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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn är sällsynta patienter inom den prehospitala akutsjukvården och därför blir 

vården aldrig rutin. Personal inom den prehospitala verksamheten stöter på ett flertal stressfulla 

och kritiska händelser under sin karriär. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det akut sjuka eller 

skadade barnet som det mest stressande i arbetet. Barn skiljer sig fysiologiskt, anatomiskt och 

psykologiskt ifrån en vuxen person och de behöver behandlas på olika sätt. På grund av deras 

fysiska reserver visar barn med cirkulationssvikt små förändringar i vitala tecken. Det medför att 

det är svårare att behandla denna patientgrupp, men det är av större vikt att rätt behandling sätts 

in tidigt för att öka chanserna för överlevnad.    

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda det 

akut sjuka eller skadade barnet.  

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes. Integrerad analys har använts 

i litteraturstudien.   

Resultat: Resultatet i litteraturstudien leder fram till fem kategorier; Stressorer, Affektiva 

känslor, Vårdnadshavarens inverkan, kommunikationsutmaning och brist på utbildning och 

erfarenhet. I samtliga studier i litteraturstudien framkommer det att ambulanssjuksköterskorna 

upplever en ökad stress i vården med det akut sjuka eller skadade barnet. 

Ambulanssjuksköterskorna kände av en stor press från föräldrarna i vården av det akut sjuka 

eller skadade barnet 

Slutsats: I föreliggande litteraturstudie framkom forskning som visar att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde hög stress i vården av det akut sjuka eller skadade barnet 

kopplat till brist på utbilning och kompetens. Brister i ambulanssjuksköterskornas kompetens i 

vården av det akut sjuka eller skadade barnet kan medföra risker för patientsäkerheten. 

Föreliggande litteraturstudie beskriver ett viktigt och aktuellt problem inom den prehospitala 

vården. Resultaten i litteraturstudien är dock otillräckliga för att dra en slutsats om att 

patientsäkerheten är hotad för det akut sjuka eller skadade barnet prehospitalt. Vidare forskning 

vore av intresse för att kartlägga om patientsäkerheten inte kan garanteras prehsopitalt för den 

aktuella patientgruppen.      

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, akut sjukdom, barn, skada, upplevelser  

Teoretisk referensram: Det akut sjuka eller skadade barnet  



 

Summary  

Background: Children are rare patients within the prehospital emergency care and therefore 

care is never routine. Personnel within the prehospital emergency care encounter a number of 

stressful and critical events during their career.  The ambulance nurses experienced the acutely ill 

or injured child as the most stressful at work. Children and adults differ regarding anatomy, 

physiology and psychology, meaning that they have to be treated differently. Due to their 

physical reserves, children with circulatory failure show small changes in vital signs. This means 

that it is more difficult to treat this patient group, but it is of greater importance that the right 

treatment is included at an early stage to increase the chances of survival. 

Aim: The aim of the study was to describe ambulance nurse`s experiences of treating the 

critically ill or injured child.  

Method: A literature study with a systematic research. Integrative review was used for analyzing 

the data.  

Result: The results of the literature study lead to five categories; Stressors, Affective emotions, 

Caregiver's impact, communication challenge and lack of education and experience. All the 

studies included in this literature study reveals that the ambulance nurses experienced an 

increased stress in the care of the acutely ill or injured child. Ambulance nurses felt a great deal 

of pressure from their parents in the care of the acutely ill or injured child. 

Conclusion: In the present literature study, research showed that the ambulance nurses 

experienced high level of stress in the care of the acutely ill or injured child linked to lack of 

education and competence. Shortcomings in the ambulance nurses' competence in the care of 

the acutely ill or injured child can entail risks to patient safety. The present literature study 

describes an important and current problem within prehospital care. The results of the 

literature study, however, are insufficient to draw a conclusion that patient safety is threatened 

for the acutely ill or injured child pre-hospital. Further research would be of interest in 

mapping if patient safety cannot be guaranteed prehospitally for the patient group in question. 
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1. Bakgrund 

1.1 Ambulanssjukvården  
 

Socialstyrelsens definition på prehospital akutsjukvård är: Omedelbara medicinska åtgärder som 

vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (Socialstyrelsen SOFS 2009:10 i kap 1). 

Svensk ambulanssjukvård har under de senaste decennierna haft en stor utveckling och svarar 

idag för en avancerad akutsjukvård. Det medicinska omhändertagandet har successivt höjts till 

en högre nivå och avancerad undersöknings- och behandlingsmetoder har etablerats. Det ställs 

därför höga krav på personalen inom ambulansverksamheten för att möta patienternas 

medicinska- och omvårds mässiga behov. Den alltmer avancerade ambulanssjukvården innebär 

att patienter ges en adekvat vård i ett tidigare skede som resulterar i positiva effekter för 

patienternas hälsa och välbefinnande. Med begränsade resurser bedriver ett vårdteam 

akutsjukvård i hemmet och på offentliga platser (Suserud, 2005).  

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012) skriver att tillbaka i tiden har 

ambulanssjukvård till största del utförts av icke legitimerad personal. År 1997 fastslog 

Socialstyrelsen att sjuksköterskans yrkesutövning inom ambulanssjukvården utgör ett 

specialområde och utarbetade därefter den första kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

inom akutsjukvården. Samma år utformades en vidareutbildning inom ambulanssjukvård som 

innefattade 40-45 högskolepoäng. År 2001 övergick vidareutbildningen till en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård som innefattade 60 

högskolepoäng. Idag måste besättningen i en ambulans i Sverige vara bemannad med minst en 

sjuksköterska som är behörig att administrera läkemedel (Hälso- och sjukvårdslagen, SOSFS 

2000:1). Internationellt kan ambulanssjukvårdens bemanning se annorlunda ut. Enligt WHO 

(2008) bemannas ambulanser internationellt med ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvård som ambulanssjukvård, anestesi eller 

intensivvård.    

1.2 Stressorer inom ambulanssjukvården  
 

Personal inom den prehospitala verksamheten stöter på ett flertal stressfulla och kritiska 

incidenter under sin karriär. Efter vården av det akut sjuka barnet uppvisade mer en hälften av 

studiedeltagarna stressrelaterade symtom (Declercq, Deheegher Meganck &Van Hoorde , 

2011). Stress inom arbetet beskrivs som ett permanent problem hos sjuksköterskor inom olika 

verksamheter internationellt. Sjuksköterskor utsätts för en rad olika stressfaktorer inom sitt 

yrke som kan skapa problem för den enskilde individen, problem kan leda till sjukskrivningar 

eller uppsägningar från jobbet (Thian, Kannusamy & Klainin- Yobas, 2013). 

Ambulanssjuksköterskor som jobbar inom den prehospitala vården står inför ett antal risker 

till ohälsa som att utveckla psykiska och fysiska stressrelaterade störningar. Förutom den 

vardagliga stressen som ambulanssjuksköterskor utsätts för dagligen i sitt arbete får de erfara 

patienter i olika åldrar som blivit akut sjuka eller skadade. Enligt Bohström, Carlström och 

Sjöström (2017) upplevade ambulanssjuksköterskorna vården av det akut sjuka eller skadade 

barnet som det mest stressande i arbetet. Personal inom akutsjukvården kan uppleva starka 

och emotionella reaktioner som kan leda till traumatisk stress, den traumatiska stressen kan 

hindra sjuksköterskorna inom akutsjukvården att utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt 

(Donelly & Siebert, 2009).  
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1.3 Omhändertagandet av barn med akut sjukdom eller skada i 
ambulanssjukvården  
 

I FN:s konvention om barnets rättigheter används ordet barn i betydelsen en människa som 

inte fyllt 18 år. Äldre barn, 13-18 år benämns tonåringar eller ungdomar. Biologiskt är en 

människa ett barn till dess att hen passerat puberteten och är könsmogen. Barn har även rätt 

till bästa möjliga hälsa och hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Barn inom sjukvården 

omfattas liksom vuxna patienter av de allmänna bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL (1982:763) och patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659). Målet med hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL (1982:763) är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) beskriver att vården skall bedrivas patientsäkert och 

patienten skall visas omtanke och respekt. Alla människor oavsett ålder som kommer i 

kontakt med vården ska behandlas med personcentrerad vård. Det innebär att hela personen 

ska få synas och alla behov från existentiella, sociala, psykiska samt hälsa ska tillgodoses. 

Hälsa skall främjas på det sätt som den enskilda människan ser på hälsa. Att som 

sjuksköterska jobba utifrån personcentrerad vård kräver god kunskap om personen och dennes 

behov (Svenska sjuksköterskeförening, 2016).   

 

Barn skiljer sig fysiologiskt, anatomiskt och psykologiskt ifrån en vuxen person och de 

behöver behandlas på olika sätt (Gaffney och Johnson, 2001). På grund av deras fysiska 

reserver visar barn med cirkulationssvikt små förändringar i vitala tecken. Det medför att det 

är svårare att behandla denna patientgrupp, men det är av större vikt att rätt behandling sätts in 

tidigt för att öka chanserna för överlevnad (Jeweks, 2001). Enligt Jeweks (2001) har 

sjuksköterskorna inom den prehospitala vården en stor möjlighet att förbättra det akut sjuka 

eller skadade barnets möjligheter till överlevnad. Det är sjuksköterskorna inom den 

prehospitala vården som är närvarande under den första kritiska tiden efter en olycka eller i 

första skedet av akut sjukdom. Vården av det akut sjuka barnet medför även att möta oroliga 

föräldrar eller närstående. Att involvera närstående i vården av det akut sjuka eller skadade 

barnet är en stor utmaning för ambulanssjuksköterskan i den prehospitala vården. Enligt 

Banerjee, Aloysius, Platonos & Deierl (2017) minskade stressen hos vårdnadshavarna om 

vården bedrevs med en familjecentrerad omvårdnad och om vårdnadshavarna involverades i 

vården av sitt barn. I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system, där samtliga 

medlemmar i familjen utgör sin del, som tillsammans blir större än summan av delarna. Den 

familjecentrerade förhållningsättet bör få större utrymme inom vård och omsorg, särskilt vid 

långvariga sjukdomstillstånd och svåra sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015). I den prehospitala vården av det akut sjuka eller skadade barnet måste 

ambulanssjuksköterskan besluta om närstående är en tillgång eller inte i barnets vård. 

Ambulanssjuksköterskan måste i situationer där det innefattar barn med akut sjukdom eller 

skada fokusera på barnet. Det genererar i att föräldrarna till barnet är tvungna att sättas åt 

sidan (Ayub, Sampayo, Shah & Dougthy, 2016).  

2. Problemformulering 
 

I takt med att samhället förändras och vård centraliseras ökar kraven på personalen inom 

ambulanssjukvården då centraliseringen bidrar till en ökad vårdtid av det akut sjuka eller 

skadade barnet i ambulansen. Barn är en sällsynt patientgrupp inom den prehospitala 

akutsjukvården och därför blir vårdandet av det akut sjuka eller skadade barnet aldrig rutin. 

Vården av det akut sjuka eller skadade barnet skiljer sig mot vården av vuxna patienter då det 

ofta finns föräldrar eller närstående med i bilden. Barn skiljer sig även anatomiskt och 
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fysiologiskt mot vuxna patienter. De stora olikheterna i vården av vuxna och barn ställer höga 

krav på ambulanssjuksköterskan. För att kunna förbättra vården av det akut sjuka eller skadade 

barnet är det viktigt att beskriva vilka utmaningar ambulanssjuksköterskan upplever i vården av 

det akut sjuka eller skadade barnet.  

 

3. Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med 

akut sjukdom eller skada. 

4. Metod 

4.1 Design  
En litteraturstudie valdes som metod, en litteraturstudie är baserad på tidigare vetenskaplig 

forskning inom området. Först ställdes en specifik och avgränsad fråga, därefter genomförde 

författarna en plan för hur insamlingen av litteraturen skulle samlas in på ett strukturerat sätt 

inom det område som frågan berörde. Polit och Becks (2016) niostegsmodell valdes ut för 

forskningsprocessen vid arbetet med litteraturstudien. För att följa litteraturstudiens steg, se figur 

1. 
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Figur 1. Flödesschema över forskningsprocessen vid en litteraturstudie (Polit & Beck, 2016). 

 

 

4.2 Datainsamling  
 

Båda författarna var delaktiga i sökprocessen. Första steget i sökprocessen var att ta kontakt och 

boka handledning med bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek. Databaserna som användes 

vid artikelsökningen var Cinahl, Medline och PubMed. Författarna plockade ut de 

meningsbärande orden ur syftet och sökte på dem i fritext för att genom de artiklarna författarna 

fick fram hitta relevanta ämnesord. I Medline gjordes två sökningar ämnesorden som användes i 

första sökningen var child och ambulances. Ämnesorden som användes i andra sökningen var 

child, ambulances och emergency medical services. I databasen PubMed gjordes en sökning med 

ämnesorden ambulances, critical illness och child. I databasen Cinahl gjordes en sökning, 

ämnesorden som användes i första sökningen var prehospital care. Nurse och experience söktes i 

fritext.     

Polit och Beck (2016) beskrev att det finns en möjlighet att kombinera sökorden med de 

booelska operatorerna AND, OR och NOT. AND används för att kombinera två sökord med 

varandra, OR för att söka på närliggande begrepp och NOT för att exkludera begrepp. I Medline 

och Cinhal användes booelska operatoren AND för att kombinera två eller flera sökord med 

varandra. I PubMed användes AND och OR. Begränsningarna som användes i Cinahl peer- 

reviewed, engelska som språk och årtalen begränsades till 2008-2018. I Medline användes 

samma begränsningar men utan peer-reveiwed då inte den funktionen fanns där. Författarna 

valde att använda databaserna Cinahl, Medline och PubMed eftersom de alla tre belyser området 

omvårdnad. Litteratursökningen i detalj med sökresultat se bilaga 1, sökmatris.  

4.3 Urval  
 

4.3.1 Inklusionskriterier 
Studier som beskrev ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda det akut sjuka eller 

skadade barnet.   
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4.3.2 Exklusionskriterier 
 Studier som beskrev ambulanssjuksköterskors upplevelser av föräldrarna vid vård av det akut 

sjuka barnet prehospitalt. Studier som beskriver annan räddningspersonal eller annan profession 

som till exempel barnsjuksköterskors upplevelser av att vårda det akut sjuka barnet. Studier som 

beskrev föräldrarnas upplevelse när deras barn drabbats av akut sjukdom eller skada.   

 

4.3.3 Urvalsprocessen  
Urvalet gjordes enligt Polit och Becks (2016) steg. Niostegsmodellen delas upp i tre delar för att 

inkludera artiklar till litteraturstudien. I urval ett lästes samtliga studiernas titlar (n= 325) som 

sökts fram i litteratursökningen, se bilaga 1 sökmatris för litteratursökningen samtliga steg. I 

urval två granskades de valda artiklarna abstracts från urval ett (n=53). De artiklar som svarade 

på litteraturstudiens syfte togs vidare till urval två och lästes i fulltext. Artiklarna granskades 

utifrån metod delen och resultatdelen. Totalt (n=8) artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte 

togs vidare till urval tre. I urval tre granskades kvalitén i samtliga artiklar utifrån SBU:s 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier, se bilaga 3 (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2019).  Författarna delade upp arbetet med att läsa artiklarna i 

fulltext separat. De åtta artiklarna som lästes och granskades i fulltext inkluderades i studien. En 

manuell sökning efter att ha kollat igenom de inkluderade artiklarnas referenslistor resulterade i 

två artiklar som inkluderades i studien. Artiklarna lästes i fulltext av båda författarna innan de 

inkluderades i studien. Artiklarna som utgör resultatet bedöms alla ha mer styrkor än svagheter. 

 

 
 

Figur 2. Flödesschema över litteratursökningen  

4.4 Kvalitetsgranskning av artiklar  
 
De inkluderade artiklarna i resultatet kvalitets granskades av båda författarna. Artiklarnas kvalitè 

granskades utifrån SBU:s granskningsmallar som är utformade med frågor som hjälper oss att 

bedöma trovärdigheten i kvalitativa respektive kvantitativa studiers validitet (SBU, 2019) 

Granskning mallarna för kvalitativa och kvantitativa studier granska syfte, urval, datainsamling, 

etik, analys och resultat. Med granskningsmallen som grund gjorde författarna en 

helhetsbedömning av studiernas kvalitet. Studierna klassificerades i hög, medelhög och låg 

kvalité. För att hög kvalité skulle uppnås krävs att syfte, urval, metod, analys och resultat skulle 
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vara tydligt och relevant. För medelhög kvalité skulle uppnås är något av syfte, urval, metod, 

analys och resultat otydligt. Om det saknades information i något av områdena bedömdes studien 

ha låg kvalité. Av tio artiklar bedömdes fem vara av hög kvalité och fem av medelhög kvalité (se 

kvalitetsgransknings matris, bilaga 3).  

4.5 Dataanalys  

Som grund har Polit och Becks (2016) process för litteraturstudie använts och resultatet 

sammanställdes genom en integrerad analys. Whittemore och Knalf (2005) beskriver en metod 

för att analysera data i en litteraturstudie, analysen utförs i fyra steg: datareduktion, dataöversikt, 

datajämförelse, slutsatser och verifiering av data.    

I första steget av analysen lästes de inkluderade artiklarna i fulltext upprepade gånger, för att 

skapa djupare förståelse för artiklarnas innehåll och om det gick att gruppera artiklarna. 

Författarna läste samtliga artiklar var för sig och gick därefter igenom artiklarna tillsammans. I 

andra steget av analysen markerades textenheter med märkningspennor som svarade till 

litteraturstudiens syfte samt kommentarer om tänkbara teman skrevs ner på ett separat papper för 

varje artikel. I tredje steget jämfördes de markerade textenheterna med varandra i syfte att 

identifiera mönster och teman. Jämförelsen av textenheterna för att finna likheter och skillnader 

gjordes upprepade gånger tills att fem kategorier återstod. I steg fyra sammanställdes och 

verifierades det slutliga resultatet i fem olika kategorier stressorer, affektiva känslor, 

vårdnadshavarens inverkan, kommunikationsutmaning och brist på utbildning och erfarenhet.    

 

4.6 Etiska överväganden  
 

Den etiska utmaningen vid examensarbeten som handlar om människor är att undvika att 

människor utnyttjas, skadas eller såras. Forskningsetiska överväganden i denna litteraturstudie 

utgick från Kjellström (2012). Ett sätt att öka sannolikheten att säkerhet, välbefinnande och 

rättigheter hos deltagarna är att ta hjälp av etiska principer (Kjellström, 2012). De fyra 

huvudkraven inom forskning är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Codex,2018). Forskarna som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv 

diskussion kring etiska frågor (Vetenskapsrådet, 2017). I kvalitetsgranskningen av 

litteraturstudiens artiklar ingick etiskt granskning och att studierna var etiskt godkända. 

Resultatet i denna litteraturstudie är baserad på artiklar som involverar människor, därför är det 

viktigt att beakta etiska principer. Alla studier som tas med i en litteraturstudie bör vara etiskt 

godkända av en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Studierna bör 

redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i tio år. Alla resultat ska presenteras som svarar till 

syftet, även om det strider mot forskarens egen åsikt (Polit och Beck, 2016). Alla resultat som 

svarade till litteraturstudien syfte togs med i resultatet. Alla artiklar förutom två var etiskt 

godkända av en etisk kommitté. I artikeln skriven av, Harve, Kusima, Pohjalainen, Rahiala och 

Salmi (2015), fanns inte etiskt godkännande på grund av att det var en studie där resultatet var 

baserat på utdrag från register. Därför ansågs inte etiskt godkännande från etisk kommitté 

nödvändigt. Sjukhusstyrelsen har godkänt studieprotokollet för studien. Författarna till studien 

har gjort etiska överväganden angående studien. I artikeln skriven av Drayna, Browne, Guse, 

Brousseua och Lerner (2015), framgick det inte tydligt att etiskt godkännande inhämtats. 
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Artikeln var publicerad i tidskriften Prehospital Emergency Care. Författarna undersökte 

tidskriftens hemsida och där framgick det att tidskriften har riktlinjer kring etiska aspekter för de 

artiklar de publicerar. Artiklarna som publiceras i tidskriften skall följa de etiska principerna 

utifrån Helsingforsdeklarationen, en av de grundläggande principerna i deklarationen är att 

omsorg om individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intresse (The World 

Medical Association, [WMA] declaration of Helsinki, 2013). Författarna bedömde utifrån det att 

samtliga studier i litteraturstudien bedrivit forskning med god etik. 

 

5. Resultat   
 
Resultatet bygger på 10 artiklar innehållande både kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna är 

genomförda i Sverige, Storbritannien, USA och Finland. 

Fem av de tio inkluderade artiklarna som utgör resultatet är studier från Sverige. Resultatet 

redovisas i fem kategorier om hur ambulanssjuksköterskor upplever att vårda det akut sjuka eller 

skadade barnet.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier  

 

Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

det akut sjuka eller skadade barnet  

 Stressorer  

 Affektiva känslor  

 Vårdnadshavarens inverkan  

 Kommunikationsutmaning  

 Brist på utbildning och erfarenhet 

 

 
Stressorer  

   
Under sin karriär ställs ambulanssjuksköterskan inför ett antal stressande påfrestningar. 

Svensson och Fridlund (2008) studie beskrev att ambulanssjuksköterskorna kände stor oro över 

larm som involverade barn. I många fall handlande oron om att all vård måste bli rätt gällande 

barnet. En ambulanssjuksköterska beskrev det som att barn har hela livet framför sig. Äldre 

patienter har levt sitt liv mer eller mindre. Augustsson, Gunnvall, Lindström och Vicente (2017) 

studie beskrev att många ambulanssjuksköterskor kände stress över att vårda små barn med 

smärta. De var rädda för att begå misstag relaterat på brist på erfarenhet. Öberg, Vicente och 

Whalberg (2015) studie beskrev att vården av barn prehospitalt orsakar stress och rädsla hos 

ambulanssjuksköterskorna. En ambulanssjuksköterska beskrev att vården av det akut sjuka eller 

skadade barnet är det mest stressfulla ambulanssjuksköterskor möter i sitt arbete. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att hen upplevde rädsla och otillräcklighet ifall hen inte kunde 

göra så att barnet mådde bättre. Cushman, Fairbanks, O`Gara, Crittenden, Pennington och 

Wilson (2010) studie beskrev att den prehospitala personalen kände stress och obehag vid vården 

av det akut sjuka eller skadade barnet, de anatomiska och fysiologiska skillnaderna mellan vuxna 

och barn ledde till att personalen kände sig stressade. Nordèn, Hult och Engström (2013) studie 

beskrev att larm som involverade barn var sällsynta och den låga frekvensen av barnlarm 

skapade osäkerhet och stress hos ambulanssjuksköterskorna. En ambulanssjuksköterska beskrev 

att larm som involverade barn var det värsta du kunde åka ut på. När barn är involverade blir 

alltid situationen svår. Enligt Nordèn et al. (2013) ökade ambulanssjuksköterskornas stress när 

de vårdade ett akut sjukt barn, samtidigt beskrev ambulanssjuksköterskorna att de blev mer 
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fokuserade vid vården av det akut sjuka barnet. En ambulanssjuksköterska beskrev att hen 

upplevde stress vid vård av barn. Hen kände sig obekväm i situationen i vården av barnet 

eftersom vård av barn skiljer sig från vuxna patienter. Samtliga studiedeltagare kände av stress i 

vården av det akut sjuka eller skadade barnet. Bölenius, Gyllencreutz, Saveman och Vestin 

(2017) studie visade att åttioåtta procent av ambulanssjuksköterskor upplevde att traumalarm 

som involverade barn gav en ökad stressnivå jämförelse med en vuxen traumapatient. Enligt 

Corttrell, Curry, Engle, Guise, Jui, Lambert, Meckler och Summers (2014) är barn en sällsynt 

patientgrupp inom den prehospitala verksamheten och det bidrar till en ökad stressnivå. Barn 

skiljer sig fysiologiskt och anatomiskt från vuxna patienter. Den låga förekomsten av barn inom 

den prehospitala vården bidrar till en stor utmaning för den prehospitala personalen att vårda och 

bedöma barn.  

 

Affektiva känslor  

 
I vårdmötet med det akut sjuka eller skadade barnet väcks emotionella och speciella känslor hos 

ambulanssjuksköterskorna. Öberg et al. (2015) studie beskrev att affektiva känslor väcktes hos 

ambulanssjuksköterskorna vid vården och transporten av det akut sjuka barnet. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att det triggade igång mer känslor vid vård av barn för att de är 

mindre och mer sårbara jämfört med vuxna patienter. En annan ambulanssjuksköterska beskrev 

att svårt sjuka barn är enormt känslomässigt stressande. Barn är sårbara och behöver akut hjälp 

för att överleva. Cushman et al. (2010) studie beskrev att vården av det akut sjuka eller skadade 

barnet väckte starka emotionella känslor hos personalen. En ambulanssjuksköterska beskrev att 

ingen vill se ett barn allvarligt skadat. De emotionella reaktionerna väckte stort obehag, ångest 

och stress hos ambulanssjuksköterskorna. Nordèn et al. (2013) studie beskrev att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde speciella känslor när de fick larm relaterat till barn. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde känslor som frustration i situationer där barn 

inte svarade på behandling och att ambulanssjuksköterskorna var oförmögna att hjälpa barnet. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att hen upplevde prestationsångest i vården av det akut sjuka 

barnet, inga misstag får begås när du vårdar ett barn, för de har precis påbörjat sitt liv.        

 

 

Vårdnadshavarens inverkan  

 
Vårdnadshavarens inverkan i samband med att deras barn blir allvarligt sjukt eller skadat kan 

både ha en positiv och negativ inverkan i barnets vård prehospitalt. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde en stor press från föräldrarna vid vården av det akut sjuka barnet. En ambulans-

sjuksköterska beskrev att det skulle vara en katastrof för föräldrarna om det skulle hända barnet 

något allvarligt (Svensson och Fridlund, 2008). Öberg et al. (2015) studie beskrev att stressade 

och irriterade föräldrar i vissa fall distraherade ambulanssjuksköterskorna att göra sitt jobb. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att en stressande förälder kan göra att du tappar fokus från barnet 

du vårdar. Däremot hade lugna och sansade föräldrar en positiv inverkan på barnet och det 

hjälpte barnet att känna trygghet. En ambulanssjuksköterska betonade vikten av att involvera 

föräldrar i vården av barnet. Det gjorde barnen och föräldrarna mer lugna och trygga med 

situationen. Augustsson et al. (2017) studie beskrev att föräldrarna till barnet spelade en viktig 

roll i vården av barnet, speciellt små barn som inte kunde uttrycka sig verbalt. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att vid vård av barn har de oftast fler patienter, även om de 

inte vårdade de vuxna föräldrarna, spelade de en viktig roll i barnets vård. Ett flertal 

ambulanssjuksköterskor betonade vikten av att lägga tid på föräldrarna, att lugna dem och berätta 

vad som händer, det är föräldrarna som är nyckeln till att barnet känner sig lugn och trygg. 
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Nordèn et al. (2013) studie beskrev att ambulanssjuksköterskor som själva är föräldrar kunde 

relatera till föräldrarnas oro för barnet och det ledde till en ökad stress. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att föräldrarna var osäkra och rädda när barnet var akut sjuk 

eller skadat. De upplevde att föräldrarnas stress överfördes till barnet och det hade en negativ 

inverkan. Ambulanssjuksköterskorna beskrev känslor av otillräcklighet vid vården av det akut 

sjuka barnet. Då ambulanssjuksköterskan skulle vårda det akut sjuka barnet och samtidigt ta 

hand om en uppgiven förälder.    

  

 

Kommunikationsutmaning  

 
Ambulanssjuksköterskan möter patienter i alla åldrar från nyfödda till vuxna patienter i sitt 

arbete. Det är en utmaning för ambulanssjuksköterskan att anpassa kommunikationen utifrån 

barnets ålder. Svensson och Fridlund (2008) studie beskrev att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde känslor av hjälplöshet i situationer när det akut sjuka barnet inte kunde redogöra eller 

berätta om sitt sjukdomstillstånd. Det är svårt att få en bra anamnes gällande barn beskrev en 

ambulanssjuksköterska i studien. Augustsson et al. (2017) studie beskrev att det är svårt att 

identifiera smärta hos små barn. Skriker barnet för att det har ont, skriker barnet för att det är 

ledset eller är det rädsla. En ambulanssjuksköterska beskrev att hen upplevde osäkerhet i vården 

med små barn som inte kunde kommunicera, vilken effekt har behandlingen på barnet, är 

behandling bra eller funkar inte behandlingen som till exempel vid smärtlindring av små barn. 

Öberg et al. (2015) studie beskrev ambulanssjuksköterskorna att det var stressande att inte kunna 

ställa frågor och inte få några svar vid vården av de små barnen. I fall barnen gråter kände 

ambulanssjuksköterskorna både lättnad och stress beroende på varför barnet gråter. Skriker 

barnet för att den inte vet vad som kommer att hända eller skriker barnet på grund av kraftig 

smärta. Ambulanssjuksköterskorna såg det som en svårighet att urskilja varför barnet skriker i 

vården med små barn som inte kunde förmedla sig verbalt. Nordèn et al. (2013) studie visade att 

ambulanssjuksköterskor anpassade informationen om patientens vård beroende på barnets ålder 

och utveckling. Corttrell et al., 2014 studie visade att personal inom den prehospitala vården 

upplevde att det var svårt att bedöma barn relaterat till deras begränsade förmåga att uttrycka sig 

verbalt.     

 

Brist på utbildning och erfarenhet  

 
Svensson och Fridlund (2008) studie beskrev att ambulanssjuksköterskorna önskade att de hade 

mer utbildning och träning på barn. Augustsson et al. (2017) beskrev att mer erfarenhet, mer 

utbildning och bättre riktlinjer är nödvändigt. Många studiedeltagare beskrev att de hade brist på 

erfarenhet att vårda det akut sjuka barnet. En studiedeltagare föreslog att en speciell barn 

ambulans skulle vara fördelaktigt i vården av de akut sjuka eller skadade barnen. Andra förslag 

var mer utbildning i form av interna utbildningar och mer praktik inom pediatrik under 

specialistutbildningen. Houston och Pearson (2010) studie visade att över femtio procent av 

studiedeltagarna inte genomgått någon speciell utbildning inom pediatrik. 

Ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att de inte fått tillräckligt med 

utbildning gällande det akut sjuka eller skadade barnet. Cushman et al. (2010) studie beskrev 

liknande att den prehospitala personalen upplevde att de hade brist på utbildning inom pediatrik. 

Harve, Kusima, Pohjalainen, Rahiala, Salmi (2015) studie visade att pediatriska patienter inte 

förekommer frekvent inom den prehospitala vården. Studien visar att fyra procent av alla 

patienter under ett år var pediatriska patienter. Studien visar att larm som innefattar barn oftast är 

sjukdomstillstånd som trauma, dyspnè och kramper. Studien föreslår ökad träning och utbildning 
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på dessa sjukdomstillstånd hos barn för att öka kompetensen hos ambulanssjuksköterskor. 

Nordèn et al. (2013) studie beskrev att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte hade 

tillräckligt med utbildning för att vårda det akut sjuka eller skadade barnet. De upplevde 

frustration över att inte ha någon utbildning om patientgruppen. De önskade att de var bättre 

förberedda på larm som involverade barn. En ambulanssjuksköterska beskrev att hen förberedde 

sig genom att upprepa normala vitalparametrar och riktlinjer om barn på väg ut till patienten. 

Enligt Bölenius et al. (2017) var pediatriska patienter inte vanligt förekommande och det 

resultera i låg erfarenhet och skicklighet hos ambulanssjuksköterskorna i vården av det akut 

sjuka eller skadade barnet. Liknande resultat beskrivs i Drayna, Browne, Guse, Brousseua och 

Lerner (2015) studie att ambulanssjuksköterskor upplever att de har för lite erfarenhet i vården 

av det akut sjuka eller skadade barnet.  Augustsson et al. (2017) studie beskrev att flertalet av 

studiedeltagarna tog kontakt med medicinläkare eller barnläkare på barnakuten för att få råd och 

vägledning i vården av det akut sjuka barnet relaterat till deras brist på utbildning och erfarenhet.  

  

6. Resultatsammanfattning  
 

 I samtliga studier i litteraturstudien framkommer det att ambulanssjuksköterskorna upplever en 

ökad stress i vården med det akut sjuka eller skadade barnet. Ambulanssjuksköterskorna kände 

av en stor press från föräldrarna i vården av det akut sjuka eller skadade barnet. Stressade 

föräldrar kunde bidra till att ambulanssjuksköterskorna tappade fokus ifrån barnets vård. Ett 

flertal studier har visat att ambulanssjuksköterskorna upplever att de saknar utbildning inom 

området och det gör att de känner sig osäkra vid vården av det akut sjuka eller skadade barnet.  

 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie med systematisk sökning valdes som design, en litteraturstudie används för att 

sammanställa tidigare forskning. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU (2019) 

är den systematiska översikten ett arbete som utförs i tydliga steg, och som strävar efter att 

undersöka, granska och sammanställa all relevant litteratur. En systematisk litteratursökning gör 

litteraturstudiens resultat mer pålitligt jämförande med en icke-systematisk litteratursökning 

(SBU, 2019). Den systematiska översikten bör genomföras av en informationsspecialist i samråd 

med projekt experter och projektledare (SBU, 2019). Författarna till denna litteraturstudie fick 

handledning i sökprocessen av bibliotekarie vid Örebro Universitet. En bibliotekarie kan liknas 

vid en informationsspecialist. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2019) 

ökar det chansen till att få ett flertal relevanta träffar och litteraturstudiens trovärdighet ökar.  

 

Enligt Polit och Beck (2016) är Cinhal och Pubmed relevanta databaser för att belysa ämnet 

omvårdnad. De två databaserna valdes ut för att få en bred sökning och få ett relevant resultat. I 

den systematiska sökningen användes totalt tre databaser Cinahl, PubMed och Medline. Enligt 

SBU (2019) ökar kvalitèn och risken för fel minskar om författarna genomför den systematiska 

litteratursökningen i minst två databaser, vilket stärker litteraturstudiens validitet.  Författarna 

identifierade de meningsbärande orden ur syftet och sökte de sedan i fritext för att finna 

relevanta ämnesord. Fritextsökningar helt utan ämnesord uteslöts eftersom det kan minska 

sökningens specificitet och därmed generera i inte relevanta artiklar (Kristensson, 2014). I 

Medline genomfördes två sökningar och i de två sökningarna användes ett flertal ämnesord. 

Ämnesorden identifierades i artiklar som sökts fram med hjälp av ord i fritext och samtliga 
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ämnesord relaterade till syftet. Funktionen explode (+) kan användas vilket gör att alla 

underkategorier inkluderas och sökningen breddas (Backman, 2008). Funktionen explode 

användes på ämnesordet Child i sökningen i databasen Medline (se bilaga,1 sökmatris) och det 

ökade chansen till att stora delar av det vetenskapliga området belystes. I Cinhal gjordes en 

sökning där användes ett ämnesord och två ord söktes i fritext, då inte nurse och experience 

fanns som ämnesord i databasen. Sökningarna genererade i många träffar men det var många 

studier som exkluderades bort för att de inte svarade till litteraturstudiens syfte. Valet av 

ämnesord och sökkombinationer kan ha påverkat att sökningen genererade i för få artiklar med 

relevans, vilket författarna anser som en svaghet.  

 

En manuell sökning genomfördes utifrån de utvalda artiklarnas referenslistor för att finna 

ytterligare relevanta artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte. Enligt SBU (2019) 

minimeras risken att missa relevanta studier genom att genomföra en manuell sökning efter 

granskning av de utvalda artiklarnas referenslistor. Den manuella sökningen kan ha påverkat 

resultatet och ses som en svaghet då författarnas förförståelse kan ha bidragit till valet av artiklar. 

Båda författarna var delaktiga i sökprocessen, urvalsprocessen, dataanalysen och 

kvalitetsgranskningen av artiklarna vilket ökar studiens neutralitet i och med att fler än en person 

arbetat med läsningen av artiklarna (Polit och Beck, 2016).  

 

Enligt Polit och Beck (2016) ökar litteraturstudiens giltighet om artiklar är vetenskapligt 

granskade som inkluderas i litteraturstudien. Författarnas språkkunskaper gjorde att artiklarna 

begränsades till engelska och svenska. Det sågs som en svaghet då relevanta artiklar kan ha 

exkluderats. Tidsperioden för artiklarna begränsades till 2008-2019. Denna begränsning gjordes 

för att finna tillräckligt många studier som svarade till litteraturstudiens syfte. Genom den valda 

tidsperioden kan studier med relevans ha exkluderats, då uppfattningen är att ambulans-

sjuksköterskors upplevelser av det akut sjuka eller skadade barnet sett likvärdiga ut längre 

tillbaka i tiden. I motsatt till det menar Forsberg och Wengström (2013) att den långa 

tidsperioden kan ses som en svaghet då forskning är en färskvara. 

 

Litteraturstudiens resultat är en sammanställning av studier med kvantitativ och kvalitativ ansats 

vilket författarna anser styrker litteraturstudiens trovärdighet (Forsberg och Wengström, 2013). I 

de kvalitativa studierna har intervjuer genomförts vilket tydliggör upplevelsen om vården av det 

akut sjuka eller skadade barnet som efterfrågas i litteraturstudiens syfte. De kvantitativa 

studierna visar mätbara och statistiska resultat. Enligt Polit och Beck (2016) behöver inte 

kvantitativ forskning och kvalitativ forskning vara oförenliga med varandra utan kan komplettera 

varandra och generera i ett bra resultat. Litteraturstudiens resultat utgörs till stor del av artiklar 

som är genomförda i Sverige vilket författarna anser är en styrka i litteraturstudien. De 

inkluderade artiklarnas styrkor och svagheter framkommer genom kvalitetsgranskningen och kan 

då bedömas opartiskt (Polit och Beck, 2016). Kvalitetsgranskningen har genomförts av båda 

författarna vilket ökar trovärdigheten i studien samt att samtliga artiklar bedöms ha hög eller 

medelhög kvalité. Enligt Polit och Beck (2016) minskar trovärdigheten i studien om artiklar med 

låg kvalité används i resultatet. Litteraturstudiens resultat består av artiklar med hög eller 

medelhög kvalité vilket författarna anser som en styrka. SBU: granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier användes vid granskningen av de inkluderade artiklarna. 

Litteraturstudiens giltighet ökar då en godkänd granskningsmall används vid 

kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar (Polit och Beck, 2016).  

 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar där studierna involverar människor. Enligt Polit och 

Beck (2016) är det därför viktigt att etiska övervägande görs vid val av artiklar. Att inkludera 

artiklar som uppfyller etiska principer och god forskningssed ökar litteraturstudiens pålitlighet 
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(Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie har samtliga artiklar granskats noga och etiska 

övervägande har gjorts. I två av samtliga artiklar, Harve, Kusima, Pohjalainen, Rahiala, Salmi 

(2015), fanns inte etiskt godkännande på grund av att det var en studie där resultatet var baserat 

på utdrag från register. Därför ansågs inte etiskt godkännande från etisk kommitté nödvändigt. 

Sjukhusstyrelsen har godkänt studieprotokollet för studien. Författarna gjorde etiska 

övervägande angående studien och valde att inkludera den i litteraturstudiens resultat. I artikeln 

skriven av Drayna, Browne, Guse, Brousseua och Lerner (2015), framgick det inte tydligt att 

etiskt godkännande inhämtats. Artikeln var publicerad i tidskriften Prehospital Emergency Care. 

Författarna undersökte tidskriftens hemsida och där framgick det att tidskriften har riktlinjer 

kring etiska aspekter för de artiklar de publicerar. Artiklarna som publiceras i tidskriften skall 

följa de etiska principerna utifrån Helsingforsdeklarationen. 

 

För att analysera artiklarnas resultat användes integrerad analys beskriven av Whittemore och 

Knalf (2005). Resultatet sammanställdes i fem kategorier. Analysmetoden gjorde det möjligt att 

att sammanställa resultat från olika typer av studier. I analysen ingick  Resultat ifrån olika studier 

i en litteraturstudie är en fördel då det ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2016). Författarna 

ansåg att en integrerad analys var lämpligast för att svara till litteraturstudiens syfte. Författarna 

till litteraturstudien hade lite erfarenhet och kunskap av att utför litteraturstudier vilket kan ha 

påverkat analysprocessen. Tillförlitligheten ökar hos en studie om författarna har stor erfarenhet 

av att utföra litteraturstudier (Polit & Beck, 2016).    

 

7.2 Resultat diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda det 

akut sjuka eller skadade barnet. Resultatet i litteraturstudien leder fram till fem kategorier: 

Stressorer, Affektiva känslor, Vårdnadshavarens inverkan, kommunikationsutmaning och Brist 

på utbildning och erfarenhet, utifrån tio vetenskapliga artiklar. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att ambulanssjuksköterskorna upplever en ökad stress i vården av 

det akut sjuka eller skadade barnet. I många fall handlade det om att ambulanssjuksköterskorna 

var rädda för att begå misstag gällande barnets vård. Bölenius et al. (2017) studie visade att 

åttioåtta procent av ambulanssjuksköterskorna upplevde att traumalarm som involverade barn 

gav en ökad stressnivå jämförelse med en vuxen traumapatient. I studien av Augustsson et al. 

(2017) var mötet med barn i arbetet en av de arbetsuppgifter som ambulanssjuksköterskorna 

upplevde mest stressande. Adriaenssen, De Gucht och Maes (2012) styrker detta resultat då en 

tredjedel av studiedeltagarna upplevde plötsligt död hos ungdomar och återupplivning på barn 

som de mest smärtsamma och stressfyllda händelserna i arbetet. Barn inom sjukvården omfattas 

liksom vuxna patienter av de allmänna bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) 

som beskriver att vården skall bedrivas patientsäkert och patienten skall visas med omtanke och 

respekt. En reflektion är att till följd av att ambulanssjuksköterskor upplever en ökad stressnivå i 

vården av det akut sjuka eller skadade barnet kan det hindra ambulanssjuksköterskorna att utföra 

arbetet på ett patientsäkert sätt. Donelly och Siebert (2009) styrker denna reflektion då personal 

inom akutsjukvården kan uppleva starka och emotionella reaktioner som kan leda till traumatisk 

stress. Den traumatiska stressen kan hindra sjuksköterskor inom akutsjukvården att utföra sitt 

arbete på ett patientsäkert sätt.   

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskorna blev mer fokuserade i vården av det akut 

sjuka eller skadade barnet trots att det ökade stressnivån hos ambulanssjuksköterskorna (Norden 

et al., 2013). En reflektion är att den ökade stressen hos ambulanssjuksköterskorna i vårdmötet 

med det akut sjuka eller skadade barnet inte enbart behöver vara negativ. Den ökade stressnivån 
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kan bidra till en positiv inverkan hos ambulanssjuksköterskan som gör att vården för barnet 

bedrivs mer fokuserad. Reflektionen styrks av Boström, Engström och Magnusson (2012) studie 

som beskrev att sjuksköterskorna upplever stressen positiv vid en traumatisk händelse så länge 

de har kontroll över situationen.  

 

I kategorin affektiva känslor framgår det att vården av det akut sjuka eller skadade barnet väcker 

starka emotionella känslor hos ambulanssjuksköterskorna. Nordèn et al. (2013) studie beskrev att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde speciella känslor när de fick larm relaterat till barn. 

Deheegher et al. (2011) studie visade att mer en hälften personalen uppvisade stressrelaterade 

symtom efter vården med det akut sjuka eller skadade barnet. En reflektion är att de starka 

emotionella reaktionerna hos ambulanssjuksköterskorna i vården med det akut sjuka eller 

skadade barnet bidrar till att ambulanssjuksköterskorna står inför ett antal yrkesrisker som att 

utveckla psykiska och fysiska stressrelaterade störningar och det styrks av (Donelly och Siebert, 

2009).  

 

I kategorin vårdnadshavarens inverkan framgår det att ambulanssjuksköterskorna kände av stor 

press från föräldrarna vid vården av det akut sjuka eller skadade barnet (Svensson & Fridlund, 

2007). Stressade föräldrar kunde i vissa fall distrahera ambulanssjuksköterskan att göra sitt jobb 

och bidra till att ambulanssjuksköterskan tappar fokus från barnets vård (Augustsson et al., 

2017). Ayub et al. (2016) studie beskrev att i situationer där det innefattar barn med akut 

sjukdom eller skada måste fokuset ligga på barnet. Det genererar i att föräldrarna till barnet är 

tvungna att sättas åt sidan.  I en artikel skriven av Nordby och Nohr (2008) beskrev ett flertal 

föräldrar i studien att de inte fick tillräckligt med information under tiden ambulanspersonalen 

vårdade deras barn. Motliggande beskrev ett flertal föräldrar i studien att de förstod att det var 

svårt för ambulanspersonalen att kommunicera under tiden de vårdade det akut sjuka barnet. I 

litteraturstudiens resultat beskriver ambulanssjuksköterskorna vikten av att lägga tid på 

föräldrarna, att lugna dem och berätta vad som händer, det är nyckeln till att barnet känner sig 

lugn och trygg (Augustsson et al., 2017). Alisic, Conroy, Magyar, Babl och O`Donnell, (2014) 

styrker detta resultat då de menar att vårdnadshavarna var den största tillgången och tryggheten 

ett akut sjukt eller skadat barn kunde ha vid sin sida. En reflektion är att det är en komplex och 

svår situation för samtliga inblandade i vården av det akut sjuka eller skadade barnet. I första 

hand måste det primära fokuset ligga på barnet i en akut situation, samtidigt som det är 

betydelsefullt om ambulanssjuksköterskorna jobbar utifrån familjecentrerad omvårdnad. 

Banerjee et al. (2017) stärker reflektionen då deras studie visar att stressen minskade hos 

vårdnadshavarna om vården bedrivs med familjecentrerad omvårdnad och om vårdnadshavarna 

involverades i vården av sitt barn. Inom den prehospitala vården möter ambulans-

sjuksköterskorna barn och vårdnadshavare under en begränsad tidsperiod. Det kan därför vara 

svårt för ambulanssjuksköterskorna att jobba utifrån familjecentrerad omvårdnad. Genom att 

ambulanssjuksköterskorna ger vårdnadshavarna konkret och begriplig information angående 

barnets vård minskar stressen hos vårdnadshavarna och barnet (Ullman, Long, Horn, Woosley & 

Coulthard, 2013). Det kan skapa goda förutsättningar för nästa vårdinstans att bedriva 

familjecentrerad omvårdnad.  

 

I resultat visar ett flertal av studierna att ambulanssjuksköterskorna upplever att de har brist på 

utbildning och erfarenheter gällande det akut sjuka eller skadade barnet. Pediatriska patienter är 

inte vanligt förekommande inom den prehospitala vården (Harve et al.,2015;Bölenius, 2017). 

Harve et al. (2015) studie visade att fyra procent av alla patienter som vårdats prehospitalt var 

pediatriska under ett års tid. Pediatriska patienter skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt från 

vuxna patienter, det medför att det är svårare att behandla denna patientgrupp, men det är av stor 

vikt att rätt behandling sätts in tidigt för att öka chanserna för barnets överlevnad (Jewkes, 2001). 
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En reflektion är att den låga frekvensen av barn i den prehospitala vården kan bidra till låg 

erfarenhet och kompetens hos ambulanssjuksköterskan. Ett flertal studier påvisar att det är ett 

underskott av teoretisk och praktisk utbildning om det akut sjuka eller skadade barnet i den 

prehospitala verksamheten och det styrks av (Roberts, Jewekes, whalley, Hopkins & Porter, 

2005). Barn inom sjukvården omfattas liksom vuxna patienter av de allmänna bestämmelserna i 

hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763), målet med hälso- och sjukvårdslagen är en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. En etisk aspekt i sjukvårdsammanhang rör i 

första hand vad som främjar eller skadar den enskilda patienten (SBU, 2019). En etisk aspekt är 

att barn som vårdas inom den prehospitala vården riskerar att inte få jämlik vård gentemot vuxna 

patienter, baserat på den låga frekvensen av pediatriska patienter och bristen på teoretisk och 

praktisk utbildning. Enligt Jewkes (2001) har sjuksköterskorna inom den prehospitala vården en 

stor möjlighet att förbättra det akut sjuka eller skadade barnets möjlighet till överlevnad. Det är 

sjuksköterskorna inom den prehospitala vården som är närvarande under den första kritiska tiden 

efter en olycka eller första skedet av akut sjukdom. En reflektion är att övning på simulering med 

fokus på barn kan förbättra ambulanssjuksköterskans kompetens gällande det akut sjuka eller 

skadade barnet. Reflektionen stärks av Albenson (2017) studie som visar att övning med 

simulering var ett viktigt lärosätt och gav ökade erfarenheter. Enligt SKL (2018) är kostnaden för 

extra vårtid som till stor del beror på vårdskador närmare 9 miljarder årligen om man räknar den 

genomsnittliga vårddygnskostnaden 10 000 kr. Ur en samhälleligt ekonomisk aspekt är det 

fördelaktigt om ambulanssjuksköterskor inom specialistutbildningen får mer utbildning kring 

barnets anatomi och fysiologi, samt åtgärder för akuta sjukdomstillstånd. Detta för att kunna ge 

barnet rätt vård direkt för att minimera risken för felbehandling och yttligare skador, det kan 

resultera i en kostnadseffektiv vård och begränsade antal vårddygn.  

 

8. Slutsats  
 

I föreliggande litteraturstudie framkom forskning som visar att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde hög stress i vården av det akut sjuka eller skadade barnet kopplat till brist på 

utbilning och kompetens. Brister i ambulanssjuksköterskornas kompetens i vården av det akut 

sjuka eller skadade barnet kan medföra risker för patientsäkerheten. Föreliggande 

litteraturstudie beskriver ett viktigt och aktuellt problem inom den prehospitala vården. 

Resultaten i litteraturstudien är dock otillräckliga för att dra en slutsats om att 

patientsäkerheten är hotad för det akut sjuka eller skadade barnet prehospitalt. Vidare 

forskning vore av intresse för att kartlägga om patientsäkerheten inte kan garanteras 

prehsopitalt för den aktuella patientgruppen.     

  

9. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
inom omvårdnad  
 

En ökad förståelse för ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda det akut sjuka eller 

skadade barnet kan vara till underlag för den framtida utmaningen inom den prehospitala 

verksamheten. Genom en ökad insikt om ambulanssjuksköterskors upplevelser kan författarna 

belysa dessa känslor till andra kliniskt verksamma ambulanssjuksköterskor. Det är 

sjuksköterskorna inom den prehospitala vården som är närvarande under den första kritiska tiden 

efter en olycka eller första skedet av akut sjukdom. Det är därför viktigt att förbättra 

ambulanssjuksköterskornas kompetens gällande det akut sjuka eller skadade barnet. Ett förslag 
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till detta är att öka kontinuiteten i praktiska övningar och öka den teoretiska utbildningen som 

förslagsvis kan vara föreläsningar på utbildningsdagar inom verksamheten. Ett förslag för att öka 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av det akut sjuka eller skadade barnet kan vara att 

hospitera på en barnklinik med olika enheter. Genom att hospitera på barnklinik ökar 

ambulanssjuksköterskorna sin erfarenhet av att bedöma det akut sjuka eller skadade barnet. Det 

kan medföra en ökad trygghet och kunskap kring vården av det akut sjuka eller skadade barnet. 

Förslag till fortsatt forskning kan vara en empirisk intervjustudie. Syftet kan vara att undersöka 

hur vårdnadshavarna upplever ambulanssjuksköterskornas bemötande ur ett familjecentrarat 

perspektiv när deras barn drabbas av akut sjukdom eller skada. Vidare förslag kan vara att göra 

en emperisk intervjustudie där syftet kan vara att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse 

av att möta närstående av det akut sjuka eller skadade barnet prehospitalt.      

 

Mer kunskap om pediatriska patienter behövs inom specialistutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård för att ambulanssjuksköterskan skall ha maximala förutsättningar att vårda 

denna patientgrupp på ett acceptabelt och ett patientsäkert sätt. Resultatet från denna 

litteraturstudie kan vara till stöd för chefer inom den prehospitala verksamheten och universitet 

för att revidera utbildnings och kursplaner så att utbildningen i större utsträckning förbereder 

ambulanssjuksköterskorna för mötet med det akut sjuka eller skadade barnet. 
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sjuksköterskeförening. Hämtad 28 maj, 2016, från svensk sjuksköterskeförening: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 
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Sökmatris: Bilaga 1 
Databas Sökord Begränsning

ar 

Resultat 

av 

sökningen 

Urval 1* 

 (Titel) 

Urval 2** 

 

(Abstract) 

Urval 3*** 

(Fulltext) 

Medline 

2019-03-06 

Kl. 19:00  

Child+ [MH] (S1) 

 

  

English 

2008-2019 

529,323 529,323   

 Ambulances [MH] (S2)   1,735 1,735   

 S1 AND S2 (S3)  127 127 20 3 

Medline 

2019-03-07 

Kl. 10:30 

Child +[MH] (S1) 

  

English 

2008-2019 

529,323 529,323   

 Emergency medical services 

[MH] (S2) 

 16,129 16,129   

 Ambulances [MH](S3)  1,735 1,735   

 S1 AND S2 AND S3 (S4)  48 48 12 2 

Pubmed 

2019-02-19 

Kl. 9:30 

((("ambulances"[MeSH 

Terms] OR 

"ambulances"[All Fields] 

OR "ambulance"[All 

Fields])) (S1) 

English 

2008-2019 

15,602 15,602                                                                                                                               

 ("critical illness"[MeSH 

Terms] OR ("critical"[All 

Fields] (S2)  

 799,074 799,074   

 "illness"[All Fields]) OR 

"critical illness"[All Fields] 

OR ("critically"[All Fields] 

(S3) 

 570,581 570,581   

 "ill"[All Fields]) OR 

"critically ill"[All Fields])) 

(S4) 

 136,466 136,466   

 ("child"[MeSH Terms] OR 

"child"[All Fields]) (S5) 

 2,135,417 2,135,417   

 S1 AND S2 AND S3 AND S4 

AND S5 (S6)  

 79 79 11 1 

Cinahl 

2019-02-21 

kl: 16:00 

Prehospital care [MH] (S1) 

  

English 

peer review, 

2008-2019 

11,648 11,648                     

 Nurse (S2)  445,699 445,699   

 Experience (S3)   290,944 290,944   

 S1 AND S2 AND S3 (S4)  71 71 10 2 

* = Antal lästa titlar 

** = Antal lästa abstracts 

*** = Antal valda artiklar ur den sökningen  
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Artikelmatris: Bilaga 2 
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 

Land 
Syfte Metod och ev. 

Design 

Värdering Resultat 

Nordèn, C., Hult, K., & Engstrom, Å. 

(2014). Ambulance nurses’ experiences 

of nursing critically ill and injured 

children: A difficult aspect of 

ambulance nursing care. International 

Emergency Nursing, 22(2), 75–80. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2013.04.003 

 

Sweden  

 

Syftet med studien var att 

beskriva 

ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

kritiskt sjuka eller skadade 

barn 

Inklusionskriterierna:  

Sjuksköterska med 

specialistutbildning med 

minimum två års 

prehospital erfarenhet. 

 

Exklusionskriterierna:  

Sjuksköterskor utan 

specialistutbildning och 

erfarenhet. 

  

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet: Hög kvalitet. 

 

Styrkor: Bra beskriven 

dataanalys.  

 

Svagheter: 

Liten studiegrupp. Åtta 

informanter. 

I studien framkommer det 

att ambulanssjuksköterskor 

som vårdar sjuka barn 

upplever stress och 

osäkerhet. Orsaken till 

detta beror på begränsad 

erfarenhet och kunnighet 

om hur att vårda ett akut 

sjukt barn. I studien 

framkommer det också att 

informanterna önskade mer 

träning för att kunna 

bemöta barn och deras 

familj på ett bättre och 

lugnare sätt. 

  

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2013.04.003
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Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 

Land 
Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Öberg, M., Vicente, V., & Wahlberg, A. 

C. (2015). The Emergency Medical 

Service personnel’s perception of the 

transportation of young children. 

International Emergency Nursing, 23(2), 

133–137. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.06.192  

 

Sweden 

Syftet med studien var 

undersöka 

ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av 

transporter av små barn. 

Inklusionskriterier: Minst ett 

års erfarenhet. Variation av 

kön och erfarenheter. 

 

Exklusionskriterier: Inga.  

  

Urvalsförfarande: 

Information om studien och 

ansökan om deltagande 

skickades ut till totalt 236 

anställda via E-mail.  

  

Urval, ev bortfall: 

Bekvämlighetsurval. Av 236 

tillfrågade erhölls samtycke 

från 12 stycken informanter.   

  

Studiegrupp: Tolv stycket 

studiedeltagare. Jämn 

fördelning mellan könen.   

  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

Kvalitet: Hög kvalitet.  

  

Styrkor: Bra beskriven 

datainsamling. Tydlig 

beskriven analys. Etiskt 

granskad. Jämn 

fördelning av kön mellan 

studiedeltagarna.  

  

Svagheter: Stort bortfall. 

Inga 

exklusionskriterierna. 

Att vårda barn i 

ambulanssjukvården 

kräver noggrannhet och 

väcker samtidigt stress 

och rädsla hos den 

prehospitala personalen. 

Vården av barnet har en 

känslomässig inverkan på 

den prehospitala 

personalen. Personalen 

tyckte det var extra 

stressande att vårda barn 

som inte hade ett utvecklat 

språk. Stressen ökade hos 

personalen vid mötet med 

en stressad och upprörd 

förälder till barnet. 

 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.06.192
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Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 

Land 
Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Cushman JT, Fairbanks RJ, O’Gara 

KG, Crittenden CN, Pennington EC, 

Wilson MA, … Shah MN. (2010). 

Ambulance personnel perceptions of 

near misses and adverse events in 

pediatric patients. Prehospital 

Emergency Care, 14(4), 477–484. 

https://doi.org/10.3109/10903127.2010.4

97901  

 

USA  

 

Syftet var att 

identifiera EMS 

personalens 

uppfattningar om 

faktorer som kan 

påverka 

förekomsten av 

felbehandling i 

barnets vård. 

Inklusionskriterier: I 

fokusgruppintervjuerna minst ett års 

erfarenhet av att jobba som EMT. Minst 

tre års erfarenhet av att jobba som 

paramedics.  

 

Exklusionskriterier: Inga.   

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.   

 

Urval:  

Studiegrupp: Elva anonyma webbaserade 

rapporter, sjutton semi-strukturerade 

intervjuer, två fokusgruppsintervjuer 

med tjugotre deltagare.   

 

Datainsamlingsmetod: Två stycken 

kvalitativa datainsamlingsmetoder 

genomfördes. Den första datainsamlingen 

bestod av anonymt rapporteringssystem. 

Alla deltagare i studien hade tillgång till 

systemet via internet. Den andra 

datainsamlingsmetoden var semi-

strukturerade intervjuer. Två 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Analysmetod: Forskarna använde sig av 

Grounded Theory som inriktning för 

studien.  Forskargruppen granskade 

resultatet och det kodades i större och 

mindre teman. 

Kvalitet: Medel  

  

Styrkor: Tydlig 

datainsamling.  

  

Svagheter: Otydlig 

urvalsprocess.   

Deltagarna rapporterade 

vid vården av ett sjukt 

eller skadat barn väcktes 

det mycket emotionella 

känslor. Ingen vill se ett 

barn allvarligt skadat. 

Många av deltagarna 

uppgav att de blev 

nervösa vid vården av det 

akut sjuka barnet. Ett 

barn skiljer sig så mycket 

ifrån en vuxen patient. 

Dessa känslomässiga 

reaktioner väckte stort 

obehag, ångest och stress 

hos deltagarna i studien. 

Huvudsaken som 

stressade 

sjuksköterskorna var 

skillnaderna i anatomin 

och psykologin hos barn 

jämfört med vuxna 

patienter. 

  

https://doi.org/10.3109/10903127.2010.497901
https://doi.org/10.3109/10903127.2010.497901
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Svensson, A.,& Fridlund, B. (2007). 

Experiences of and actions towards 

worries among ambulance nurses in 

their professional life: A critical incident 

study. International Emergency Nursing, 

16(1), 35-42. doi: 

10.1016/j.ienj.2007.10.002  

 

Sweden 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

oroande moment 

i deras yrkesliv. 

Inklusionskriterier: Minst ett års 

erfarenhet. Variation av kön och 

erfarenheter. 

 

Exklusionskriterier: Inga.  

  

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

Totalt 25 stycken informanter deltog 

i studien från tre ambulansstationer i 

södra Sverige. 

  

Urval, ev bortfall: Inget bortfall.  

  

Studiegrupp: Tjugofem stycken 

informanter totalt. Jämn fördelning 

mellan könen. Totalt deltog fjorton 

ambulanssjuksköterskor med 

vidareutbildning. 

Arbetslivserfarenhet varierade 

mellan 1-20 år.     

  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Transkriberades efteråt. 

Intervjuerna varade mellan 10-25 

minuter. 

  

Analysmetod: Strukturell analys och 

analyserades enligt Flanagan's 

Critical Incident Technique (CIT). 

 

Kvalitet: Hög kvalitet  

 

Styrkor: Etiskt granskad. 

Jämn fördelning mellan 

könen. Tydlig beskriven 

analys.      

 

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier. 

Sjuksköterskorna oroade 

sig för situationer som 

innefattar barn eller 

pågående förlossning. I 

många fall berodde oron 

på tankar om 

sjuksköterskorna handlat 

rätt i situationen. De kände 

också av kraven och 

stressen från föräldrarna. 

Sjuksköterskorna 

upplevde en känsla av 

hopplöshet i situationer 

med barn där barnet inte 

kunde uttrycka sig verbalt. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 
Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Augustsson, D.,Gunnvall, K., & 

Lindström, V. (2017). Specialist 

nurses` experience when caring for 

preverbal children in pain in the 

prehospital context in sweden. 

International Emergency Nursing, 

36, 39-45. 

doi:http:77dx.doi.org/10.1016/j.ienj. 

2017.09.006  

 

Sweden 

Syftet med studien var 

att undersöka 

ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att 

smärtlindra preverbala 

barn i den prehospitala 

verksamheten 

Inklusionskriterier: 

Ambulanssjuksköterskor som jobbat minst 

tre år inom den prehospitala 

verksamheten. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor inom 

den prehospitala verksamheten som saknar 

specialistutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

  

Urvalsförfarande: Skriftligt samtycke 

skickades från en av cheferna över de tre 

ambulans stationerna som ingick i studien. 

Information om studien och en förfrågan 

om deltagande skickades ut till 130 

ambulanssjuksköterskor via E-mail.  

  

Urval, ev bortfall: Bekvämlighetsurval. Av 

130 Ambulanssjuksköterskor som fick 

förfrågan om att medverka i studien. 

Svarade åtta med sitt intresse av att delta.   

  

Studiegrupp: Åtta stycken deltog i studien.  

  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Analysmetod: Analyserades induktivt med 

hjälp av innehållsanalys. De bandinspelade 

intervjuerna avidentifieras och 

transkriberades. 

Kvalitet: Hög 

kvalitet.  

  

Styrkor: Bra 

beskriven 

datainsamling. 

Tydlig beskriven 

analys. Etiskt 

granskad.  

  

  

Svagheter: Stort 

bortfall. Endast 

åtta 

studiedeltagare.   

Många av studiedeltagarna 

kände sig stressade vid 

vård som innefattande 

smärtlindring av det akut 

sjuka eller skadade barnet. 

De var rädda för att göra 

fel på grund av bristen på 

erfarenhet och osäkerhet. 

De kände en osäkerhet i att 

smärtlindra små barn som 

inte kunde kommunicera. 

Små barn var sällan 

förekommande i den 

prehospitala verksamheten, 

som resulterade i brist på 

övning. Mer erfarenhet, 

utbildning och bättre 

riktlinjer skulle hjälpa 

ambulanssjuksköterskor i 

sin bedömning av det akut 

sjuka eller skadade barnet. 

Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev att de oftare ringde 

för att få råd om 

behandling till barn en om 

det var en vuxen patient.      
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 
Syfte Metod och ev. 

Design 

Värdering Resultat 

Cottrell, E. K., O´Brien, K., Curry, 

M., Meckler, G. D., Engle, P. P., 

Jui, J., & Guise, J. (2014). 

Understanding Safety in 

Prehospital Emergancy Medical 

Services for Children. Prehospital 

Emergency Care  

18-3. 350-358. 

http://dx.doi.org/10.3109/10903127. 

2013.869640  

 

USA 

Syftet med studien var att 

kartlägga orsaken och 

grunderna till det som leder 

till säker prehospital vård 

av barn. 

Inklusionskriterier: 

Informanter från 

geografiska platser med olik 

befolknings grund blev vald.  

Informanter från både 

ambulans, paramedic och 

räddningstjänst blev valda.  

Exklusionskriterier: 

Inga  

 

Urvalsförfarande: alla 

informanter fick ett 

informationsbrev om 

fördelar och risker vid att 

delta i studien.  

 

Urval: fyra fokusgrupper 

med 8-12 informanter i varje 

grupp. 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Analysmetod: Induktiv 

analys, transkribering.  

 

 

Kvalitet: Hög kvalitet. 

 

Styrkor: Etiskt granskad. 

Studien har uppnått 

saturation. 

  

Svagheter: studien är 

baserad på information från 

ambulans, paramedics och 

räddningstjänst. Resultatet 

från studien blir då inte 

totalt överförbart till Sverige 

då endast 

ambulanssjukvårdare 

vårdar barn prehospitalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från studien 

visar att faktorer som 

system, team, patient och 

familj och den individuelle 

vårdaren med på att skapa 

fel i den prehospitala 

vården.  

Det kommer samtidig fram 

att vården av barn 

prehospitalt är något som 

upplevs som särskild 

stressande och utmanande; 

detta för att vårdaren ofta 

har liten erfarenhet och 

träning med att vårda barn. 

 

http://dx.doi.org/10.3109/10903127
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Tidskrift, Land 
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Harve, H., Salmi, H., Rahiala, 

E., Pohjalainen, P., & Kuisma, 

M. (2016). Out-of-hospital 

paediatric emergencies: a 

prospective, population-based 

study. Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica, 60(3), 360–369. 

https://doi.org/10.1111/aas.12648  

 

Finland  

Studiens syfte var 

att undersöka 

tillfällen där EMS 

(akutvårdspersonal) 

vårdade pediatriska 

patienter i en 

“utanför sjukhuset” 

setting.   

Inklusionskriterier: Deltagare i studien 

var alla födda 1996 eller senare och med 

geografisk tillhörighet relevant för 

studien i en bestämd tidsperiod.  

Hänvisade patienten blev kontrollerade 

för att seom ny kontakt med vård inom 

en 3 dagars period var aktuellt.  

 

Exklusionskriterierna:  

Patienter födda före 1996.   

 

Urvalsförfarande:  

Inget brev eller information blev 

utskickat till informanterna i studien 

eftersom detta var en registerbaserad 

studie. 

 

Urval:  

Alla patienter som passade i 

inklusionskriterierna inom ramen på ett 

år blev inkluderade. Alla patienterna 

tillhörde en bestämd geografisk del. 

 

Datainsamling: Studien blev genomförd 

som en registerstudie. 

 

Analysmetod: PASW Statistics version 

18.  

Kvalitet: Medelhög kvalitet. 

 

Styrkor: Studien  

är överförbar till Sverige. 

Studien har uppnått 

saturation. 

 

Svagheter: Inte etisk 

godkänd. 

 

Resultatet av studien ger 

en tydlig bild på att 

tillfällen med akut sjuka 

barn i ett prehospitalt 

miljö är kraftig minoritet 

och att grunderna till att 

barn söker akutsjukvård 

skiljer sig från den vuxna 

patientens orsak.  

Trauma, dyspne och 

kramper är 

huvudkontaktorsak när 

barn blir bedömd av 

prehospitalt personal. 

Studien visar att 

akutsjukvårds personal att 

träning borde riktas till att 

omhänderta dessa tillfällen 

och bedöma 

vitalparameter hos den 

pediatriska patienten. 

  

https://doi.org/10.1111/aas.12648
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Tidskrift, Land 
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Houston, R., & Pearson, G. A. 

(2010). Ambulance provision for 

children: a UK national survey. 

Emergency Medicine Journal: 

EMJ, 27(8), 631–636. 

https://doi.org/10.1136/emj.2009.

088880 

  

USA 

Syftet med studien 

var att få en 

övergripande bild av 

vården av barn i den 

prehospitala 

verksamheten och 

identifiera 

utmaningar och 

optimera 

förutsättningarna för 

den patientgruppen 

Inklusionskriterier: 

  

Exklusionskreterier: 

  

Urvalsförfarande: Ett informationsbrev om 

studien skickades ut i mars till 16 

ambulansstationer i Storbritannien före den 

planerade datainsamlingen. I april skickades 

frågeformuläret ut tillsammans med ett 

returbrev till alla deltagare. Ett meddelande 

via e-post skickades ut för att kunna få 

tillgång till frågeformuläret via e-post.   

  

Urval, ev bortfall : Sexton ambulansstationer 

i Storbritannien. Tretton ambulansstationer 

returnerade frågeformuläret. Uppföljande 

telefonintervjuer gjordes med nio deltagare 

för att klargöra svaren.   

  

Studiegrupp: 

  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med 

sju avsnitt som omfattar: förtroende 

information, resurser och utrustning, 

medicinering och analgesi, processer och 

protokoll, hantering av kritiskt sjuka eller 

skadade barn, utbildning och revision och 

åsikter. 

 

Analys: SPSS Version 17. 

Kvalitet: Medelhög 

  

Styrkor: Välskriven 

datainsamling 

  

  

Svagheter: Inga 

inklusions eller 

exklusionskriterier. 

En balans i kompetens 

gällande akut sjuka eller 

skadade barn och mer 

vanligt förekommande 

barnlarm. 

Ambulanspersonalen 

upplever att de inte får 

tillräckligt med utbildning 

gällande det akut sjuka 

eller skadade barn. 

Sjuksköterskorna som 

deltog i studien fick 

begränsat med utbildning 

om barn. Trettioen procent 

svarade att det kunde vara 

en sjuksköterska som 

saknade utbildning om 

barn som var först på plats 

vid det akut sjuka eller 

skadade barnet. Femtiofyra 

procent uppgav att de inte 

hade genomgått någon 

cetifierad kurs till exempel 

PHPLS eller PEPP.  

Ambulanspersonalen har 

begränsat med resurser och 

rätt kompetens för att 

vårda det svårt sjuka eller 

skadade barnet. 

 

https://doi.org/10.1136/emj.2009.088880
https://doi.org/10.1136/emj.2009.088880
https://doi.org/10.1136/emj.2009.088880
https://doi.org/10.1136/emj.2009.088880
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Värdering Resultat 

Bölenius, K., Vestin,C., Saveman, BI,. & 

Gyllencreutz, L. (2015). Validating a 

questionnaire - prehospital preparedness for 

pediatric trauma patients. International 

Emergency Nursing, Sep2017; 34: 2-

6.http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2017.05.003 

  

Sweden 

Studiens syfte var att 

utveckla och testa ett 

frågeformulär riktad mot 

ambulanssjuksköterskors 

självrapporterade 

beredskap inför mötet med 

barn i en prehospital 

situation. 

Inklusionskriterier: 

Experter i 

katastrofmedicin, 

akutvård och vård i 

utveckling av 

frågeformulär. 

Ambulanspersonell från 

urbana och 

glesbygdsstationer var 

inkluderad i test av 

frågeformulär. 

Exklusionskriterier: Inga 

exklusionskriterier är 

uppförda i studien. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

  

Urval, ev bortfall: Inget 

bortfall 

  

Slutlig studiegrupp: 

personal från tre olika 

ambulansstationer i norra 

Sverige. 

  

Datainsamlingsmetod: 

Enkät.  

 

Analysmetod: Beskrivande 

statistisk analysmetod. 

Kvalitet: Medelhög 

kvalitet. 

  

Styrkor: Genomförd 

med hög giltighet. 

Ingen annan liknande 

studie är genomförd i 

Sverige. 

  

  

Svagheter: 

Liten studie med 

begränsad mängd med 

information. 

Resultatet av 

utvecklingen av 

frågeformuläret visade 

sig vara passande för 

forskning och i praktik 

för att förbättra vården 

av barn prehospitalt. 

Det konkluderas med att 

vidare forskning måste 

utföras för att styrka 

fynden i denna studie. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2017.05.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2017.05.003
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USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att 

beskriva den 

gemensamma faktorn 

vid pediatriska 

patienter i en 

prehospital setting.   

Detta var en retrospektiv analytisk 

studie. 

 

Exklusionskriterier: Patienter 

äldre än 19 år och utanför den 

satta tidsramen blev exkluderade 

från studien.  

 

Inklusionskriterier:  
Alla pediatriska patienter inom en 

tidsram på ett år och inom ett 

geografisk området. 

 

Urvalsförfarande: Inget 

informationsbrev blev utskickad i 

samband med studien då detta var 

en retrospektiv studie. 

 

Urval: alla pediatriska patienter 

inom ramen på ett år som blev 

vårdad av EMS personal blev 

inkluderade.  

 

Datainsamling: Information blev 

hämtad från ett felles register för 

EMS personal sina uppdrag.  
Analysmetod: en deskriptiv metod 

med stöd av programvara. 

Kvalitet: Medelhög 

kvalitet 

 

Styrkor: Studien är 

genomförd i en större 

stad i USA och 

informationen som 

hämtas från registrerad 

ger en tydlig bild på vad 

EMS personal får 

uppleva i mötet med 

pediatriska patienter. 

 

Svagheter: USA har en 

större klassificering av 

olika prehospital 

personal, detta gör att 

studien inte blir direkt 

överförbar till svenska 

förhållande.  

 

Resultat: 8.7 procent av 

alla uppdrag tilldelat 

EMS personal var 

pediatriska patienter, 

detta ger en bild om låg 

frekvens vid vård av 

barn. Studien visar att 

förbättring av vård, 

träning och forskning 

behövs. 

https://doi.org/10.3109/10903127.%202014.995850
https://doi.org/10.3109/10903127.%202014.995850
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