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Abstract  

Background: In the prehospital care it is required to have at least one nurse who is competent 

to give medicine and collect information about the patients’ status to be able to identify needs 

.One way to assess the acute need of care is using triage where patients are prioritized based 

on their need of emergency care. It emerges from studies that show that nurses in prehospital 

care feel anxious about caring for children and that they believe their skills will not be 

sufficient.  

Objective: To describe and compare the ability to assess the child's acute care needs among 

nurses in the ambulance service. 

Method: A quantitative cross-sectional study with descriptive and comparative design was 

implemented. Inclusion criteria for this study were all nurses, regardless of education in 

ambulance care, in two counties in central Sweden. An electronic questionnaire was sent to 

203 nurses in ambulance services in two counties in central Sweden. A response rate of 35% 

was obtained (n = 71).  

Results: The majority of the nurses estimated their own ability as less good to good to 

evaluate infants and preschool children's acute care needs. A large part of the nurses estimated 

their capacity to be best to assess adolescents and school children's acute care needs. A 

difference depending on the nurse’s level of education in assessing preschool children´s and 

school children's acute care needs where seen. A significant difference was seen regarding 

how nurses rated their ability to assess the need of the child depending on the age of the child.  

Conclusion: There are differences regarding how nurses estimate their ability to assess 

children's acute care needs, depending on the age of the child. It is important that the nurses 

feel they have a good ability to assess children's acute care needs regardless of the age of the 

child. 

 

Key words: care needs, child, emergency medical service, nurse  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom ambulanssjukvården krävs det att det finns minst en sjuksköterska som är 

behörig att kunna ge läkemedel. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att samla in 

information om patientens status för att kunna identifiera behov och därmed besluta om 

behandling. Ett sätt att bedöma akuta vårdbehov är triagering där patienterna prioriteras 

utifrån sitt behov av akutsjukvård. Det framkommer i studier att sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården känner oro för att vårda barn och att de anser sina kunskaper inte vara 

tillräckliga.   

Syfte: Att beskriva och jämföra förmågan att bedöma barns akuta vårdbehov hos 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården? 

Metod: En tvärsnittsstudie med beskrivande och komparativ design genomfördes. 

Inklusionskriterier för studien var alla sjuksköterskor oavsett utbildningsnivå inom 

ambulanssjukvård i två län i Mellansverige. Exlusionskriterier var ambulansstationer som inte 

använder triagesystemet RETTS-p. En elektronisk enkät skickades ut till 203 sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården. En svarsfrekvens på 35 % erhölls (n=71).  

Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna skattade den egna förmågan som mindre bra till 

bra att bedöma spädbarns och förskolebarns akuta vårdbehov. Däremot fanns en skillnad 

beroende på sjuksköterskornas utbildningsnivå i att bedöma förskolebarns och skolbarns 

akuta vårdbehov. En signifikant skillnad kunde ses gällande hur sjuksköterskor skattade sin 

förmåga och barnets ålder. 

Slutsats: Det finns skillnader i hur sjuksköterskor skattar sin förmåga att bedöma barns akuta 

vårdbehov beroende på vilken ålder barnet har. Det är viktigt att sjuksköterskorna känner att 

de har en bra förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov oberoende av vilken ålder barnet 

har.  

 

Nyckelord: ambulanssjukvård, barn, sjuksköterska, vårdbehov 
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1. Bakgrund 

1.1 Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvården i Sverige har på relativt kort tid förändrats. Att arbeta inom 

ambulanssjukvård krävde tidigare ingen utbildning, det enda som krävdes var ett körkort. År 

1968 var första steget mot en sjukvårdsutbildning då personalen erbjöds att gå en tre veckors 

utbildning i sjukvård (Gårdelöv, 2009). Inom ambulanssjukvården i Sverige finns tre 

utbildningsnivåer, dessa är ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor (Suserud & Haljamäe, 1997) 

och specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård eller annan specialitet (Johansson, 

Ekwall & Wihlborg, 2011). Sjuksköterskor har tre års akademisk utbildning och en 

specialistsjuksköterska har ytterligare minst ett års utbildning på avancerad nivå. 

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är behöriga att ge läkemedel vilket inte 

ambulanssjukvårdare är (a.a.). Larmen till ambulansen prioriteras av en larmoperatör. I 

Sverige prioriteras ambulanstransporten utifrån tre skalor. Prio ett är akut livshotande 

symptom eller olycksfall medan prio två är akut, men inte ett livshotande tillstånd. Prio tre är 

övriga uppdrag och där en rimlig väntetid inte kommer att påverka patientens tillstånd (SOFS 

2009:10 kap 5, § 2).  

Vårdgivaren har ansvar för att sjukvårdspersonal inom ambulanssjukvården har rätt 

kompetens för att kunna utföra akutsjukvård (SOFS 2009:10 kap 6, § 1). Idag krävs det att det 

finns minst en sjuksköterska i varje ambulans som är behörig att ge läkemedel. 

Ambulanssjukvården har blivit en viktig del i patientens vårdkedja (Gårdelöv, 2009; Nyström 

& Herlitz, 2009). Den prehospitala vården skiljer sig från sluten vård genom att det inte finns 

några medicinska specialiteter utan istället finns ett vårdteam på två personer varav minst en 

är en sjuksköterska. Mötet med patienten är vanligtvis kort under patientens vårdkedja 

(Nyström & Herlitz, 2009). 

 

1.2 Sjuksköterska inom ambulanssjukvård 

Enligt The American Nurses Association (ANA, 2015) är omvårdnadsprocessen grunden för 

sjuksköterskans arbete. Omvårdnadsprocessen delas in i olika faser. I den första fasen, 

datainsamling, samlar sjuksköterskan in information om bland annat patientens fysiska, 
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psykiska, sociala och kulturella status. Därefter identifieras patientens behov för att minimera 

risker. När behoven har identifierats fastställs kort- och långsiktiga mål som ska genomföras. 

När målen är uppsatta börjar genomförandet av omvårdnadsåtgärder för att uppfylla målen. 

Därefter utvärderas resultatet av omvårdnadshandlingarna (ANA, 2015). Skaug och Andersen 

(2005) menar att sjuksköterskans bedömning av omvårdnadsbehov är att bedöma om 

patienten kan tillfredsställa sina egna grundläggande behov. 

En specialistsjuksköterska ska kunna bedöma och vårda patienter utifrån både vetenskap och 

erfarenhet med stöd av patientens önskan. Det är av betydelse att kunna arbeta självständigt 

och i team (Johansson & Wallin, 2013; Öhrn, 2013). I kompetensbeskrivningen för en 

ambulanssjuksköterska framgår att sjuksköterskan ska kunna identifiera, lindra och förebygga 

ohälsa. Sjuksköterskan ska ha förmåga att triagera patienterna vid en allvarlig händelse 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk Sjuksköterskeförening, 2012). I 

Sverige har triage för läkarbedömning på akutmottagning funnits sedan mitten av 1990-talet 

(Palmquist & Lindell, 2000). Triage är en prioritering av patienter med behov av akutsjukvård 

där olika skalor tillsammans anger den medicinska risken att patienten får vänta på att få en 

medicinsk bedömning (Widgren, 2012; Göransson & von Rosen, 2010). Att använda sig av 

triage för akut läkarbedömning har visat sig vara mer patientsäkert än utan samt att 

sjuksköterskan arbetar mer strukturerat (Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg, 2008). 

Sjuksköterskan ska också kunna göra en bedömning av patientens tillstånd (Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012; Högskoleförordningen 

SFS 1993:100, bilaga 2) utifrån vitalparametrar och utifrån bedömningen besluta om åtgärder 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Suserud, Bruce och Dahlberg (2003a) menar att det viktigaste inom prehospital sjukvård är att 

sjuksköterskan har kompetens att utföra omvårdnaden och medicinska åtgärder. Kontroller av 

bland annat andning och cirkulation hör till bedömningen som sjuksköterskan gör. En viktig 

del i bedömningen är också att se patientens omgivning eftersom den kan ge ledtrådar om vad 

som hänt patienten. Ambulanssjuksköterskan ska dessutom också skapa trygghet och en god 

vårdrelation för att kunna utföra adekvat omvårdnad (a.a.). Information samlas in både från 

patienten och från personer omkring patienten för att skapa en grund i bedömningen. Utifrån 

bedömningen kan beslut bestämmas om vad som ska utföras (Suserud, 2005). När 

ambulanssjuksköterskan fått kontroll över en livshotande situation riktas istället 

uppmärksamheten på att lyssna och bekräfta patienten (Wireklint Sundström & Dahlberg, 

2012). 
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1.3 Att bedöma barns vårdbehov 

 

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn en människa under 18 år. Barnkonventionen nämner 

även att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. I Barnkonventionen beskrivs att barn 

ska ha en säker sjukvård och att barn ska uppnå bästa hälsa (UNICEF, 2009). Barn skiljer sig 

i förhållande till vuxna och små barn i förhållande till stora barn fysiologiskt i flera avseenden 

(Widgren, 2012). Enligt BRIS (Barnens Rätt i Samhället) är barnets grundläggande behov: 

omvårdnad och skydd, kärlek, närhet till båda föräldrarna, stimulans, stöd av att föräldrarna 

sätter gränser, lära sig ta ansvar, bli lyssnad på, rätt till personlig integritet och ha rätten till 

båda sina föräldrar (BRIS, u.å.). Broberg (2011) beskriver barns utveckling i fyra olika 

åldersgrupper. Till spädbarn räknas barn från 0-1 år och som förskolebarn mellan 2-6 år. När 

barnet är mellan 7-12 år är barnet skolbarn och tonåring mellan 13-18 år (a.a.).   

Vissa ambulansverksamheter i Sverige använder triagesystemet RETTS-p för att bedöma ett 

barns akuta vårdbehov. I en svensk studie beskrevs att rätt triagenivå av traumapatienter 

medförde att mer än 800 timmar per år kunde sparas från sjukhusets resurser genom att det 

blev rätt bedömning (Widgren, Nilsson & Örtenwall, 2009). 

RETTS-p är den pediatriska delen av RETTS. RETTS är ett triagesystem som är uppbyggt i 

två delar, en del där vitalparametrarna temperatur, vakenhetsgrad, andningsfrekvens, 

syremättnad, puls och blodtryck mäts och i algoritmer, ESS (Emergency Symtoms and Signs), 

där symtom och anamnes utgör en grund i bedömningen (Widgren, 2012). ”Generellt kan man 

säga att ju yngre barnet är, desto högre är gränsvärdena för både andningsfrekvens och 

hjärtfrekvens, enligt RETTS-p” (Widegren, 2012, s. 47). I en svensk studie framkom att 

RETTS-p har en god reliabilitet genom att sjuksköterskor bedömde på liknande sätt vid 

triagering av barn (Westergren, Ferm & Häggström, 2013).  

1.4 Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn 

Enligt en brittisk studie involverade 10 % av alla ambulanstransporter barn. Av dem var fem 

procent akuta och krävde behandling i ambulansen (Jewkes, 2001). I en annan studie 

framkom att 54 % av ambulanspersonalen ansåg att sannolikheten var hög att någon som inte 

har en utbildning inom pediatrik är den som först möter ett barn (Houston & Pearson, 2010). 

Barn vårdas sällan i ambulans och det kan vara orsak till att ambulanspersonalen inte får 

tillräckligt med rutin att behandla dessa (Houston & Pearson, 2010; Nordén, Hult & 
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Engström, 2014). En svensk studie visade att sjuksköterskorna kände oro inför situationer 

gällande barn (Svensson & Fridlund 2008). I en studie som utvärderade utbildning och 

grundläggande kunskaper beskrev ambulanspersonalen att de var mycket nöjda, förutom när 

det gällde omhändertagande av barn och vid förlossning (Dawson, Brown & Harwell, 2003).  

Barn i olika åldrar har olika behov av stöd och hjälp. Det är därför viktigt att 

ambulanssjuksköterskan kan anpassa kommunikationen till barnets nivå. 

Ambulanssjuksköterskan behöver också förbereda sig för olika situationer som kan hända 

barnet (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003b), då barnets anatomi och fysiologi skiljer sig från 

en vuxen människa och ska behandlas olika (Gaffney & Johnson, 2001; Nordén m.fl., 2014). 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att det var svårt att få en bra anamnes från mindre barn 

eftersom de hade svårt att uttrycka sig. Anamnesen fick istället inhämtas från föräldrarna 

(Svensson & Fridlund, 2008). Ambulanssjuksköterskor kan uppleva en stress och olustkänsla 

när de får larm om ett barn. I en studie beskrevs att vad barnet hade drabbats av påverkade hur 

bekväm ambulanssjuksköterskan kände sig i att vårda barnet (Nordén m.fl., 2014). 

1.6 Från novis till expert 

I sitt praktiska yrkesutövande genomgår sjuksköterskan olika kunskapsstadier enligt Benner 

(2008). Benners (2008) teori kan appliceras på specialistsjuksköterskor då även de är nya i sin 

specialitet. 

I det första stadiet är sjuksköterskan novis vilket innebär att hon/han saknar erfarenhet för att 

kunna prestera i de situationer som uppstår. Detta inbegriper studenter men även 

sjuksköterskor som hamnar i en ny miljö där deras erfarenhet av situationen saknas. En viktig 

del är att sjuksköterskan får vägledning och tid att kunna genomföra sina uppgifter för att 

kunna gå vidare till nästa steg. Nästa stadium är sjuksköterskan en avancerad nybörjare där 

sjuksköterskan precis kan klara av att hantera situationer som denne ställs inför. 

Sjuksköterskan har fått en viss erfarenhet men behöver hjälp av sin handledare för att kunna 

se helheten samt klara av vissa situationer (Benner, 2008). Efter att ha varit avancerad 

nybörjare kommer sjuksköterskan till nästa stadium som betecknas som kompetent. Efter två 

till tre år arbete inom samma område börjar sjuksköterskan planera långsiktigt. 

Sjuksköterskan kan även ha handlingsberedskap för situationer som eventuellt kan uppstå. 

Den kompetenta sjuksköterskan kan dock ha svårt att anpassa sig och arbeta effektivt jämfört 

med sin rutinerade handledare.  
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Nästa stadium har sjuksköterskan blivit skicklig. Det innebär att sjuksköterskan har jobbat tre 

till fem år inom området. Sjuksköterskan har utvecklat ett helhetsperspektiv och har ett 

arbetssätt baserat på erfarenhet vilket ger en djupare förståelse. Den skickliga sjuksköterskan 

har flera olika sätt att hantera och lösa situationer som uppstår mot skillnad mot tidigare 

stadier där färre olika sätt finns att lösa problem. I det sista stadiet är sjuksköterskan expert. 

Experten kan känna igen situationer som uppstår genom tidigare erfarenhet och därefter 

påbörja handlingen utan att behöva tänka igenom alternativa lösningar. Sjuksköterskan kan 

känna igen förstadium till olika situationer som kan uppstå och kan använda sin analytiska 

förmåga i situationer som uppstår och som tidigare inte påträffats (Benner, 2008).  

1.7 Problemformulering 

Inom ambulanssjukvård vårdas barn inte lika ofta som vuxna. Barns fysiologi och anatomi 

skiljer sig i förhållande till vuxna och kräver en annan behandling. Att vårda barn prehospitalt 

kan medföra en oro hos sjuksköterskan bland annat därför att barn inte kan kommunicera på 

samma sätt som vuxna. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården förväntas tillgodose en god 

omvårdnad för patienter i alla åldrar. I dagsläget saknas studier på hur sjuksköterskor skattar 

sin förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov. Det saknas också forskning om det finns 

skillnader i förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov utifrån sjuksköterskors 

utbildningsnivå, kön och yrkeserfarenhet. Det var därför viktigt att beskriva hur 

sjuksköterskor bedömer sin förmåga att skatta barns akuta vårdbehov för att beskriva om 

aktuellt kunskapsläge kan vara tillräckligt eller om sjuksköterskor kan behöva mer 

utbildningsinsatser. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva och jämföra förmågan att bedöma barns akuta vårdbehov hos 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. 

”Förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter” 

(Socialstyrelsen, 2005, s.7). 

2.1 Frågeställningar 

Finns det skillnader med hänsyn till sjuksköterskors utbildningsnivå och yrkeserfarenhet 

avseende förmågan att bedöma barns akuta vårdbehov? 

Finns det skillnader i förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov avseende kön hos 

sjuksköterskor? 
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Finns det skillnader i förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov avseende barnets ålder? 

Vilka hinder och möjligheter finns i bedömningen av barns akuta vårdbehov? 

3. Metod 

3.1 Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design. En tvärsnittsstudie är 

en studie där data samlas in vid ett tillfälle. En deskriptiv design innebär att ett naturligt 

fenomen eller aspekt observeras, beskrivs och dokumenteras (Polit & Beck, 2012). 

3.2 Urval och deltagare 

Inklusionskriterier för studien var alla sjuksköterskor oavsett utbildningsnivå inom 

ambulanssjukvård i två län i Mellansverige. Sju ambulansstationer tillfrågades. 

Exlusionskriterier var ambulansstationer som inte använder triagesystemet RETTS-p. 

Studiedeltagarna valdes genom bekvämlighetsurval utifrån de tillgängliga 

ambulansstationerna i länen. Polit och Beck (2012) menar att vid bekvämlighetsurval väljs de 

första bästa tillgängliga. Verksamhetscheferna för respektive ambulansstation kontaktades via 

mail för inhämtande av samtycke till studiens genomförande på ambulansstationen, se bilaga 

2.  Även telefonkontakt togs om verksamhetscheferna inte svarat på mailet. Sex 

verksamhetschefer gav skriftligt samtycke till deltagande i studien. Enkäten skickades ut till 

203 sjuksköterskor varav 71 svarade vilket gav en svarsfrekvens på 35 %. Enkäter med internt 

bortfall ingår i studien.  

I de 71 besvarade enkäterna framgick att majoriteten av sjuksköterskorna var män och 

medianåldern var 41 år, se tabell 1. Fyra deltagande hade inte uppgett någon ålder. Hälften av 

deltagarna (n=35, 50 %) bedömde barns akuta vårdbehov någon gång i månaden. Majoriteten 

av deltagarna (n=57, 80 %) övade mer sällan än en gång i månaden i sin bedömning angående 

barns akuta vårdbehov. Hälften av sjuksköterskorna (n=37, 52 %) fick utbildning mindre än 

en gång per år i att bedöma barns akuta vårdbehov. Nästan alla sjuksköterskor (n=67, 95 %) 

önskade mer träning i att bedöma barns akuta vårdbehov. En deltagare uppgav inte sin 

arbetsort. En sjuksköterska hade tidigare erfarenhet av att arbeta med barn. 

Tabell 1: Demografiska fakta om studiedeltagarna i studien om sjuksköterskors förmåga att 

bedöma barns akuta vårdbehov 

Variabel 
 

Deskriptiv statistik 

Kön n (%)  
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  Man            55 (77) 

  Kvinna           
 

16 (23) 

Ålder md (range) år 
 

41 (24-61) 

Arbetsort n (%)  

 Landsbygd 5 (7) 

  Tätort 29 (40) 

  Centralort 
 

36 (51) 

Yrkeserfarenhet md (q1, q3) år  

  Sjuksköterska 9 (6-18) 

  Ambulans  8 (2-22) 

  Specialistsjuksköterska 
 

4 (0-8) 

Utbildning n (%)  

Ingen specialistutbildning 19 (27) 

Specialistutbildning ambulans 41 (58) 

Annan specialistutbildning 11 (15) 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de hade specialistutbildning i ambulanssjukvård 

(n=41) medan var femte sjuksköterska (n=19) inte hade någon specialistutbildning, se tabell 

1. Andra specialistutbildningar som deltagarna hade var inom intensivvård (n=1), anestesi 

(n=5), akutsjukvård (n=2), vård av äldre (n=1), distriktsjuksköterska (1) och 

specialistutbildning inom både anestesi och intensivvård (n=1). 

3.3 Enkätkonstruktion 

Datainsamlingen genomfördes i form av en strukturerad elektronisk enkät som innehöll slutna 

flervalsfrågor. Enkäten innehöll 22 frågor, se bilaga 1, och konstruerades utifrån studiens 

syfte, frågeställningar och kurslitteratur. De första 8 frågorna var demografiska data om 

studiedeltagaren som kön, ålder, antal år som sjuksköterska, antal år inom ambulanssjukvård, 

om sjuksköterskorna hade specialistutbildning och ambulansstationens belägenhet. Sedan 

följde frågor om hur ofta bedömning av barns akuta vårdbehov sker och hur ofta 

sjuksköterskorna fick utbildning och övning. Därefter följde fem frågor om hur 

studiedeltagarna skattade sin förmåga genom att bedöma barns akuta vårdbehov i olika åldrar. 
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Intervallen mellan åldrarna på enkäten anpassades efter de olika åldersgrupperingarna 

spädbarn (0-1år), förskolebarn (2-6 år), skolbarn (7-12 år) och tonåringar (13-18 år). 

Förmågan skattades på en fyrgradig ordinalskala 1=inte bra, 2=mindre bra, 3=bra och 

4=mycket bra. Avslutningsvis följde tre öppna frågor där deltagaren själv beskrev med egna 

ord sina kommentarer angående sin bedömning och kompetens av barn. 

För att kontrollera enkätens reliabilitet genomfördes en pilotstudie med 17 sjuksköterskor som 

arbetar inom ambulanssjukvården. Av de 17 sjuksköterskorna var det fyra som besvarade 

enkäten två gånger. Validering av studien gjordes genom att analysera pilotstudien och 

jämföra resultatet med deltagarnas tidigare svar, inga skillnader kunde ses. Enligt Polit och 

Beck (2012) är en pilotstudie en mindre studie av en större studie för att testa att studien 

fungerar. Deltagarna i pilotstudien ingår inte i resultatet.  

3.4 Datainsamling 

Efter att skriftligt samtycke inhämtats från verksamhetscheferna skickades mail med 

studieinformation till enhetscheferna för respektive ambulansstation, se bilaga 3. 

Enhetscheferna vidarebefordrade informationsbrevet till sjuksköterskorna, se bilaga 4, via 

mail där också en länk direkt till enkäten fanns. De hade totalt tre veckor på sig att fylla i 

enkäten. Efter 10 till 14 dagar efter det första mailet skickades en påminnelse. Därefter var 

enkäten öppen cirka en vecka, vilket blev totalt tre veckor som svarsperioden pågick. Några 

av avdelningscheferna hade även på arbetsplatsmöten berättat om studien.  

3.5 Dataanalys 

På de demografiska frågorna fick deltagarna svara enligt nominal- och intervallskala där 

median och kvartiler användes för att beskriva svaren. Eftersom resultatet av de demografiska 

frågorna var snedfördelat användes median och kvartiler för att beskriva svaren. Deltagarna 

fick skatta sin förmåga enligt ordinalskala där inferensstatistik användes för att analysera. 

Enkätsvaren kodades och analyseras i IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 22.0. Alla frågorna delades in i variabler, dessa testades sedan mot frågeställningarna. 

Frågorna delades in i kvantitativa och kvalitativa variabler. Det innebar att numeriska och 

icke numeriska mätvärden registrerades (Ejlertsson, 2012a). Sjuksköterskornas 

yrkeserfarenhet indelades i två kategorier utifrån hur många år de arbetat inom 

ambulanssjukvård <3 år (n=24) och >4 år (n=47). De öppna frågorna analyserades utifrån 

manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att det uppenbara analyseras 

(Graneheim och Lundman, 2004). De öppna frågorna lästes flertalet gånger för att få 
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meningsbärande enheter av texten. När de meningsbärande enheterna var framtagna bildades 

subkategorier som senare blev kategorier. 

För att analysera data om det fanns någon skillnad i förmåga att bedöma barns akuta 

vårdbehov utifrån sjuksköterskors utbildningsnivå användes Kruskal-Wallis test. Med 

Kruskal-Wallis test analyseras skillnader i fler än tre grupper när data är rangordnad. För att 

analysera skillnader mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och förmåga att bedöma barns 

akuta vårdbehov användes Mann-Whitney U test. Med Mann-Whitney U test analyseras 

skillnader när det är två grupper. Mann-Whitney U test användes även för att analysera om 

det fanns skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors förmåga att bedöma barns 

akuta vårdbehov. Enligt Polit och Beck (2012) kan analysering ske med hjälp av Kruskal-

Wallis test och Mann-Whitney U test för att analysera skillnader när ordinalskala används 

(Polit & Beck, 2012). För att besvara frågan om det fanns skillnader i förmågan att bedöma 

barns akuta vårdbehov beroende på barnets ålder användes Freidman test som analyserar 

skillnader mellan mätningar som har en inbördes relation. För att inte förkasta en nollhypotes 

som är sann valdes signifikansnivå α = 0,05.  

 

3.7 Etiska aspekter 

Deltagarna fick information om att ett besvarande av enkäten innebar ett samtycke i studien. 

De fick även information om studiens upplägg, om att det var frivilligt att delta i studien och 

att det gick att avbryta deltagandet när som helst under studien, se bilaga 4. Informationen till 

studiedeltagarna stämmer överens med Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor samt vetenskapsrådets rekommendationer (SFS 2003:460 § 16 och § 17; 

Vetenskapsrådet, 2011). Materialet var anonymt och identiteterna kunde inte härledas till 

enkäterna vilket stämmer med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. Materialet som 

samlades in behandlades konfidentiellt. Endast författarna och handledarna till studien hade 

tillgång till materialet. Verksamhetscheferna fick information om studien, se bilaga 2. Den 

påbörjades inte förrän verksamhetscheferna hade gett sitt skriftliga samtycke. Författarna till 

studien har inte förvanskat data som insamlats och all data som överensstämde med syftet har 

redovisats i resultatet samt att data tolkades rätt utifrån datainsamlingen. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ska inte resultat förvanskas eller manipuleras utan redovisas korrekt 

utifrån det resultat som framkommit vid datainsamlingen. Enligt 2 §, i SFS 2003:460 som är 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor så behövs inte etiskt godkännande 
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sökas om uppsatsen är en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, vilket en 

magisteruppsats är. 

4. Resultat 
Resultatet redovisas i löpande text och tabeller utifrån frågeställningarna om skillnader finns i 

utbildningsnivå och yrkeserfarenhet avseende förmåga, skillnader i förmåga avseende kön och 

skillnader i förmåga avseende barnets ålder. De öppna frågorna redovisas i kategorier med 

citat, om vilka svårigheter samt om sjuksköterskorna anser sig vara mer kompetenta på något 

med anledning av bedömning av barns akuta vårdbehov. 

4.1 Sjuksköterskors skattade förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov 

avseende utbildningsnivå och yrkeserfarenhet 

En skillnad kunde ses i vilken utbildningsnivå sjuksköterskorna hade för hur de skattade sin 

förmåga att bedöma förskolebarn (2-6 år) och skolbarns (7-12 år) akuta vårdbehov (p 0.015-

0.030). Totalt skattade sjuksköterskorna sin förmåga från mindre bra (46 %) till bra (43 %) att 

bedöma spädbarns akuta vårdbehov, se tabell 2.  

Att bedöma spädbarn skattade sjuksköterskorna med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård sin förmåga att bedöma som mindre bra (28 %) till bra (27 %). Av 

sjuksköterskorna utan specialistutbildning ansåg majoriteten att deras förmåga var mindre bra 

(13 %) till bra (10 %).  

Att bedöma förskolebarns akuta vårdbehov skattade majoriteten av alla sjuksköterskor att 

deras förmåga var bra (70 %) medan en femtedel ansåg sin förmåga vara mindre bra (20 %) se 

tabell 2. Majoriteten av sjuksköterskor som hade specialistutbildning inom ambulanssjukvård 

ansåg att deras förmåga var bra (76 %) på att bedöma förskolebarns (2-6 år) akuta vårdbehov. 

För de sjuksköterskor som saknade specialistutbildning ansåg majoriteten att deras förmåga 

var bra (60 %) medan ett fåtal ansåg att deras förmåga var mycket bra (5 %) och inte bra (5 

%).  

Att bedöma skolbarns akuta vårdbehov skattade sjuksköterskorna totalt att de ansåg sin 

förmåga vara bra (80 %), se tabell 2. Det framgick att majoriteten av sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård ansåg sin förmåga vara bra (84 %) när det gällde 

att bedöma skolbarns (7-12 år) akuta vårdbehov. Sjuksköterskorna utan specialistutbildning 

ansåg sin förmåga vara bra (72 %).  
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I bedömningen av tonåringars akuta vårdbehov skattade nästan alla sjuksköterskor att de 

ansåg sin förmåga som bra (56 %) till mycket bra (36 %), se tabell 2. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård skattade sin förmåga som bra (50 %) till mycket 

bra (43 %). Majoriteten av de sjuksköterskor som saknade specialistutbildning ansåg sin 

förmåga vara bra (57 %) och mycket bra (26 %).  

Sjuksköterskornas yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården och sjuksköterskornas skattade 

förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov kunde inga signifikanta skillnader ses (p 0.070-

0.778). 

Tabell 2: Sjuksköterskors skattade förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov 

Variabel  Frekvens  n (%) 

 

Spädbarn 0-1 år 
 

  Inte bra 4 (7) 

  Mindre bra 33 (46) 

  Bra 31 (43) 

  Mycket bra 3 (4) 

 

Förskolebarn 2-6 år 
 

  Inte bra 1 (1) 

 Mindre bra  14 (20) 

  Bra 50 (70) 

  Mycket bra 
 

    5 (7) 

Skolbarn 7-12 år  

  Inte bra 1 (1) 

  Mindre bra 7 (10) 

  Bra 56 (80) 

  Mycket bra 6 (9) 

 

Tonåringar 13-18 år 
 

  Inte bra 1 (1) 

  Mindre bra 4 (6) 

  Bra 40 (56) 



Marcus Larsson Johan Gustafsson  150604 

Seminarieexemplar, får ej spridas 

17 

 

 

4.2 Förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov avseende kön 

Ingen skillnad fanns avseende sjuksköterskors kön när de skattade sin förmåga i de olika 

åldrarna på barnen (p 0.344-0.767). Majoriteten av kvinnliga sjuksköterskor skattade sin 

förmåga att bedöma spädbarns akuta vårdbehov som mindre bra (44 %) till bra (36 %). 

Majoriteten av de manliga sjuksköterskorna skattade sin förmåga som mindre bra (47 %) till 

bra (45 %). En del manliga sjuksköterskor (74 %) och kvinnliga sjuksköterskor (59 %) 

skattade sin förmåga som bra när det gällde att bedöma förskolebarns akuta vårdbehov. 

Nästan alla manliga sjuksköterskor (79 %) och kvinnliga sjuksköterskor (80 %) ansåg sin 

förmåga vara bra när det gällde bedömningen av skolbarns akuta vårdbehov. När det gäller 

sjuksköterskornas förmåga att bedöma tonåringars akuta vårdbehov skattade 54 % av manlig 

sjuksköterskor sin förmåga som bra. Motsvarande skattning för kvinnliga sjuksköterskor var 

66 %. En mycket bra förmåga att bedöma tonåringars akuta vårdbehov skattades av både 

manliga (38 %) och kvinnliga sjuksköterskor (33 %).  

4.3 Skillnader i förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov avseende 

barnets ålder 

Det var en signifikant skillnad mellan hur sjuksköterskornas skattade sin förmåga i relation 

till barnets ålder (p < 0.001). Sjuksköterskorna svarade att de skattade bäst förmåga att 

bedöma tonåringar (md=3, q1=3, q3=4) och förmågan skattades sämre för barn 0-1 år (md=2, 

q1=2, q3=3), barn 2-6 år (md=3, q1=3, q3=3) och barn 7-12 år (md=3, q1=3, q3=3). 

4.4 Möjligheter och svårigheter i att bedöma barns akuta vårdbehov 

I de öppna frågorna beskriver sjuksköterskorna vad de ansåg vara svårt samt vad de ansåg sig 

mer kompetent på med anledning av att bedöma barns akuta vårdbehov. Sjuksköterskorna 

uppgav även vad de ville öva mer på med anledning av barns akuta vårdbehov. Kategorier 

kunde identifieras som möjligheter, svårigheter och kompetens, se tabell 3. 

Tabell 3: Kategorier och subkategorier utifrån de öppna frågorna 

Kategori Subkategori 

Möjligheter Att vara förälder 

Erfarenhet 

  Mycket bra 26 (36) 
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Svårigheter Vitalparametrar 

Kommunikationssvårigheter 

Att vara förälder 

Kompetensbrist 

Kompetens Praktisk kompetens 

Teoretisk kompetens 

 

4.4.1 Möjligheter 

Att vara förälder (n=4) bidrog i kompetensen med anledning av barns akuta vårdbehov. 

”Jag har barnvana från olika åldrar då jag har egna barn”. 

”Jag har egna barn vilket gör att jag kan känna mig trygg i vissa sjukdomar”. 

Erfarenhet (n=7) sjuksköterskorna hade om sjuka barn stärkte deras kompetens om barns 

akuta vårdbehov. 

”Att man har sett många sjuka barn och känner igen det sjuka barnet genom erfarenhet. ”. 

”Jag tror att jag ganska snabbt kan avgöra om barnet är sjukt eller inte”. 

”Andningen, då jag upplever att dessa besvär är vanligast.” 

 

4.4.2 Svårigheter 

Flera sjuksköterskor (n=16) uppgav att de upplevde kommunikationssvårigheter i 

bedömningen av barns akuta vårdbehov.  

”Att inte kunna kommunicera”. 

”Små barn är svåra då de inte alltid kan prata”. 

Sjuksköterskorna uppgav också att det var svårt att veta vad som var normalt och inte normalt 

med vitalparametrar (n=13) för barnen. 

”Svårare att veta normaltillstånd och därför svårare att avgöra vad som är avvikande”. 

”Vad är normala vitalparametrar av puls i samband med gråt och upprivenhet”. 

”Svårare att bedöma barnen som inte är kritiska eller så sjuka. Dom som kan söka annan 

vårdgivare än akuten”. 

Att vara förälder (n=5) var en kategori som identifierades utifrån sjuksköterskornas svar. 

”Jag känner mig tryggare sedan jag fick egna barn, men som nyanställd var det inte roligt”. 
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”Omständigheterna med föräldrar som tror att deras barn är väldigt sjukt vilket gör det svårt 

att få barnet lugnt för en ordentlig triagering”. 

Sjuksköterskornas kompetensbrist (n=14) hade en påverkan i att det var svårt att bedöma 

barns akuta vårdbehov. 

”Risken att missa något allvarligt då deras tillstånd kan förändras snabbt”. 

”Jag har barnkörningar för sällan för att kunna doserna i huvudet”.  

”Det är dålig frekvens på antal sjuka barn. Man har sämre rutin på att bedöma barn, framför 

allt det små”. 

4.4.3 Kompetens 

Sjuksköterskorna önskade mer teoretisk kompetens (n=23).  

”Mer specifikt om små barn. Skillnader i bedömning mellan små barn och större”. 

”Mer tid på utbildningsdagar med föreläsningar av personal som jobbar med sjuka barn 

dagligen.”. 

”Lära sig mer att bedöma tillstånd hos barn som är så små att det inte går att kommunicera 

med dessa verbalt”. 

”Mer tid på utbildningsdagar med föreläsningar av personal som jobbar med sjuka barn 

dagligen.”. 

Sjuksköterskorna uppgav att de ville ha mer praktisk kompetens (n=19) avseende 

bedömningen av barns akuta vårdbehov.  

”Övningar med sjukdomsfall eller trauma. Praktiska övningar bl.a. med teori”. 

”Det är relativt långt mellan vårdtillfällen av barn så det behövs övas för att få kontinuiteten” 

”Öva mer på att få en klinisk blick dvs. få mer erfarenhet av att se sjuka barn”. 

”Praktisera vid barnavdelning skulle underlätta då det skulle ge mer kontinuitet”.  

4.7 Resultatsyntes 

Resultatet visar att utbildningsinsatser behövs eftersom sjuksköterskor skattade sin 

bedömning om barns akuta vårdbehov som mindre bra. Ytterligare utbildningsinsatser kan 

vara nödvändig då sjuksköterskor också skattade sin förmåga att bedöma yngre barns akuta 

vårdbehov inte lika bra som tonåringars vårdbehov. Orsaken kan vara 

kommunikationssvårigheter med de yngre barnen, föräldraskapets olika påverkan och brist på 

erfarenhet att bedöma yngre barns vårdbehov. Därför bör både teoretisk och praktisk 

utbildning inriktas mot bedömning av de yngre barnen för att stärka sjuksköterskornas 

förmåga i att bedöma yngre barns akuta vårdbehov. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

Att använda deskriptiv statistik för att påvisa demografiska fakta om studiedeltagarna och 

resultat ökar den externa validiteten utan att behöva avslöja identiteten på deltagarna (Polit & 

Beck, 2012). Polit och Beck (2012) menar också att redovisning av deskriptiv statistik gör att 

den som läser studien kan granska om det är adekvat information utifrån populationen som 

beskrivs. Att använda inferens statistik gör att det går att dra slutsatser om populationen och 

att andra personer ska kunna använda samma data och få liknande resultat (Polit & Beck, 

2012). 

Då någon tidigare validerad enkät inte fanns att tillgå som passade den genomförda studiens 

syfte konstruerades en enkät. Den testades för att ge studien högre validitet och reliabilitet. 

Att genomföra pilotstudien två gånger ökade reliabiliteten eftersom det då gavs en stabilitet i 

studien genom att testa att instrumentet gav samma svar från samma deltagare vid upprepade 

tillfällen. I pilotstudien gavs deltagarna möjlighet att ge kommentarer om frågornas relevans 

och uppbyggnad. Synpunkterna som inkom var att frågorna var bra och tydliga. Därmed 

ökades validiteten genom att frågorna uppfattades mäta det som avsågs. Användandet av test-

retest reliabilitet på ett instrument ger en ökad reliabilitet (Polit & Beck, 2012). För att minska 

risken för interna bortfall kan användandet av obligatoriska frågor i en elektronisk enkät 

medföra att deltagaren måste svara på bestämda frågor för att registrera enkäten. 

Obligatoriska frågor kan istället medföra att det blir en ökad risk för externt bortfall (Hultåker, 

2012). Det alternativet valdes bort för att deltagarna själva skulle få bestämma vilka frågor de 

ville svara på vilket kunde medföra att deltagarna inte vill delta i en enkät om de måste svara 

på frågor.  

Att använda en elektronisk enkät istället för en enkät i pappersformat valdes för att nå ut till 

en större population snabbare då datainsamlingen skedde under en begränsad tid. Det var dels 

lättare att distribuera enkäterna och enkäten blev mer lättillgänglig för deltagare som arbetar 

på flera arbetsplatser. Även omkringliggande stationer kunde komma åt enkäten utan att 

behöva vara på ambulansstationen som en eventuell pappersenkät hade skickades till. Syftet 

med detta var att minska bortfallet. Att använda mail ger lägre svarsfrekvens än vid att 

använda pappersformat då det finns större risk att glömma bort den elektroniska enkäten än 

att ha ett papper i handen. Däremot underlättas utskickandet av påminnelser (Hultåker, 2012). 

Det beaktades att en elektronisk enkät skulle kunna leda till en lägre svarsfrekvens. Då en 
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elektronisk enkät är mer lättillgänglig bedömdes det ändå ge en bra svarsfrekvens, samt att det 

var enklare att skicka ut påminnelser.  

För att minska det externa bortfallet följdes Polit och Becks (2012) rekommendationer att 

informationsbrevet ska vara kort, tydligt och fånga deltagarnas uppmärksamhet. För att 

minska risken för bortfall valdes att enhetscheferna skickade ut mailet. Ett mail från chefen 

kan anses vara viktigt och bidra till att alla läser informationen istället för om det kommer 

från någon okänd. Genom att enhetscheferna skickade ut informationsbreven med enkäten 

hamnade breven inte i brandväggar eller skräppost. Bortfall inom elektroniska enkätstudier 

kan bero på att deltagarna inte kan öppna mailet på grund av interna säkerhetsprogram (Polit 

& Beck, 2012).  

För att minska risken för bortfall vid en webbenkät bör enkäten ha mindre antal frågor än en 

pappersenkät då deltagarna inte kan se omfattningen av webbenkäten och därför inte kan få en 

överblick som vid pappersformat (Hultåker, 2012). Att använda en enkät direkt på webbsidan 

utan att behöva installera program eller liknande kan enligt Hultåker (2012) öka 

svarsfrekvensen. Detta medförde att enkäten konstruerades direkt på en webbsida för att på så 

sätt försöka minska det externa bortfallet. För att öka den interna validiteten användes en 

elektronisk enkät för att deltagarna skulle kunna känna sig helt anonyma. Detta skedde för att 

ge studien validitet genom att resultatet inte kunde påverkas av författarnas interaktion med 

deltagarna. Det skulle vara möjligt med en pappersenkät. Det alternativet valdes bort med 

tanke på att deltagarna kunde uppleva att obehöriga kan komma åt pappersenkäten om den 

förvarades i insamlingslåda på ambulansstationen. För att kunna försäkra sig om 

anonymiteten valdes en elektronisk enkät där obehöriga inte kommer åt svaren. Om det gick 

att härleda identiteten skulle det kunna innebära att deltagarna inte svarade helt ärligt på 

frågorna för att eventuellt vilja vara mer kompetent eller göra författarna till studien nöjda. 

Enligt Polit och Beck (2012) ökas den externa validiteten om exkludering inte sker av antalet 

deltagare som passar in på studien och att en minskning av urvalsbias sker om en homogen 

grupp används. Deltagare i enkäter kan försköna sin bild av sig själva och detta problem är 

svårt att göra något åt. Full anonymitet och försiktigt ställda frågor minskar risken för denna 

försköning (Polit & Beck, 2012). Polit och Beck (2012) beskriver att för att uppnå intern 

validitet bör deltagarna inte känna att de ska göra forskare nöjda och att inblandning av 

forskarna inte ska kunna ske. För att öka den externa validiteten, samt att minska risken för 

urvalsbias inkluderas alla sjuksköterskor på alla ambulansstationer i länen. 

Sammanfattningsvis var fördelarna med en elektronisk enkät full anonymitet, lättillgänglighet, 
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lätthet att skicka ut påminnelser, billigare och lättare att distribuera enkäten. Eventuella 

nackdelar med elektronisk enkät kan vara lägre svarsdeltagande än vid pappersenkät. 

Syftet med studien var att jämföra sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta 

vårdbehov. Därför användes slutna frågor. Enligt Polit och Beck (2012) är slutna frågor lättare 

att analysera än öppna frågor. Ejlertsson (2012a) beskriver att det lättare kan uppfattas som ett 

neutralt svar om en fråga har fler av antingen positiva eller negativa alternativ, men då blir det 

svårare att tolka svaren. För att deltagarna inte skulle kunna påverkas att svara ett visst 

alternativ användes inte neutrala frågor. I frågorna om att bedöma sin förmåga fanns det två 

positiva alternativ och två negativa alternativ för att inte något alternativ skulle vara mer 

neutralt än de andra. En styrka i studien var att den har både ett kvalitativ och ett kvantitativt 

perspektiv. Detta ger en generaliserbarhet samt en djupare förståelse i sjuksköterskornas 

förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov. 

Polit och Beck (2012) menar att det kan finnas skillnader i en studie även om studiens p-värde 

inte visar det, alltså ett typ 2 fel. Det betyder att studiens resultat kan vara falskt negativt. I 

studien var det ett lågt svarsdeltagande vilket gör att det inte går att dra säkra slutsatser om 

signifikansnivåer eftersom studien har en låg statistisk power. För att inte förkasta en 

nollhypotes som är sann valdes signifikansnivå 0.05. Att använda signifikansnivå 0.05 

innebär att vid 100 stickprov kommer 5 stickprov att förkasta en sann nollhypotes (Polit & 

Beck, 2012). Det innebär att 95 % skulle ha svarat som i studien om en liknande studie 

gjordes igen. Vid en lägre signifikansnivå behöver det vara en stor variation i stickprovet samt 

nollhypotes för att inte förkasta en sann nollhypotes när det blir en snävare signifikansnivå 

(Ejlertsson, 2012b). Därför valdes signifikansnivå till 0.05 istället för 0.01 då det innebar en 

mindre risk att förkasta en sann nollhypotes när det var en låg svarsfrekvens. Att exkludera 

ambulansstationer som inte använde RETTS-p gjordes för att alla sjuksköterskor skulle ha 

samma förutsättningar för att ge studien bra validitet. 

Det var svårigheter i att få kontakt med verksamhetscheferna för respektive verksamhet. 

Flertalet försök gjordes innan besked om samtycke kunde ges. En verksamhetschef gick inte 

att få kontakt med och därför exkluderades ambulansstationen. Om den ambulansstationen 

varit med skulle det kunnat ha lett till en högre svarsfrekvens, vilket därmed skulle kunnat ge 

en generaliserbarhet. Det skulle även kunna medfört att ett annat resultat då sjuksköterskorna 

skulle kunna ha skattat sin förmåga på ett annat sätt. 
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De öppna frågorna i studien hade en lägre svarsfrekvens än de slutna frågorna (internt 

bortfall). Det låga deltagandet kan ha berott på att deltagarna kan ha ansett att det var svårt att 

ta ställning till något som de själva får beskriva. Enkätstudier som har öppna frågor får en 

lägre svarsfrekvens (Polit & Beck, 2012). Även fast öppna frågor har en lägre svarsfrekvens 

valdes att enkäten skulle avslutas med öppna frågor. Det var för att deltagarna inte skulle 

styras att svara ett på visst alternativ utan kunna fritt berätta. 

Det externa bortfallet i studien var stort (65 %) vilket medförde att stickprovet inte skulle 

kunna vara representativt för populationen genom att deltagarna skulle kunna ha andra 

egenskaper än de i bortfallet. Därför jämfördes stickprovet med en annan studie av Petzäll, 

Tällberg, Lundin och Suserud (2011) för att det inte skulle vara skillnader i stickprovet på 

grund av bortfallsbias och för att se studiens interna validitet. Stickprovet stämde väl överens 

med Petzälls m.fl. (2011) studie. I studien var md = 42 år samt range 24-64 år och i studien av 

Petzäll m.fl. (2011) var md= 42 år samt range 25-65 år. I studien var yrkeserfarenheten inom 

ambulanssjukvård md = 8 år och i Petzälls m.fl. (2011) studie var yrkeserfarenheten md =8 år. 

Detta ses som att stickprovet är representativt för populationen.  

Risken för bias är stor om svarsfrekvensen är mindre än 65 % (Polit & Beck, 2012). Detta 

påverkar studiens reliabilitet negativt. Det var 203 sjuksköterskor som arbetade på stationerna 

men det framgick inte hur många som var sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och hade 

semester. Bortfallet kan därmed vara mindre än vad det faktiskt var. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan en felkälla till bortfall vara att enkäten skickas till fel email adress. Detta kan inte 

garanteras då avdelningscheferna skickade ut enkäterna i massutskick. Det betydde att ny 

personal eventuellt inte var inlagd i systemet och därmed inte kunde få tillgång till enkäten. 

För att öka svarsfrekvensen skickades ett påminnelsemail ut efter 10 till 14 dagar därför att 

det inte gick att styra exakt vilken dag påminnelserna skulle skickas ut av enhetscheferna. I 

påminnelsebrevet skickades länken till enkäten ut igen för att kunna öka svarsfrekvensen. 

Polit och Beck (2012) menar att vid utskick av en påminnelse bör även enkäten skickas ut 

igen därför att deltagarna kan ha förlorat den föregående enkäten.   

Tre studier visar på att sjuksköterskor som själva har barn upplever mötet med barn på ett 

annat sätt än de som inte har egna barn (Gunnarsson & Stomberg, 2009; Svensson & 

Fridlund, 2008; Zengerle-Levy, 2006). Därför kunde det ha varit aktuellt med en fråga i 

enkäten om sjuksköterskorna hade barn. En sådan fråga togs dock inte med på grund av att det 

kunde upplevas för privat. 
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Att använda flera olika arbetsplatser bör göras för att öka generaliserbarheten av resultatet 

(Polit & Beck, 2012). Därför valdes att inkludera ambulansstationer från två län i studien. 

Detta kan ha medfört att svarsfrekvensen varit snedfördelad då ett län kan svarat mer än det 

andra.  

Åldersindelningen gjordes efter Brobergs (2011) indelning av barns åldrar. Det gjordes för att 

få färre frågor. Det skulle bli en större indelning av åldrarna om åldersindelningen skett enligt 

RETTS-p. För många frågor skulle kunna minska svarsfrekvensen. Att använda 

åldersindelningen efter RETTS-p kan innebära att utvärdering sker mer av RETTS-p än av 

förmåga att bedöma med stöd av RETTS-p. Detta medförde uteslutning av de ålderskategorier 

som finns enligt RETTS-p. Eventuellt skulle det också ha kunnat innebära att deltagarna 

ansåg det var svårare att besvara frågorna gällande att skatta sin förmåga. Det är annorlunda 

att bedöma vårdbehovet hos ett barn som är någon månad till ett år gammal.  

5.2 Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att det inte fanns någon signifikant skillnad beroende på vilken 

utbildningsnivå sjuksköterskorna hade. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg sig ha bra 

kunskaper i att bedöma barns akuta vårdbehov men önskade samtidigt mer övning i 

bedömningen. Det kan bero på att sjuksköterskorna har tillräckliga kunskaper om barn men 

att bedömningen inte sker frekvent vilket skapar en osäkerhet. Det framkom i de öppna 

frågorna att sjuksköterskorna inte vårdade barn tillräckligt ofta för att känna sig säkra i 

bedömningen. Det framkom även att föräldrar kan påverka hur ambulanssjuksköterskorna 

upplever sin bedömning av det akut sjuka barnet. Vissa föräldrar kan till exempel hjälpa till 

med kunskap av tekniska produkter, medan andra kan ses som ett störande moment som gör 

det svårare att bedöma det akut sjuka barnet (Nordén m.fl, 2014). 

Nordén m.fl. (2014) beskriver att det som påverkade sjuksköterskans trygghet i att bedöma 

det akuta sjuka barnet var hur de själva hanterade situationen. Barn med feber var oftast 

hanterbart, medan ett barn med hjärtstopp var svårare att hantera (a.a.). Sjuksköterskorna 

inom ambulanssjukvården skulle därför skatta sin förmåga annorlunda beroende på vad som 

hänt och om de upplevde att de hanterade situationen. Det skulle då alltså inte bara vara 

åldern på barnet som spelade roll. I studien skattade nästan alla sjuksköterskor (n=67, 95 %) 

att de önskade mer träning i att bedöma barns akuta vårdbehov. Resultatet kan bero på att det 

finns situationer gällande barn som upplevs som inte hanterbara. En annan anledning till att 

många önskade mer övning kan vara att barn skiljer sig från vuxna fysiologiskt, samt att 
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förekomsten av larm om barn inte är lika vanligt. Enligt Nordén m.fl. (2014) vill 

ambulanssjuksköterskorna känna sig mer förberedda då de fick larm om barn. För att 

förbereda sig gick de igenom behandlingsriktlinjer, normalparametrar, vanliga symtom och 

medicindoser för aktuell ålder.  

Nordén m.fl. (2014) studie visade att ambulanssjuksköterskorna behandlade framförallt 

barnens mest akuta symtom och inte alla eftersom de var rädda att misslyckas. Detta kan bero 

på dålig utbildning och träning hos personalen angående barn. Vuxna får t.ex. smärtlindring i 

en högre grad än barn (Deschamps, 2006; Rutkowska & Skotnicka-Klonowicz, 2015). Något 

som kan bero på att ambulanspersonalen upplever att det är svårt att smärtlindra barn, 

framförallt mindre barn. Andra saker som kan hindra smärtlindringen är svårigheter att sätta 

en venös infart, korta transporter till sjukhus och en rädsla att överdosera opiater (Williams, 

Rindal, Cushman och Shah, 2012). 

Ingen mall för specialistsjuksköterskor som genomgår olika kunskapsstadier i sitt praktiska 

yrkesutövande kunde hittas. Därför valdes Benners teori för sjuksköterskor för att beskriva 

detta. Benners teori kan applicera på denna studie därför att specialistutbildade sjuksköterskor 

även är nya inom som specialister och därmed börjar som noviser. Yrkeserfarenheten inom 

ambulanssjukvården hade ingen betydelse för skattningen av förmåga att bedöma barns akuta 

vårdbehov. Det är ett intressant fynd då Benner (2008) menar att det tar ett par år innan 

sjuksköterskan ska känna sig beredd och ha handledningsberedskap på situationer som kan 

uppstå.  

Det var intressant i studien att ingen av sjuksköterskorna i ambulansen hade en 

specialistutbildning inom barn, medan de hade specialistutbildning inom anestesi, IVA, akut, 

distrikt och till och med vård av äldre. En tanke kan vara att barn sällan förekommer inom 

ambulanssjukvården och därför läggs inte lika stor fokus på det. Om det hade funnits mer 

specialistutbildade sjuksköterskor inom barn kunde resultatet sett annorlunda ut. Det skulle 

kunnat bero på att de specialistutbildade sjuksköterskorna inom barn hade kunnat bidra med 

mer kunskap och övningar vilket kunnat stärka övriga sjuksköterskors förmåga. 

Resultatet visade att kommunikationsbrist var en svårighet i bedömningen av barns akuta 

vårdbehov. I en tidigare studie framkom att många ambulanssjuksköterskor upplever att de 

känner sig oroliga att hamna i situationer med akut sjuka barn. En anledning är att det var 

svårt att få en bra anamnes från ett barn utan istället kommer anamnesen från föräldrarna 

(Svensson & Fridlund, 2008). I den genomförda studien framkom det att beroende på vilken 
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ålder barnet hade fanns det signifikanta skillnader i hur sjuksköterskorna skattade sin förmåga 

att bedöma barns akuta vårdbehov. Procentuellt skattade sig fler sjuksköterskor vara bra till 

mycket bra ju äldre barnet var. Det kan bero på att sjuksköterskorna upplever att bedömandet 

skiljer sig beroende på hur gammal barnet är och att det kan vara svårt att kommunicera med 

yngre barn. Det kan vara att sjuksköterskornas kunskaper om barn skiljer sig åt beroende på 

vilken ålder barnet har. Samtidigt ansåg sig majoriteten av sjuksköterskorna ha bra kunskap 

gällande att bedöma barns akuta vårdbehov. Det kan vara så att sjuksköterskorna har mer 

kunskap om äldre barn då barnen är mer likna vuxna. Det framkommer i en studie att 

sjuksköterskor kände oro över att vårda akut sjuka barn och att en anledning är att larm om 

barn är ovanligt och bedömandet skiljer sig beroende vilken ålder barnet är i (Nordén m.fl., 

2014). Detta styrker denna studies resultat om att sjuksköterskorna skattar sin förmåga sämre 

vid en viss ålder och bättre vid en annan. 

Något som kan påverka sjuksköterskorna vid bedömning av akut sjuka barn kan vara om de 

själva har barn. I studien framkom det att sjuksköterskorna ansåg att ha barn själv stärkte dem 

i deras förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov. De sjuksköterskor som inte har barn kan 

uppleva att bemötandet och känslan av att ta hand om ett barn känns obekvämt. Därför kanske 

de skattar sin förmåga lägre trots om den omvårdnadsmässiga och medicinska kompetensen är 

likvärdig med en kollega som har barn. Zengerle-Levy (2006) menar att sjuksköterskor som 

själva har barn har lättare att ge en god omvårdnad till barnet, samt har förståelse för barnets 

rädslor och emotionella behov. I två svenska studier beskrivs hur ambulanssjuksköterskor 

som var föräldrar själva och åkte på larm om barn relaterade händelsen till sig själv och 

föräldrarnas situation (Gunnarsson & Stomberg, 2009; Svensson & Fridlund, 2008). Om 

sjuksköterskan på ambulansen upplever ett föräldraperspektiv eller att händelsen hänt en själv 

kan detta påverka bedömningen av det akut sjuka barnet och fokus flyttas från barnet till 

föräldrarna. Det kan också vara svårare för sjuksköterskan att fokusera om känslan blir 

personlig vilket också påverkar bedömningen. Svensson & Fridlund (2008) menar att känslan 

hos sjuksköterskan kan bli extra stor om det är något speciellt som relaterar till barnet, t.ex. 

om barnet är tvilling eller om sjuksköterskan själv har tvillingar.  

Sjuksköterskornas kön hade ingen betydelse för hur de skattade sin förmåga att bedöma barns 

akuta vårdbehov. Det kan bero på att det var för få kvinnor med i studien. Hade fler kvinnor 

deltagit i studien kunde resultatet sett annorlunda ut. I ambulanssjukvården är majoriteten av 

sjuksköterskorna män men det börjar bli fler kvinnor som arbetar i ambulanssjukvården. 
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Kvinnor tar ut mer föräldrapenning när deras barn är sjuka än män (SCB, 2014). Att fler 

kvinnor börjar arbeta inom ambulanssjukvården kan stärka sjuksköterskornas förmåga att 

bedöma barns akuta vårdbehov, då kvinnorna vårdar sina egna barn i större utsträckning än 

män. Därmed kan kvinnorna se hur en del av sjukdomar hos barn yttrar sig och kan därför 

bidra med sin kunskap till övriga inom ambulanssjukvården. 

Genom att ha bra utbildningsinsatser som sker regelbundet kommer troligtvis kompetensen att 

öka hos sjuksköterskorna. Detta kommer att öka förmågan att bedöma barns vårdbehov. Det 

framkom i en studie av Widgren m.fl. (2009) att rätt triagenivå kunde spara resurser från 

sjukhuset. Att barnens vårdbehov bedöms på rätt sätt genom att bland annat sjuksköterskorna 

känner att de har förmågan att bedöma barn mycket bra, kommer det att spara resurser från 

sjukhuset. Barnen kommer då hänvisas till rätt vårdnivå, vilket gör att det inte behövs lika 

mycket resurser, vilka kan därmed inrikta sig på andra uppgifter. Andra uppgifter skulle 

kunna vara att fler operationer skulle kunna ske vilket skulle kunna minska vårdköer. Detta 

skulle även spara pengar för landstingen som därmed inte behöver skicka sina patienter till 

andra landsting för operationer. Sjuksköterskorna beskrev att de ville hospitera för att stärka 

sin kompetens. Ett förslag skulle kunna vara att sjuksköterskorna hospiterar på 

akutmottagningar där barn vårdas när det inte finns några uppdrag för ambulansen. Detta 

skulle kunna stärka sjuksköterskornas förmåga genom att bedöma barns akuta vårdbehov mer 

frekvent, samtidigt som resurser sparas på akutmottagningarna och behov av extra personal 

minskar eftersom sjuksköterskorna från ambulansen förstärker upp personalstyrkan. Detta 

skulle även stärka kompetensen för personal på akutmottagningen som kan ta del av 

sjuksköterskorna från ambulansens kompetens och vice versa. 

Endast fyra procent (n=3) av sjuksköterskorna bedömde sin förmåga att skatta barns akuta 

vårdbehov som mycket bra hos spädbarn, respektive sju procent (n=5) hos förskolebarn. Detta 

tyder på att det finns brister i sjuksköterskornas upplevelse av sin kompetens. Ur ett etiskt 

perspektiv känns det oetiskt att barnen i hög grad kan mötas av personal som inte skattar sin 

förmåga lika bra som hos äldre barn. Därför att patienter har förtroende att de som arbetar 

inom ambulanssjukvården är trygga i sin roll och kompetenta i sina bedömningar. Vilket då 

sjuksköterskorna kan ge intryck av när de vårdar barn men egentligen är osäkra. Det som kan 

få sjuksköterskan att vårda barn även om de skattar sin förmåga som inte bra kan vara plikten. 

Sjuksköterskorna kan känna en plikt att vårda alla patienter, vilket gör att de även vårdar 

patienter de känner sig osäkra på att bedöma. Det kan vara att sjuksköterskorna ser 
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konsekvenserna om vad som kan hända om de inte bedömer barnet, även om det inte blir en 

bra bedömning. Det kan även vara att utifrån sjuksköterskornas sinnelag att göra gott som de 

väljer att bedöma barn, även om de inte känner att de har bra förmåga. Även patientsäkerheten 

kan ifrågasättas eftersom sjuksköterskorna skattar sig sämre vid yngre barn i sin bedömning. I 

Barnkonventionen beskrivs att barn ska ha en säker sjukvård och att barn ska uppnå bästa 

hälsa (UNICEF, 2009). Om sjuksköterskorna inte känner sig säkra på sin förmåga att bedöma 

barns akuta vårdbehov, kan inte heller barnkonventionens mål uppfyllas. Resultatet kunde 

varit annorlunda om sjuksköterskorna bedömde varandras förmåga. Det kan vara så att 

sjuksköterskorna är mer kritisk till sin egen förmåga än en kollegas.  

5.3 Slutsats 

Det finns skillnader i hur sjuksköterskor skattar sin förmåga att bedöma barns akuta 

vårdbehov beroende på vilken ålder barnet har. Ju yngre barnet var desto sämre skattade 

sjuksköterskorna sin förmåga och när barnet närmade sig vuxen ålder skattade de sin förmåga 

bättre. Det fanns inga könsskillnader i hur sjuksköterskorna skattade sin bedömning. 

Beroende på om sjuksköterskorna hade en specialistutbildning eller inte fanns skillnader hur 

skattningen av förmåga utföll när det gällde förskole- och skolbarn. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna upplever att de har god förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov 

oberoende på vilken ålder barnet har. Därför är det viktigt att utbildningsinsatser och övningar 

sker för att bedöma yngre barn för att öka förmågan samt att det sker en regelbundenhet 

mellan övningarna. 

5.4 Klinisk nytta 

Den kliniska nyttan med denna studie är att det aktuella kunskapsläget belyses av hur 

sjuksköterskorna upplever sin förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov. Det indikerar att 

tillräckliga insatser med utbildningar och övningar för sjuksköterskorna inte är fullständigt 

tillfredsställande när det gäller att bedöma spädbarn och förskolebarns akuta vårdbehov. 

Denna studie visar att skillnader finns och kan därmed bidra till att rikta in insatserna för 

sjuksköterskorna mot de yngre barnen för att stärka sjuksköterskornas förmåga. Utbildningar 

som skulle kunna ske är övningar i att göra bedömningar av barn med stöd av RETTS-p eller 

scenarioträningar med akut sjuka barn. 



Marcus Larsson Johan Gustafsson  150604 

Seminarieexemplar, får ej spridas 

29 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behöver göras inom detta område. Denna studie fick för stort bortfall för att 

generalisering ska kunna ske. Därför behöver en liknande studie göras med ett mindre bortfall 

för att säkra slutsatser om resultatet ska kunna ske. Den kvalitativa delen med de öppna 

frågorna kan granskas för att göra en ny enkät till en ny studie. Även mer kvalitativa studier 

om vad sjuksköterskornas anser om sin förmåga skulle kunna bidra i förbättringsarbetet och 

ge en djupare förståelse för hur sjuksköterskor ser på sin förmåga. Det skulle även kunna få 

utbildningsinsatser att bli mer specifika mot vad sjuksköterskorna anser vara svårt vid 

bedömningen och bidra till att stärka sjuksköterskornas förmåga.  
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Bilaga 1, Enkät 

Inledningsvis följer ett antal frågor om din bakgrund.  

Endast ett svar per fråga. 

1.  Kön 

Man □ Kvinna □ 

2. Ålder 

…………………………. 

 

3. Är ambulansstationen du arbetar på belägen inom 

Centralort    □ 

Tätort    □ 

Landsbygd    □ 

 

4. Vilken specialistutbildning har du? 

Ingen specialistutbildning    □ 

Specialistutbildning ambulanssjukvård   □ 

Specialistutbildning barn   □ 

Övrigt:……………………………………. 

 

5. Hur många år har Du varit specialistsjuksköterska? 

_______________________________ år 

6. Antal år som sjuksköterska? 

____________________________ år 

7. Antal år inom ambulanssjukvården? 

_____________________________ år 
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8. Hur många år har du arbetat enbart med barn t.ex. på mottagning eller avdelning för barn? 

____________________________ år 

9. Hur ofta bedömer du barns akuta vårdbehov med stöd av RETTS-p? 

Varje arbetspass    □ 

Någon gång i veckan   □ 

Någon gång i månaden      □ 

Mer sällan    □ 

 

10. Hur ofta övar du akut omhändertagande av barn med stöd av RETTS-p i din bedömning? 

Varje arbetspass    □ 

Någon gång i veckan   □ 

Någon gång i månaden      □ 

Mer sällan    □ 

 

11. Hur ofta får du utbildning på att bedöma barns akuta vårdbehov? 

Någon gång i veckan   □ 

Någon gång i månaden   □ 

Någon gång i halvåret      □ 

Mindre än en gång per år   □ 

Mer sällan    □ 

 

12. Vilken typ av utbildning? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………
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13. I vilken grad anser du dina kunskaper vara tillräckliga för att bedöma barns akuta 

vårdbehov? 

Mycket bra    □ 

Bra        □ 

Mindre bra    □ 

Inte bra    □ 

 

Avslutningsvis följer fyra frågor som handlar om hur Du skattar Din förmåga är att bedöma 

barn i olika åldrar samt fyra frågor om Du önskar mer övning i att bedöma barns vårdbehov. 

Markera svarsalternativet i rutan som passar Dig bäst. 

 

14. Hur skattar du din förmåga att bedöma spädbarns (0-1 år) akuta vårdbehov med stöd av 

RETTS-p? 

Mycket bra    □ 

Bra        □ 

Mindre bra    □ 

Inte bra    □ 

 

15. Hur skattar du din förmåga att bedöma förskolebarns (2-6 år) akuta vårdbehov 

med stöd av RETTS-p?  

Mycket bra    □ 

Bra        □ 

Mindre bra    □ 

Inte bra    □ 
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16. Hur skattar du din förmåga att bedöma skolbarns (7-12år) akuta vårdbehov med stöd av 

RETTS-p? 

Mycket bra    □ 

Bra        □ 

Mindre bra    □ 

Inte bra    □ 

 

17. Hur skattar du din förmåga att bedöma tonåringars (13-18 år) akuta vårdbehov med stöd 

av RETTS-p? 

Mycket bra    □ 

Bra        □ 

Mindre bra    □ 

Inte bra    □ 

 

18. Önskar du mer övning i att bedöma barns akuta vårdbehov? 

Ja     □ Nej      □ 

Om nej, gå vidare till fråga 20 

19. Vad anser du att du skulle behöva öva mer för bedömning av barns akuta vårdbehov? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

20. Vad anser du vara svårt vid bedömning av barns akuta vårdbehov? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

21. Finns det något du anser att du är speciellt kompetent på med anledning av att bedöma 

barns akuta vårdbehov? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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22. Finns det någonting du vill tillägga med anledning av att bedöma barns akuta vårdbehov? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, Brev till verksamhetschef 

Hej 

Vi är två studenter vid Örebro universitet som utbildas till specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård. I vår uppsats på avancerad nivå planerar vi att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom ambulanssjukvård. 

Studiens resultat kan innebära ökad förståelse om befintliga insatser inom ambulanssjukvård 

är tillräckliga för att sjuksköterskor ska kunna bedöma ett barns akuta vårdbehov. Resultatet 

kan också öka kunskap om sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom 

ambulanssjukvård. 

Det saknas idag forskning med anledning av bedömning av barns akuta vårdbehov. 

Fysiologiskt skiljer sig, i flera avseenden, barn från vuxna och små barn från större. Eftersom 

barn inte lika ofta som vuxna vårdas inom ambulanssjukvården möter sjuksköterskan inte 

barn lika kontinuerligt.  

Vi planerar att genomföra en elektronisk enkätstudie och vill därför ha ditt samtycke till att 

genomföra studien inom din verksamhet. Att besvara enkäten är frivilligt och tar ca 10-15 

minuter att besvara. Personen och arbetsplatsen kommer inte att kunna identifieras och 

resultatet kommer att presentera på gruppnivå. Den slutgiltiga godkända uppsatsen kommer 

att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som är ett publiceringssystem och 

ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Om det önskas kan den 

slutgiltiga godkända uppsatsen skickas till er.  

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss! 

Tack på förhand! 

 

Johan Gustafsson 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom ambulanssjukvård 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

johguh093@studentmail.oru.se 

 

Marcus Larsson 

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom ambulanssjukvård 

Institutionen Hälsovetenskap 

och medicin 

Örebro universitet 

marlah096@studentmail.oru.se 

 

 

 

Sigrid Odencrants 

Handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och 

medicin 

Örebro universitet 

sigrid.odencrants@oru.se 

019-302133 

 

 

Anne-Marie Wallin 

Handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

anne-marie.wallin@oru.se 

019-303327 

mailto:johguh093@studentmail.oru.se
mailto:marlah096@studentmail.oru.se
mailto:sigrid.odencrants@oru.se
mailto:anne-marie.wallin@oru.se
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Blankett för informerat samtycke från ansvarig verksamhetschef 

Informerat samtycke från ansvarig enhetschef för ambulansstation …………………………. 

 

Godkännande av att få genomföra en studie med syfte att beskriva och jämföra 

sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom ambulanssjukvård 

medgives.   

 

___________________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnunderteckning 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande/ telefon 
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Bilaga 3, Brev till enhetschef 

Hej 

Vi är två studenter vid Örebro universitet som utbildas till specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård. I vår uppsats på avancerad nivå planerar vi att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom ambulanssjukvård. 

Studiens resultat kan innebära ökad förståelse om befintliga insatser inom ambulanssjukvård 

är tillräckliga för att sjuksköterskor ska kunna bedöma ett barns akuta vårdbehov. Resultatet 

kan också öka kunskap om sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom 

ambulanssjukvård. 

Det saknas idag forskning med anledning av bedömning av barns akuta vårdbehov. 

Fysiologiskt skiljer sig, i flera avseenden, barn från vuxna och små barn från större. Eftersom 

barn inte lika ofta som vuxna vårdas inom ambulanssjukvården möter sjuksköterskan inte 

barn lika kontinuerligt.  

Vi planerar att genomföra en elektronisk enkätstudie och har fått samtycke av 

verksamhetschef (Namn) till att genomföra studien inom din verksamhet. Att besvara enkäten 

är frivilligt och tar ca 10-15 minuter att besvara. Personen och arbetsplatsen kommer inte att 

kunna identifieras och resultatet kommer att presentera på gruppnivå. Den slutgiltiga 

godkända uppsatsen kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som 

är ett publiceringssystem och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Om det önskas kan den slutgiltiga godkända uppsatsen skickas till er.  

Vi önskar att du vidarebefordrar vårt brev till samtliga sjuksköterskor som arbetar på 

ambulansstationen. Vi skulle också gärna vilja veta hur många sjuksköterskor som arbetar på 

er ambulansstation. 

Tack på förhand! 

Johan Gustafsson 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom ambulanssjukvård 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

johguh093@studentmail.oru.se 

 

Marcus Larsson 

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom ambulanssjukvård 

Institutionen Hälsovetenskap 

och medicin 

Örebro universitet 

marlah096@studentmail.oru.se 

 

 

 

Sigrid Odencrants 

Handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och 

medicin 

Örebro universitet 

sigrid.odencrants@oru.se 

019-302133 

 

 

Anne-Marie Wallin 

Handledare 

Universitetslektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

anne-marie.wallin@oru.se 

019-303327 

mailto:johguh093@studentmail.oru.se
mailto:marlah096@studentmail.oru.se
mailto:sigrid.odencrants@oru.se
mailto:anne-marie.wallin@oru.se
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Bilaga 4, Informationsbrev till deltagare i studien Sjuksköterskors 

förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom 

ambulanssjukvård 

Hej 

Vi är två studenter vid Örebro universitet som läser specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning mot ambulanssjukvård. I vår uppsats på avancerad nivå planerar vi att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors förmåga att bedöma barns akuta vårdbehov inom 

ambulanssjukvården. Studiens resultat kan innebära ökad förståelse om befintliga insatser 

inom ambulanssjukvård är tillräckliga för att sjuksköterskorna ska kunna bedöma ett barns 

akuta vårdbehov. Resultatet kan också öka kunskapen om sjuksköterskornas förmåga att 

bedöma barns akuta vårdbehov inom ambulanssjukvården. 

Datainsamling består av en elektronisk enkät som handlar om din förmåga att bedöma barns 

akuta vårdbehov. Enkäten som tar cirka 10-15 minuter att besvara skickas till samtliga 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård i två län. Genom att besvara enkäten har 

Du samtyckt till att delta i studien. Ditt deltagande är anonymt och frivilligt och Du besvarar 

de frågor du vill men det är av värde att Du besvarar hela enkäten.  

För att besvara och genomföra enkäten öppnar du bifogad länk. Resultatet kommer att 

redovisas på gruppnivå och arbetsplatsen kan inte identifieras. Efter studiens slut kommer 

enkäterna att förstöras.  

För att komma till enkäten öppna följande länk: 

https://docs.google.com/a/studentmail.oru.se/forms/d/1jB7YlcuFm4nBBM9yJ2qs8x-

VCr6BanmD6-3xz7Gj8ok/edit#  

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 

Tack för din medverkan! 

Johan Gustafsson 

Leg sjuksköterska 

Student 
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Institutionen för 
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Bilaga 5, Påminnelsebrev till studiedeltagare 

 

Hej 

För en tid sedan fick du en förfrågan om att delta i en studie om sjuksköterskors förmåga att 

bedöma barns akuta vårdbehov inom ambulanssjukvård. Det här mailet är en påminnelse till 

Dig som inte besvarat enkäten tidigare. Vi önskar att du besvarar enkäten. 

Genom att besvara enkäten har Du samtyckt till att delta i studien. Ditt deltagande är anonymt 

och frivilligt och Du besvarar de frågor du vill men det är av värde att Du besvarar hela 

enkäten.  

För att besvara och genomföra enkäten öppnar du bifogad länk. Resultatet kommer att 

redovisas på gruppnivå och arbetsplatsen kan inte identifieras. Efter studiens genomförande 

kommer enkäterna att förstöras.  

För att komma till enkäten öppna följande länk: 

https://docs.google.com/a/studentmail.oru.se/forms/d/1jB7YlcuFm4nBBM9yJ2qs8x-

VCr6BanmD6-3xz7Gj8ok/edit#  

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 

 

Tack för din medverkan! 
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