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SAMMANFATTNING 

Ambulanspersonal möter patienter i alla åldrar i flera tänkbara miljöer. Det finns en hel del 

skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med omhändertagandet av vuxna. 

Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt hur barn 

ser ut jämfört med vuxna. Dessutom innebär vården av barn ofta även vård av föräldrar eller 

närstående. Lagen betonar alla människors lika värde och rätt till en jämlik vård.  

 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar ambulanspersonalens 

omhändertagande av sjuka barn prehospitalt. 

 

Metoden som användes var en allmän deskriptiv litteraturstudie innehållandes både kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL och 

PubMed. 15 vetenskapliga artiklar analyserades och kvalitetsgranskades och ligger till grund för 

resultatet i studien.  

 

Det övergripande resultatet som framkom visade att de faktorer som främst påverkade 

ambulanspersonalens omhändertagande av att vårda barn prehospitalt var känslomässiga 

reaktioner och att larm gällande barn var sällsynta händelser. Vidare framkom underkategorierna 

stress, interaktion och kommunikation samt utbildning till känslomässiga reaktioner och 

erfarenhet och patientsäkerhet till sällsynta händelser. 

 

Slutsatsen i studien var att det är av betydelse att ambulanspersonal får utrymme i utbildningen, 

men även fortlöpande i yrkeslivet, att utveckla och upprätthålla de kunskaper som krävs för att 

vårda sjuka barn. Studien visade dessutom på att det finns en kongruens mellan verklighet och 

lagtext, författningar och barnkonventionen då vården i nuläget inte ges på lika villkor för alla 

människor.  
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ABSTRACT 

Ambulance staff meet patients of all ages in several conceivable environments. There are a lot of 

differences in the care of children pre-hospital compared to the care of adults. It differs in 

equipment in the ambulances and it differs anatomically and physiologically how children are 

formed compared to adults. In addition, the care of children often also involves the care of 

parents or relatives. The law emphasizes the equal value and right of equal care for all people. 

 

The aim of this study was to describe factors affecting the ambulance staff's care of sick children 

in the prehospital care. 

 

The method used was a general descriptive literature study containing both quantitative and 

qualitative scientific articles. The articles were searched in the databases CINAHL and PubMed. 

15 scientific articles were analyzed and quality checked and form the basis of the result in the 

present study. 

 

The overall result that emerged showed that the main factors affecting the ambulance staff's care 

of sick children in the prehospital care were emotional reactions and that alarms concerning 

children were rare events. Furthermore, the subcategories stress, interaction and communication 

and education emerged within the category emotional reaction and experience and patient safety 

within rare events.  

 

The conclusion of the study was that it is important that ambulance staff are given the training to 

care for sick children, both in the education and in the professional life. This in order to maintain 

and develop the knowledge that is required. The study also showed a congruence between reality 

and law, regulations and the convention of the children's rights. Currently the care is not provided 

on equal terms for all people.  
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INLEDNING 

Det piper i radion, larmet går. På bara några sekunder kan vi som ambulanspersonal konstatera att 

det rör sig om en sjuk patient, i det här fallet ett barn. Pulsen höjs och vi fokuserar lite mer än 

vanligt, ingenting får gå fel. På vägen fram förbereder vi oss genom att läsa våra riktlinjer och 

prata ihop oss sinsemellan. 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

  

I Sverige finns en kompetensbeskrivning som är till för att tydliggöra det särskilda uppdrag som 

gäller för en specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården, utöver det som regleras i 

kompetensbeskrivningen för grundutbildade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2017; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] och Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2012). Tidigare fanns inget krav på att ambulanspersonal i Sverige skulle vara legitimerad. 

Inte förrän år 2001 uppkom specialistutbildningen på 60 högskolepoäng som ger en 

specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård och först år 2005 kom kravet från 

Socialstyrelsen att minst en av personalen i ambulansen skulle vara legitimerad sjuksköterska för 

att möjliggöra läkemedelshantering. Inom ambulansyrket möter sjuksköterskan patienter med 

olika individuella hälsobehov i varierade åldrar. Det är ofta knapphändig information och 

arbetsmiljön är sällan gynnsam. Extra viktigt är att tänka på patientens integritet och 

självbestämmande då personal och patient ofta möts i patientens egna hem eller i en offentlig 

miljö (RAS & SSF, 2012).  

 

Hur ambulanssjukvården är uppbyggd och vilka kompetenser personalen har är olika från land till 

land, ibland skiljer det även bland olika regioner och delar av landet. Utbildningen och den 

formella kompetensen hos ambulanspersonalen skiljer sig även den från land till land. I vissa 

länder får taxi eller anhöriga köra in skadade till sjukhus då de länder helt saknar 

ambulanssjukvård (World Health Organization [WHO], 2005). Tidigare forskning har visat att 

ambulanssjukvården är i behov av att prioriteras i framtida forskning och med den snabba 

utvecklingen och bristande kunskap inom det prehospitala området måste även 

ambulanssjukvården vara och verka evidensbaserat (Bremer, 2016).  

 

Att vårda barn 

 

FN:s barnkonvention definierar barn som alla under 18 års ålder (Barnkonventionen, 1989). 

Nationellt sett är det mellan tio och tretton procent av alla ambulansuppdrag som involverar barn 

(Jepsen, Rooth & Lindström, 2019; Shah et al., 2009). I Stockholm är uppdragen som involverar 

barn under 15 år cirka 20 000 per år (Jepsen et al., 2019). Pediatriska patienter utgör en relativt 

liten del av den prehospitala vården men de pediatriska patienter som transporteras har ofta en 

hög grad av sjukdom till följd av exempelvis frakturer, förgiftning eller cirkulationspåverkan 

vilket kräver vård under transporten (Shah et al., 2009). Skillnaden i transport av barn och vuxna 

är stor och för att bibehålla kompetensnivå hos ambulanspersonalen är det av vikt att 

ambulanspersonalen fortbildas i pediatrisk hantering (Shah et al., 2009, Kendorf, 2016). 

Dessutom involverar vården av barn ofta även att ta hand om och möta oroliga och stressade 

föräldrar och närstående (Kendorf, 2016). 
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Kunz Howard (2000) beskriver en pediatrisk utbildning för prehospital- och annan 

sjukvårdspersonal som kallas PEPP. Kursen har utvecklats av American Academy of Pediatrics 

för att tillhandahålla en omfattande internationell fortbildningskurs med fokus på barnsjukdomar 

och skador sett i prehospital miljö (Kunz Howard, 2000). I Sverige kräver flertalet 

ambulansverksamheter att personalen ska genomgå olika konceptutbildningar för att öka och 

bibehålla kompetensen (Bremer, 2016). PEPP är en av dessa konceptutbildningar. Vård och 

behandling av barn är baserade på lokala medicinska riktlinjer som avser primär och sekundär 

bedömning enligt A-E metoden av barnets symtom. Det innebär en översiktlig första bedömning 

av luftväg, ventilation, cirkulation och medvetande vilket görs vid ankomst till platsen 

(Andersson, Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016). 

 

Skillnader mellan barn och vuxna 

 

Anatomin och fysiologin skiljer sig åt mellan vuxna och barn och att ha kunskap kring dessa 

skillnader är av vikt i omhändertagandet av det sjuka barnet prehospitalt (Kendorf, 2016). Barns 

skallben är mjukt upp till två års ålder för att kunna följa och växa i takt med att hjärnan växer. 

Hjärnan hos barn är mer känslig för trauma, infektioner och intoxikationer än vuxnas så länge 

den är i utvecklingsstadiet. Luftvägen hos barn skiljer sig anatomiskt från den vuxna genom att 

barns tunga är större samt att larynx är placerad högre, vilket hos små barn är den vanligaste 

orsaken till luftvägsstopp. Upp till sex månaders ålder andas barn i huvudsak endast genom 

näsan. Under fem års ålder andas barnet ytligare och mer än dubbelt så snabbt som en vuxen 

(Kendorf, 2016).  

 

Vidare beskriver Kendorf (2016) att den totala blodvolymen är mindre hos barn än hos vuxna. 

Takykardi hos barn tyder ofta på att mer syre behövs till hjärnan. Barn utvecklar lättare en 

pneumothorax vid trauma då revbenen upp till tre års ålder är mer elastiska och flexibla. Trots att 

ett barn har en intakt bröstkorg efter ett trauma så utesluter det inte att skador finns vilket är 

viktigt att veta som ambulanspersonal. Upp till puberteten är mjälten och levern både större i 

proportion till övriga organ samt mer kärlrika än hos vuxna vilket ökar risken för skador vid 

trauma. Urinblåsan når en bit upp på buken och bukväggen är tunnare hos barn vilket ökar risken 

för skada vid kontusioner. Yngre barn har lättare att utveckla hypotermi på grund av tunnare 

hudlager och huden är i proportion större än kroppsmassan vilket gör att deras värmereglering 

inte är fullständigt utvecklad. Det är därför viktigt att hålla barn varma för att förhindra 

nedkylning (Kendorf, 2016).  

 

Forskning har visat att det finns skillnader i ambulanspersonalens uppfattning av smärtlindring 

samt frekvensen av att tillhandahålla smärtlindring till barn (Hennes, Kim & Pirrallo, 2005). 

Bedömningen av barns smärta dokumenteras även i lägre utsträckning än hos vuxna, vilket skulle 

kunna bero på svårigheterna i att kunna bedöma smärta hos ett barn (Hennes et al., 2005). Att ha 

ett barns psykologiska och fysiologiska utveckling i åtanke är väsentligt. Dels för att vara 

uppmärksam på eventuella skador som kan bero på att barnet på något sätt far illa där händelsen 

ej står i korrelation till de skador som uppkommit, men även för att kunna ge ett 

omhändertagande anpassat för barnet i dess utveckling (Kendorf, 2016). 

 

Initialt har utrustningen i ambulanserna varit konstruerad och tillverkad för vuxna för att i sin tur 

användas på barn (Shah et al., 2009). Inte förens under senare år har utrustning för exempelvis 

immobilisering och luftvägshantering utvecklats och anpassats även för barn, vilket är avgörande 

för att kunna säkerställa att även barn får den högsta möjliga kvalité på vård (Shah et al., 2009). 
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Vård på lika villkor 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att målen för hälso- och sjukvården är att 

förebygga ohälsa, främja hälsa och att vården ska ges på lika villkor med respekt för människors 

lika värde för hela befolkningen. Vidare skriver svensk sjuksköterskeförening (2012) att 

“omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller 

social ställning” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s.3).  

 

Den 20 november 1989 accepterade Förenta nationernas (FN) generalförsamling konventionen 

om barns rättigheter, barnkonventionen (Barnkonventionen, 1989) vilket sedan den första januari 

2020 är svensk lag (Unicef, 2018). Konventionen är juridiskt bindande för alla de länder som har 

anslutit sig och det är regeringen i de länder som ska ta ansvar för att barns rättigheter följs. 

Barnkonventionen är uppdelad i 54 artiklar och består av fyra grundläggande principer. De är att 

alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, alla barn 

har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 

Förutom dessa 54 artiklar har FN självmant valt att under åren 2000 samt 2011 göra tre stycken 

tilläggsprotokoll som handlar om att stärka skyddet för barn i särskilt utsatta situationer såsom 

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi samt att ge barn möjligheter till att lämna 

in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts utan att de haft möjlighet att 

få hjälp i hemlandet. Unicef som är FN:s barnfond finns i 190 länder och arbetar för att fullfölja 

barnkonventionen. (Barnkonventionen, 1989). 

 

Familjecentrerad vård 

 

En studie av Jepsen et al. (2019) beskriver att det finns ett behov av att stärka den 

familjecentrerade vården prehospitalt. Föräldrar blir stressade, osäkra och känner ett bristande 

förtroende för ambulanspersonalen då det finns utrustning som inte fungerar eller inte går att 

anpassa ordentligt till barnet. Föräldrar har generellt en positiv upplevelse av den prehospitala 

vården när ambulanspersonalen ger dem möjlighet att delta och påverka deras barns vård samt 

ger ett lugnt och lyhört bemötande. Det är av vikt att ambulanspersonalen delar med sig om 

barnets tillstånd och eventuell behandling samt att de bjuder in föräldrarna till att bidra med 

barnets tidigare sjukdomshistoria, vanor och rädsla för att tillsammans bli ett team. Det är även 

viktigt att ta sig tid och skapa en säker miljö för barnet (Jepsen et al., 2019).  

 

Omvårdnadsperspektiv 

 

Dorothea Orems teori om omvårdnad Self-Care Deficit Nursing Theory (S-CDTN) beskriver alla 

människors olika förmåga till egenvård och de behov och krav som föreligger hos människan 

själv eller eventuellt det barn denne har ansvar och omsorg för (Orem, 2001). Teorin om 

egenvård innebär att alla människor har förmåga att avsiktligt reglera liv, hälsa och välbefinnande 

utifrån sin egen kapacitet. I de fall människan inte kan åstadkomma det själv är det 

sjuksköterskans uppgift att identifiera och utforma en plan för att tillgodose människans totala 

behov av hälsa och välbefinnande. I en studie av Cox och Taylor (2005) undersöktes föräldrarnas 

roll i egenvården av barn med astma. Studien visade hur föräldrar som utifrån Orems sätt att ta 

ansvar för de delar barnen själva inte klarade av i egenvården kunde bidra till att barnen i samma 

utsträckning inte längre behövde söka sjukvård för sin astma. Det handlade om allt från att känna 

igen symtom till att undvika saker som triggade igång astmaanfallen samt ansvaret över korrekt 

medicinering (Cox & Taylor, 2005). 
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Problemformulering 

 

Det finns en hel del skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med 

omhändertagandet av vuxna. Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig 

anatomiskt och fysiologiskt hur barn ser ut jämfört med vuxna. Lagen betonar alla människors 

lika värde och rätt till en jämlik vård.  

 

Ambulanspersonal i olika länder har olika utbildningsnivå och är därmed teoretiskt olika 

förberedda på att vårda sjuka barn prehospitalt. Tidigare forskning visar att barn ofta är 

undermedicinerade inom den prehospitala verksamheten och att smärtlindring ges i betydligt 

mindre utsträckning till barn än till vuxna prehospitalt.  

 

För att kunna utveckla omhändertagandet av barn är det viktigt att uppmärksamma och identifiera 

de faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt. Det 

är ett område där det saknas sammanställd kunskap och det är därför av relevans att studera det 

aktuella evidensläget gällande detta. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande 

av sjuka barn prehospitalt. 

 

METOD 

Ansats och design 

 

En allmän litteraturöversikt genomfördes i enlighet med Sophiahemmets högskolas riktlinjer för 

självständigt arbete på magisternivå. En litteraturöversikt är en forskningsmetod som används för 

att beskriva kunskapsläget inom ett valt område genom att inhämta och använda både kvalitativ 

och kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Ansatsen till litteraturöversikten var 

grundad på både kvalitativ och kvantitativ forskning. En deskriptiv design användes. Att använda 

befintlig forskning och sammanställa denna i en litteraturöversikt skapar möjlighet till ny 

kunskap (Polit & Beck, 2017).  

 

Urval 

 

För att litteraturöversikten ska vara reproducerbar krävs tydliga urvalskriterier (Polit & Beck, 

2017). Urvalskriterierna ska svara på syftet med litteraturstudien samt i denna litteraturöversikt 

följa strukturen enligt PEO; population, exposure och outcome (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016).  

 

Vilken utbildning som krävs och vilka befattningar som ambulanspersonalen i varje ambulans har 

skiljer sig i världen (WHO, 2005) varför denna litteraturstudie inte enbart beskriver 

specialistsjuksköterskans omhändertagande av sjuka barn prehospitalt utan beskriver faktorer 

utifrån ambulanspersonal oavsett utbildning.  
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Artiklar som inkluderades var vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats där 

resultatet beskrev olika faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka 

barn prehospitalt. Även artiklar som beskrev ambulanspersonalens känslor eller upplevelser vid 

alla olika händelser där barnet som patient kommit i kontakt med den prehospitala verksamheten 

har inkluderats. De skulle vara kvalitetsbedömda av författarna till litteraturstudien motsvarande 

medel-eller hög kvalitet utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) (BILAGA A). Studierna skulle vara publicerade mellan år 2009 och 2019, vara 

peer-reviewed, godkända av etisk kommitté samt skrivna på engelska.  

 

Andra litteraturstudier och översiktsartiklar exkluderades. Artiklar som enbart handlat om 

specifika sjukdomstillstånd hos barn, intrahospital personal och andra yrkeskategorier 

exkluderades. Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext, 

skrivna på engelska samt begränsade till de senaste tio årens forskning för att studien skulle 

innefatta den mest aktuella forskningen (Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling 

 

Initialt gjordes en inledande och ostrukturerad sökning för att skaffa en överblick över det valda 

området. Efter det söktes artiklar fram i databaserna PubMed samt Cinahl. PubMed är en 

sökmotor som söker i den stora databasen medline, vilken omfattar huvuddelen av alla studier 

gjorda inom medicin, hälsa och omvårdnad (Polit & Beck, 2017). En sökstrategi framtagen av 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) användes. Det är en strategi uppdelad i sex steg framtagen 

för systematiska litteraturstudier.  

 

Första steget i processen var att identifiera delkomponenter i forskningsfrågan. För att identifiera 

dessa användes modellen PEO som står för population, exposure och outcome (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016; Polit & Beck, 2017). Delkomponenterna som framkom var ambulanspersonal 

(population), barn (exposure) och inställningar (outcome). Andra steget var att identifiera 

synonymer för alla delkomponenterna av forskningsfrågan. Synonymer söktes fram via Cinahl 

Headings, MeSH samt genom att granska nyckelord som framkom i första sökningen som 

gjordes samt från de översiktsartiklar som använts i bakgrunden. Alla identifierade synonymer 

kombinerades med den booleska termen “OR” för varje delkomponent för att sökningen skulle få 

med alla potentiellt användbara artiklar. I steg tre identifierades trunkering och förkortningar. 

Trunkering användes för att i sökningen enligt Polit och Beck (2017) och Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) fånga ordet med alla dess ändelser, exempelvis child med hjälp av symbolen *.  

 

I fjärde steget utvecklades en lista för sökstrategi (Tabell 1). Alla sökord söktes i Cinahl 

Headings och i PubMed MeSH. De sökord som inte hade någon Major Heading (MH) eller 

MeSH term söktes i fritext. Delkomponenterna söktes i ett block för sig. Därefter kombinerades 

de tre blocken i en så kallad blocksökning. Mellan de tre blocken användes den booleska termen 

“AND” för att specificera sökningen till forskningsfrågan (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Slutligen sparades sökningarna i de olika databaserna så båda författarna hade tillgång till dessa. 

 

Sökningen i pubMed upplevdes inte bli tillräckligt specifik varpå en fritextsökning gjordes 

(Tabell 2). Presentation av fritextsökning. Fritextsökning gjordes i båda databaserna och 

avgränsades till att sökorden skulle finnas med i titeln på artiklarna.  
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Till en början lästes enbart artiklarnas titel för att få en snabb uppfattning om artiklarna kunde 

vara användbara för att svara på litteraturstudiens syfte. Om titeln motsvarade syftet så lästes 

även abstract. Efter det gjordes en närmare granskning av artiklarna där författarna var för sig 

läste dem i fulltext för att komma fram till vilka som slutligen inkluderades. Sökningar gjordes 

från mitten av november 2019 till mitten av januari 2020. Totalt 603 antal titlar lästes varav 72 

valdes ut för att läsa abstract samt överskådligt även resultatdelen. Av dessa 72 artiklar verkade 

30 artiklar svara på syftet och valdes ut för att granskas mer ingående. Totalt 15 artiklar blev 

grunden till resultatet. 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

exklusive 

dubbletter  

 Block 1: Emergency 

medical technicians 

OR Emergency 

medical technicians 

attitudes OR 

Ambulance nurse OR 

paramedic OR 

Ambulance personnel 

OR Emergency 

responders OR 

Ambulance staff OR 

Emergency medical 

services OR 

Ambulances OR 

Prehospital care OR 

prehospital OR 

Ambulance 

     

 Block 2: Child OR 

Child* OR Kid OR 

Baby OR Infant care 

OR Adolescent OR 

Adolescence OR 

Minor OR Minors 

(Legal) OR youngster 

     

 Block 3: Attitude OR 

Proffessional patient 

relations OR Feeling 

OR Opinion OR View 

OR Outlook OR 

Attitude of health 

personnel 

     

Cinahl 

200121 

Block 1 AND Block 2 

AND Block 3 

2009-2019, 

English, Peer 

reviewed, 

142 29 13 8 



 

7 

 

Research 

article 

Pubmed 

200122 

Block 1 AND Block 2 

AND Block 3 

10 years, 

English 

431 25 12 3 

 

 

Tabell 2. Presentation av fritextsökning  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

exklusive 

dubbletter  

Cinahl 

200122 

Child* AND 

prehospital 

Title, 2009-

2019, English, 

Peer reviewed, 

Research article 

19 13 3 3 

Pubmed 

200122 

Child* AND 

prehospital 

Title, 10 years, 

English 

11 5 2 1 

 

Dataanalys 

 

För att sammanställa resultatet användes en integrerad analys vilket enligt Kristensson (2014) 

utförs i tre steg. Genom att göra en integrerad analys redovisas resultatet på ett överskådligt sätt i 

förhållande till varandra istället för var för sig. Första steget involverar att läsa igenom alla 

artiklar och leta efter likheter och skillnader vilket även Polit och Beck (2017) beskriver som en 

väsentlig del för att analysera ett resultat. Andra steget innefattar att identifiera olika kategorier 

och tredje steget involverar att sammanställa resultatet under respektive kategori (Kristensson, 

2014). I föreliggande litteraturstudies resultat tillämpades en liknande analys likt den beskriven 

av Kristensson (2014).  

 

Initialt lästes artiklarna av författarna var för sig för att bilda en uppfattning om innehållet. 

Därefter diskuterades artiklarnas resultat gemensamt för att kontrollera att samstämmighet fanns. 

Varje artikels resultat sammanställdes skriftligt, först individuellt och sedan gemensamt. De olika 

fynden som framkom delades in i olika kategorier med hjälp av överstrykningspennor i olika 

färger. Allt som berörde ett ämne fick en separat färg. På så sätt kunde faktorer som påverkade 

ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt identifieras. När alla artiklar 

analyserats kunde ett mönster tydas och huvudkategorier trädde fram. Efter analysen framkom 

två huvudkategorier och totalt fyra underkategorier.  

 

För att vidare få en överblick över artiklarna som inkluderats i resultatet skapades, parallellt med 

analysen, en artikelmatris (BILAGA B). Enligt Polit och Beck (2017) är en artikelmatris ett bra 

sätt för att organisera informationen i artiklarna.  

 



 

8 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Litteraturstudien är skriven utan plagiat. De inkluderade artiklarna var redan dokumenterad 

kunskap vilket innebar att ansökan om etiskt tillstånd för litteraturstudien ej var aktuellt. Istället 

inkluderades artiklar där etiska överväganden som gjorts redovisades samt att etiskt tillstånd 

fanns. Artiklarna har bearbetats objektivt av författarna, först var och en för sig och sedan 

gemensamt, utan påverkan från egna upplevelser och erfarenheter. Resultatet redovisas i sin 

helhet utan att vinklas efter egna önskemål (Forsberg & Wengström, 2016). 

RESULTAT 

 

Det övergripande resultatet som framkom visade att de faktorer som främst påverkade 

ambulanspersonalens omhändertagande av att vårda barn prehospitalt var känslomässiga 

reaktioner och att larm gällande barn var sällsynta händelser. Vidare framkom underkategorierna 

stress, interaktion och kommunikation samt utbildning till känslomässiga reaktioner och reell 

kompetens och patientsäkerhet till sällsynta händelser (Tabell 3).  

 
Tabell 3. Presentation av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Känslomässiga reaktioner Stress 

Interaktion och kommunikation 

Utbildning 

Sällsynta händelser Erfarenhet 

Patientsäkerhet 

 

Känslomässiga reaktioner 

 

Känslomässiga reaktioner var vanliga bland ambulanspersonal som vårdade barn prehospitalt, 

känslor såsom stress, ångest, nervositet, obehag, sorg och ledsamhet framkom (Bölenius, Vestin, 

Saveman & Gyllencreutz, 2017; Cottrell et al. 2014; Cushman et. al., 2010; Jeruzal et al., 2019; 

Nordén, Hult & Engström, 2013; Rising Holmström et al., 2018; Öberg, Vicente & Wahlgren, 

2015).  

 

 

Stress 

Bölenius et al. (2017); Jeruzal et al. (2019) och Rising Holmström et al. (2018) beskrev att 

ambulanspersonalen upplever stress redan vid mottagandet av larm där barn är inblandade. 

Vidare menar Jeruzal et al. (2019) och Rising Holmström et al. (2018) att deltagarna försökte 

hantera och minska stressen genom att förbereda sig så väl de kunde på vägen fram till patienten 

vilket även gav ett professionellt intryck på plats. Om ambulansteamet tillsammans hade förberett 

sig kände de att de kunde ta bättre hand om barnet. De kunde förbereda vem som skulle ta hand 

om barnet samt vem som skulle ansvara för att ta hand om föräldrarna. Tillsammans kunde de 

diskutera potentiella sjukdomstillstånd, läsa på riktlinjer och läkemedelsdoser. Resultatet visade 

även att ambulanspersonalen förberedde sig på det värsta tänkbara när larmet involverade barn 

(Jeruzal et al., 2019; Rising Holmström et al., 2018). 
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Nordén et al. (2014) beskrev att ambulanspersonal upplevde stress medan de tog hand om sjuka 

barn. Öberg et al. (2015) beskriver i likhet med Nordén et al (2014) att det fanns en rädsla hos 

ambulanspersonalen för bristande förmåga att ta hand om barnet vilket skapade stress och ångest 

hos ambulanspersonalen. Vid kritiska situationer blev även ambulanspersonalen så känslomässigt 

involverade att det var svårt att distansera sig från situationen efteråt. Öberg et al. (2015) menar 

också att vårda ett barn kan vara komplicerat då barnet beroende på ålder kan ha svårt att uttrycka 

sig muntligt, samt att det kan vara svårt att skilja på barnet och föräldrarna vilket ibland kan vara 

nödvändigt för att på ett professionellt sätt kunna utföra sitt arbete. Det utlöste känslor som rädsla 

och stress hos ambulanspersonalen på grund av rädsla för att barnet kunde ta skada genom att 

vara separerad från sina föräldrar. Jeruzal et al. (2019) beskrev att en orsak till den ökade stressen 

hos ambulanspersonal kunde bero på att det ansågs att barn har ett speciellt socialt värde. De sågs 

som oskyldiga och förväntas må bra och leva länge. En annan stressframkallande orsak var att 

ambulanspersonalen kände igen sig i situationen som förälder med liknande familjesituation, 

vilket kunde göra situationen mer känslomässigt påfrestande (Jeruzal et al., 2019). 

 

Nordén et al. (2013) och Williams, Rindal, Cushman och Shah (2012) beskriver att 

ambulanspersonal ofta upplevde en lättnad när de får överlämna ansvaret till den mottagande 

enheten. Ambulanspersonal var generellt mer försiktiga och tvekade i större utsträckning innan 

de medicinskt behandlade barn, särskilt om transportsträckan till sjukhus upplevdes som kort 

(Williams et al., 2012). 

 

Interaktion och kommunikation 

Öberg et al. (2015) och Ayub, Sampayo, Shah och Doughty (2016) menar att interaktionen i 

vårdmötet med barn och föräldrar är känslig och har en emotionell inverkan på 

ambulanspersonalen. Browne et al. (2016) och Preston, Carter, Jack och Bray (2017) beskriver 

vikten av att observera barnets beteende och att bygga ett förtroende. Enligt Ayub et al. (2016) 

ansågs det vara viktigt att under transporten hålla föräldrarna informerade så att de visste vad som 

gjordes och varför. Föräldrarna kände sig då lugnare vilket i sin tur även gjorde barnet lugnare 

och ett professionellt förhållningssätt hos ambulanspersonalen framkom. Det kunde även vara 

svårt att arbeta i någon annans hem då hemmet upplevs för privat. Vidare beskriver Ayub et al. 

(2016) svårigheterna med att ibland behöva ta hand om både barn och föräldrarna samtidigt då 

det enbart är två personal i ambulansen. Det är inte alltid till fördel att föräldrarna är med, ibland 

försvårar det situationen mer än det hjälper. Det bekräftas av Williams et al. (2012) som menar 

att ungefär hälften av alla föräldrar som hjälper och den andra hälften försvårar arbetet för 

ambulanspersonalen då föräldrarna upplevdes vara i vägen. Jeruzal et al. (2019) menar att 

föräldrar ofta lägger sig i och ifrågasätter behandlingen av deras barn och i vissa fall kräver 

vilken sorts behandling deras barn borde få. Cushman et al. (2010) menar också att närvarande 

föräldrar vid undersökning och behandling skapade stress och kunde leda till att misstag gjordes 

samtidigt som deras önskemål försökte tillgodoses.  

 

Öberg et al. (2015) hävdar att föräldrarnas känslor och upplevelser kan påverka barnet negativt 

under vårdmötet med ambulanspersonal och att fokuset då kunde hamna mer på föräldern istället 

för på barnet. I dessa möten var de första sekunderna avgörande för hur föräldrarna fortsatt skulle 

reagera. Föräldrar som kände sig lugna kunde även ge uttryck för förtroende, uppskattning och 

tacksamhet över att någon annan kunde ta över vården av deras sjuka barn. Rising Holmström et 

al. (2018) beskriver i likhet med Öberg et al. (2015) vinsten med att skapa ett lugn och 

delaktighet hos föräldrarna då de är en viktig resurs för att mötet skulle bli bra och på så vis även 

lugna barnet. Att hela tiden berätta vad som görs samt att vara ärlig med om något skulle göra ont 

beskrevs som viktigt. Föräldrarnas förmåga att hantera denna typ av situation varierade.  
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I vissa sällsynta fall var ambulanspersonalen tvungen att separera föräldern från barnet eftersom 

deras rädsla gjorde barnet mer osäkert och oroligt. Det kunde då vara positivt för föräldern om de 

fick en specifik uppgift för att hjälpa barnet och ta bort fokus från sin egen rädsla (Rising 

Holmström et al., 2018).  

 

Ayub et al. (2016) beskriver att energi, empati och miljön är viktiga aspekter för 

kommunikationen med både barn och föräldrar. Att hela tiden berätta vad som händer, förklara 

varför det görs, att undvika medicinska termer och istället prata ett språk som alla förstår ansågs 

som viktigt. Samtidigt är det av vikt att ge känslomässigt stöd till föräldrarna och ha en god 

kommunikation för att kunna skapa ett förtroende. Nordén et al. (2013) menar i likhet med Ayub 

et al. (2016) att det är viktigt för både ambulanspersonal, barn och föräldrarna att få känna sig 

trygga och säkra. Rising Holmström et al. (2018) beskriver att det är viktigt att anpassa sig till 

barnet och deras specifika behov för att kunna skapa ett förtroende och inte enbart följa barnets 

vitala tecken. Ambulanspersonalens upplevelse av att anpassa sig till barn som patienter, 

interaktionen med barn och föräldrar samt att kunna anpassa både utrustning och dosering av 

läkemedel till barn istället för en vuxen patient anses vara en utmaning (Rising Holmström et al., 

2018). 

 

Utbildning 

Flertalet studier visar att det saknas utbildning för barn inom det prehospitala området  

(Bölenius et al., 2017; Cushman et. al., 2010; Gunnvall, Augustsson, Lindström & Vicente, 2017; 

Hoyle Jr., Crowe, Bentley, Beltran & Fales, 2017; Murphy et al., 2014; Nordén et al., 2013).  

 

Cushman et al. (2010) beskriver att under grundutbildningen involverades olika yrkeskategorier 

olika mycket vid vård av sjuka barn, vilket i sin tur ledde till bristande kunskap. Murphy et al. 

(2014) beskriver att det under grundutbildningen för vårdpersonal kunde vara så lite som ett par 

dagars hospitering på barnakuten samt att de övningar som gjordes till stor del fokuserade på 

vuxna och inte barn (Murphy et al., 2014). 

 

Även i de fall där ambulanspersonal nyligen gått en kurs i omhändertagande av barn så beskrev 

de att de saknade tillräckligt med kunskap gällande patientsäkerhet, vanliga misstag och hur de 

kan undvikas på bästa sätt. Däremot fanns en hög självkänsla och självförtroende hos 

ambulanspersonalen samma dag som de gått utbildning inom prehospitalt omhändertagande av 

barn (Hoyle Jr. et al., 2017). För att ambulanspersonalen skulle känna sig säkrare och lugnare 

kring riktlinjer när de utsätts för dessa situationer kunde ökad teoretisk och klinisk utbildning 

vara hjälpsam (Murphy et al., 2014) och kunde skapa en högre kompetens (Gunnvall et al., 

2017). Utbildning är även något Bölenius et al. (2017) betonar vikten av för att förbättra 

omhändertagandet av barn prehospitalt. Upplevelsen av att utbildning var otillräcklig skapade 

frustration. Det saknades kunskaper inom de anatomiska och fysiologiska skillnader som finns 

mellan barn och vuxna samt kunskap kring normalvärden i barns vitala parametrar (Bölenius et 

al., 2017). Ambulanspersonalen önskade mer utbildning i akutsjukvård, traumavård och pediatrik 

samt utbildning i hur de på bästa sätt hanterar den utrustning de hade att tillgå för barn (Nordén et 

al., 2013). 

 

Sällsynta händelser 

 

Att prehospitala larm om barn är få och sällsynta händelser bekräftas av flertalet studier 

(Cushman et al., 2012; Hoyle Jr. et al., 2017; Jeruzal et al., 2019; Nordén et al., 2013; Rahman et 

al., 2015; Rising Holmström et al., 2018; Williams et al., 2014).  
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På grund av att det är en sällsynt händelse skapades en osäkerhet hos ambulanspersonalen vilket 

riskerade att barn blev farmakologiskt underbehandlade och felbehandlade (Gunnvall et al., 2017; 

Hoyle Jr et al., 2017; Jeruzal et al., 2019; Murphy et al., 2014; Rahman et al., 2015; Rising 

Holmström et al., 2018).  

 

Erfarenhet 

Hoyle Jr et al. (2017) beskriver att ambulanspersonalens upplevelser om fåtal barnlarm skapade 

en känsla av oskicklighet varvid fortgående utbildning i barnsjukvård var väsentligt. På grund av 

låg erfarenhet och för lite träning var det oundvikligt att det i vissa fall blev fel vid till exempel 

uträknande av läkemedelsdoser till barn. Studien visar att barn sällan medicineras prehospitalt 

men ju äldre barnet var desto säkrare känner sig personalen i läkemedelshanteringen. Många 

upplevde att feldoseringar hos barn var vanligt och att flera hade svårigheter med att räkna ut 

doser efter barns vikt och istället gav en mindre dos, gissade eller frågade föräldrarna (Hoyle Jr et 

al., 2017) eller ibland även lät bli att ge smärtlindring prehospitalt (Rahman et al., 2015; Rising 

Holmström et al., 2018). Murphy et al. (2014) beskriver en svårighet i att bedöma 

smärtintensiteten hos små barn och att det skapar utmaningar när det kommer till att färdigställa 

och administrera läkemedel, speciellt i de fall barnen var stressade och inte ville samarbeta. 

Jeruzal et al. (2019) menar att det beror på ambulanspersonalens osäkerhet kring de små doserna 

och en ovana att hantera och administrera läkemedel till barn, samt att det är svårtolkat om barnet 

gråter av rädsla eller smärta. Rising Holmström et al. (2018) och Williams et al. (2012) beskriver 

att larm om barn i kombination med smärta skapar känslor såsom stress, osäkerhet och rädsla hos 

ambulanspersonalen. På grund av att dessa larm är sällan förekommande upplevs en 

kunskapslucka mellan teori och praktik vilket i sin tur ledde till otillräcklig kunskap och 

erfarenhet gällande biverkningar. Enligt Öberg et al. (2015) uppkom dessa känslor oavsett vilket 

erfarenhet som personalen tidigare hade. 

 

Rahman et al. (2015) och Rising Holmström et al. (2018) beskriver utmaningen i att utföra en 

korrekt smärtbedömning och att administrera lämpligt läkemedel till barn. Då smärtupplevelsen 

är personlig ansågs det vara lättare att bedöma smärtan hos små barn då de hade ett tydligare 

ansiktsuttryck jämfört med tonåringar som gav uttryck för smärta på många olika sätt. Att ta hjälp 

av föräldrarna var fördelaktigt då de kände sina barn bäst och lättare kunde tolka deras smärta. 

Vid administration av intravenösa läkemedel till barn upplevdes en osäkerhet och försiktighet då 

läkemedelsdosen är beroende av barnets vikt, vilken föräldrarna ofta var osäkra på, ofta 

resulterade i att för låga doser smärtlindring administrerades. Kunskap om läkemedelseffekter på 

barn saknades och ofta valdes det att ge barn läkemedel nasalt istället för intravenöst för att det 

kunde vara traumatiskt för barnet att erhålla en perifer ven kateter vilket i sig skapade en stress 

hos ambulanspersonalen (Rahman et al., 2015; Rising Holmström et al., 2018).   

 

Gunnvall et al. (2017) beskriver i likhet med Rising Holmström et al. (2018) svårigheterna med 

att skilja på smärta och ångest hos barn samtidigt som ambulanspersonalens viktigaste uppgift var 

att lindra lidande hos barnet. Vikten av en varm, säker och omtänksam miljö för barnet 

betonades. Även om barnet var smärtpåverkat var upplevelsen att flertalet icke-farmakologiska 

metoder kunde lugna både barn, föräldrar och ambulanspersonalen. Att skapa en 

förtroendeingivande relation sågs som det allra viktigaste så länge barnet inte var allvarligt sjukt 

eller skadat (Gunnvall et al., 2017).  

 

Bölenius et al. (2017), Cottrell et al. (2014) och Cushman et. al. (2010) beskrev att det fanns en 

osäkerhet inom pediatrisk vård på grund av bristande erfarenhet hos ambulanspersonalen.  
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Bölenius et al. (2017) beskriver att personalen ofta kände sig trygga i både triagering och 

omhändertagande av vuxna traumapatienter, men om traumapatienten istället var ett barn 

önskades vidare utbildning (Bölenius et al., 2017). Det beskrivs i likhet av Browne et al. (2016) 

som menar att erfarenhet och kompetens genom ökad träning är något som ses som viktigt av 

ambulanspersonal. Williams et al. (2012) beskriver att ambulanspersonalen kände en rädsla för 

allergier, andningsdepression och hypotension hos barn då de här tillstånden upplevdes svårare 

att åtgärda på barn jämfört med vuxna.  

 

Gunnvall et al. (2017) menar att ambulanspersonal hade större benägenhet att söka hjälp från 

specialenheter och läkare vid larm gällande barn och det fanns ingen rädsla för att be om hjälp 

hos personal med antingen högre eller annan kompetens än en själv. Gemensamma beslut och 

teamarbete i ambulansen var något som ansågs vara av stor vikt, där alla arbetar tillsammans för 

barnets bästa.  

 

Patientsäkerhet 

Öberg et al. (2015) beskriver att patientsäkerhet i samband med transport av barn kan vara svårt 

och komplicerat och påverkar därför omhändertagandet av barnet. Ambulanspersonal agerar olika 

beroende på att de inte vill stressa barnet eller föräldrarna, dels för att de ansåg att det tog för lång 

tid att använda de skydd som fanns och dels för att de vid en kritisk situation ville prioritera den 

medicinska säkerheten framför trafiksäkerheten. Om barnet var stressat tilläts barnet ibland sitta 

kvar i förälderns famn, trots att det bröt mot flera regler. I vissa situationer lät 

ambulanspersonalen bli att skilja på barnet och föräldern på grund av sin egen rädsla för att göra 

det värre för barnet. Det ansågs dock att både trafik- och patientsäkerhet var viktigt så valet att 

säkert kunna transportera barnet eller bryta mot patientsäkerheten var inget enkelt val (Öberg et 

al. 2015). Cottrell et al. (2014) beskrev att ambulanspersonalen upplevde brister i att det inte 

fanns lämpliga storlekar på utrustningen till barn, medan Nordén et al. (2013) beskrev att 

utrustningen i bilarna blivit bättre genom åren men inte tillräckligt bra för just barn som patienter 

utan istället fick ambulanspersonalen lita på sin kliniska blick. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

  

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar ambulanspersonalens 

omhändertagande till att vårda sjuka barn prehospitalt. Resultatet visar att utifrån syftet 

identifierades en rad olika faktorer som påverkade ambulanspersonalen i deras bedömning och 

omhändertagande av det sjuka barnet i den prehospitala miljön. Flertalet likheter har påvisats 

trots att artiklar från flera delar av världen valdes att inkluderas, vilket kan tyda på att vårda barn 

är något som ses som viktigt oberoende av vilken del i världen ambulanspersonalen arbetar eller 

lever i.  

 

Känslomässiga reaktioner, stress, interaktion och kommunikation och utbildning 

Resultatet visade att vårda barn i den prehospitala miljön var något som skapade många olika 

känslor hos ambulanspersonalen (Bölenius et al., 2017; Cottrell et al., 2014; Cushman et. al., 

2010; Jeruzal et al., 2019; Nordén et al., 2013; Rising Holmström et al., 2018; Öberg et al, 2015). 

Stress, ångest och oro var några av de känslor som ambulanspersonalen kunde känna direkt vid 

utlarmningen när de såg att det rörde sig om ett sjukt barn. Vidare framhålls att dessa känslor 

främst uppkom på grund av bristande utbildning gällande barn, oavsett vad barnet råkat ut för 

(Öberg et al., 2015; Nordén et al., 2014).  
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Det vi således ser utifrån det resultat som framkommit samt vad tidigare forskning har visat är att 

utifrån olika länder och utifrån kraven och svensk lagstiftning är att då ambulanssjukvården 

många gånger är komplex och ofta består av knapphändig information måste arbetet ske utifrån 

patientens integritet och självbestämmande, speciellt i den prehospitala miljön (RAS & SSF, 

2012). Jeruzal et al. (2019) beskriver vidare att en orsak till den ökade stressen hos 

ambulanspersonal beror på att det anses att barn har ett speciellt socialt värde, vilket även visar på 

vikten av utbildning för att ambulanspersonalen ska känna sig trygg. 

 

Det ansågs att det saknades en formell kompetens för att kunna ta hand om barn. Dessa studier är 

gjorda i olika delar av världen där utbildningen hos ambulanspersonalen ser olika ut. Trots detta 

beskriver flera av studierna att personalen anser sig ha för lite utbildning specifikt för vården av 

barn (Bölenius et al., 2017; Cushman et. al., 2010; Gunnvall et al., 2017; Hoyle Jr et al., 2017; 

Murphy et al., 2014; Nordén et al., 2013).  

 

Enligt Bremer (2016) ska ambulanssjukvården precis som övrig sjukvård i Sverige arbeta 

evidensbaserat. Därför anser författarna till detta arbete att resultatet som framkommit delvis 

stämmer överens med tidigare forskning, men framförallt behöver utvecklas i enlighet med SSF 

(2012), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Barnkonventionen (1989) för att vård 

bland annat ska kunna ges på lika villkor och främja hälsa oberoende av ålder, samt att alla barn 

har samma rättigheter och lika värde, dels med fokus på att just barn ska kunna få samma vård 

och omhändertagande som vuxna och dels för att för att få en mer hållbar och förbättrad och 

utvecklad utbildning för ambulanspersonal.  

 

Tidigare har Kendorf (2016) beskrivit att det är av vikt att ha barnets psykologiska utveckling i 

åtanke, kanske speciellt vid omhändertagande av ett mindre barn då informationen måste kunna 

framhållas på ett sådant sätt så barnet förstår. Resultatet som presenterats bekräftas således 

genom att lägga fokus på kommunikationen och interaktionen med både barnet som patient men i 

kombination i kommunikationen med oroliga föräldrar. På så vis kan det även bekräftas att en 

ökad utbildning behövs för att ambulanspersonal ska ha mer kunskap inom detta. 

 

Kommunikation och interaktionen med barn och föräldrar visade sig vara av vikt för alla 

inblandade för att mötet skulle bli så bra som möjligt och förtroendeingivande Ayub et al. (2016) 

och Öberg et al. (2015). Det bekräftas genom tidigare forskning av Jepsen et al. (2019) då den 

familjecentrerade vården tidigare har varit lite i skymundan och fokus mer har legat på hur 

ambulanspersonal upplever vissa situationer. Här fick föräldrarna beskriva hur dom upplevde 

mötet i den prehospitala miljön, vilket stämmer överens med resultatet i denna litteraturstudie och 

som på ett enkelt sätt skulle kunna appliceras i det dagliga arbetet genom exempelvis fortbildning 

av ambulanspersonalen i dels hanteringen av sina egna känslor, när även föräldrar blir som 

patienter men även genom fortlöpande utbildning inom barn för att själv känna sig mer trygg i sin 

roll och arbetssätt. Även Orem (2001) beskriver i sin teori om egenvård att när patient ej själv 

kan tillgodose sina behov så är det sjuksköterskans ansvar att identifiera och tillgodose varje 

enskild individs behov, detta anser vi även kan vara applicerbart på både barn och föräldrar för att 

skapa en teamkänsla tillsammans med ambulanspersonalen för att alla ska arbeta mot samma 

mål. 

 

Sällsynta händelser, patientsäkerhet och erfarenhet 

Resultatet i studien visar att larm om barn i den prehospitala miljön är få och sällsynta händelser, 

vilket bekräftas av flertalet studier (Cushman et al. 2012; Hoyle Jr. et al., 2017; Jeruzal et al., 

2019; Nordén et al., 2013; Rahman et al., 2015; Rising Holmström et al., 2018; Williams et al., 

2014). Det bekräftas i tidigare forskning (Jepsen et al., 2019; Kendorf, 2016; Shah, 2009).  
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Hoyle Jr et al. (2017) beskriver att fåtalet larm gällande barn skapar en känsla av oskicklighet hos 

ambulanspersonalen, dock kände de sig säkrare ju äldre barnet var, vilket visar att det är 

känsligare i omhändertagandet av yngre barn.  

 

Resultatet visar även att på grund av dessa sällan förekommande larm hade ambulanspersonalen 

svårigheter att kunna bedöma smärtan hos små barn (Murphy et al., 2014). Vidare menade 

Rahman et al. (2015) att det var en av orsakerna till att en del barn inte erhöll någon smärtlindring 

alls prehospitalt. Detta bekräftas i tidigare forskning då både ambulanspersonalens uppfattning 

och frekvensen av att tillhandahålla smärtlindring var lägre hos barn än hos vuxna, vilket också 

ledde till minskad dokumentation (Hennes et al., 2005). Utbildning och information kring 

skillnader hos barn och vuxna finns dock i stor utsträckning (Kendorf, 2016).  

 

Det visade sig även i resultatet att ambulanspersonalen ansåg utrustningen gällande 

patientsäkerhet i samband med transporten av barn var komplicerat (Öberg et al., 2015). Även om 

det fanns fullgott skydd ansågs det ibland att det tog för lång tid, främst vid kritiska situationer 

prioriterades den medicinska behandlingen framför säkerheten i bilen. Vissa upplevde brister i 

och med att det inte fanns lämplig utrustning i korrekt storlek till barn (Cottrell et al., 2014), 

medan andra menade på att utrustningen genom åren blivit mycket bättre även om inte tillräckligt 

bra (Nordén et al., 2013). Samtidigt menar Jepsen et al. (2019) att föräldrar räknade med att 

lämplig utrustning skulle finnas till deras barn i ambulansen och de kunde känna en känsla av oro 

och ett bristande förtroende för ambulanspersonalen. Vi menar att flertalet anledningar till att det 

inte finns lämplig utrustning för barn delvis har med kostnader att göra och delvis med utrymme i 

ambulanser, vilket skulle kunna gå ihop med att det är just sällsynta händelser. Shah et al. (2009) 

har tidigare skrivit att på grund av att utrustningen i ambulanserna under senare år har blivit 

bättre anpassade till barn är det av högsta vikt att kunna ge barn samma höga kvalité på vård som 

till vuxna. Kendorf (2016) och Shah et al. (2009) menar på så vis att ambulanspersonalen behöver 

fortbildning inom den pediatriska hanteringen för att upprätthålla samma kvalité. 

 

Erfarenhet visades sig i flertalet studier påverka omhändertagandet av barn och det var därför 

önskvärt med mer övning och träning (Bölenius et al., 2017; Cottrell et al., 2014; Cushman et al., 

2010). Vidare visar även resultatet att den reella kompetensen uteblir på grund av att det är 

sällsynta händelser och att glappet mellan teori och praktik blir stort (Williams, 2017). Oerfarna 

kollegor tog gärna och oftare hjälp av de kollegor som hade mer erfarenhet eller högre kompetens 

och att teamarbetet därför ansågs viktigt (Gunnvall et al., 2017). Därför tolkar författarna 

resultatet att ju fler yrkesverksamma år inom den prehospitala miljön desto mer ökar erfarenheten 

även vid vården av sjuka barn, vilket leder till att ambulanspersonalen upplever ökad trygghet i 

vården av dem. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie hade en viss förförståelse som bekräftas av resultatet 

som framkommit. Inledningsvis beskrivs en pulshöjande och stressfull situation när larm där barn 

är inblandade förekommit, vilket författarna själva har erfarit under tiden de arbetat inom den 

prehospitala miljön. 
 

Metoddiskussion 

 

Utifrån valt syfte föll valet på att göra en allmän deskriptiv litteraturstudie. Möjlighet till ny 

kunskap skapas genom att befintlig och publicerad forskning används och sammanställs i en 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). En empirisk studie hade även varit lämplig utifrån syftet 

men hade krävt mer tid än vad som fanns att tillgå.  
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Totalt valdes 15 artiklar ut till resultatet, vilket enligt Polit och Beck (2017) är en rimlig summa 

att använda i ett examensarbete, men kan också ses som en svaghet då fler artiklar skulle kunna 

ha bidragit till ett bredare resultat. Att göra en systematisk litteraturstudie var dock ej 

genomförbart med tanke på den tidsaspekt som var given. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användes då båda perspektiven sågs relevanta för att kunna identifiera olika faktorer som 

påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt. Dessutom ansågs 

detta vara av betydelse för att så mycket som möjligt av den redan publicerade forskningen skulle 

redovisas. 

 

Vissa begränsningar gjordes för att exkludera artiklar som saknar relevans för studien (Polit & 

Beck, 2017). Språket begränsades till engelska då det är ett språk som båda författarna behärskar. 

Artiklarna har översatts och tolkats var för sig samt gemensamt. Att engelska inte är författarnas 

modersmål kan vara en svaghet då egna tolkningar och översättningar lätt görs vilket kan 

förvränga resultatet. Men genom att översättning gjordes enskilt och sedan gemensamt 

minimerades risken. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver att språk som begränsning 

kan påverka resultatet genom att relevanta artiklar skrivna på andra språk missas. Dock menar 

Polit och Beck (2017) att det är av vikt att använda artiklar på ett språk som den som skriver 

behärskar. Begränsningen att enbart ha artiklar i fulltext och med kostnadsfri tillgång kan ha 

påverkat resultatet. 

 

Ambulanspersonal benämns olika i olika delar av världen och personalen har dessutom olika 

utbildning varför olika sökord och synonymer togs fram till blocksökningen. Det för att resultatet 

skulle innefatta alla personer som arbetar prehospitalt oavsett utbildningsgrad, titel eller 

nationalitet, vilket även ger ett globalt stöd för resultatet som framkom. Initialt användes 

begreppet inställningar istället för omhändertagande i syftet. För att förtydliga innebörden och 

fokusera mer på omvårdnadsperspektivet ändrades syftet under arbetets gång, sökorden förblev 

dock detsamma då utfallet av artiklar fortsatt svarade på syftet. Sökningarna gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed, vilket ansågs vara tillräckligt med databaser för att få ett täckande resultat 

då dessa databaser är mest omvårdnadsinriktade (Polit & Beck, 2017). Men genom att inte 

använda fler databaser kan relevant forskning fallit bort. Initialt lästes enbart titlar och endast på 

de titlar som motsvarade syftet lästes även abstract. Det kan ses som en risk då en titel inte alltid 

beskriver innehållet i artikeln på ett adekvat sätt.  

 

Användning av en integrerad analys beskriven av Kristensson (2014) var relevant, det gav en 

struktur över analysen vilket underlättar vid en eventuell upprepning av studien och gör att 

läsaren kan följa med i processen. Genom en tydlig beskrivning av urval, datainsamling och 

analys ökar tillförlitligheten och överförbarheten i studien. Eftersom överförbarheten diskuteras 

kan läsaren själv avgöra i vilken grad fynden innehåller bias och förförståelse (Polit & Beck, 

2017).  

 

Under arbetets gång har en medvetenhet funnits kring att egna förförståelser och värderingar 

finns. För att minimera dessa granskades resultaten utan att lägga in egna värderingar och genom 

att anstränga sig för att förhålla sig objektivt till artiklarna vid läsning. Resultaten diskuterades 

sinsemellan för att minimera risken för missförstånd och egna tolkningar. Genom att kritiskt 

reflektera över detta ökar trovärdigheten och minskar risken för att resultatet blir vinklat 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Att kvalitetsgranskningar av resultatartiklarna gjordes av två personer ses som en styrka. De 

artiklar som inkluderades motsvarade dessutom medel eller hög kvalitet och var alla godkända av 

en etisk kommitté, vilket är en styrka för studien.  
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Eftersom ingen empirisk studie genomfördes och att artiklarna som involverades var etisk 

granskades ansågs det räcka ur ett etiskt perspektiv, då det inte involverade några nya 

forskningspersoner eller fanns någon risk att kränka någons autonomi eller integritet.   

 

Slutsats 

 

Studiens resultat visar att de faktorer som främst påverkar omhändertagandet av sjuka barn 

prehospitalt beskriver en osäkerhet kring dessa larm då det är ett sällan förekommande uppdrag 

och det skapar känslomässiga reaktioner. Det är av betydelse att ambulanspersonal får utrymme i 

utbildningen, men även fortlöpande i yrkeslivet, att utveckla och upprätthålla de kunskaper som 

krävs för att vårda sjuka barn. Studien visar dessutom på att det finns en kongruens mellan 

verklighet och lagtext, författningar och barnkonventionen då vården i nuläget inte ges på lika 

villkor för alla människor.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

All ambulanspersonal kommer möta barn i den prehospitala miljön. Då forskning visat att det 

finns en känsla av ovana och okunskap hos ambulanspersonalen är det av stor vikt att 

arbetsgivare tar del av befintlig forskning, inklusive den här studien. För att minimera 

kunskapsluckor i utbildningen skulle ett standardiserat utbildningsprogram inom akut 

barnsjukvård kunna vara aktuellt för specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulanssjukvård. 

Detta för att säkerställa att alla som examineras besitter samma kunskaper. Dessutom bör alla 

arbetsgivare erbjuda utökad fortbildning inom ämnet med regelbundna intervall. Förslag på 

vidare forskning är att fortsätta undersöka faktorer som påverkar omhändertagandet och dessutom 

undersöka vilka åtgärder som kan ses minska otryggheten hos ambulanspersonalen vid vården av 

sjuka barn prehospitalt. 
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BILAGA A Bedömningsunderlag 
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



 

I 

 

  BILAGA B Artikelmatris  

 
 Författare  

År 
Land   

Titel  Syfte  Metod  
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat  Typ 
Kvalitet 

Ayub, E. M., Sampayo, E. 

M., Shah, M. I., 

& Doughty, C. B.  
2016  
USA   

Prehospital

 Providers' 

Perceptions 

on Providin

g Patient 

and Family

 Centered 

Care.  

Identifiera attityder och hur 

upplevelsen av hinder är för att 

tillhandhålla familjecentrerad 

vård prehospitalt.  

Design:  

Kvalitativ studie baserad på grounded theory.  
Urval:  

122 stycken som arbetade inom prehospital 

akutsjukvård varav 20 av dessa tillhörde 

fokusgrupper.  
Datainsamling:  

Simulationsövningar med efterföljande debriefing 

som både spelades in.  
Analys:  

Induktiv analys för att förklara en given social 

situation.  

 

 

 122 
(-) 

Att ge känslomässigt stöd till 

föräldrar och ha en lugnt 

uppförande och hela tiden 

berätta vad man gör för att 

vinna deras förtroende. 

Kommunikation och 

utbildning var viktiga 

komponenter för att kunna 

tillhandhålla familjecentrerad 

vård på bästa sätt.  

K 
I 

Browne, L. R., Shah, M. 

I., Studnek, J. R., Farrell, 

B. M., Mattrisch, L. M. 

Reynolds, S. … Lerner, E. 

B.  
2016  
USA  

2015  

Pediatric  

Research  

Priorities in 

Prehospital 

Care.  

Utveckla specifika och relevanta 

forskningsområden inom 

användandet för pediatrisk 

prehospital vård.  

Design:  

Delphimodifierad process där flera röstningar gjordes 

av listor.  
Urval:  

Tre grupper av ambulanspersonal och forskare 

rekryterades.  
Datainsamling:  

Grupperna skrev oberoende listor över potentiella 

forskningsområden som sedan sammanställdes.  
Analys:  

Efter flera röstningar kontrollerade man listorna, om 

ett område fick mindre är 50% exkluderades den, 

mellan 50-75% modifierade undersökningsteamet om 

området för att i nästa steg exkluderas eller 

inkluderas, över 80% inkluderades i det slutgiltiga 

resultatet.  

 

 

20 
(-) 

Flertalet potentiella 

forskningsområden inom 

pediatrisk prehospital vård 

framkom, bland annat 

önskades mer forskning 

inom:    

smärta,   

familjeinteraktion,   

resursutnyttjande,  

trauma,   

träning,  

kompetens. 

P 
II 



 

II 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bölenius, K., Vestin, 

C., Savemen, B-I., & 

Gyllen creutz, L.  
2017  
Sweden  

Validating 

a questionn

aire - 

prehospital 

preparedne

ss for pedia

tric trauma 

patients.  

Utveckla och testa ett frågeformulär 

gällande självskattning i hur 

förberedda ambulanssjuksköterskor 

är att ta hand om pediatriska 

traumapatienter prehospitalt.   

Design:  

Frågeformulär utvecklat från en litteraturstudie.  
Urval:  

60 sjuksköterskor från 3 stationer bjöds in att delta. 

Svarsfrekvensen var 35 stycken till det första 

frågeformuläret och 32 stycken till retestet.  
Datainsamling:  

Frågeformulär innehållande 39 stycken frågor, som 

besvarades med en 1-5 gradig Likert-skala, samt 

öppna frågor.  
Analys:  

För att säkerställa frågeformulärets trovärdighet 

utfördes ett retest med samma grupp efter 1 vecka.  

 

 

 
   

35 
(3) 

Låg erfarenhet av pediatriska 

traumapatienter samt 

ökade stressymtom vid sådana 

larm.  
Frågeformuläret anses lämpligt 

att användas inom forskning 

och klinisk praxis för att 

förbättra vården för pediatriska 

traumapatienter  

  P 
   II 

Cottrell, E. K., O´Brien, K., 

Curry, M., Meckler, G. 

D., Engle, P. P., Jui, J., … 

& Guise, J-M.  
  
2014  
Oregon, USA  

Understandin

g Safety in 

Prehospital 

Emergency 

Medical 

Services for 

Children.  
  

Syftet var att beskriva 

patientsäkerhetsproblem som uppstår i 

prehospital vård av barn och vilka 

faktorer som bidrar till dessa 

problem.   

Design: Kvalitativ fokusgrupp studie  

Urval: Fyra fokusgrupper på vardera 8-12 deltagare 

intervjuades. Deltagandet var frivilligt, en liten 

ersättning utbetalades till dem som valde att deltaga.   

Datainsamling: Gruppdiskussion ledd av 

forskarteamet med en förberedd diskussionsguide. 

Diskussionerna spelades in och en av forskarna 

antecknade under diskussionen.   

Analys: Inspelad data transkriberades och data 

infördes i en programvara. Data granskades sen och 

delades in i olika teman till resultatet både av 

författarna enskilt och tillsammans.   

 

 

 

 

 

40 
(-) 

Bidragande faktorer som 

påverkade 

patientsäkerheten prahospitalt. 

Både individuella, familjära, 

samhälleliga, organisatoriska 

och omgivningsfaktorer bidrar 

till hur den enskilda vårdaren ser 

på patientsäkerheten.   

K 
I 



 

III 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cushman, J. T., Fairbanks, R. 

J., O´Gara, K. G., Crittenden, 

C. N., Pennington, E. C., 

Wilson, M. A., … & Shah, 

M. N.  
  
2010  
  
New york, USA  

Ambulance 

Personnel 

Perceptions 

of Near 

Misses and 

Adverse 

Events in 

Pediatric 

Patients.  

Syftet var att identifiera 

ambulanspersonalens uppfattningar 

om vilka faktorer som kan påverka 

förekomsten, identifieringen, 

rapporteringen och minskning av 

misstag och biverkningar hos den 

pediatriska patienten.  

Design: Denna studie var en förplanerad 

undergruppsanalys av en kvalitativ studie som 

undersökte mängden misstag och biverkningar inom 

den prehospitala verksamheten.   

Urval: Ej relevant i denna studie. Datainsamling:  

  
Analys: För denna studie analyserades specifikt 

faktorer relaterade till pediatrisk prehospital vård.   

  
  

51 
(-) 

Känslomässiga reaktioner vid 

vård av pediatriska patienter 

såsom nervositet, obehag, ångest 

och stress. Tveksamheter inom 

pediatrik på grund av bristande 

erfarenhet samt okunskap av de 

anatomiska och fysiologiska 

skillnaderna mellan barn och 

vuxna.  
Att ha föräldrarna närvarandra 

kan ses som negativt. För lite 

praktik inom barn under 

utbildningen.  

 

 

 

K 
II 

Gunnvall, K., Augustsson, 

D., Lindström, V., & 

Vicente, V.  
  
2017  
  
Sweden  

Specialist 

nurses’ 

experiences 

when caring 

for preverbal 

children in 

pain in the 

prehospital 

context in 

Sweden.  

Syftet med denna studie har varit att 

undersöka ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av prehospital 

smärtbehandling vid vård av icke 

verbala barn, baserat på 

ambulanssjuksköterskans uppdrag att 

minska patientens lidande.  

Design: Kvalitativa vårdvetenskapliga principer  

Urval: Deltagarna ska ha jobbat minst tre år inom 

ambulansen hos någon av de tre ambulansföretagen i 

Stockholm. Frivilligt deltagande. Email skickades ut 

med inbjudan initialt. Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. Analys: intervjuerna transkriberades och 

analyserades sen induktivt med användning av 

innehållsanalys enligt beskrivning 

av Elo och Kyngas  
  

8 
(-122) 

Upplevelsen av svårigheter att 

skilja på smärta och ångest hos 

barn. Osäkerhet och brist på 

kunskap och erfarenhet men 

också då man ansåg att 

riktlinjerna behövde ändras och 

förtydligas. Att skapa en 

förtroendeingivande relation 

sågs som det allra viktigaste så 

länge barnet inte var allvarligt 

sjukt eller skadat.  
Brist på erfarenhet för att kunna 

smärtlindra barn i 

den prehospitala miljön leder till 

stress och rädsla för att göra fel.  
 

 

 

K 
I 



 

IV 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hoyle Jr, J. D., Crowe, R. 

P., Bentley, M. A., 

Beltran, G., & Fales, W.  
2017  
USA  

Pediatric Pre

hospital Me

dication Dos

ing Errors: 

A 

National Sur

vey of Para

medics.  

Få en ökad förståelse för hur 

den prehospitala vården fungerar och 

agerar vid smärtlindring av barn samt 

vilka faktorer som påverkar.  

Design:  

Enkät utformad efter tidigare forskning relaterad till 

feldoseringar prehospitalt.  
Urval:  

10,530 tillfrågades för att säkerställa ett resultat på 

minst 383 besvarade enkäter, detta enligt uträkning 

för att säkerställa en felmarginal på max 5%.  
Datainsamling:  

Enkät skickad via mail till 10,530 stycken som 

arbetar prehospitalt.   
Analys:  

Enkäterna samlades in och sammaställdes i Excel.   

 

 

1043 
(-) 

Utebliven 

läkemedelsadministrering 

och/eller feldosering var vanligt 

bland barn prehospitalt. Detta 

beroende på låg erfarenhet 

och utbildning, osäkerhet samt 

att man träffade barn så sällan i 

den prehospitala miljön.  

P 
 II 

Jeruzal, J. N., Boland, L. L., 

Frazer, M. S., Kamrud, J. W., 

Myers, R. N., Lick, C. J., & 

Stevens, A. C.  
  
2019  
  
Minnesota, USA  

 

Emergency 

Medical 

Services 

Provider 

Perspectives 

on Pediatric 

Calls: A 

Qualitative 

Study.  

Syftet med studien var att öka 

förståelsen för svårigheterna med 

pediatriska larm och för att få 

information om hur organisationer 

bättre kan stödja ambulanspersonalen 

vid dessa svåra larm.  

Design: Kvalitativ fokusgrupp studie.  

Urval: Frivilliga som arbetade i ambulansen och gjort 

detta i minst ett år. Viss ersättning utbetalades för 

deltagande.   

Datainsamling: En semistrukturerad diskussionsguide 

användes vid fokusgruppernas möte. Sex grupper 

totalt intervjuades. Hela diskussionerna spelades in av 

en av forskarna samtidigt som en annan 

forskningsdeltagare förde anteckningar under 

diskussionen. Analys: Insamlat material 

transkriberades och skrevs in i ett analysprogram. 

Därefter identifierades olika kategorier och 

subkategorier och sammanställdes i resultatet.   
  

17 
(-) 

Faktorer som gör barnlarm extra 

svåra, dels att de sällan 

är förekommande vilket gör att 

personalen aldrig får rutin och 

vana i vården av dessa, ej heller 

vid läkemedelsadministrering. 

Olika sätt att hantera dessa 

svårigheter framkommer samt en 

önskan om ytterligare utbildning 

gällande hanteringen av sjuka 

barn prehospitalt. Vilka resurser 

som finns att tillgå idag beskrivs, 

samt en önskan om ytterligare 

resurser. 

 

 

 

 

 

 

K 
I 
 



 

V 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Murphy, A., Barrett, 

M.,  Cronin, J., McCoy, 

S., Larkin, P.,  Brenner, 

M., … O'Sullivan, R.  
2014  
United Kingdom  

A qualitativ

e study of th

e barriers to 

prehospital 

management

 of acute pai

n 

in children.  

Identifiera svårigheter och 

möjligheter för att uppnå en optimal 

smärtlindring för barn inom 

den prehospitala miljön.  

Design:  

Kvalitativ intervjustudie   
Urval:  

Två fokusgrupper bestående av 16 stycken som 

arbetar prehospitalt.  
Datainsamling:  

Intervjuer med följande diskussioner, datainsamling 

slutade när interjuver fortsatte att ingen ny 

information tillkom.   
Analys:  

Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

analyserades med hjälp av Attride – Stirlings ramverk 

för tematisk nätverksanalys.  

 

 

 

 

 

16 
(-) 

Begränsad exponering för barn 

i prehospital 

miljö skapar svårigheter att 

bedöma smärtintensitet hos små 

barn samt att på grund av korta 

transporttider gjorde att barn 

även var mindre benägna att få 

smärtstillande.  

K 
I 

Nordén, C., Hult, K., & 

Engström, Å.  
2013  
Sweden  

Ambulance 

nurses’ expe

riences of n

ursing critic

ally ill and i

njured childr

en: 

A difficult a

spect of amb

ulance nursi

ng care.  

Beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av omvårdnad av kritiskt 

sjuka eller skadade barn.  

Design:  

Kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade 

intervjuer.  
Urval:  

Åtta specialistsjuksköterskor med minst 2 års 

erfarenhet inom prehospitalt vård av barn mellan 0-15 

år.  
Datainsamling:  

Data samlades in med hjälp av enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Varje intervju spelades 

in och transkriberades av författaren.  
Analys:  

Kvalitativ innehållsanalys  

 
  

8 
(-) 

Fokus hamnade på säkerheten 

för både barn och föräldrar. 

Vidare framkom att 

ambulanssjuksköterskan kändes 

sig lättade när man fick lämna 

över ansvaret till mottagande 

enhet samt att ytterligare 

utbildning inom barn skulle 

underlätta omhändertagande av 

barn prehospitalt.  

K 
I 



 

VI 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Preston, C., Carter, B., Jack, 

B., & Bray, L.  
  
2017  
  
United  

kingdom  

Creating 

authentic 

video 

scenarios for 

use in 

prehospital 

research  
  

Att utforska hur ambulanspersonal 

tänker och resonerar när de tar hand 

om sjuka eller skadade barn. 

Design:  

 
Urval: 

Forskaren egna kollegor. 

  
Datainsamling:  

Nominell gruppteknik.  
Analys:  

Videoscenarier granskades av en expertpanel. 

 

 

 

 

 

  

13 

(-4) 

 

Att kunna använda sig av 

videoscenarier för att kunna 

utveckla den prehospitala vården 

gällande barn. 

K 

II 

Rahman, A., Curtis, 

S., DeBruyne, B., Sookram, 

S., Thomson, D., Lutz, S., & 

Ali, S.  

  
2015  
  
Canada  

Emergency 

Medical 

Services 

Provider 

Comfort with 

Prehospital 

Analgesia 

Administratio

n to 

Children.  

Beskriva ambulanspersonalens 

smärtbehandlingsmetoder och 

hur bekväma personalen är med att 

smärtlindra barn prehospitalt.  

Design:  

Deskriptiv tvärsnittsundersökning. 
Urval:  

Undersökningsenkäter skickades ut till 

ambulanspersonal I Edmonton. 

Datainsamling:  

Beskrivande statistik 

Analys:  

Olika statistikprogram jämförde resultaten samt 

tematisk analys av kommentarer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

(11) 
Belysa skillnader i 

smärtbehandling mellan vuxna 

och barn och bedömer de 

potentiella hinder, 

missuppfattningar, svårigheter 

och behov relaterade till tillgång 

av pediatrisk smärtstillande.  

P 

II 



 

VII 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Rising Holmström, 

M., Junehag, L., Velander, 

S., Lundberg, S., Ek, B., & 

Häggström, M.  
  
2018  
  
Sweden  

Nurses’ 

experiences 

of prehospital 

care 

encounters 

with children 

in pain.  

Syftet med denna studie var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av prehospital vård av barn med 

smärta och de specifika utmaningarna 

med detta.   

Design: Denna studie har en kvalitativ, beskrivande 

design och data samlades in med 

fokusgruppintervjuer.   

Urval: Personalen ha arbetat minst två år inom 

ambulansen, tala svenska flytande samt ha kommit i 

kontakt med barn med smärta. Tre fokusgrupper samt 

två individuella intervjuer genomfördes.   

Datainsamling: En intervjuguide med fem 

huvudfrågor samt några följdfrågor förbereddes av 

författarna. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades efteråt av författarna.   

Analys: Intervjuerna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys som beskrivits av Graneheim och 

Lundman. I flera steg sorterades fynden in i olika 

kategorier och subteman baserade på likheter och 

skillnader, av flera författare enskilt och 

tillsammans.   

18 
(-) 

Resultatet visade ett 

övergripande tema, att det är en 

utmaning att skifta fokus och 

anpassa sig till barnet. Tre 

underkategorier blev; att vara 

mottaglig och fokusera på 

vårdandet, utveckla ett 

förtroende samt tillhandahålla en 

professionell omvårdnad.   

K 
I 
 

Williams, D. M., Rindal, K. 

E., Cushman, J. T., & Shah, 

M. N.   
2012  
USA  
  

Barriers to 

and Enablers 

for 

Prehospital A

nalgesia for P

ediatric Patie

nts.  

Att identifiera och undersöka hinder 

och möjligheter för ambulanspersonal 

gällande administrering av 

smärtstillande till pediatriska 

patienter prehospitalt  
  
  

Design:   
en kvalitativ studie som använde djupgående, 

semistrukturerade intervjuer   
Urval: Ambulanspersonal som arbetar inom regionen 

västra New York där landsbygd och förortsområden är 

inkluderade.   
Datainsamling: Deltagarna utvaldes personligen, med 

frivilligt deltagande, och delades in efter två ramar; hur 

länge de arbetat samt hur bekväma de var att arbeta med 

sjuka barn enligt en tiosiffrig skala. Dessa delades sen 

in i fyra grupper där individer tillhörande varje grupp 

intervjuades. Sjuksköterskor och läkare exkluderades då 

dessa inte ansågs tillhöra standard ambulanspersonalen. 

En intervjuguide användes för att alla deltagare skulle få 

samma frågor, intervjuerna spelades in och 

anteckningar gjordes.   
Analys: En tematisk analys utfördes av två författare 

med en tredje författare tillgänglig för att hantera 

eventuell diskordans.  

16 
(-4) 

 

Hinder som framkom var bland 

annat okunskap gällande 

smärtlindring av barn, rädsla för 

allergi eller andningsdepression 

hos barnet, samt om ansvaret på 

smärtstillande behandling skulle 

ligga hos ambulanspersonalen 

eller på sjukhuset istället. 

Föräldrars förmåga att hjälpa 

eller förvärra situationen 

framkom. Kolleger eller personal 

på mottagande sjukhus hade 

olika inställning till 

smärtlindring eller ej, vilket även 

det påverkade 

ambulanspersonalens hantering 

av smärtlindring.  

K 
1 
 



 

VIII 

 

Författare 
År 

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Öberg, M., Vicente, V., & 

Wahlgren, A. C.  
  
2015  
  
Sweden  
  
  

The Emergen

cy Medical 

Service perso

nnel's percept

ion of the tra

nsportation of

 young childr

en.  

Att få en ökad förståelse för hur 

ambulanspersonal uppfattar 

och bedömer transporteringen av 

barn prehospitalt.  

Design:  

Kvalitativ intervjustudie  
  
Urval:  
Tre ambulansföretag bjöds in varav ett tackade ja, där 

12 deltog i studien.  
   
Datainsamling:  
De 12 som deltog i studien intervjuades om deras 

uppfattningar av transport av barn samt interaktionen 

mellan barn, föräldrar och personalen i ambulansen. 

Intervjuerna varade mellan 12-25min.   
  
Analys:  

Induktiv kvalitativ innehållsanalys.  

12 
 

(-) 

 ”Ambulanspersonals sårbarhet i 

den komplicerade vården av 

barn”, ”Rädsla för att inte kunna 

ta hand om barnet” och 

”Konflikt mellan medicinsk 

säkerhet, välbefinnande och 

trafiksäkerhet vid transport”, 

utifrån dessa två underteman 

framkom ytterligare tre 

underteman: ”Att transportera 

barn kräver en mångsidig 

kunskap”, ”Hur föräldrarnas 

beteende påverkar barnet under 

transport” och 

”Patientsäkerheten under 

transport av barn är 

komplicerad”.  

 

 

K 
 
I 

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

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 


