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Sammanfattning 
Bakgrund: Ambulanssjukvård utövas i en komplicerad kontext och utmanande vårdmiljö där 

ambulanssjuksköterskan möter patienter i alla åldrar med en stor variation av medicinska 

tillstånd. I den akuta vårdsituationen är en viktig uppgift för specialistsjuksköterskan att skapa 

en tillitsfull relation med barnet och anhöriga. Ett sätt är genom att använda patientcentrerad 

kommunikation. 

Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med 

barn i åldern noll till sex år i en akut vårdsituation. 

Metod: Studien är kvalitativ med en beskrivande design. Datainsamling genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med innehållsanalys med deduktiv ansats. 

Resultat: Specialistsjuksköterskan anpassade sin kommunikation för att bygga en 

förtroendefull vårdrelation i mötet med barn och föräldrar. Detta genomfördes genom att 

involvera barn och föräldrar, genom att fokusera på barnet, vara ärlig och genom att anpassa 

sig till barnets behov. Faktorer som försvårade kommunikationen var svårigheterna att skapa 

ett förtroende på kort tid. Att barnet var rädd, skadat eller oroligt kunde göra det svårare för 

specialistsjuksköterskan att nå fram och kommunikationen försvårades. I den akuta 

situationen var specialistsjuksköterskans strategi att ge barnet tid, göra dem trygga i 

situationen och att kommunicera på barnets nivå. Hjälpmedel som exempelvis leksaker eller 

såpbubblor kunde användas för att minska barnets rädsla inför behandlingar som kunde 

upplevas som smärtsamma. 

Slutsats: Det kan vara en stor utmaning för ambulanssjuksköterskan att i en akut 

vårdsituation anpassa sin kommunikation för att bygga en förtroendefull vårdrelation med 

barnet och föräldrarna. Att medvetet involvera barnet och föräldrarna, anpassa sin information 

till barnets nivå och att ta sig tid att använda en personcentrerad kommunikation kan bidra till 

att skapa en tillitsfull och trygg vårdrelation. Ambulanssjuksköterskan bör undvika att stressa 

och undvika komplicerat språk. 

 

Nyckelord: Akuta vårdsituationer, ambulans, barn, personcentrerad kommunikation, 

specialistsjuksköterskor  



Abstract  
Background: Ambulance care is conducted in a complicated and sometimes challenging 

context where the ambulance nurse meets patients of all ages with a wide variety of medical 

conditions. In the emergency care situation, an important task for the specialist nurse is to 

create a trusting relationship with the child and relatives. One way is to use patient-centered 

communication. 

Purpose: The purpose of this paper was to describe the ambulance nurse's experience of 

communicating with children aged zero to six years in acute care situation. 

Method: The study was qualitative using a descriptive design. Data collection was conducted 

using semi-structured interviews. Data was analysed with content analysis and a deductive 

approach. 

Result: The ambulance nurse adapted their communication to build a trusted care relationship 

when meeting children and their parents. This was done by involving children and parents, by 

focusing on the child, being honest and by adapting to the child's needs. Factors that affected 

the communication negatively were difficulties of creating trust in a short time. If the child 

was afraid, injured or worried, that decreased the possibilities for the specialist nurses to 

enable a trustful and personalized communication. The ambulance nurse's strategy was to give 

the child time, make them feel safe in the situation and to communicate at the child's level. 

Aids such as toys or soap bubbles could be used to reduce the child's fear. 

Conclusion: It can be challenging for the ambulance nurse to adapt the communication in an 

emergency care situation to build a trusting care relationship with the child and parents. To 

consciously involve the child and parents, adapt their information to the child's level and to 

take time to use a person-centred communication can contribute to creating a trusting and safe 

care relationship. The ambulance nurse should avoid stress and complicated language. 

 

 

Keywords: Ambulance, children, emergency care situations, nurse specialists, personalized 

communication   
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1. Bakgrund 
Ambulanssjukvård utövas i en komplicerad kontext där ambulanssjuksköterskan möter 

patienter i alla åldrar med en stor variation av medicinska tillstånd. Vårdmiljön kan vara 

utmanande (Hagiwara, 2014), som exempelvis i patientens hem eller på en olycksplats under 

blåsiga och kalla förhållanden (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009). Ett akut vårdtillfälle 

innebär ett tillstånd patienten befinner sig i som kräver omedelbart omhändertagande 

(Socialstyrelsens termbank, 2018). Specialistsjuksköterskan möter i sitt yrke patienter i alla 

åldrar, även barn. I akuta situationer är barn extra sårbara eftersom de beskrevs ha svårare att 

kommunicera (Vessey, 2003). I den akuta vårdsituationen är en av de viktigaste uppgifterna 

för specialistsjuksköterskan att skapa en tillitsfull vårdrelation med patienten och anhöriga, 

och det gäller även barn och deras anhöriga. När specialistsjuksköterskan försöker samla in 

information ger det en möjlighet för patienten att dela med sig av sina problem. För att 

patienten skall göra detta måste hen känna tillit till specialistsjuksköterskan (Norberg Boysen, 

Nyström, Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström, 2017). Specialistsjuksköterskan kan 

förlora patientens förtroende ifall de inte gör vad de lovat. Specialistsjuksköterskans 

tillförlitlighet har då ersatts med misstro. I kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är en viktig aspekt att patienten kan dela sina problem. För detta krävs, från 

specialistsjuksköterskan, en öppen attityd och ett uppriktigt beteende, annars kan 

kommunikationsproblem skapa hinder i vårdrelationen (Norberg Boysen et al., 2017). 

 

1.1 Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård 
En specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård är en legitimerad sjuksköterska med en 

examen på avancerad nivå, med inriktning mot ambulanssjukvård. Utbildningen omfattar 60 

högskolepoäng (hp) (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjukvårdens vårdmiljö är oplanerad, kan vara 

ostrukturerad och förvirrande. Ambulanssjukvården åker till en hämtplats för att bedöma och 

omhänderta patienten (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010). Hämtplats är en plats där 

patienten väntar (Socialstyrelsen, 2001). Detta kan vara inomhus eller utomhus, 

bostadsområde eller offentlig plats (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010; Wireklint 

Sundström & Dahlberg, 2011). Omhändertagandet av patienten behöver anpassas utifrån 

rådande omständigheter (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010) som exempelvis i 

patientens hem eller på en olycksplats under blåsiga och kalla förhållanden (Gunnarsson & 

Warrén Stomberg, 2009). Oavsett var omhändertagandet sker, måste patientens vårdbehov 

säkerställas. Transportavstånden kan variera beroende på bland annat geografisk struktur och 

befolkningsfördelning (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). Kompetensen för en 

specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård innefattar kunskap om sjuka eller skadade 

patienter i alla åldrar. Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård skall individanpassa 

informationen till patienten och närstående samt utifrån patientens autonomi, rättigheter och 

värdigheter ansvara för att omvårdnad och behandling utförs (Riksföreningen för 

Ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

 

1.2 Specialistsjuksköterskan inom akutsjukvård 

En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är en legitimerad sjuksköterska som har en 

examen på avancerad nivå, med inriktning mot akutsjukvård. Utbildningen omfattar 60 hp 

(Riksföreningen för Akutsjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Till 

akutmottagning kommer patienter i alla åldrar med varierande behov av sjukvård. Att arbeta 

på en akutmottagning kräver bred kunskap och erfarenhet för att kunna omhänderta 

patienterna som kommer dit (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2015). På 

akutmottagningen sker snabba patientmöten, dit kommer många patienter och det finns ofta 
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en begränsning i personal, utrustning och lokaler vilket leder till en begränsad kapacitet till att 

ha ett individuellt omhändertagande (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). 

Underbemanningen och stressen kan ha en negativ påverkan på patienternas omvårdnad 

(Nyström, Nydén & Petersson, 2003). I personalens arbete på akutmottagningen handlar det 

om att prioritera patienter utifrån en medicinsk angelägenhetsgrad (IVO, 2015). För att kunna 

bedriva en god och säker vård ska det finnas kompetens, bemanning, utrustning och lokaler 

anpassade för behovet. Att bedöma och prioritera patienter utifrån vårdbehov är en avancerad 

och utmanande uppgift för specialistsjuksköterskan på en akutmottagning (IVO, 2015). Det 

ingår i specialistsjuksköterskan inom akutsjukvårds arbete att omhänderta och vårda personer 

i alla åldersgrupper som drabbats av plötslig ohälsa (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor 

och Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Specialistsjuksköterskan skall under besöket på 

akutmottagningen snabbt etablera en kontakt med anhöriga och patienten och ge dem 

möjlighet att vara delaktiga i vården (Andersson et al., 2012). Specialistsjuksköterskan inom 

akutsjukvård skall kommunicera och möta personer på ett respektfullt och säkert sätt och 

skapa förutsättningar för delaktighet för patienten och dess närstående (Riksföreningen för 

Akutsjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Vidare kommer användandet av specialistsjuksköterska stå för både specialistsjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård och för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård. 

 

1.3 Barns kommunikation, noll till sex år 

Barn har olika förutsättningar för att kommunicera beroende på hur mycket de har utvecklats 

och hur gamla de är (Rikshandboken, 2016). Barn i åldern noll till två år kallas för spädbarn 

och småbarn. Barn kan i tidig ålder bilda åsikter, men dessa kanske inte alltid kan uttryckas 

verbalt. Spädbarn kan uttrycka vilja och känslor genom sitt kroppsspråk, röst och sin mimik 

(Socialstyrelsen, 2018). Under barnets första månader kan det imitera och signalera när de 

känner obehag. När de är mellan tre till fem månader gamla har de fått ökat kontroll över sin 

kropp och ansiktsmuskulatur. De kan nu börja sträcka sig efter saker de inte når 

(Rikshandboken, 2016). När barnet är mellan fem till tio månader förstår de många ord 

(Rikshandboken, 2016; Socialstyrelsen, 2018). De kan ha stunder av joller som liknar det 

språket som talas omkring barnet. Vid ett års ålder till ca ett och ett halvt kan barnet säga 

några ord som familjen och anhöriga förstår. Barnet kommunicerar framförallt med ljud, 

gester och kroppsspråk. När barnet är i vana situationer och miljöer kan de förstå mycket 

(Rikshandboken, 2016). Barn i åldern två till sex år kallas för förskolebarn (Socialstyrelsen, 

2018). Den begränsade livserfarenheten yngre barn har gör det svårt för dem att kunna 

referera till olika livsupplevelser (Socialstyrelsen, 2018; Krauss, Calligaris, Green, & Barbi, 

2016). De har svårt att använda tidigare erfarenheter för att hantera den situationen de 

befinner sig i (Krauss et al., 2016). Barnen kan lätt bli missförstådda då de har mindre vana av 

att formulera sig. Yngre barns svar på frågor påverkas mycket av hur frågan ställs 

(Socialstyrelsen, 2018). Barnet som är två till tre år kan prata i längre och mer komplicerade 

meningar. Barnet som är fyra år kan göra sig förstådd utanför familjen. Om lyssnaren inte 

förstår kan barnet hjälpa denna genom att ge mer information. En femåring talar med långa 

meningar och kan låta som en vuxen (Rikshandboken, 2016). Barn i åldern två till fem år har 

svårare att kontrollera sin rädsla, detta beror på att hjärnan inte är färdigutvecklad/mogen. De 

har lättare med distraktionsaktiviteter för att kontrollera sin situation än att göra det genom 

verbalt resonerande (Krauss et al., 2016). Förskolebarn har förmågan att kunna beskriva 

upplevelser och händelser, men kan behöva stöd i berättandet. Det kommer inte alltid 

automatiskt. De kan behöva enkla frågor att svara på (Socialstyrelsen, 2018). Barn i åldern 

fyra till sex år uttrycker sin rädsla genom att skrika och/eller gråta. Andra vanliga reaktioner 

är ilska, nervositet, skuldkänslor och skam (Salmela, Aronen & Salanterä, 2011). Från ålder 
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fem till sju år som barn kan börja förstå perspektivet att främlingar hjälper dem (Krauss et al., 

2016). 

 

1.4 Personcentrerad kommunikation 

Personcentrerad kommunikation innebär att fokus för vårdmötet inte endast ligger på symtom, 

sjukdom, åldrande eller ett viss beteende, utan att hela människan är i fokus. Inom vården har 

det varit tradition att fokusera på patientens behov och problem och mindre på patientens 

kapacitet eller resurser. Sjuksköterskor behöver därför utveckla verktyg för att byta perspektiv 

från patientens problem till patientens resurser och kapacitet. Personcentrerad kommunikation 

är en kommunikationsform där sjuksköterskan ställer öppna frågor till patienten, lyssnar på 

patienten och bekräftar patienten. Genom att ställa öppna frågor kan dessa motivera ett 

berättande och båda parter i samtalet kan se varandra som personer, bygga på styrkor och 

resurser samt bygga tillit inför eventuella kommande vårdsituationer. När sjuksköterskan 

skapar en dialog ges kontrollen över situationen till patienten (Pettersson et al., 2018).  
 
I Petterssons et al. (2018) modell för personcentrerad kommunikation betonas interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska (Figur 1). Kommunikationen inleds med att patienten 

ombedes berätta om sina tidigare erfarenheter och ifall de har några rädslor. Sjuksköterskan 

inbjuder till frågor. Sjuksköterskan använder öppna frågor som stöder patientens berättande, 

som bidrar till ett berättande och bidrar till att prata om svåra samtalsämnen. Patienten har 

resurser i form av hens egen kapacitet och styrkor. Resursen kan även komma utifrån, som 

professionell support. Sjuksköterskans samtal med patienten ger patienten möjlighet till att få 

prata om sin oro, sina rädslor och skapar även ett tillfälle för sjuksköterskan att öka patientens 

känsla av trygghet (Pettersson et al., 2018). I den här studien används Petterssons modell för 

personcentrerad kommunikation som deduktiv ansats i analysprocessen.  
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Figur 1: Personcentrerad kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten i det preoperativa samtalet 

(Pettersson et al, 2018). 

 

1.5 Problemformulering 

Det akuta vårdmötet med barn och deras föräldrar ställer höga krav på 

specialistsjuksköterskans förmåga att etablera en god kontakt och tillitsfull vårdrelation. En 

viktig del för att åstadkomma detta är kommunikation. Barn är extra utsatta då deras möjlighet 

att kommunicera kan vara begränsad. Barn har olika förutsättningar till att kommunicera 

beroende på deras utveckling och ålder. Personcentrerad kommunikation innebär en modell 

för kommunikation där individens unika bakgrund och aktuella situation är av vikt. Genom att 

ställa öppna frågor och intressera sig för patientens hela situation, inte bara den aktuella 

skadan eller sjukdomen, kan detta uppnås. Det saknas idag studier kring hur 

specialistsjuksköterskan i det akuta vårdmötet med ett skadat eller sjukt barn och dennes 

anhöriga kommunicerar. Sådan kunskap är viktig för att snabbt bygga upp den tillit som 

behövs i den akuta situationen för att möjliggöra bedömning och behandling. Aktuell studie 

skulle därmed kunna bidra till att öka förståelsen för vad som behöver utvecklas i 

ambulanssjuksköterskors kommunikation med barn i den akuta vårdsituationen. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet av kommunikation med barn i 

åldern noll till sex år i en akut vårdsituation. 
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3. Metod 
Datainsamlingen och analysen genomfördes som ett examensarbete inom ramen för 

specialistutbildningen inom akutsjukvård. Två författare (studenter) genomförde 

datainsamling och initial analys under vårterminen 2018 med stöd av den dåvarande 

handledaren. Detta examensarbete har byggt vidare på den datainsamling som då gjordes men 

ur ett ambulanssjuksköterskeperspektiv, där en av de två studenter som genomförde 

datainsamlingen (författaren till detta examensarbete) tillsammans med en ny handledare 

slutfört uppsatsen.   

 

3.1 Design 
Studien har en beskrivande design där datainsamling genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer. Data analyserades med innehållsanalys med deduktiv ansats. Deduktiv ansats görs 

utifrån ett sammanställt kodningsschema som baseras på en modell (Elo & Kyngäs 2008). 

Deduktiv ansats valdes utifrån personcentrerad kommunikation enligt Petterssons modell 

(Pettersson et al., 2018). 

 

3.2 Urval 
Studien hade ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att deltagare har erfarenhet inom 

aktuellt ämne. Vid rekrytering av informanter från specifika organisationer är strategiskt urval 

välfungerande (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna i studien var sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom akut- eller ambulanssjukvård, med erfarenhet av kommunikation i 

en akut situation med ett barn i åldern noll till sex år. Verksamhetschefer och enhetschefer på 

de valda enheterna kontaktades via telefon och fick då information om studien. De fick vidare 

skriva på ett godkännande att genomföra studien inom deras verksamhet. Inom en verksamhet 

skickades ett email, med ytterligare information om studien samt kontaktuppgifter till 

författaren för eventuella frågor, ut till enhetscheferna som vidarebefordrade detta till 

sjuksköterskorna i verksamheten. Inom den andra verksamheten tillfrågades 

specialistsjuksköterskorna muntligt ifall de uppfyllde inklusionskriterierna och tillfrågades att 

deltaga i studien därefter. En specialistsjuksköterska som tillfrågades om att deltaga 

intervjuades aldrig då ingen möjlighet att få till intervjun infann sig innan arbetet 

sammanställdes.  

 

3.3 Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer då den ger respondenterna 

möjlighet att svara fritt utifrån öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer ger intervjuare 

möjlighet att ställa fördjupade följdfrågor (Polit & Beck, 2016). Inför datainsamlingen 

utformades en intervjuguide som förutom demografiska data innehöll fyra huvudfrågor samt 

möjlighet till följdfrågor (Bilaga 1). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden 

och bedöma frågornas relevans i förhållande till syftet och få en uppskattning om tidsåtgången 

till varje intervju. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun. Pilotintervjun 

inkluderades då informationen ansågs tillföra relevant data till studien.  

 

Innan intervjun påbörjades fick informanten ytterligare information kring studien och fick 

signera en samtyckesblankett. Informanterna fick själva bestämma plats för intervjun. För att 

informanterna skulle känna sig tryggare med intervjuaren lades tid innan intervjuerna på att 

småprata. En trygg atmosfär mellan informanten och intervjuaren kan göra att ett förtroende 

skapas (Trost, 2010). Intervjuer spelades in med digital diktafon. Intervju genomfördes enskilt 

av de båda dåvarande studenterna. Författaren till examensarbetet genomförde själv tio 
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intervjuer, varav den ena var pilotintervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 8–29 

minuter. 

 

3.4 Dataanalys 
Analys av data skedde under vårtermin 2018, tillsammans av de båda studenterna. För analys 

av data valdes Elo och Kyngäs (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

beskrivs som en metod för att skapa kunskap och nya insikter om ett specifikt fenomen utifrån 

en verbal kommunikation, skriven text, eller visuellt förmedlade budskap (Elo & Kyngäs 

2008). Metoden tillåter att på ett strukturerat sätt kondensera texten till gemensamma 

kategorier där fraser och meningar har samma betydelse. Kategorierna beskriver senare det 

fenomen som önskas att undersökas. Deduktiv ansats innebär analys utifrån ett i förväg 

utarbetat kodningsschema eller mall baserad på en teori eller modell (Elo & Kyngäs 2008). En 

deduktiv ansats valdes utifrån personcentrad kommunikation enligt Petterssons modell 

(Pettersson et al., 2018). Utifrån de viktiga komponenterna i personcentrerad kommunikation 

uppkom de generiska kategorierna (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Viktiga komponenter i personcentrerad kommunikation och hur dessa har genererat generisk kategori i 

studien (Pettersson et al., 2018). 

Personcentrerad kommunikation Generisk kategori 

Uppmuntra till delaktighet, Strävan efter delaktighet 

 Bekräfta patienten Bekräfta patienten 

Respektera individens personlighet och 

behov av att få vara sig själv 

Respektera patientens personlighet och 

behov 

Stödja styrkor och behov Stödja patientens styrkor 

Förstå att personer med symtom eller 

sjukdom inte bara är sjuka utan har sina 

olika livshistorier med sig i mötet med 

vården 

Sträva efter samsyn 

 

Studenterna transkriberade enskilt sina intervjuer. Intervjuerna avidentifierades och namn 

ersattes med nummer. Först gjordes en ordagrann transkribering av det insamlade 

datamaterialet i nära tid efter intervjuerna. Hostningar, harklingar och andra biljud uteslöts.  

Studenterna beslöt att fokusera på det manifesta innehållet i intervjuerna, vilket innebär att 

analysen hållits textnära (Elo & Kyngäs, 2008). Första steget var preparationsfasen vilket 

innebar att göra sig bekant med materialet. Det transkriberade materialet genomlästes flera 

gånger för att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet samt för att reflektera över 

textens huvudsakliga innehåll. Detta görs för att säkerställa att författaren lär känna texten så 

att den övergripande känslan för handlingen stannar med författarna under resterande steg i 

analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008). Under tiden som texterna lästes igenom noterades 

meningsbärande enheter som första steg i analysen, författarna arbetade tillsammans under 

hela analysprocessen genom dialog och diskussion om textens innehåll. Textens innehåll 

jämfördes hela tiden mot syftet av studien.  De meningsbärande enheterna klippes ut som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. I organisationsfasen hittades meningsbärande 

enheter i texten. De meningsbärande enheterna abstraherades sedan till koder. Efter 

genomgång av det totala datamaterialet påbörjades kategorikonstruktion genom att det kodade 

materialet delas i olika grupperingar utifrån några av personcentrerad kommunikations 

underrubriker. I efterföljande steg lästes de koderna upprepade gånger, sorterades in och 

grupperades där liknade kategorier slogs samman efter samhörighet eller reducerades bort. 

Målet med analysen var genomgående att besvara studiens syfte. Studenterna strävade hela 
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tiden efter att kontinuerligt stämma av mot syftet. Handledarna översåg analysfasen och 

verifierade analysresultatet. Exempel från analysprocessen presenteras nedan (Tabell 2). 

 
Tabell 2: Exempel på analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008) 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag förklarar på 

ett språk som 

barnet förstår, 

som de är med på 

hela 

resonemanget. 

Även om jag 

vänder mig till 

förälder så, man 

använder ord som 

är på barnets 

nivå, så att säga. 

Förklarar på ett 

språk som 

barnet förstår så 

de är med i 

samtalet, även 

vid 

kommunikation 

med föräldern. 

Kommunikation 

med barn 

Att involvera 

barnet 

 

Strävan efter 

delaktighet 

 

3.5 Etiska överväganden 
För högskolestudier på grund eller avancerad nivå behövs inget etiskt godkännande (SFS 

2003:460). Av den anledningen har inget etiskt godkännande för att utföra studien ansökts. 

Studien har följt Helsingforsdeklarationens fyra etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World Medical Association 

[WMA], 2013). Ingen kostnad har förekommit för deltagarna. Inga risker för skada eller 

obehag för deltagarna har funnits. Intervjuerna har skett under arbetstid. Tidsåtgången har inte 

inverkat på deltagarnas arbetsuppgifter. Verksamhetscheferna för respektive arbetsplats där 

studierna planerads genomföras kontaktades med skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Verksamhetscheferna gav skriftligt godkännande till studien. Deltagandet i 

studien var frivilligt och informanterna/deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Deltagande fick ett informationsbrev och muntlig information vid 

intervjutillfället. Deltagarna fick skriftligt lämna samtyckte till sitt deltagande. Allt insamlat 

material har behandlats konfidentiellt. Intervjuerna avidentifierades, namn ersattes till 

nummer. All data har under arbetets gång förvarats i lösenordskyddade datorer som endast 

författaren hade tillgång till. Efter att studien godkänts och avslutats raderas all insamlad data.  

 

3.6 Förförståelse 
Båda studenterna hade erfarenhet av kliniskt arbete inom akutsjukvård och genom detta 

kommit i kontakt med barn i en akut vårdsituation innan och i samband med genomförandet 

av intervjuerna. Författarens erfarenhet av ambulanssjukvård har gett en förförståelse för vad 

arbetet innebär och författaren har kommit i kontakt med barn i en akut vårdsituation.  

4. Resultat 
I studien deltog 14 sjuksköterskor varav åtta kvinnor och sex män. Sex av dem var 

specialistutbildade inom akutsjukvård och åtta av dem var specialistutbildade inom 

ambulanssjukvård (Tabell 3). Fyra var verksamma på en akutmottagning, tio verksamma 

inom ambulansverksamhet. Två kombinerade ambulansverksamheter och akutmottagning. 
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Tabell 3: Ålders-, erfarenhets- och utbildningsfördelning hos deltagarna 

 Intervall Median 

Ålder 29 - 45 år 36 år 

År som sjuksköterska 4 - 20 år 9 år 

Antal år som färdig specialist inom 

akutsjukvård 

1 - 2.5 år 2 år 

Antal år som färdig specialist inom 

ambulanssjukvård  

>1 - 13 år 7 år 

Antal verksamma år inom akutmottagning 4.5 - 11 år 6.75 år 

Antal verksamma år inom 

ambulanssjukvård 

2 - 14 år 7.5 år 

  
I analysen framkom en huvudkategori, fem generiska kategorier och nio underkategorier 

(Tabell 4). Huvudkategorin ”I mötet med barn och förälder anpassa kommunikationen för att 

bygga en förtroendefull vårdrelation”, tydliggjordes sjuksköterskornas strategier för att möta 

patienten och föräldrarna och genom personcentrerad kommunikation skapa förtroende.  

 
Tabell 4: Sammanfattning av resultatet 

Underkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att involvera barnet 

Att involvera föräldrarna 

Att inte skapa en 

förtroendefull 

kommunikation  

 

Strävan efter delaktighet  

 

 

 

 

I mötet med barn och 

förälder, anpassa 

kommunikationen för att 

bygga en förtroendefull 

vårdrelation 

Att se och fokusera på 

barnet 

 

Bekräfta patienten 

Att vara ärlig 

Att anpassa till barnets 

behov 

 

Respektera patientens 

personlighet och behov 

Att skapa trygghet 

Att hitta lugnet 

 

Stödja patientens styrkor 

Att inte vara överens Sträva efter samsyn 

 

4.1 Sträva efter delaktighet  
I kategorin beskrivs specialistsjuksköterskornas upplevelse av att få patienten delaktig i 

vården, kommunikation i den akuta situationen och i underkategorin ”Att involvera barnet”, 

”Att involvera föräldrarna” och ”Svårt att skapa kontakt”.  

 

4.1.1 Att involvera barnet 
Specialistsjuksköterskorna upplevde att det viktiga i kommunikationen med barn i akuta 

situationer var att ge barn tid, göra dem trygga i situationen och kommunicera på barnets nivå. 

Flera av specialistsjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att sätta barnet i fokus först 

och sedan föräldrarna. Många frågade om barnets intressen för att skapa en kontakt med 

barnet. Några uppgav att det är bra att vara lugn i situationen för det gör att barnet blir lugnt 
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och tryggt i den nya miljön. Flera av specialistsjuksköterskorna sa att det var avgörande att få 

barnet delaktig i sin vård. För att få barnet delaktigt gäller det att presentera sig, låta barnet 

själv beskriva sin smärta eller obehag om det kan och ställa lätta frågor som barnet förstår 

samt anpassa kommunikationen utifrån ålder. Att tänka på röst och tonläge var också viktigt. 

En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Vi anpassar kommunikationen så han förstår, repeterar ställer frågor, kollar 

så han är införstådd. Inte pratar vuxenspråk eller komplicerade termer.” 

 

En annan specialistsjuksköterska uttryckte: 

 

”Prata om något barnet tycker om, inte varför dom är där. Är det små barn får 

man fånga deras uppmärksamhet med visuella saker.” 

 

Samtliga specialistsjuksköterskor upplevde att det var väsentligt att ha en fungerande 

kommunikation kring behandlingar i akuta situationer. Specialistsjuksköterskorna uppgav att 

inför åtgärder såsom perifer venkateter, provtagning, syrgasmask samt mediciner skulle 

föräldrarna informeras om vad som ska ske samtidigt som barnet fick information. 

Specialistsjuksköterskorna uppgav att de måste vara ärliga mot barnet när de behöver sticka 

eller ge dem medicin, säga att det kommer göra ont men att det går över, säga att de kommer 

hjälpa hen med smärtan. Det är viktigt att förklara hur undersökningarna går till och att 

förklara att medicinen kommer hjälpa att ta bort smärtan. Någon uppgav att barn kan vara 

rädda för att det ska göra ont. Då kan det hjälpa att lirka med dem, ta fram böcker, såpbubblor 

eller nallar och leka med dem. Specialistsjuksköterskorna uppgav att det går lättare om de 

pratar med barnen först, innan de gör något. Flera av specialistsjuksköterskorna berättade i 

sina intervjuer att det är viktigt att få en bra start från början med barn. En dålig start kan 

medföra att barnet inte får något förtroende för specialistsjuksköterskan. Barn genomskådar 

lögner. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Informera vad som händer, visa på exempelvis nalle vad som ska ske, få barnet 

delaktig i sin vård.”  

 

Flera specialistsjuksköterskor nämnde att det är betydelsefullt att ta extra tid vid behandlingar 

och anamenstagning av barnet. I triagesituationer använder specialistsjuksköterskor sig av 

nallar. Om barnet behövde träffa läkare informerade de barnet att doktorn kommer undersöka 

barnet, barnet kommer få mediciner mot det som gör ont eller är jobbigt. Ibland behövde 

specialistsjuksköterskorna avleda barnet med leksaker och samtala med barnet vid 

behandlingar.   

 

4.1.2 Att involvera föräldrarna.  

Specialistsjuksköterskornas erfarenhet var att om de får med föräldern på vad som ska ske och 

vinner förälderns förtroende, då vinner de även barnets. Att rikta kommunikationen till 

föräldrarna men att inte glömma bort barnet. Om barnet inte förstår informationen riktas 

informationen till föräldrarna så de kan förklara för barnet. Specialistsjuksköterskorna uppgav 

att de använder sig av föräldrarna som hjälp om barnet är hysteriskt för att hitta en strategi 

som fungerar tillsammans. Flera specialistsjuksköterskor hade erfarenhet av att barnet kunde 

vara lugnt och avslappnat trots att de hade nervösa, stressade föräldrar. En 

specialistsjuksköterska beskrev att de inte ska ge barnet all information utan diskutera med 

föräldrar så dem vet vad som ska hända. En specialistsjuksköterska sa att information kan 

hämtas från föräldern och samtidigt hämta information från barnet, men då mer för att 
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bedöma status av barnet. Några uppgav att om man för en dialog med barnet får även 

föräldrarna information om vad som ska göras. Några andra specialistsjuksköterskor tyckte att 

det är viktigt att involvera föräldrar kring mediciner, hur de vill göra kring det. Flera tar hjälp 

av föräldrar eller syskon när de skulle kommunicera med barnet, men det är betydelsefullt att 

bekräfta barnet. En specialistsjuksköterska hade upplevelse av att föräldrar ibland kunde 

beskriva situationen värre än vad hen tolkade den som. En annan specialistsjuksköterska 

beskrev hur föräldern kunde läsas av, ifall hen var väldigt oroad kanske även 

specialistsjuksköterskan skulle bli lite oroad. Erfarenhet från att specialistsjuksköterskorna i 

situationen med barnet ibland saknade stöd från föräldrarna, något som kunde göra det 

svårarbetat med åtgärderna som var tvungna att göras på barnet. En specialistsjuksköterska 

sade: 

 

”Avgörande för att behandla barn är att få med den vuxna.”  

 

En specialistsjuksköterska tipsade om att vid medvetslösa barn kunde de prata högt och 

tydligt med både förälder och barn eftersom de inte visste hur mycket de uppfattar men det 

skapar trygghet i situationen för båda. En annan specialistsjuksköterska poängterade i 

intervjun att en fyraåring går att kommunicera med, samtidigt som föräldrarna finns i 

ögonvrån och då behöver specialistsjuksköterskan kunna kommunicera med båda. 

Specialistsjuksköterskorna upplevde ibland att föräldrar är de som är svåra att kommunicera 

med. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”…kände att det var mer mamman som inte var med i samma team […] fick 

man vinna över henne med.”  

 

4.1.3. Att inte skapa en förtroendefull kommunikation.  

Specialistsjuksköterskorna uppgav att små barn kan vara svåra att kommunicera med i akuta 

situationer, särskilt barn som är mellan noll och sex år. Specialistsjuksköterskorna använder 

sig av enkelt språk där det inte ska finnas mycket valmöjlighet i frågor men i det akuta skedet 

är de inte alltid pedagogiska. Att specialistsjuksköterskorna inte upplevde sig pedagogiska i 

de akuta situationerna berodde på att de kände sig stressade, att barn inte vill att de kommer 

nära dem, anhöriga är uppstressade och barn känner av detta samt att de måste göra insatser 

direkt utan att barnet är med på det. Det är svårt att skapa förtroende och bygga en relation på 

kort tid. En specialistsjuksköterska tyckte att vid väldigt stressade barn var det viktigt att inte 

ge sig på direkt utan att föröka bygga upp ett förtroende. Specialistsjuksköterskorna beskrev 

hur de försökte vara flexibla och smidiga och att de inte ville tvinga sig på barnet och 

föräldrarna. Detta för att det skulle bli en bra upplevelse för barnet och föräldern. Det 

nämndes att det var viktigt att känna av situationen och inte vara för offensiv. En 

specialistsjuksköterska beskrev att den får ha tentaklerna ute lite, känna av. En del barn 

uppskattar att personalen är lite skojig och skämtar, andra tycker inte alls det är roligt. En 

specialistsjuksköterska ansåg att de får vara beredda på att göra bort sig lite. Flera 

specialistsjuksköterskor beskrev hur första intrycket är viktigt, att hamna i rätt balans med 

barnet från början. En specialistsjuksköterska beskrev hur en dålig start vid första 

patientmötet kunde leda till att ingen bedömning fick göras. Att det inte går att undersöka 

eller behandla för att barnet då det blir blockerad och rädd. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Är det väldigt stressat inte ge sig på pang på utan försöka bygga upp ett 

förtroende.”  

 

En annan specialistsjuksköterska uttryckte: 
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”…det låter som en klyscha men första intrycket är viktigt och hamnar man lite 

fel där, då kan du, då kan du slira lite genom hela processen.” 

 

4.2 Bekräfta patienten 
I kategorin beskrivs specialistsjuksköterskornas upplevelse av att bekräfta patienten i 

kommunikation i den akuta situationen och är indelat i underkategorin ”Att se och fokusera på 

barnet”.  

 

4.2.1 Att se och fokusera på barnet 

Flertalet av specialistsjuksköterskorna beskrev det som viktigt att fokus riktades till barnet 

ganska omgående. Fokus på barnet gjordes genom att hälsa på barnet först. En del 

specialistsjuksköterskor beskrev hur de försökte komma ner till barnets nivå. Flera 

specialistsjuksköterskor beskrev hur de tog sig till samma nivå om barnet, genom att 

exempelvis sätta sig på knä för att fysiskt hamna på samma nivå. Specialistsjuksköterskorna 

beskrev situationer där de fokuserat på barnet och försökt att kommunicera med barnet men 

ändå inte lyckats. Några specialistsjuksköterskor försökte att kommunicera på den mentala 

nivån de bedömde att barnet befann sig på, men lyckades inte alltid nå fram. Upplevelsen var 

inte att det var bristen av förståelse i kommunikationen som gör att det ej fungerade. Utan 

situationen, att barnet var skadat, rädd eller oroligt som låg till grunden för att 

kommunikationen ej lyckades. Någon specialistsjuksköterska beskrev sitt tillvägagångssätt för 

att närma sig barnet genom att vara tydlig i vad som skulle hända och vara lugn. En 

specialistsjuksköterska sade:  

 

"…vi pratade väldigt lugnt och metodiskt med honom och förklarade varenda 

sak vi skulle göra och frågade hur han ville ha det och sådär." 

 

Specialistsjuksköterskorna hälsade på barnet först, ett sätt att bekräfta att barnet blir sett. 

Att inte prata för barnsligt med barn utan lägga samtalsnivån på den nivån barnet befinner sig 

i utvecklingsmässigt. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Jag tror inte det ska finnas för mycket valmöjligheter i frågor. Utan dom… Om 

man frågar om andning så räcker det att fråga om det är jobbigt eller lätt att 

andas, eller om det känns som normalt eller inte som normalt.” 

 

En annan specialistsjuksköterska uttryckte: 

 

”Även att prata med barnet så barnet är i centrum och även prata på barnets 

nivå just även avstånd så att man sätter sig på marken eller golvet, att man 

använder termer som barnet förstår annars känner sig barnet… finns det väl 

risk att känna sig mer felplacerad eller vad säga.”  

 

Flera specialistsjuksköterskor beskrev hur tidsbristen kunde göra att barnet inte blev sedd. Om 

specialistsjuksköterskan kastades in i en situation utan att få tid att bygga upp en relation till 

barnet och hinna bekräfta barnet så kunde det vara till en grund till ett möte som inte blev bra. 

Upplevelsen från specialistsjuksköterskorna var att tid behövdes för att bygga upp en relation, 

för att få tid att se och bekräfta barnet.  
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4.3 Respektera patientens personlighet och behov 
Kategorin beskriver specialistsjuksköterskors förhållande till att anpassa och bygga förtroende 

till barn med underkategorierna ”Att vara ärlig” och ”Att anpassa till barnet”. 

 

4.3.1 Att vara ärlig 

Flera specialistsjuksköterskor pratade om att barn ger raka svar på de frågor som de ställer. 

Några specialistsjuksköterskor tyckte det var svårt att få svar på frågor från barn. 

Specialistsjuksköterskorna pratade om vikten av att vara ärlig till barnet, att säga som det är 

och förklara vad som skall ske. Flera specialistsjuksköterskor beskrev hur det inte går att ljuga 

inför moment som kommer göra ont, utan att där lockar specialistsjuksköterskorna med någon 

form av belöning efter att barnet genomgått momentet. Många specialistsjuksköterskor 

pratade om att inte ljuga för barnet då de kunde tappa förtroendet för dem ifall 

specialistsjuksköterskan lurades. Det sågs som att tilliten barnet haft kunde förloras om 

specialistsjuksköterskan ljög för barnet. En specialistsjuksköterska sade: 

 

"Om man frågar barn, får jag ta en temp i ditt öra, då, då om barnet säger nej 

om man ändå måste göra det för barnet har feber, då är det ju för ett barn då 

har man ju ljugit och det kan ju vara en väldigt, att man förlorar den tilliten," 

 

4.3.2. Att anpassa till barnet 

Många specialistsjuksköterskor nämnde att kommunikation med barnet skulle ske kring 

sådant barnet kände igen, sådant barnet tyckte om att prata om och sådant barnet kan relatera 

till. Det gavs exempel på att kunna prata om barnets gosedjur, något som kunde göras genom 

att skoja fram vilket djur det föreställde, något som fick barnet att börja prata och ett försök 

att vinna barnets förtroende. Några specialistsjuksköterskor pratade om att viss 

kommunikation fick föras efter att barnet fått smärtlindring, då barnet initialt var för rädd och 

smärtpåverkat för att få förtroende för specialistsjuksköterskan. Flertalet 

specialistsjuksköterskor pratade om att agera lugnt och tryggt inför barnen och anhöriga, även 

om de inombords upplevde en stress. Det framkommer att information kring vad som sker, att 

specialistsjuksköterskorna är på plats för att hjälpa barnet, var viktig att ge. Någon 

specialistsjuksköterska tog upp att erfarenheter från tidigare akuta situationer skapar ett lugn i 

sig själv och kunskap till att kunna hantera nya situationer som dyker upp. Flera 

specialistsjuksköterskor pratade om att anpassa undersökningarna till barnet de hade framför 

sig. Om barnet exempelvis inte ville låta sig undersökas, som att ta en temp i örat, så valde 

man att hoppa över denna undersökning istället för att forcera fram något som kunde göra 

barnet mer ledset. Att hoppa över undersökningen och försöka behålla den kontakten de fått 

med barnet beskrevs som en strategi. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Man får ta situationen lite för vad den är när det gäller barn, du får kanske 

inte göra alla undersökningar du kanske vill utan du får bedöma utifrån det du 

får och målet är kanske att undersöka det utan att göra barnet mer skärrat, så 

att det inte blir traumatiserat istället. På något sätt måste ambulansfärden och 

sjukhusvistelsen vara så lite traumatiskt som möjligt, tänker jag.” 

 

Några specialistsjuksköterskor hade erfarenhet av att utrustningen i ambulansen kunde 

uppfattas som skrämmande för barnen. Ett sätt för att introducera detta för barnet var att 

kunna visa det på exempelvis föräldrarna eller på sig själv innan man försökte använda det på 

barnet. Detta i ett försök att visa att utrustningen inte är farlig. 
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4.4. Stödja patientens styrkor 
I denna kategori beskrivs specialistsjuksköterskornas upplevelse av att stödja patientens 

styrkor och svagheter i den akuta situationen och är uppdelad i underkategorierna "Att skapa 

trygghet" och "Att hitta lugnet". 

 

4.4.1 Att skapa trygghet 

Några specialistsjuksköterskor hade erfarenhet av när information givits snabbt och stressat 

och då lett till att smärtlindringen haft tveksam effekt, vilket tolkades av 

specialistsjuksköterskan som ett resultat av brist i kommunikationen. Rådet som gavs utifrån 

detta var att det var av vikt att skapa en trygghet och ett lugn och att barnet är delaktig för att 

få en bra smärtstillande effekt. Det framkom vikten av att inge ett lugn, att delge information 

kring vad som sker och att barnet skall få hjälp. Om barnet är rädd, eller behöver närhet 

föreslogs att barnets hand kunde hållas. Exempel gavs på situationer där barn vaknat upp i 

ambulansen efter att ha varit frånvarande, och då inte känt igen sig och inte kunnat se någon 

person de kände igen. En situation som skapade en rädsla hos barnet enligt 

specialistsjuksköterskan. En familjemedlem hade inte möjlighet att medfölja bak i 

ambulansen, då det var en brådskande situation med ett snabbt handlande med snabb transport 

till sjukhuset. Andra situationer har varit när föräldrar mött personalen gåendes med barnet i 

famnen. Då har barnet tagits in i ambulansen utan att någon ordentlig kontakt hunnit etableras 

med barnet innan barnet placerades i, för den ny miljö. Något som medförde att barnet blev 

rädd. Detta ledde till en transport där barnet var rädd och ingen bra kontakt kunde etableras 

under färden. För att skapa trygghet pratade flera specialistsjuksköterskor om sådant barnet 

kunde känna igen och kunde relatera till. Det gavs exempel på ifall barnet hade figurer på 

tröjan så kunde diskussionen utgå från det. Eller utifrån barnets ålder prata om TV-figurer 

som barnet kunde relatera till och som barnet hade positiva erfarenheter av.  

 

4.4.2 Att hitta lugnet 

Några specialistsjuksköterskor uppgav att vid situationer där barnet är tystlåtet var det viktigt 

att visa att de finns där, att vara lugn och ej visa sig stressad då detta kan påverka barnet 

negativt. Barn som var rädda eller oroliga kunde bli lugna av att få en ambulansnalle 

(nallebjörn som ambulanspersonalen har i sina fordon). Erfarenhet från olika akuta situationer 

kunde skapa ett slags lugn hos specialistsjuksköterskan, ett lugn som deltagaren hoppades att 

anhöriga och barnet känner av. I akutskedet sågs det som något bra att ett barn skrek. En 

specialistsjuksköterska sade: 

 

”ABC i alla fall UA, i alla fall om de skriker så dant.”   

 

Flera specialistsjuksköterskor beskrev att det handlar om hur de agerar i själva situationen, att 

de kommunicerar och ger någon form av intryck att situationen är under kontroll, även om 

den inte skulle vara det så får de försöka förmedla den känslan. En specialistsjuksköterska 

beskrev hur hen kunde förmedla någon form av hopp och hanterbarhet i den akuta situationen 

vilket kunde öka kommunikationsmöjligheterna med föräldern. En specialistsjuksköterska 

beskrev hur personalen i akuta situationer blir avlästa och att personalen kunde tänka på att 

försöka dämpa vissa beteenden. Detta genom att uppträda lugnt och professionellt och hantera 

de känslor som kunde finnas inombords. Det ansågs viktigt hur vederbörande själv lyckas 

hantera den egna stressen. 
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4.5 Sträva efter samsyn 
I kategorin beskrivs specialistsjuksköterskornas upplevelse av att sträva efter samsyn och är 

indelat i underkategorin ”Att inte vara överens”. 

 

4.5.1 Att inte vara överens 

En specialistsjuksköterska beskrev hur svårt det blev när olika förväntningar fanns. När 

förväntningarna på kommunikationen med barnet inte uppfylldes utifrån föräldrarnas 

förväntan. En specialistsjuksköterska beskrev en situation där barnet var lugnt och avslappnat 

men föräldern väldigt nervös. Barnet var lugn och kunde samarbeta med 

specialistsjuksköterskan men föräldern till barnet kunde inte vara delaktig. För att inte hamna 

i situationer där vårdgivaren och barnet inte är ense om allt säger flera 

specialistsjuksköterskor att det är viktigt att prata med barnet men att också få med 

föräldrarna på vad som skall ske. Några specialistsjuksköterskor beskrev hur det kunde vara 

svårt att vårda barn som inte alls ville medverka, exempelvis ett barn som låg och knep med 

ögonen, händerna ihop-knäppta och föräldrar som i sitt agerande uppmuntrade barnets 

beteende. Detta gjorde det svårt för specialistsjuksköterskan att kunna vårda barnet och kunde 

upplevas som stressande. En specialistsjuksköterska sade: 

 

”Ja det finns ju dom gånger liksom man kommer in och det liksom, dom kniper 

ihop med ögon, håller åt sig händer och dom liksom, man har något hysteriskt 

föräldrar som klappat hysteriskt på barnet och säger så-ja-så-ja eller något 

sådant.” 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Att ha varit två studenter som genomfört analysen ses om en styrka till examensarbetet och 

ökar dess trovärdighet. Det har gett möjlighet att diskutera analysen och funderingar som har 

dykt upp under arbetets gång. Att det har gått ett år mellan att intervjuerna genomfördes och 

studien slutförts har, av författaren sett som något positivt. Detta då det har givit tid till att åter 

läsa igenom intervjuerna. Att åter läsa igenom intervjuerna har gjort att författaren kunnat få 

ett djupare och mer medveten syn på innehållet.  

 

Kvantitativ ansats hade inte kunnat besvara studiens syfte som var specialistsjuksköterskan 

inom ambulanssjukvård erfarenhet av kommunikation med barn i akuta vårdsituationer. Den 

deduktiva ansatsen utgår från en befintlig teori (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie 

har den deduktiva ansatsen utgått utifrån Petterson et al. (2018) teori av personcentrerad 

kommunikation. En induktiv ansats hade baserats på deltagarnas beskrivning av deras 

upplevelse om ett visst fenomen, i detta fallet kommunikation med barn i akuta 

vårdsituationer. Författaren tror att en induktiv ansats hade kunnat ge en förutsättningslös bild 

av kommunikation med barn från deltagarna. Det hade kunnat ge en bredare bild. Ett annat 

alternativ på design hade varit att genomföra fokusgrupper. Fokusgrupper ska inte ge svar på 

en frågeställning eller uppnå samförstånd utan få föra fram olika uppfattningar i en fråga 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Fokusgruppintervju hade kunnat bidra till mer diskussioner i 

ämnet mellan deltagarna, och därigenom fått fram fler tankar och funderingar.  

 

Att intervjua både specialistsjuksköterskor verksamma på akutmottagning och inom 

ambulanssjukvården baserades på föregående kurs i examensarbete, och motiverades med att 

examensarbetets resultat skulle kunna vara tillämpbart inom både specialistutbildningen inom 
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akutsjukvård och ambulanssjukvård. Både på akutmottagning och inom ambulanssjukvård 

arbetar specialistsjuksköterskan med akut sjuka barn. Deltagarna kan ses som en homogen 

grupp då de alla var specialistsjuksköterskor. Deltagarna kan samtidigt ses som heterogent då 

ålder, kön, arbetslivserfarenhet och specialistutbildning varierade. 

 

Det är stora variationer kring hur barn i åldern noll till sex år kommunicerar (Rikshandboken, 

2016). Studien skulle kunnat haft en större begränsning i valet av ålder då skillnaderna är så 

stora. Det hade kanske varit mer relevant att undersöka barn i ålder tre till fem år. Barn i sex 

års åldern har en stor möjlighet till kommunikation (Rikshandboken, 2016) och hamnar 

kanske utanför spannet av det som ville undersökas i denna studie. Barn under två års ålder 

har väldigt sparsam kommunikationsförmåga (Rikshandboken, 2016; Socialstyrelsen, 2018). 

Därför hade det kanske varit bättre att exkludera denna grupp från denna studie. Det som kan 

ses som något positivt med att undersöka detta är att deltagarna behöver använda sig av 

alternativa kommunikationsmöjligheter. Det beskrivs även som svårt och utmanande med 

barn som inte själva kan tala för sig eller beskriva sina symtom (Cottrell et al., 2014). Detta 

har visat sig genom att deltagarna i studien fick använda sig av andra vuxna för att 

kommunicera eller använda sig av andra hjälpmedel. Sammanfattningsvis hade det kanske 

varit mer relevant att antingen undersöka kommunikationen med barn i åldern noll till två år 

eller barn i åldern tre till fem år. 

 

Trots påminnelser var det låg svarsfrekvens från den första ambulansstationen som fått 

inbjudan. Därför togs kontakt med en andra ambulansstation där verksamhetschefen godkände 

genomförandet av studien. Det kan ha lett till att relevant information har gått miste om från 

eventuella deltagare från den första ambulansstationen. Då den andra ambulansstation 

medförde mycket information från deltagarna ses det inte som något negativt. Resultatet 

bedömdes inte ha påverkats negativt av detta.  

 

Intervjuerna genomfördes på en plats valda av deltagarna själva. Detta medförde att de kunde 

välja en plats de kände sig trygga. Det är viktigt att intervjuerna äger rum på en plats där 

deltagarna känner sig avslappnade (Repstad, 2007). Att vara två intervjuare hade samtidigt 

kunnat ge deltagarna en känsla av att vara i underläge, eller skapat stress hos 

intervjupersonerna. Författaren genomförde fler intervjuer, vilket bidrog till positiv utveckling 

som intervjuare. Att bli bra på att intervjua är genom att träna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att olika personer utför intervjuer kan påverka resultat även vid användandet av samma 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). Merparten av intervjuerna genomfördes av 

författaren och detta ses som en styrka. Intervjuerna blev förhållandevis korta, vilket kan ha 

påverkat mängden information som kom fram i dem. Att ha färre intervjuer och ägna mer tid 

åt att istället förbereda dem är att föredra (Kvale och Brinkmann, 2014), vilket är en lärdom 

till författaren för framtiden. I kvalitativa studier är inte antalet intervjuer som ingår, utan den 

informationen som framkommer som ska värderas. Under de sista intervjuerna uppkom ingen 

ny information varför behovet av fler informanter ej förelåg. Intervjuare med stor erfarenhet 

kan behöva färre antal deltagare för att få ut data (Polit & Beck, 2012). Studenterna hade en 

begränsad erfarenhet av att intervjua. Antalet intervjuer brukar ligga kring 15 +/- 10 i 

intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta överensstämmer med det inkluderade 

antalet intervjuer i denna studie. Intervjuerna utfördes enskilt. Hade två intervjuare medverkat 

i intervjusituationen hade det kunnat fånga upp följdfrågor som annars skulle kunna ha 

missats då endast en intervjuare medverkade vid varje tillfälle.  

 

I samråd med dåvarande handledare bedömdes det vara en låg risk för att deltagarna skulle 

påminnas om akuta vårdsituationer som ej gått bra. Därav gjordes bedömningen att det inte 
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behövdes någon beredskap inför intervjuerna i form av exempelvis kuratorskontakt. Under 

och efter att intervjuerna genomförts upplevdes ingen av informanterna ha upplevt något som 

skulle medfört obehag. Skulle frågorna varit formulerade på annat sätt, eller ifall det hade 

varit annat än just kommunikation som undersöktes, hade detta kunnat medföra en högre risk.  

Utifrån de forskningsetiska principerna gjordes avvägning att nyttan i att kunna identifiera 

kompetens för att stärka specialistsjuksköterskan i kommunikation med barn i en akut 

situation övervägde eventuellt obehag hos informanterna.  

 

Under analysprocessen var det i ett fall då det inte framkom några koder/data till en 

subkategori och denna togs bort. Då ingen data framkom i denna kategori ses ingen risk med 

att denna togs bort. Att helt utesluta data som är relevant för syftet från kategorier eller från 

slutresultatet för att det är svårt att hitta en passande kategori får inte göras när man analyserar 

med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Tillsammans med handledare har 

författaren gjort bedömning att ingen viktig information ur grundmaterialet gått förlorad. En 

begränsning är att studien utförs med deltagare enbart arbetandes på en akutmottagning och 

från två ambulansstationer. Det hade varit intressant att utföra fler intervjuer på andra 

akutmottagningar och ambulansstationer för att se om annan erfarenhet eller ny information 

skulle visat sig. Ett utökat antal deltagare var dock inte möjligt inom tidsramen för denna 

studie. Akutmottagningarna var inriktade mot vuxenvård, men dit hänvisades även kirurgiska 

och ortopediska barn. 

 

På akutmottagningen och inom ambulanssjukvården är besöken många gånger oplanerade då 

det ofta är en akut vårdsituation. Detta kan ge begränsade resurser i förberedelser för barnet 

inför besöket, vilket kan påverka barnet negativt dels då ett barn som är rädd kan ha svårare 

att kommunicera (Salmela et al., 2011). En liknande situation kan uppstå om barnet besöker 

en barnakutmottagning eller en jourcentral. Skillnaden med en barnakutmottagning som 

bemannas med specialistsjuksköterskor för barn är att personalen kan ha mer kunskap och 

erfarenhet av att kommunicera med barn. Det som stärker möjligheten till överförbarheten 

mellan vårdmiljöerna på akutmottagning och ambulanssjukvård med en barnakutmottagning 

och en jourcentral är att de måste skapa en kontakt med barnet och tvingas till att anpassa sig 

utifrån den situationen de befinner sig i. Oavsett om mottagandet av ett barn sker på en 

akutmottagning, inom ambulanssjukvård, på en jourcentral eller på en barnakutmottagning 

kan inte alla barn tas emot och bemötas på samma sätt. Varje möte sker med en individ som 

skall mötas utifrån detta, oavsett kontext runt om. 

 

Skillnader i akutmottagningen och ambulansens vårdmiljö kan påverka ingången som 

används för att bemöta barnet. När barnet med föräldern åker till akutmottagningen kan 

föräldern ha möjlighet att förbereda barnet på att den kommer träffa andra människor. Den 

möjligheten begränsas i ambulansens vårdmiljö då de ofta kommer hem till patienten eller till 

den miljön patienten befinner sig i för stunden. Detta ger mindre möjlighet till förberedelse 

inför mötet med utomstående. Det som ändå stärker möjligheten till överförbarheten mellan 

dessa två olika vårdmiljöer är att båda måste skapa en snabb kontakt med barnet och tvingas 

till att anpassa sig utifrån den situationen de befinner sig i.  

 

I studien har de fyra kvalitetskriterierna tillförlitlighet, giltighet, överrensstämmelse och 

överförbarhet använts (Lincoln och Guba, 1985). Genom förtroende ökar förståelsen mellan 

intervjuaren och deltagaren. Att tolkning av data är trovärdigt handlar om tillförlitlighet, att 

det finns ett förtroende för riktigheten av fynden. Detta kan skapas genom förtroende, vilket 

ökar förståelsen mellan deltagaren och intervjuaren (Lincoln & Guba, 1985). Innan 
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intervjuerna småpratade intervjuaren med deltagarna, detta för att intervjuaren skulle få 

möjlighet att känna in deltagaren samt för att få deltagaren att känna sig tryggare. 

Att deltagaren känner igen sig i resultatet handlar om tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985). 

Tillförlitligheten kan påvisas efter att studien är färdigställd genom att deltagarna får ta del av 

studiens resultat. Studenternas och författarens motivation, fördomar och intresse påverkar 

resultatet, detta handlar om studiens grad av neutralitet, alltså giltighet. För att styrka detta har 

studenterna och författaren tagit hänsyn och varit medvetna till deras förförståelsen genom 

hela studien. Förförståelsen diskuterades mellan studenterna under arbetes gång, och mellan 

författaren och handledare. Att studien kan upprepas igen och att resultatet är konsekvent 

handlar om överrensstämmelse. För att uppnå detta har det i studiens delar diskuteras mellan 

studenterna och mellan författaren och handledare. Att studiens resultat kan användas i andra 

kontexter handlar om överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). Studien är genomförd i två olika 

län på tre olika kommuner på tre olika arbetsplatser för att få en bred överförbarhet. 

I studien har en hög validitet eftersträvats. Kvaliteten på intervjuguiden testades genom en 

pilotintervju, detta för att se att metoden var användbar för studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann 2014). Transkriberingarna lästes av båda studenterna flera gånger. 

För att stärka resultatet har citat valts ut (Braun & Clarke, 2006). Studenternas förförståelse 

kan ha påverkat hur frågorna har ställts till deltagarna, vilka följdfrågor som ställts likväl som 

hur data har analyserats (Graneheim, Lindgren och Lundman, 2017). Författaren har haft detta 

i åtanke genom hela studien. Studenterna hade därför kontinuerlig diskussion mellan sig vilket 

stärker studien. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att specialistsjuksköterskorna i mötet med barn och förälder anpassade sin 

kommunikation för att bygga en förtroendefull vårdrelation. Detta skedde genom att involvera 

barnet, involvera föräldrarna, se och fokusera på barnet, vara ärlig och anpassa till barnets 

behov. Faktorer som försvårade kommunikationen var svårigheterna att skapa ett förtroende 

på kort tid, att första intrycket gjort att specialistsjuksköterskorna inte hamnade rätt från 

början. Andra faktorer som försvårade kommunikationen kunde vara att barnet var skadat, 

rädsla eller att barnet var oroligt vilket kunde försvåra specialistsjuksköterskans möjlighet att 

nå fram i sin kommunikation till barnet.   

 

Den genomgående strategin som beskrevs av specialistsjuksköterskorna var att i den akuta 

situationen ge barnen tid, göra dem trygga i situationen och att kommunicera på barnets nivå.  

Specialistsjuksköterskorna beskrev hur de använde hjälpmedel som exempelvis nallar, 

leksaker, såpbubblor, böcker eller att samtala för att minska barnets rädsla inför behandlingar 

som kan upplevas smärtsamma. Barnet kan använda sig av favoritleksak, föräldrarna eller 

sjukvårdspersonal för att hantera sina rädslor (Salmela, Salanterä, Ruotsalainen & Aronen, 

2010). Specialistsjuksköterskorna beskrev hur de själva försökte vara lugna för att barnet 

skulle bli lugnt och tryggt. Detta är en metod som kan användas, genom användande av sin 

personlighet, sitt beteende och sitt kroppsspråk, som ett pedagogiskt verktyg (Nordén, Hult & 

Engström, 2014). Att göra barnet en del av vården ansåg Nordén et al. (2014) vara en balans 

mellan den informationen barnen fick och göra dem delaktiga i vårdandet. Deltagarna 

anpassade informationen utifrån barnens ålder och utveckling för att uppnå detta, någon som 

inte alltid ledde till att barnet förstod syftet med behandlingen. Faktorer som ansågs påverka 

hur mycket barnet förstod av det som förklarades ansåg vara barnets ålder och den fysiska och 

psykiska mognaden (Nordén et al., 2014). Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård 

skall anpassa informationen till patienten (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). I den här studien beskrev specialistsjuksköterskorna 

hur det kunde vara svårt att ställa öppna frågor, något som beskrivits som en viktig del av 
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personcentrerad kommunikation (Pettersson et al 2018). Specialistsjuksköterskorna valde att 

istället för öppna frågor, ställa slutna frågor för att underlätta för barnet att svara. Detta kan 

ses som ett försök att få barnet delaktigt och en anpassning av sin kommunikation utifrån 

barnets förmåga att ta till sig och förstå informationen (Nordén et al., 2014). Det kan därmed 

sägas fylla syftet med en personcentrerad kommunikation, även om frågorna inte var öppna. 

 

Specialistsjuksköterskorna beskrev hur svårt det kunde vara att kommunicera med barn och 

föräldrar, något som också beskrivs av Cottrell et al., (2014). Informationen kunde istället 

riktas mot föräldrarna eller syskon när barnet inte förstod. Tillit till familjemedlemmar kan 

behövas för att kommunicera med barnet (Cottrell et al., 2014, Bentley, 2005). Föräldrar kan 

uppleva kommunikationsproblem när de känner att de inte får väsentlig information kring vad 

som händer kring deras barn (Roden, 2005). Föräldrarna kan ge barnet tips kring hur de ska 

bete sig, för att hjälpa barnet under vårdandet. Detta kan också bli negativt när föräldrarna 

sätter press på hur barnet skall bete och uppföra sig där vissa beteenden inte ses som 

acceptabla av föräldern (Bentley, 2005). Specialistsjuksköterskorna beskrev hur de 

informerade föräldrarna så de kunde föra informationen vidare till barnet när denna ej kunde 

ta till sig av informationen. Om inte föräldrarna hade förklarat deltagarnas frågor till barnet 

hade det varit svårare att få samarbetet att fungera (Bentley, 2005). Att ge patienten kontroll 

över situationen ses som viktig del i personcentrerad kommunikation (Pettersson et al., 2018). 

En central del i personcentrerad kommunikation är att prata med patienten (Pettersson et al., 

2018). Att inte kunna kommunicera tillsammans med barnet kan ses som ett avsteg från den 

personcentrerade kommunikationen. Att istället rikta samtalet till föräldrar eller syskon när 

barnet själv inte kan kommunicera kan ses som ett sätt att ändå använda sig av en 

personcentrerad kommunikation. 

 

Specialistsjuksköterskorna ansåg att hjälpmedel i form av exempelvis såpbubblor var en 

tillgång när kontakt skulle skapas med barnet de vårdade. Författaren tror att det kan vara 

begränsat med vilka hjälpmedel som finns tillgängliga för specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvård vilket kan ställa högra krav på att ändå kunna etablera en bra 

kommunikation med barnet.  

 

Specialistsjuksköterskorna i denna studie beskrev hur det kunde vara svårt att kommunicera 

med barn noll till sex år i akuta situationer. Något som beskrivs som svårt och utmanande med 

ett barn som inte själv kan tala för sig eller beskriva sina symtom (Cottrell et al., 2014).  

Svårigheterna med att ta anamnes från ett barn som ej själv kan lämna bra anamnes bidrog till 

att specialistsjuksköterskorna kände sig hjälplösa. En tidigare studie visade att sjuksköterskor 

kunde oroa sig för situationer som involverade barn, då sjuksköterskorna kunde känna press 

från föräldrarna (Svensson & Fridlund, 2008). Specialistsjuksköterskorna beskrev 

svårigheterna med uppstressade föräldrar i kommunikationen med barnet. Att inte enbart 

behöva vårda barnet utan även hantera föräldrarna beskrevs som att ha ytterligare en patient 

(Cottrell et al., 2014). I denna studie framkommer att specialistsjuksköterskorna tyckte det 

kunde vara svårt att skapa ett förtroende och bygga en relation på kort tid. Inom ambulansen 

kan faktorer påverka så att tidsåtgång är begränsad, exempelvis ifall barnet ligger utomhus i 

en ogynnsam miljö eller att barnet är kritiskt sjukt eller skadat och behöver snabb transport till 

sjukhuset. Att inte tvinga sig på föräldrarna och barnet ansågs vara av vikt, istället försöka 

känna av situationen för att det skulle bli en bra upplevelse för barnet och föräldrarna. 

Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård ansvarar för att behandling och omvårdnad 

sker utifrån patientens värdighet och autonomi (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor 

och Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). En öppen fråga för att starta samtalet kan det ses 

som att specialistsjuksköterskorna försöker att skapa en bra upplevelse genom att inte tvinga 
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sig på barnet utan att känna av situationen och anpassa sig utifrån situationen. Detta kan ses 

som ett sätt att inleda det första mötet med en introduktion och inte genom att direkt ge sig på 

barnet (Pettersson et al., 2018). Specialistsjuksköterskorna beskrev hur ett enkelt språk 

användes utan möjlighet till allt för mycket valmöjligheter, där det i personcentrerad 

kommunikation är av vikt med öppna frågor som uppmuntrar till berättande (Pettersson et al., 

2018). Författaren anser att specialistsjuksöterskorna ska använda sig av ett enkelt språk som 

är anpassat till barnets mognadsnivå. Detta för att göra barnet delaktig i sin vård. 

 

Resultatet visar att specialistsjuksköterskorna anpassade sin kommunikation i mötet med barn 

och föräldrar för att bygga en förtroendefull vårdrelation. Detta skedde genom att involvera 

föräldrarna, se och fokusera på barnet, vara ärlig och att anpassa informationen till barnets 

behov. Författaren tror att om specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård lyckas bygga 

en förtroendefull vårdrelation till barnet och föräldrarna, kan detta göra det lättare att uppnå 

barnkonventionens grundläggande principer. I barnkonventionen framkommer att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Det står även om barnets 

rätt att få uttrycka sina åsikter och att dem skall beaktas i alla frågor som berör dem (Unicef, 

1989). I kompetensbeskrivningen står det att specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

ska ansvara för att omvårdnad och behandling utförs utifrån patientens autonomi, rättigheter 

och värdigheter (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Barnkonventionen kommer att bli lag år 2020 i Sverige. Detta 

är en liten del av vad barnkonventionen handlar om, och detta belyser varför denna studie är 

viktigt.  

 

5.4. Slutsatser och kliniska implikationer  
Den här studien har visat att det kan vara en stor utmaning för specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård att i en akut vårdsituation anpassa sin kommunikation för att bygga en 

förtroendefull vårdrelation med barnet och föräldrarna. Att medvetet involvera barnet och 

föräldrarna, anpassa sin information till barnets nivå och att ta sig tid att använda en 

personcentrerad kommunikation kan bidra till att skapa en tillitsfull och trygg vårdrelation. 

Specialistsjuksköterskan bör undvika att stressa och undvika komplicerat språk.  

 

Barnkonventionen kommer att träda i kraft i Sverige år 2020. Den handlar om att barnets 

bästa ska utgås ifrån vid alla åtgärder som rör barnet. Det står även om att barnets rätt att få 

uttrycka dess åsikter och att dem skall beaktas i alla frågor som berör dem. Åsikterna skall 

beaktas med hänsyn till barnets mognad och ålder (Unicef, 1989). Specialistsjuksköterskan 

inom ambulanssjukvård ansvarar även för att behandling och omvårdnad sker utifrån 

patientens värdighet och autonomi (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Barnen som vårdas av specialistsjuksköterskan skall alltså 

vårdas utifrån detta. Studiens resultat kan därmed öka ambulanssjuksköterskors förmåga att 

etablera en personcentrerad kommunikation och därmed skapa bättre förutsättningar för en 

trygg och säker vårdrelation, även i akuta vårdsituationer och komplexa vårdmiljöer. 

 

5.5 Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning skulle vara att gå vidare med en observationsstudie för att 

undersöka hur specialistsjuksköterskan gör för att kommunicera med barn och hur det 

överensstämmer med denna studies resultat. Att intervjua barnsjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvård skulle kunna vara av intresse får att se om det skiljer sig i 

kommunikationen med barn. Inom specialistsjuksköterskeutbildning för hälso-och sjukvård 

för barn och ungdomar är kommunikation med barn en del av utbildningen vilket borde ge 

bättre förutsätningen kunskapsmässigt för en god kommunikation med barn. 
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Att göra en studie med föräldrar och/eller barn som har varit med om en akut vårdsituation 

skulle kunna var intressant för att se vad dem upplevde fungerande eller inte fungerande i 

kommunikationen. Detta skulle kunna genomföras med antingen en intervjustudie eller en 

enkätundersökning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du haft vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom akut- eller 

ambulanssjukvård? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på akutmottagning/ inom ambulanssjukvården? 

 

Huvudfrågor  

Kan du berätta om en akut situation där kommunikation mellan dig och ett barn i åldern 0–6 

år fungerat bra? 

 

Kan du berätta om en akut situation där kommunikation mellan dig och ett barn i åldern 0–6 

år fungerat mindre bra? 

 

Har du några tips eller råd på hur man kan förbättra kommunikationen i en akut situation med 

ett barn 0–6 år, till exempel om du skulle ge tips till en ny kollega?  

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du/vill du utveckla ditt svar? 

Hur löste du situationen? 

Hur tänkte du då? 

Hur agerade du då? 

 

 


