cottrell et al. 

(2014) 

Cushman et al. 

(2010) 

7/9-17 Cinahl Pain 

perception 

AND Child* 

(10 years, 

english, free 

full text) 

44 44 7 1 1 

Griffin., Polit., 

Byrne (2008) 

  

11/9-17 Cinahl Experience 

AND child* 

AND 

prehospital 

(10 years, 

english, free 

full text) 

16 16 1 1 2 

Rahman et 

al.(2014) 

Breon., Yarris., 

Law., Meckler 

(2011) 

  

22/9 PubMed Emergency 

medical 

service AND 

pediatric 

AND 

experience 

AND 

children (10 

years, 

english, free 

full text) 

74 74 2 2 3 

Guise et al. 

(2015) 

Cottrell et al. 

(2014) 

Cushman et al. 

(2010) 

Summa 

totalt: 

      8 

 

Dataanalys 

 

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien lästes enskilt flertalet gånger och därefter 

diskuteras de gemensamt av författarna. Artiklarna granskades utifrån likheter och 

skillnader gällande resultat, syfte och analysgång. Det finns svårigheter i att finna likheter 
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respektive skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa studier där fokus ligger på ord 

respektive siffror. För att urskilja textenheter i artiklarna som svarade an på 

litteraturstudiens syfte så användes färgpennor. Det blev på så vis lättare att se vilka 

textenheter som handlade om samma sak och som senare resulterade i tre kategorier. De 

inkluderade artiklarna lades sedan in i en matris där syfte, metod, urval, resultat och 

kvalitetsgranskning gör en grund för resultatet. (Friberg, 2012)  

 

Kristensson (2014) skriver att integrerad analys används i litteraturstudier för att 

sammanställa resultatet. Det beskrivs som att analysera i tre olika steg, där första steget 

innefattar att läsa igenom de inkluderade artiklarna för att finna likheter och skillnader. I 

andra steget identifieras olika kategorier som summerar resultatet i artiklarna som har 

samband med varandra. I tredje steget ska resultaten ställas samman under respektive 

kategori, dessa kategorier kan sedan ligga till grund för underrubriker i 

resultatredovisningen.  Genom att följa dessa steg i den integrerade analysen så kan 

resultatet redovisas på ett översiktligt sätt. Resultatet i artiklarna behöver då inte värderas 

var för sig utan kan istället ställas i förhållande till varandra. (Kristensson, 2014) 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Då de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie redan var dokumenterad kunskap 

behövde forskarna till denna litteraturstudie inte ansöka om ett etiskt tillstånd. De 

inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie har fått tillstånd från en etik-kommitté och 

etiska överväganden har redovisats. De artiklar som inkluderats i litteraturstudien redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna av studien kommer redogöra för resultatet på 

sina arbetsplatser, och studien kommer vara tillgänglig för allmänheten online. 

 

 

RESULTAT 

 

De tre kategorier som framkom i analysen är känslomässiga upplevelser, vård av två 

patienter - barnet och anhörig och upplevelse av behov av utbildning. Dessa kategorier 

används för att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av att vårda barn. Kategorierna är 

återkommande i en majoritet av de inkluderade artiklarna, och kategorierna innefattar 

resultatet från samtliga artiklar. 
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Tabell 2. Exempel på utformning av kategorier 

 

Textenhet  Översättning  Kategorier 

Participants articulated the 

fact that the anxiety and 

lack of experience in 

treating children can also 

affect decision-making 

(Cottrell et al., 2014). 

Deltagarna betonade det 

faktum att ångesten och 

bristen på erfarenhet av att 

behandla barn också kan 

påverka beslutsfattandet. 

Känslomässiga 

upplevelser 

“.. they felt least confident 

about informing parents 

about signs of need for 

further mental health 

care” (Alisic et al., 2017). 

.. de känner sig minst säkra då 

det gäller att ge information 

till föräldrar att barnet visar 

tecken på behov av vidare 

mentalvård. 

Vård av två patienter - 

Barnet och anhörig 

Most respondents wanted 

to gain more knowledge 

and skills regarding 

psychosocial care for 

injured children (Alisic et 

al., 2017). 

De flesta respondenterna ville 

ha mer kunskap och 

färdigheter avseende 

psykosociala omvårdnad av 

skadade barn. 

Upplevelse av behov av 

utbildning 

 

Känslomässiga upplevelser 

 

Gemensamt för artiklarna i denna kategori var ambulanspersonalens känslomässiga 

upplevelse av att vårda barn. Känslor såsom ångest, stress, oro och rädsla framkallas av 

utryckningar som gäller barn. En anledning till att dessa känslor infinner sig hos 

ambulanspersonalen är att dessa larm ej är vanligt förekommande och ingen 

regelbundenhet bland dessa larm finns. 

 

I Nordén, Hult och Engström (2013) studie så framkom det att av alla larm inom 

ambulansorganisationen så svarade 10 procent för att involvera barn, varav fem procent av 

dessa var i behov av brådskande hjälp. Eftersom dessa larm är sällsynta så framkallar de 

speciella känslor hos ambulanspersonalen när de inträffar, känslor så som stress och 

adrenalinpåslag. Ambulanspersonalen kände rädsla för att feldosera läkemedel och 

biverkningar av läkemedel då dessa larm är så sällan förekommande (Rahman et al., 2014). 

Enligt Cottrell et al. (2014) upplevde ambulanspersonalen att larm som involverar barn 

bidrar till förhöjd ångest och innebär en annan typ av brådska och ansvar för personalen. I 

Rahman et al. (2014) uppgav 99 procent av respondenterna att de kände sig bekväma med 
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att vårda vuxna, medan endast 61 procent kände sig bekväma med att vårda barn. Enligt 

Hansen et al. (2015) upplevde ambulanspersonalen att den ökade ångesten vid larm med 

barn bidrar till ökad risk för att misstag sker. 

 

Att vårda ett svårt sjukt eller skadat barn beskrevs som en av de svåraste situationer 

ambulanspersonalen behövde handha, en känsla av att inget tillåts gå fel vid vård av barn. 

Deltagarna beskrev en större trygghet då de arbetade två ambulanssjuksköterskor 

tillsammans i ambulansen. Deltagarna beskrev även en känsla av lättnad vid ankomst till 

akutmottagningen där de får lämna över ansvaret till någon annan (Nordén, Hult & 

Engström, 2013) Upplevelsen av att ångesten ökar gör också att ambulanspersonalen var 

orolig över att detta bidrar till att de fattar fel beslut gällande vården av barn (Cottrell, 

2014). 

 

I artikeln av Öberg, Vicente & Wahlberg (2014) så belyste deltagarna svårighet med vård 

av barn som ej har ett utvecklat språk samt barn som är stressade leder till en framkallning 

av stress hos ambulanspersonalen. Ju yngre barn som vårdas desto mindre bekväm kände 

sig den som vårdar barnet, ambulanspersonalen var minst bekväm vid vård av nyfödda och 

ökar hela tiden upp till tonåren (Fleischman et al., 2011). Det framkom att stress hos 

ambulanspersonalen förekommer om barnet gråter oavsett om det är ledset utan anledning, 

om barnet är argt eller om barnet har mycket ont. En stressande faktor hos 

ambulanspersonalen var även hur barnet enklast ska spännas fast under transporten för att 

sitta säkert. Det beskrevs att deltagarna prioriterar den medicinska säkerheten av barnet 

framför trafiksäkerheten vid ett livshotande tillstånd av barnet. Men samtidigt kände 

ambulanspersonalen en oro över svårigheten att inte kunna säkerställa en säker och lämplig 

transport av barn. Deltagarna uppgav att de inte skulle kunna leva med det faktum om en 

trafikolycka skulle hända och barnet inte var fastspänt i ambulansen (Öberg, Vicente, 

Wahlberg, 2014; Cottrell et al., 2014). 

 

Även i artikeln av Svensson och Fridlund (2007) beskrevs en känsla av hjälplöshet när 

barnet inte kan förmedla sig verbalt, det är då svårt att få en korrekt anamnes över vad 

problemet är. Sjuksköterskorna beskrev sin oro över att vårda barn men de flesta trodde att 

de är en frisk form av oro som gör en mer alert på uppgiften. En pediatrisk patient skiljer 

sig så mycket från en vuxen gällande anatomiska och psykologiska skillnader, vilket 

orsakade ångest, stress och ett stort obehag bland deltagarna i studien av Cushman et al. 

(2010). 

 

Vård av två patienter - barnet och anhörig 

 

I resultatet av denna kategori framkom det att ambulanspersonalen hade en känsla av 

otillräcklighet av att både ta hand om det sjuka eller skadade barnet samt att ge information 

till de anhöriga. Det beskrevs som viktigt att involvera anhöriga i vården av det skadade 

eller sjuka barnet, det får barnet att känna trygghet och att de har mer kontroll över 
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situationen. Ambulanspersonalen får ofta förlita sig på de anhöriga då barnet inte kan 

förmedla sig verbalt vilket kan ses som både en fördel och en nackdel. 

 

En svårighet och stressande faktor beskrevs om de anhöriga tvingas bli separerade från sitt 

skadade barn, de anhöriga kan då bli både stressade och agiterade mot 

ambulanspersonalen. En stressad anhöriga kan göra så att ambulanspersonalen tappar 

fokus från barnet (Öberg, Vicente & Wahlberg, 2014). I Rahman et al. (2014) menade 

deltagarna att det ibland var mer stressande att hantera föräldrarna än att försöka lindra ett 

barns smärta. Även i studien av Nordén, Hult och Engström (2013) beskrevs vikten av att 

involvera anhöriga i vården då de ofta kände rädsla och ibland skuld över sitt sjuka barn. I 

studien beskrevs även att deltagarna vill att barnets anhöriga ska sitta nära sitt skadade eller 

sjuka barn under ambulanstransporten, detta för att deltagarna vill underlätta omvårdnaden 

av barnet genom att de anhöriga kan lugna och skapa trygghet för barnet. Men de uttryckte 

även en brist på ett bra och säkert passagerarsäte för de anhöriga under transporten. 

 

En stress och rädsla beskrevs av att ha de anhöriga närvarande vid vård av det sjuka barnet 

för deltagarnas oro av att något ska gå fel vid vården av det sjuka eller skadade barnet 

(Svensson & Fridlund, 2007). Guise et al. (2015) skrev att anhöriga till det sjuka barnet 

kan påverka ambulanspersonalens vård negativt genom sina känslor. Cottrell et al. (2014) 

och Rahman et al. (2014) beskrev ambulanspersonalens utmaningar med att kommunicera 

med barn, och att ambulanspersonalen ofta får förlita sig på vad de anhöriga uppger. 

 

Upplevelse av behov av utbildning 

 

Gemensamt för artiklar i denna kategori var att ambulanspersonalen uttryckte ett behov av 

utbildning gällande vård av barn. Brist på kunskap kan leda till att misstag sker, till 

exempel vid smärtlindring av barn. Flera av de artiklar som inkluderats i denna kategori 

gav förslag på olika utbildningar som kunde införas i verksamheten för att öka 

kunskaperna kring vård av barn. 

 

Att smärtlindra barn med oklar fysisk orsak till smärta var svårare att hantera ansåg 

sjuksköterskor (Gimbler-Berglund, Ljusgren & Enskär, 2008). Guise et al. (2015) belyste 

bristen på regelbunden träning inom pediatrisk vård samt brister inom debriefing gällande 

barn, som skulle kunna bidra till att patientsäkerheten stärks och att misstag undviks. Även 

deltagarna i Cushman et al. (2010), Cottrell et al. (2014) och Guise et al. (2015) studier 

belyste bristen på adekvat träning och kliniska övningar vad gäller vård av barn. 

Deltagarna i Guise et al. (2015) studie belyste att bristen på adekvat träning leder till att det 

är svårt att behålla kompetensen gällande barn och även vid klinisk träning så är det svårt 

att återskapa den ångest och stress deltagarna känner vid ett skarpt larm. Endast sju procent 

av deltagarna i Fleischman et al. (2011) uppgav att de genomgått någon utbildning 

gällande barn de senaste två åren. Endast 7,1 procent av deltagarna i studien av Alisic et al. 

(2017) hade fått någon utbildning inom psykosocial vård av barn och önskade mer kunskap 
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om detta. I Nordén et al. (2013) beskrev deltagarna att det var frustrerande att inte få någon 

vidareutbildning inom ämnet och att de ville ha utbildning av pediatriker för att få en ökad 

förståelse vid prehospital vård av barn. Deltagarna i Breon et al. (2011) föreslog också att 

det skulle vara lärorikt att spendera tid med pediatriker. Under framkörningen till patienten 

beskrev deltagarna att de förbereder sig genom att repetera barns normala vitalparametrar 

baserat på symtom, går igenom behandlingsriktlinjer och läkemedelsdoser. Deltagarna 

ville också gärna få uppföljning på de barn de vårdat för att försäkra sig om att de agerat 

korrekt och även använda dessa kunskaper till att utveckla sig själva, men detta är 

begränsat av organisatoriska faktorer och sekretessregler. Ambulanspersonalen i Cottrell et 

al. (2014) menade också att de initialt ges otillräcklig utbildning och att utbildningen som 

ges inte är relevant för prehospital sjukvård och situationer som uppstår vid vård av barn 

utanför sjukhus. Ambulanspersonalen upplevde att de behöver lära sig mer om barn med 

komplicerade medicinska tillstånd samt medicinsk utrustning i hemmet (Breon et al., 

2011). I Rahman et al. (2014) beskrevs utbildningsbehovet främst gällande bedömning och 

hantering av smärta hos barn, men också läkemedel och biverkningar. Att hantera 

luftvägar, trauman och kramper upplevde deltagarna att de är mest bekväma med, medan 

hjärtstopp och arytmier, återupplivning av nyfödda och läkemedelsdosering var de minst 

bekväma med (Fleischman et al., 2011). I Hansen et al. (2015) belystes också behovet av 

utbildning för att hantera barns luftvägar, då erfarenhet fattades gällande detta. 

Ambulanspersonalen upplevde generellt att de saknade erfarenhet, utbildning och kunskap 

gällande samtliga åldersgrupper upp till 18 år (Hansen et al., 2015). Ambulanspersonalen 

önskade mer kunskap angående den psykosociala omvårdnaden av skadade barn samt hur 

de ska hantera den känslomässiga aspekten (Alisic et al., 2017). Deltagarna ville vara 

bättre förberedda för larm gällande barn, de förbereder sig själva genom att på vägen ut till 

barnet gå igenom läkemedelsdoser, barnets normala värden baserat på symtom samt gå 

igenom behandlingsriktlinjer. Deltagarna i Svensson och Fridlund (2007) och Cottrell et al. 

(2014) belyste att det är viktigt med simuleringsbaserad och praktisk utbildning och även 

att träna tillsammans med andra professioner, som att vara med på förlossningen till 

exempel. I Breon et al. (2011) föreslogs onlineutbildningar som skulle vara lättillgängliga. 

Det gör att ambulanspersonalen är mer förberedd på vad de kan tänkas möta i sitt arbete. 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Ansats och design 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn ur ett 

personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Författarna till denna litteraturöversikt bedömde att 

valet av metod var den mest lämpade för att uppnå studiens syfte, eftersom resultatet ger en 

spegling av kunskapsläget internationellt. Friberg (2012) skriver att litteraturöversikter 
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används för att frambringa en överblick över kunskapsläget inom ett visst område som är 

omvårdnadsrelaterat. Friberg (2012) skriver även att en litteraturöversikt innebär att söka 

efter befintlig forskning för att få en överblick över vad som redan har studerats. 

 

De inkluderade artiklarna i studiens resultat var av både kvalitativ och kvantitativ metod, 

detta för att få med så mycket som möjligt av tidigare publicerad forskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Som Friberg (2012) skriver behandlar kvalitativa respektive 

kvantitativa studiers resultat, ord respektive siffror och det går därför inte att göra en exakt 

jämförelse. Men de resultat som svarar på samma sak till studiens syfte indelas i respektive 

kategori. Författarna till denna studie anser att de kvantitativa artiklarna svarar bra på 

studiens syfte, därför inkluderades de. Författarna till denna studie valde att i första steget 

enskilt analysera de inkluderade artiklarna och därefter gemensamt diskutera respektive 

analys. 

 

Urval 

 

Författarna genomförde först en provsökning med resultat som såg lovande ut. Vid 

närmare granskning av sökresultatet visade det sig dessvärre att det vetenskapliga 

underlaget var begränsat. Prehospital forskning på det aktuella området var sparsam och 

endast 11 relevanta studier kunde inkluderas. 

 

Ett urvalskriterium som författarna hade var att de inkluderade vetenskapliga artiklarna i 

studiens resultat inte skulle vara äldre än 10 år gamla. Att ha denna gräns för hur gamla 

artiklarna fick vara överensstämmer med det Friberg (2012) skriver om att skapa en 

rådande överblick över ett valt forskningsområde. Författarna till litteraturstudien ville ha 

en så aktuell och objektiv bild av det valda problemområdet som möjligt. Dock kan det ses 

som en svaghet att ha gjort en begränsning till 10 år utifrån det faktum att enbart 11 artiklar 

är inkluderade i studiens resultat. Om författarna hade utökat sökningen till 15 år så skulle 

detta ha kunnat påverka resultatet genom det faktum att fler artiklar eventuellt skulle ha 

kunnat ingå i studien. Dock beslutade författarna att de ville ha en fortsatt 10 årig gräns då 

resultatet bedöms som aktuellt och äldre artiklar inte fick ingå i studien. 

 

Författarna valde att inkludera artiklar som var skrivna på engelska, detta för att det är det 

internationellt mest använda språket i vetenskapliga sammanhang. I de manuella 

sökningarna valdes att inte exkludera artiklar som inte fanns i fulltext, artiklar som inte 

fanns i fulltext beställdes från Sophiahemmets bibliotek. Författarna valde att göra detta då 

studiens resultat annars hade inkluderat än färre artiklar än vad den gör idag. 

 

Det prehospitala dataunderlaget var begränsat och därför inkluderades en studie utförd 

intrahospitalt, för att ge ett bredare och mer omfattande resultat. Den studien svarade inte 

direkt mot syftet då den inte var prehospital vilket kunde påverka studiens validitet, men 

författarna ansåg efter övervägande att det var nödvändigt att inkludera den för att få 
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resultatet mer omfattande. Artikeln inkluderas eftersom den bedömdes som relevant och 

redogör på ett bra sätt för vad som påverkar sjuksköterskors vård av barn. 

 

Datainsamling 

 

Författarna till denna litteraturstudie valde att använda databaserna Cinahl och PubMed 

som inriktar sig på omvårdnad och medicin då de skulle söka efter vetenskapliga artiklar 

som svarar på studiens syfte. Författarna till denna litteraturstudie upplevde det som svårt 

att hitta relevanta artiklar som svarade på studiens syfte. 

 

Östlundh (2012) skriver att bibliotekarierna är bra att ta hjälp av gällande 

informationssökning. Det har författarna till denna litteraturstudie inte gjort vilket kan ses 

som en svaghet för studien. Hade hjälp från bibliotekarier använts så finns det en möjlighet 

till att fler relevanta artiklar hade hittats som eventuellt hade kunnat inkluderas i studiens 

resultat. 

 

I tabell 1 sökstrategi framkommer det att en artikel hittades i en sökning då sökordet pain 

användes. Detta sökord användes då tanken från början var att belysa ambulanspersonalens 

upplevelse av att vårda barn med akut smärta, detta ändrades under arbetets gång då inte 

tillräckligt många artiklar kunde inkluderas som svarade till det syftet, då det framförallt 

berörde preparat vilket inte var författarnas tanke. Valet av sökord gjorde att sökningen var 

bred och omfattande i syfte att hitta så mycket relevant forskning som möjligt. Som sökord 

för ambulanspersonal har ordet Emergency Medical Technicians använts som är den 

engelska MESH-översättningen till ambulanspersonal, författarna inser att de kanske skulle 

fått en bredare sökning om ord som nurse, paramedics eller physicians hade använts. Dock 

var inte studiens syfte att ha ambulanssjuksköterska utan ambulanspersonal så därför anser 

författarna att detta ord svarar på studiens syfte bättre. 

 

Det kan ses som en svaghet i litteraturstudien att författarna enbart använt två databaser 

och inte testat i fler att få fram relevanta artiklar. Anledningen till detta var att författarna 

till denna litteraturstudie ville använda sig av två av de största databaserna som täcker 

omvårdnadsforskning, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten i litteraturstudien. Författarna 

valde i databassökningarna att begränsa sig till artiklar med fri fulltext vilket kan anses 

som en svaghet då flera artiklar kan ha gått förlorade. En av de inkluderade artiklarna i 

litteraturstudiens resultat fanns dock inte att tillgå i fulltext utan fick beställas via 

Sophiahemmet högskolas bibliotek, denna artikel framkom i en manuell sökning och 

ansågs svara på studien syfte så pass bra att författarna valde att beställa den. 

 

Trots många databassökningar i olika databaser och med kombinerade sökord så återfanns 

samma artiklar i flertalet av sökningarna, även i artiklars referenslistor så återkom samma 

artiklar upprepade gånger. Detta tyder enligt författarna på att relevanta artiklar som svarar 

an på studiens syfte var begränsad. 
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Dataanalys 

 

Eftersom litteraturöversikten är gjord av två författare som läst, analyserat och granskat 

artiklarna flera gånger blir reliabiliteten och validiteten stärkt. Författarna till denna 

litteraturstudie har läst artiklarna enskilt och därefter gemensamt diskuterat artiklarna 

vilket gjordes enligt vad Friberg (2012) skriver bygger på att hitta likheter och skillnader 

genom datareduktion som svarar till litteraturstudiens syfte. På detta viset framträdde 

litteraturstudiens tre kategorier. Även om så inte var avsikten kan författarnas egna 

förförståelser ha bidragit till resultatets utformning vilket kan vara en svaghet för studien 

och dess reliabilitet. Författarna har stöttat och drivit varandra framåt i arbetet och sett till 

att arbetsprocessen aldrig avstannat. 

 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten är publicerade internationellt, enligt Friberg 

(2012) är det en styrka att artiklarna kan beskriva ambulanspersonalens upplevelser i olika 

delar av världen. Resultatet blir generaliserbart eftersom författarna inte hade som avsikt 

att hitta artiklar från specifika länder. Artiklarna publicerades i USA, Sverige, Kanada och 

Australien. 

 

En svaghet med att ha artiklar från andra länder är att det kan vara svårt att jämföra de 

olika ländernas prehospitala akutsjukvård. Ambulansverksamheterna ser olika ut i olika 

delar av världen och kraven på personalen skiljer sig mellan länderna. Dessutom kan 

kulturella skillnader påverka deltagarnas upplevelse. 

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Detta kan 

trots noggrann översättning leda till att resultatet missuppfattas (Polit & Beck, 2016). 

 

Datainsamlingen, urvalet och analysmetoden är väl beskriven, detta för att stärka studiens 

trovärdighet. En del forskare föredrar att använda andra kriterier än validitet och reliabilitet 

för bedömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar (Forsberg & Wengström, 2016). 

Ett sådant kriterium är trovärdighet, som kan påvisas genom att visa att val av teoretiskt 

perspektiv och begrepp som är relevanta för studiens syfte. Dessutom ska en tydlig 

beskrivning av hur studien genomförts finnas och syfte och frågeställningar ska ha blivit 

besvarade och diskuterats. De kvalitativa studierna bidrar till studiens överförbarhet, det 

vill säga resultatet kan överföras till andra grupper. 

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens syfte var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn ur 

ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Resultatet påvisade tydligt att 

ambulanspersonalen upplever känslor som stress och oro vid vård av barn i ambulansen. 

För att dessa känslor skulle kunna kännas lättare krävs ytterligare teoretisk och praktisk 

utbildning. 
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Känslomässiga upplevelser 

 

Resultatet visade att flertalet känslor infinner sig hos ambulanspersonalen vid vård av barn. 

Känslor som oro och ångest var vanligt förekommande känslor hos ambulanspersonalen 

och rädsla över att göra fel när ångesten ökar var något som ambulanspersonalen oroade 

sig över. I studien skriven av Nordén, Hult och Engström (2013) samt studien av Rahman 

et al. (2014) så beskrivs det hur ovanligt förekomna larm gällande barn är inom 

ambulanssjukvården och vilka känslor dessa larm skapar hos ambulanspersonalen när de 

får larm gällande barn. Att dessa larm är sällsynta inom ambulanssjukvården styrks även 

av Jewkes (2001) och Drayna, Browne, Guse, Brosseau och Lerner (2015) som beskrev att 

ambulanspersonalen inte får någon regelbunden praktisk träning i att vårda barn då dessa 

larm är så sällsynta inom ambulanssjukvården. Men detta skulle kunna påverka 

ambulanspersonalens möjlighet att arbeta personcentrerat där varje individ blir sedd och 

förstådd utifrån individuella behov, förväntningar och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Den personcentrerade vården innebär ett holistiskt 

förhållningssätt som fokuserar på att vården som ges är hänsynsfull och individanpassad 

samt tillåter diskussion gällande de val patienten har. Patienten ges tillåtelse till att vara 

delaktig i hälsobeslut utifrån den nivå patienten själv önskar (Morgan & Yoder, 2012). 

Detta står i relation till vad Svensson och Fridlund (2007) skrev om att det fanns 

svårigheter i vården då barnet inte kan uttrycka sig verbalt, vilket skapade känslor av oro 

då barnet inte kunde ge en fullständig anamnes. I dessa fall var det nödvändigt att 

involvera barnets anhöriga i vården. Även Isaksson och Ljungqvist (1997) skrev att då 

barnet inte kunde uttrycka sig verbalt så ställdes större krav på vårdpersonalens kliniska 

blick. 

 

Studier visade att den personcentrerade vården gjorde att vårdtiderna minskar, den ökade 

välbefinnandet hos patienter och närstående samt minskade även återinläggningar (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Fynden som framkom, att dessa larm är sällan 

förekommande inom ambulanssjukvården, skulle kunna leda till att ingen kontinuitet i den 

praktiska bedömningen och omvårdnaden av sjuka barn infinner sig hos 

ambulanspersonalen. Om ambulanspersonalen känner sig osäker på omhändertagandet är 

det lätt hänt att de anhöriga inte tillåts vara delaktiga. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) är anhörigas medverkan i vården oftast positiv, och kan leda till minskat lidande 

och ökat välbefinnande för både patienten och de övriga familjemedlemmarna. 

 

En känsla som är vanligt förekommande då ambulanspersonalen får larm gällande ett sjukt 

eller skadat barn är en känsla av ångest (Cottrell, 2014; Hansen et al., 2015). Det beskrevs 

att när ångesten ökar så ökar riskerna för att misstag kan ske, misstag i form av 

felbedömningar eller felmedicinering. Hoyle et al. (2017) styrkte detta genom att i sin 

studie visa på att barn blir sämre smärtlindrade än vuxna samt att risker finns att läkemedel 

feldoseras i högre utsträckning till barn än till vuxna då osäkerheten är större vid vård av 

barn hos ambulanspersonalen. Den personcentrerade vården ser det unika i varje patient, 

vården fokuserar på att se personen och inte en patient med sjukdom och det som 
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förknippas med det (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Författarna till denna studie tror 

att det är viktigt att all ambulanspersonal ser till varje person bakom sin skada eller 

sjukdom oavsett om det är ett barn eller en vuxen. För att lindra ångesten och andra känslor 

som uppstår vid larm med barn så tror författarna att regelbunden träning och information 

gällande barn kan lindra dessa känslor. Då ambulanspersonalen är trygg med sin kunskap 

så kan det även föras över i vårdandet av barn. Då kan också ambulanspersonalen ge en 

mer familjefokuserad omvårdnad och låta de anhöriga vara delaktiga, vilket kan ha positiva 

effekter på vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Om ambulanspersonalen ser till 

att läsa på och hålla sig uppdaterad teoretiskt gällande barn och deras egenskaper så bidrar 

det till mer säkerhet. Om ambulanspersonalen känner sig kunnig i teorin och dessutom får 

öva så blir det mindre ångestladdat att hantera dessa larm i verkligheten. 

 

 

Vård av två patienter - barnet och anhörig 

 

I denna kategori framkommer det att ambulanspersonalen vid vård av barn upplever att de 

blir tvungna att också vårda barnets anhöriga. Det beskrivs samtidigt som viktigt att 

involvera de anhöriga i vården då det får de anhöriga att känna sig delaktiga. 

 

Nordén, Hult och Engström (2013) och Öberg, Vicente och Wahlberg (2014) beskrev att 

ambulanspersonalen känner svårigheter vid vård av barn då de tvingas att även ta hand om 

barnets anhöriga. De beskrev även att de finns risker med att separera barnet från sina 

anhöriga vid vården då de anhöriga kan bli agiterade eller känna sig åsidosatta. Även 

Edwinson Månsson och Enskär (2008) och Kendorf (2009) skriver att ta hand om oroliga 

och stressade anhöriga till barn är en arbetsuppgift som ambulanspersonalen ställs inför 

men som kan upplevas svår och i vissa fall påfrestande. De beskriver även att om de 

anhöriga lämnas utanför vården av det skadade eller sjuka barnet så kan ytterligare ett 

problem uppstå då barnet kan bli än mer stressat och oroligt om inte de anhöriga är i 

närheten. Enligt författarna till denna studie så speglar detta vad svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver i sina kärnkompetenser om att sjuksköterskan ska 

se varje patients individuella behov i vårdrelationen där relationen utgår från 

sjuksköterskan och patienten samt anhöriga. Om inte sjuksköterskan ser till patientens 

behov, som i denna studie syftar till barn, av att eventuellt ha med sina anhöriga i vården så 

kan följderna bli att barnet blir mer stressat samt att nästa vårdkontakt kan upplevas mer 

traumatisk än nödvändigt (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Ekman et al. (2011) 

skriver att patientens berättelse, anamnesen, är det första steget för att skapa ett partnerskap 

mellan patient och vårdgivare när det kommer till personcentrerad omvårdnad. För att 

beslut gällande vården ska kunna tas så krävs ett gott samspel mellan patient och 

vårdgivare. Författarna tror inte att det går att bedriva en vård som är enbart 

personcentrerad då det kommer till vård av barn. Författarna tror att de anhöriga i de flesta 

fall måste involveras i vården när det gäller barn för att bästa resultat ska kunna uppnås. 

Peny-Dahlstrand och Krumlinde-Sundholm (2016) styrker detta genom att skriva att i ett 
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personcentrerat arbete med barn och unga skall barnets inställning till vården beskrivas och 

att både barnet och dess anhöriga ska vara delaktiga i hela vårdprocessen. Detta talar för att 

barnets personliga upplevelse av medverkan ska efterfrågas. Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) belyser den familjecentrerade omvårdnaden och fördelarna ambulanspersonalen har 

om de låter anhöriga vara delaktiga i vården. Om ambulanspersonalen upplever att det är 

problematiskt att innefatta anhöriga i vården kan det leda till sämre omhändertagande. 

Innan barnet tillåts vara helt delaktiga i medicinska beslut sker en individuell 

mognadsbedömning om barnet kan tillgodogöra sig relevant information och se till 

konsekvenserna av sitt beslut. Det är den som är ansvarig för vården av barnet som 

bedömer patientens mognadsgrad och förmåga till att fatta egna beslut (Socialstyrelsen, 

2015). 

 

Cottrell et al. (2014) och Rahman et al. (2014) beskrev att det kan finnas svårigheter med 

kommunikationen mellan barn och ambulanspersonal då det verbala talet inte är fullt 

utvecklat ju yngre barnen är. I dessa lägen får ambulanspersonalen helt tillförlita sig på vad 

de anhöriga till barnet säger. Detta styrkte Guise et al. (2015) med att de anhöriga kan ge 

felaktig information till ambulanspersonalen då de är stressade eller oroliga vilket kan 

medföra att ambulanspersonalen gör felbedömningar eller felmedicinerar. Drayna, Browne, 

Guse, Brosseau och Lerner (2015) skrev att de anhöriga kan vara så stressade och nervösa 

då deras barn är sjukt eller skadat att de ibland själva kan behöva stöd och i vissa fall vård. 

Författarna till denna litteraturstudie anser det vara av stor vikt att låta de anhöriga vara 

delaktiga i vården av det skadade eller sjuka barnet då de annars riskerar att få negativa 

följder både för de anhöriga och hos barnet. Det är viktigt att ambulanspersonalen lyssnar 

på de anhörigas åsikter gällande sitt sjuka eller skadade barn då de känner sitt barn bäst och 

vet hur normaltillståndet brukar se ut. Författarna till studien tror att ambulanspersonalen 

behöver vara medvetna om att det är positivt om de anhöriga involveras i vården av barnet. 

Det bidrar troligtvis till att missnöje från både vårdare och anhöriga minskar. Om de 

anhöriga känner att de accepteras av ambulanspersonalen och ambulanspersonalen 

accepterar att anhöriga är delaktiga minskar risken för missförstånd och irritation. 

 

Upplevelse av behov av utbildning 

 

Fynden i denna kategori visade att ambulanspersonalen upplever ett behov av utbildning 

för att hantera utalarmeringar gällande barn på ett bättre sätt. Bristen på utbildning under 

grundutbildningen, men också fortbildning under tjänstgöring påtalas återkommande i 

studien. 

 

Cottrell et al.(2014), Cushman et al. (2010) och Guise et al. (2015) skrev i sina studier att 

deltagarna belyser bristen av adekvat och kontinuerlig träning inom vård av barn. Men det 

finns även svårigheter vid praktisk träning att återskapa den ångest och stress som infinner 

sig vid larm gällande barn inom ambulansverksamheten. Även Drott (2007) skriver att 

stora skillnader finns i barn respektive vuxnas anatomi och fysiologiska svar på skada eller 
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sjukdom vilket författarna till denna studie ser som en tydlig anledning till att regelbunden 

träning borde hållas inom varje arbetsplats för att ambulanspersonalen ska få trygghet i att 

vårda barn. 

 

Deltagarna i studier av Breon et al. (2011) och Nordén et al. (2013) beskrev en upplevelse 

av att den praktiska och teoretiska utbildningen borde hållas av pediatriker som är 

specialister inom området för att adekvat information ska ges ut. Dessa fynd står i kontrast 

till vad Drayna, et al. (2015) skriver i sin studie där det framkommer att larm med barn 

inom ambulanssjukvården är ovanliga men när de inträffar så krävs ett snabbt 

omhändertagande. De beskriver att detta är en svårighet då det krävs erfarenhet och klinisk 

träning och det är svårt att få när larm gällande detta är få till antalet. 

 

Deltagarna i en studie av Alisic et al. (2017) beskrev att de inte bara behöver utbildning i 

omhändertagande och bedömningen av skadade eller sjuka barn utan även utbildning i de 

psykosociala aspekterna och i hur de ska hantera sina känslor. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver i sina kärnkompetenser att ett gott bemötande i 

vården påverkar patientens upplevelse av vården. Författarna till denna studie tänker att om 

ambulanspersonalen är stressad och har fullt upp att hantera sin egen ångest så kan mötet 

mellan patienten och vårdgivaren påverkas negativt. Det kan i sin tur leda till att barnet kan 

bli mer rädd och orolig än vad som är nödvändigt och information kan gå förlorad. Den 

personcentrerade vården där patienten blir sedd och förstådd utifrån individuella behov kan 

försvåras om inte ambulanspersonalen får den träning och utbildning de behöver. 

Detsamma gäller den familjecentrerade omvårdnaden, om ambulanspersonalen känner sig 

trygg i det praktiska omhändertagandet av barnpatienter är det lättare att låta anhöriga vara 

delaktiga i vården. Om personalen skulle få mer utbildning och öva mer på dessa scenarion 

skulle de känna sig tryggare när det händer något på riktigt. All övning som personalen kan 

utföra är bra. Men de utryckningar som gäller mer sällsynta fall är desto mer nödvändiga 

att öva på. Eftersom barnlarmen är sällan förekommande är det lätt att glömma hur de ska 

hanteras. Utbildning i teori och praktik är därför av största vikt för att bidra till trygghet 

hos personalen. 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturstudie har påvisat att ambulanspersonal upplever olika känslor vid vård av 

skadade eller sjuka barn. De starkaste känslorna som ambulanspersonalen upplever är 

stress och ångest över att vårda denna patientgrupp. Personalen upplever även svårigheter i 

att bemöta både barnet och barnets anhöriga. Om ambulanspersonalen förhåller sig till 

familjecentrerad omvårdnad bidrar det till en utveckling av sjuksköterskans 

förhållningssätt och relation till patienten och de anhöriga. Studien påvisar även att mer 

utbildning behövs inom vård av barn i prehospital miljö. En satsning behöver göras inom 

ambulansverksamheten där utbildning och eventuella hospiteringar inom vård av barn 

erbjuds. Utbildning krävs för att ambulanspersonalen ska få mer kunskap gällande vård av 
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barn, med mer kunskap ökar kompetensen och därmed även tryggheten i att vårda barn. 

Detta gäller grundutbildning såväl som specialistutbildning där det med fördel skulle 

kunna inkluderas undervisning från barnläkare. Det vetenskapliga underlaget var dock 

begränsat och forskarna till denna litteraturstudie anser det behövs ytterligare forskning 

inom området för att tydliggöra hur tryggheten ska stärkas för ambulanspersonalen vid 

vård av barn. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Författarna till litteraturstudien kommer framföra studiens resultat och påvisa för 

utbildningsansvariga inom ambulansorganisationen att detta är ett område som behöver ges 

mer information och utbildning inom. Resultatet av denna litteraturstudie kommer att 

redovisas för chefer inom de prehospitala verksamheterna där studiens författare arbetar. 

Detta för att påvisa ambulanspersonalens behov av fler utbildningstillfällen, till exempel av 

yrkesverksamma inom barnorganisationer, för att öka kunskapen och därmed tryggheten 

för ambulanspersonalen. Studien kommer även finnas tillgänglig för medarbetare att läsa. 
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BILAGA I 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

  I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomized controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 



 

 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

  

  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Välplanerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder. 

  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 



 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

  

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

  

  

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitét är inte uppfylld men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

 

BILAGA II 

Matris som ligger till grund för resultatet 

  

 Författar

e 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

1 Alisic, E., 

Tyler, 

M.P., 

Giummarr

a, M.J., 

Kassam-

Adams, 

R., 

Gouweloo

s, J., 

Landolt, 

M.A., 

Kassam-

Adams, 

N. 

  

2017 

  

Australien 

Trauma-

informed care 

for children in 

the 

ambulance: 

international 

survey among 

pre-hospital 

providers 

Undersöka prehospital 

personals kunskap om 

traumatisk stress hos 

barn, attityder mot 

psykosociala aspekter 

av vård och förtroende 

för att tillhandahålla 

psykosocial vård, 

variationer i kunskap, 

attityder och förtroende 

enligt demografiska 

och yrkesmässiga 

egenskaper, och 

utbildningsförmåner 

hos prehospitala om 

psykosocial vård för att 

stödja barn och deras 

familjer. 

Tvärsnittsstudie, 

online-enkät 

812 Behov av utbildning 

gällande pediatrisk 

traumatisk stress 

prehospitalt. 

K I 



 

 

2 Breon, A., 

Yarris, L., 

Law, J. & 

Meckler 

G. 

  

2011 

  

USA 

Determining 

the peadiatric 

educational 

needs of 

prehospital 

providers: 

part 1 

Belysa behovet av 

pediatrisk utbildning, 

barriärer och 

inställning hos 

prehospital personal i 

Oregon 

Gruppdiskussioner, 

nio fokusgrupper 

219 Mer utbildning krävs, 

finns brister i kunskap 

gällande barn. 

Kunskapsluckor gällande 

läkemedel till barn, 

kroniskt sjuka barn, 

kommunikationssvårighet

er samt känslomässigt 

svårt att vårda barn. 

K I 



 

 

3 Cottrell, 

E.K., 

O’Brien, 

K., Curry, 

M., 

Meckler, 

G.D., 

Engle, 

P.P., Jui, 

J., 

Summers, 

C., 

Lambert, 

W., 

Guise, J-

M. 

  

2014 

  

USA 

  

  

Understandin

g Safety in 

Prehospital 

Emergency 

Medical 

Services for 

Children 

Skapa förståelse för 

säkerhetsmissar och 

orsaker till dessa när 

det gäller prehospital 

vård av barn. 

Guidad diskussion 

med öppna frågor. 

40 Otillräcklig pediatrisk 

träning, bred variation av 

utrustning och 

medicindoser, 

kommunikation inom 

teamet, kommunikation 

med barnet och familjen 

och överlag en brist på 

erfarenheter och ökad 

ångest vid 

barnutryckningar. 

K II 



 

 

4 Cushman, 

J.T., 

Fairbanks, 

R.J., 

O’Gara, 

K.G., 

Crittende

n, 

Penningto

n, E.C., 

Wilson, 

M.A., 

Chin, 

N.P. & 

Shah, 

M.N. 

  

2010 

  

USA 

Ambulance 

personnel 

perceptions of 

near misses 

and adverse 

events in 

pediatric 

patients 

Identifiera 

ambulanspersonalens 

upplevelser av faktorer 

som förekomst, 

identifiering, 

rapportering och 

minskning av 

incidenter som kunde 

lett till skador och 

biverkningar hos barn i 

den prehospitala 

vården. 

Fokusgrupper, 

intervjuer och 

anonym 

händelserapporterin

g 

11 anonyma 

rapporter, 17 

semistrukturer

ade intervjuer 

och två 

fokusgrupper. 

Biverkningar och 

incidenter som kunde ha 

lett till skada hos 

barnpatienter i 

prehospitala vården blir 

ofta orapporterade. 

Deltagare i studien tror 

att det beror på stress och 

ångest på grund av de är 

ovana med barnpatienter 

och motvillighet att 

orsaka smärta eller 

eventuell skada. Också på 

grund av otillräcklig 

praktisk träning och 

erfarenhet av 

barnpatienter. 

R II 



 

 

5 Griffin 

RA; Polit 

DF; 

Byrne 

MW 

  

2008 

  

Australien 

Nurse 

Characteristic

s And 

Inferences 

about 

Children’s 

Pain 

Beskriva pediatriska 

sjuksköterskors 

respons på barns 

smärta som beskrivs av 

hospitaliserade barn 

samt att utforska 

sjuksköterskans 

egenskaper som kan 

påverka denna respons 

Enkätstudie 334 De flesta sjuksköterskor 

fattar lämpliga beslut i 

samband med behandling 

av barns smärta 

K I 



 

 

6 Guise, J-

M., 

Meckler, 

G., 

O’Brien, 

K., Curry, 

M., 

Engle, P., 

Dickinson

, C., 

Dickinson

, K., 

Hansen, 

M. & 

Lambert, 

W. 

  

2015 

  

USA 

  

  

Patient Safety 

Perceptions in 

Pediatric Out-

of-Hospital 

Emergency 

Care: 

Children's 

Safety 

Initiative 

Känneteckna 

ambulanssjukvårdens 

uppfattning av de 

faktorer som bidrar till 

säkerhetsrisker och fel 

i den prehospitala 

akutsjukvården. 

Enkätstudie 477 Bidragande faktorer är; 

luftvägshantering, ökad 

ångest vid vård av barn, 

brist på skicklighet 

gällande barn, brist på 

erfarenhet av 

barnutrustning och 

anhöriga som bidrar till 

förseningar och som stör 

vården. Behov av 

kvalitetshöjning och 

utbildning, medicinsk 

tillsyn och utveckling av 

policy. 

K II 



 

 

7 Hansen 

M, 

Meckler 

G, 

Dickinson 

C, 

Dickenso

n K, Jui J, 

Lambert 

W, Guise 

JM. 

  

2015 

  

USA 

Children's 

safety 

initiative: a 

national 

assessment of 

pediatric 

educational 

needs among 

emergency 

medical 

services 

providers. 

Identifiera 

utbildningsbehov för 

prehospital personal 

gällande vård av barn, i 

syfte att utveckla 

läroplaner. 

Enkätstudie 737 Utbildningsbehov finns 

gällande bland annat 

ångest hos den som 

behandlar, generell 

kunskap om barn hos den 

som behandlar samt att 

hantera barns smärta. 

K I 

8 Nordén, 

C., Hult, 

K., 

Engström, 

Å. 

  

2013 

  

Sverige 

Ambulance 

nurses 

experiences 

of nursing 

critically ill 

and injured 

children: A 

difficult 

aspect of 

ambulance 

nursing care. 

Beskriva 

ambulanssjukskötersko

rs upplevelser av att 

vårda kritiskt sjuka 

eller skadade barn. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

8 En svårighet inom 

ambulanssjukvården är 

att vårda svårt 

sjuka/skadade barn vilket 

resulterade i ett tema med 

fem kategorier. 

K II 



 

 

9 Rahman, 

A., Curtis, 

S., 

DeBruyne

, B., 

Sookram, 

S., 

Thomson, 

D., Lutz, 

S., Ali, S. 

 

2014 

 

Canada 

Emergency 

Medical 

Services 

Provider 

Comfort with 

Prehospital 

Analgesia 

Administratio

n to Children 

 Beskriver riktlinjer för 

smärtlindring av barn 

samt hur bekväm 

ambulanspersonalen är 

med att behandla barns 

smärta. Belyser 

skillnader i 

smärtlindring mellan 

barn och vuxna. 

Enkätstudie 191 Barns smärta skattas och 

behandlas sämre än 

vuxnas. Mer bekväma 

med att behandla vuxna, 

och det är mindre troligt 

att de behandlar ett barns 

smärta som är lika 

intensiv som en vuxens. 

Orsaker; begränsad 

klinisk erfarenhet, 

kommunikationssvårighet

er och oförmåga att 

behandla barns smärta 

korrekt. 

K I 



 

 

10 Svensson, 

A., 

Fridlund, 

B. 

 

2007 

 

Sverige 

Experiences 

of and actions 

towards 

worries 

among 

ambulance 

nurses in their 

professional 

life: A critical 

incident study 

Beskriva kritiska 

händelser där 

ambulanssjukskötersko

r upplever oro i sitt 

yrkesliv och de 

åtgärder de tar för att 

förhindra och klara det 

  

Semistrukturerade 

intervjuer 

25 Ambulanssjuksköterskor 

oroar sig för specifika 

akuta situationer liksom 

situationer relaterade till 

deras arbetsmiljö 

K I 



 

 

11 Öberg, 

M., 

Vicente, 

V. & 

Wahlberg, 

A.C. 

 

2014 

 

Sverige 

The 

Emergency 

Medical 

Service 

personnel’s 

perception of 

the 

transportation 

of young 

children 

Att få en förståelse för 

ambulanssjukvårdarens 

upplevelse av att 

transportera barn. 

Intervju 12 Att transportera barn 

framkallar stress och 

anses vara en osäker 

uppgift för 

ambulanspersonalen, 

framförallt på grund av 

att barn upplevs mer 

sårbara än vuxna och på 

grund av nödvändigheten 

att separera barnet från 

föräldern under 

transporten. Konflikt 

mellan medicinskt och 

emotionellt välmående 

och trafiksäkerhet då man 

transporterar barn, och en 

rädsla för att otillräcklig 

förmåga att vårda ett 

barn. 

K I 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: 

Studentlitteratur. 


