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Sammanfattning   

Ambulanssjuksköterskan ansvarar  för  en avancerad  individanpassad  omvårdnad i  en
oordnad prehospital miljö. Barn skall vårdas av personal som kan möta barnets fysiska
och psykiska behov. Skadehändelser är den vanligaste orsaken till att barn vårdas på
sjukhus  eller  avlider.  I  det  pre  operationella  barnstadiet  (2-7  år)  är  olycksfall  den
vanligaste orsaken till smärta. Forskning har dock påvisat brister i vården av barn med
smärta prehospitalt. Syftet med studien är därför att beskriva ambulanssjuksköterskans
upplevelse av att vårda barn (2-7 år) med smärta relaterat till fysiskt trauma prehospitalt.
Studien har en kvalitativ induktiv ansats och data har inhämtats från sex informanter.
Intervjuerna har bearbetats utifrån en manifest innehållsanalys som presenteras i sub-
kategorier  och  kategorier.  Resultatet  visar  att ambulanssjuksköterskan  möter  barnets
förutsättningar  och  på  ett  följsamt  sätt  möjliggör  förtroende  och  skapar  delaktighet
samtidigt som föräldrarna bejakas. Ambulanssjuksköterskan är följsam i sin bedömning
men kan uppleva svårigheter hos det pre operationella barnet. Ambulanssjuksköterskan
hanterar  och  förstår  konsekvenserna  av  olika  behandlingar  och väljer  metoder  efter
barnet. Intranasala alternativ samt inhalationer av gasblandning med 50 procent Lustgas
och  50  procent  Syrgas  upplevs  gynnsamt.  Samtidigt  påverkade  synen  på  smärta
behandlingen.  Ambulanssjuksköterskan  upplever  barriärer  i  dialog,  rutin,
smärtskattningsskalor samt kunskap och erfarenhet vid barntrauma. Barntrauma upplevs
också  kunna  ge  upphov  till  ångestkänslor.  Samtidigt  var  tilltron  till  den  egna
smärtbehandlingen framträdande. Ambulanssjuksköterskans förfarande möjliggjorde ett
vårdvetenskapligt  vårdande  med  utgångspunkt  i  den  vårdande  relationen  och  gav
adekvat  behandling.  Samtidigt  kunde  svårigheter  i  bedömning,  behandling  och
omhändertagande  orsaka  både  vårdlidande  och  sjukdomslidande  för  barnet.  Därför
förordas  kunskaps-  och  erfarenhetsmässig  fortbildning,  att  fler  icke  invasiva  samt
smärtfria behandlingsmetoder tillhandahålls prehospitalt samt att vidare forskning om
barn och smärta i den prehospitala sjukvården bör bedrivas.

Nyckelord: Barn, Vård, Trauma, Smärta, Ambulanssjuksköterska, Upplevelse.
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INLEDNING

Författarna har en varierande prehospital erfarenhet, men trots detta finns känslan och
uppfattningen hos båda att det alltid mer eller mindre infinner sig en viss olustkänsla då
de tvingas åka på barnlarm, speciellt traumarelaterade. Denna känsla anses uppstå såväl
hos författarna själva som hos prehospital personal i allmänhet. Detta grundar sig på
tanken och känslan att  trygghet  hos ambulanssjuksköterskan är  en viktig  del  för att
kunna  förmedla  och  skapa  de  bästa  förutsättningarna  för  vård  av  barnet  i  syfte  att
minska lidande.

Prehospitalt  möts  barn  i  alla  åldrar  och  författarnas  intresse  rör  alla  de  komplexa
faktorer som återfinns kring barn. Stadiet när barn är mellan 2-7 år ses som särskilt
intressant, då det är här som barns verbala kommunikation påbörjas och tankar om hälsa
och sjukdom börjar ta form. Smärta och sjukdom är ologiskt för dem och de uttrycker
sig  komplext.  Barn  har  även  fysiologiska  skillnader  mot  vuxna  som påverkar  hela
vården. Sammantaget anses barn bjuda på stora utmaningar. Speciellt i det prehospitala
mötet där ambulanssjuksköterskan oftast framstår som ny och främmande, i en ibland
oordnad miljö. Dessutom finns egna barn hos en av författarna i detta åldersspann vilket
gjorde att området upplevdes extra intressant.

BAKGRUND

Ambulanssjukvård
Inom det  upptagningsområde  i  Västra  Götaland  där  denna  studie  är  utförd,  så  står
ambulansverksamheten  sedan  några  år  tillbaks  för  cirka  5  procent  av  de  utförda
uppdragen. Detta  motsvarade  exakt  13655  uppdrag  mellan  perioden  2013-03-15  till
2014-03-14. Under samma period utgjordes 232 uppdrag av barn i åldrarna 2-7 år.  Av
dessa var det 157 barn som avfördes till akutmottagning samt 64 som vårdades eller
bedömdes på plats enligt Olsson². I de regionala standarderna för området finns idag en
målsättning  att  50  procent  av  de  fastanställda  sjuksköterskorna  har  en
specialistutbildning inom området ambulanssjukvård (AmbuAlarm, 2012).

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor  och Svensk sjuksköterskeförening (RAS)
(2012, s. 6, 8-9) specificerar att ambulanssjuksköterskan skall självständigt kunna utföra
och ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad prehospital miljö. Trots begränsade



resurser och pressade arbetsförhållanden skall ambulanssjuksköterskan kunna bedriva
och leda vård med utgångspunkt i patientens individuella behov och komplexa tillstånd.
Ambulanssjuksköterskan skall  kunna förhålla  sig  kritisk till  ny kunskap samt  aktivt
tillämpa evidensbaserad vård.
²Joacim Olsson IT-ansvarig Västra Götalandsregionen, Telefonsamtal 1 april 2014.

Barn

Vanliga trauman hos barn
Svenska  akademiens  ordlista  (Svenska  Akademin,  2006)  definierar  trauma  som  en
skada  genom  yttre  våld  eller  kvarstående  skada  efter  psykisk  chock.  Enligt
Socialstyrelsen (2011, s.  8-11) är skadehändelser den vanligaste orsaken till  att  barn
vårdas på sjukhus eller avlider. Ett trauma är orsaken till att 25 procent av barnen kräver
sjukhusvård. Fallolyckor tillsammans med transportolyckor svarade för tre fjärdedelar
av olycksfallen under åren 2005-2009. Skadorna skedde primärt vid fritidsaktiviteter i
bostadsmiljö  eller  vid idrottsanläggningar  och transportområden.  Små barn skadades
framförallt i hemmet medan förskole- och grundskolebarn skadades utomhus till följd
av fall. Fallolyckor var den vanligaste orsaken till skada i alla ålderskategorier men med
en  ökning  bland  små  barn.  Få  fallolyckor  orsakade  dock  dödsfall  till  skillnad  från
transportolyckor som var den vanligaste orsaken till att ett barn avled.

Barns kognitiva utveckling
Enligt Piaget kan fyra utvecklingsstadier utkristalliseras; 1) det sensomotoriska stadiet,
2) det pre operationella stadiet, 3) de konkreta operationernas stadium, 4) de formella
tankeoperationernas stadium. Dessa stadier följer en bestämd hierarki och fyller olika
funktioner. Det pre operationella utvecklingsstadiet innefattar barn mellan cirka 2 till 7
år, dock med en viss individualitet. Det är först i detta utvecklingsstadium som barns
tankar om hälsa och sjukdom börjar ta form samt att  den verbala kommunikationen
påbörjas. Barnet kan förstå ord som har med sjukdom att göra och de har förståelse för
att de kommer uppleva smärta om de skadar sig. De vet att det finns vårdpersonal och
att  de  kan  behöva  åka  ambulans  till  sjukhus.  Barns  tankar  kring  sjukdom är  dock
ologisk  i  det  pre  operationella  utvecklingsstadiet  eftersom de  ser  sjukdom  som  en
bestraffning med orsak-verkan effekt. Olycksfall är den absolut vanligaste orsaken till
smärta i det pre operationella stadiet och trots att det är lätt att identifiera och behandla
denna smärta,  så är det svårt  att övertyga barn att  genomgå interventioner.  Detta på
grund av att barnet tror att behandlingen av den akuta smärtan också orsakar smärta.
Detta kan leda till att barnet istället förnekar sin smärta (Tamm 2012, s. 179, 185, 192-
195).  Smärtbehandling  till  barn  behöver  dock  inte  framkalla  smärta,  idag  finns  det
administrationsformer av smärtlindrande läkemedel som inte kräver invasiva metoder
(Lundeberg & Roelofse, 2011, s. 274 ).

Barnets rättigheter
Sverige var ett av de första länderna som skrev under FN:s barnkonvention och den här
konventionen sätter barnets bästa i centrum. Utifrån FN:s barnkonvention skrev Nordisk
förening för sjuka barns behov (NOBAB) (u.å.)  en standard för barn och ungdomar
inom hälso- och sjukvården, där det redogörs för riktlinjer för vård av barn på sjukhus.
Applicerbart i ambulanssjukvården är barns rätt till att ha närstående med sig och att



föräldrarna  skall  delges  möjlighet  att  delta  i  vården.  Barn  skall  även  delges
åldersanpassad  information  om  sjukdom och  behandling,  på  ett  sätt  de  kan  förstå.
Dessutom skall  barn  ha  delaktighet  i  beslut  om vård  och  behandling.  Kvalificerad
personal som kan möta barnets fysiska och psykiska behov skall vårda barnet, på ett sätt
som främjar  dess  förståelse,  integritet  och respekt  samt vidta  åtgärder  som minskar
stress.

Barncentrerat vårdande
Rindstedt  (2013,  s.  18)  tolkar  Tillers  definition  av  barnperspektiv;

“Med barnperspektivet tänker jag först och främst helt konkret på hur världen ser ut för
barn. Det är vad barnet ser, hör, upplever och känner som är deras verklighet.“

Salmela, Aronen och Salanterä (2010, s. 721-723) menar att osäkerhet skapas när barn
kommer in i nya situationer och upplever rädsla för okända saker i sin omgivning, nya
personer, sjukdomen, separation från föräldrar samt omvårdnadsprocedurer. Det uppstår
också en  osäkerhet  hos  barn om vårdpersonalen inte  är  ärliga,  vilket  medför  att  de
avvisar hjälp. Barn uttrycker ofta sin rädsla genom ett motsägelsefullt beteende eller
genom att förneka rädslan. Känslan av att känna sig skadad är relaterat till en fysisk
skada eller  att  bli  blottad,  vilket kränker deras integritet  och är något som barn vill
skydda sig ifrån. Barn kan inte heller förstå varför smärtskapande procedurer behöver
genomföras, vilket leder till att de känner sig skadade. En metod för att undvika skada
är att barn kan blunda, gömma sig eller försöka fly. En känsla av otillräcklighet infinner
sig om barn ställs inför orimliga krav eller om de inte lever upp till förväntningarna. Det
uppstår en upplevelse av förlorad självkontroll när barnet inte får bestämma själv vilket
skapar regression och en känsla av hjälplöshet. Vidare innebär känslan av kontrollförlust
och otillräcklighet att barn blir underlägsna på ett beteendemässigt plan. Att vuxna inte
bryr  sig  om  barnets  önskningar  skapar  passivitet,  tystnad  och  minskad  glädje.
McMurtry, Chambers, McGrath och Asp (2010, s. 52) redovisade att vuxnas beteende,
såsom ansiktsuttryck, ordval och tonläge är starkt korrelerad till  barns lidande under
smärtsamma  procedurer.  Jylli  (2008,  s.  99)  beskrev  att  omgivningsfaktorer  som
bemötande påverkar barns smärtupplevelse och att barns utvecklingsnivå kan ge upphov
till att de inte kan förstå att procedurrelaterad smärta har betydelse för deras hälsa.

Barn som vårdas i ett prehospitalt sammanhang
Kendorf (2009, s.  435-436) visade att  vården av barn i  prehospital  miljö inte  är en
daglig företeelse,  varför ambulanssjuksköterskan inte får den vana som krävs.  Detta
tillsammans med oroliga föräldrar skapar en stor prövning för ambulanssjuksköterskan.
Detta bekräftar Richard, Osmond, Nesbitt och Stiell (2006, s.11) som visade att det var
sällan  som  prehospital  personal  fick  möjlighet  att  administrera  läkemedel  eller
genomföra mer avancerade ingrepp på barn. Detta leder till en svårighet att upprätthålla
kompetensen.  Al-Anzi  (2012,  s.11)  lyfter  brister  inom  den  pediatriska  prehospitala
akutsjukvården som brist på expertkunskap, utrustning samt ignorans hos personalen.
Barn är inte små vuxna utan kräver speciella överväganden när det gäller anatomi och
fysiologi.  Patridge (2001,  s.53)  menar  att  barn på en  akutmottagning bör  vårdas  av
barnspecialiserade sjuksköterskor separat från vuxna för adekvat omhändertagande. 
Smärta



Smärtfysiologi, etiologi samt affektiv påverkan
International  Association  for  the  Study of  Pain  (IASP)  definierar  smärta  som;  “An
unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue
damage, or described in terms of such damage.” (IASP, 2011). Smärta är subjektiv och
individuell  vars upplevelse inte kan jämföras mellan människor.  Smärta kan vara av
både långvarig och akut karaktär och kategoriseras därefter. Etiologin av smärtan visar
sig kunna ha nociceptiv, neuropatisk, ideopatisk och psykogen grund. Vidare beskrivs
smärtupplevelsen utifrån tre komponenter; den sensoriska diskriminativa, affektiva och
kognitiva komponenten. Dessa komponenter inkluderar smärtintensitet och lokalisation,
smärtrelaterat  obehag samt smärtans  påverkan på människans handlingar  och tankar
(Norrbrink  &  Lundeberg,  2010,  s.  11).  Smärta  kan  upplevas  trots  avsaknad  av
vävnadsskada varför  utgångspunkten blir  att  utgå ifrån individens egna smärtuttryck
(Jylli, 2008, s. 97). Vid aktivering av smärtsystemet förmedlas smärtimpulser via a-delta
fibrer  och  c-fibrer  från  skadans  lokalisation  till  hjärnan.  Först  när  signalen  nått  de
centrala  delarna  i  hjärnan  blir  smärtan  tolkad  och  medvetandegjord  för  människan.
Detta klarlägger att själva upplevelsen av smärtan har en del i hur smärtan tolkas. En
akut smärta är en varning för skada eller förestående skada, som människan behöver
värja  sig  emot.  Smärtan  ger  ett  stresspåslag  som leder  till  fysiologiska  reaktioner  i
kroppen såsom ökad puls, blodtryck, andningsfrekvens, svettutsöndring samt generell
muskelaktivitet. Tillägg av oro, ångest och rädsla öppnar upp för en starkare och mer
negativ smärtupplevelse (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 12). Jylli (2008, s. 99-100)
beskriver vidare att barns emotionella oro vid en smärtupplevelse ökar smärtan trots
oförändrat stimuli. Barn kan få en negativ påverkan både psykologiskt som fysiologiskt
vid  obehandlad  smärta,  vilket  kan  leda  till  kraftlöshet,  nedstämdhet  och  försämrad
läkning.

Smärtskattning
Smärtskattningsinstrument används för att kvantifiera och mäta smärta men det finns
inte  skattningsinstrument  som klarar  att  hantera alla  typer  av smärta  eller  alla  olika
åldrar (Jylli, 2008, s. 105). Smärtskattning kan ske med hjälp av barnets egen skattning
(självskattning), genom att observera barnets beteende eller genom att fråga föräldern.
Det sistnämnda har lägst validitet och ofta förordas en kombination av självskattning
och observerat beteende (Forsner & Nilsson, 2014, s. 139-159). Baxt, Kassam-Adams,
Nance, Vivarelli-O´Neill och Winston (2003, s. 979) påvisade dock att föräldrar till barn
som  skadat  sig  uppskattade  barnets  smärta  likvärdigt  med  barnets  uppskattning.
Smärtupplevelsen hos barnen var inte strikt korrelerad till skadans allvarlighetsgrad.

Smärtbehandling



Galinski, Picco, Hennequin, Raphel, Ayachi, Beruben, Lapostolle och Adnet (2011, s.
1064) uppgav att svår smärta anges vara starkt relaterat till trauma. Smärta förekom hos
37 procent av barnen inom prehospital sjukvård. Watkins (2006, s. 51, 55) menade att
det finns en signifikant tendens att barnets ålder spelar in huruvida de kommer få en
adekvat smärtlindring prehospitalt.  Barn under 5 år fick ej smärtlindring prehospitalt
samtidigt som barnen mellan 5 och 15 år fick detta i 50 procent av fallen. Detta ledde
till att barnen under 5 år i större utsträckning behövde intravenösa opioider senare på
akutmottagningen.  Swor,  McEachin,  Seguin  och Grall  (2004,  s.  41,  43)  studier  om
frekvensen att använda prehospital smärtlindring visade att få barn (22 procent) fick
smärtlindring  prehospitalt.  Det  ansågs  dock  vara  en  stor  vinst  att  ge  smärtlindring
prehopspitalt,  då  detta  förkortade  barnens  tid  till  smärtbehandling  med  ungefär  60
minuter.  Den  infrekventa  smärtbehandlingen  verifieras  också  i  en  studie  av  Dong,
Donaldson, Metzger och Keenan (2012, s. 109) som påvisade att endast en tiondel av
barnen mellan  0  till  15  år  med  isolerad  fraktur  på  långa  rörben  fick  smärtlindring.
Galinski et al. (2011, s. 1064-1066) påvisade att trots svårigheter att bedöma smärtan
hos barnen till följd av bristande skattningsskalor gavs någon form av smärtlindring i 91
procent av fallen. Trots att barnen upplevde smärtlindring i 84 procent av fallen hade 67
procent  fortfarande  smärta  vid  ankomsten  till  akutmottagningen.  Izsak,  Moore,
Stringfellow,  Oswanski,  Lindstrom och Stombaughs (2008,  s.  182)  studie visade  att
endast  93  av  446  patienter  med  smärta  fick  en  dokumenterad  smärtlindrande
behandling.  De  vanligaste  behandlingsformerna  var  analgetika,  splintning,
såromläggning och distraktionstekniker. Watkins (2006, s. 53) beskrev att den enskilt
största faktorn till bristande användning av Morfin till barn med extremitetsfraktur eller
brännskada var oron att orsaka mer smärta vid injektion. Paul, Marias, Pons, Pons och
Moore  (1999,  s.  455)  visade  att  möjligheterna  att  behandla  barn  efter  ett  trauma
motsvarade möjligheterna hos vuxna. Vid mindre trauman fick barn under 12 år mer
sällan en intravenös infart. Hennes, Kim och Pirrallo (2005, s. 32) identifierade att barn
fick mindre smärtlindring än vuxna med motsvarande skador. Förklaringen till detta var
att personalen ej kunde bedöma smärtan hos barnet. Trots detta ansåg personalen att de
hade kompetens att behandla smärta hos barn. Personalen dokumenterade inte heller
adekvat och endast 4 procent av barnen hade dokumenterade smärtpoäng. Detta styrks i
en studie av Izsak et al. (2008, s. 182) som visade att endast 1 av 696 journaler påvisade
adekvat användande av smärtskattningsskala för barn. Hos barn där smärta konstaterats
saknades  det  i  85  procent  av  fallen  adekvat  dokumentation  om interventioner  och
smärtbedömning. Watkins (2006, s, 55) menade att ambulanspersonalen saknar adekvat
träning och utrustning för att på ett korrekt sätt kunna bedöma och behandla smärta hos
barn. 

Farmakologisk behandling
Bendall, Simpson och Middleton (2012, s. 425-426) visade att smärtlindring ofta gavs
genom inhalation av medicinsk gas. Ambulanspersonalen var mindre benägen att  ge
opioider till barn och kvinnor jämfört med till män. Om barnen fick analgesi var det mer
sannolikt  att  barnen  fick  intranasalt  Fentanyl  än  intravenöst  Morfin.  I  studien  av
Galinski et al. (2011, s. 1065) var den mest använda analgetikan Paracetamol, Morfin,
Nalbuphine och gasblandning med 50 procent Lustgas och 50 procent Syrgas. Opioider
gavs oftast till dem med svårast smärta. Smärtlindringen gavs antingen separat eller i
kombination. Watkins (2006, s. 53) uppger dock att inhalation av gasblandning med 50



procent  Lustgas  och 50 procent  Syrgas  på  små barn tenderar  till  att  fungera dåligt.
Trolig orsak till detta är att yngre barn sannolikt hanterar lustgasutrustningen mindre
effektivt än vuxna. En annan studie har dock visat att intranasalt Fentanyl i jämförelse
med intravenöst  Morfin var  effektiv  smärtlindring hos  barn med frakturer  (Borland,
Jacobs, King & O’Brien, 2007, s. 335). Bendall, Simpson och Middleton (2010, s. 158)
studie  på  barn  mellan  5  och  15  år  påvisade  att  intravenöst  Morfin  och  intranasalt
Fentanyl gav likvärdig smärtlindring. En kombination av både Morfin och Fentanyl gav
ingen  ökad  smärtlindringseffekt.  Vidare  påvisade  denna  studie  att  inhalation  av
Methoxyflurane  var  mindre  effektivt  än  både  intravenöst  Morfin  och  intranasalt
Fentanyl  men  kan  ändå  anses  som en  effektiv  smärtlindrande  behandlingsmetod.  I
relation till detta menar Kimland, Nydert, Odlind, Böttiger och Lindmalm (2012, s. 772,
777) att trots att barn har olika fysiska förutsättningar gentemot vuxna och deras kropp
är under utveckling, så ordineras läkemedel nästan uteslutande efter studier gjorda på
vuxna.  Hälften  av  de  läkemedel  som  användes  på  svenska  sjukhus  saknade
dokumentation om barn.

Icke farmakologisk behandling
Maximal smärtlindring farmakologiskt är inte alltid möjlig att uppnå varför det då kan
behövas en psykologisk strategi genom att skapa tillit, information, delaktighet och en
gemensam samverkan för  att  skapa  känslan  av en trygg miljö  (Jylli,  2008,  s.  101).
Tanabe, Ferket, Thomas, Paice och Marcantonio (2002, s.118, 120) visade att barn på en
akutmottagning reducerade sin smärta med hjälp av is, immobilisering och högläge i
kombination med distraktion. I detta fall bestod distraktionen av leksaker och musik.
Smärtlindringen  med  distraktion  var  mer  effektiv  än  enbart  tillägg  med  Ibuprofen.
Leonard, Mao och Jaffe (2012, s. 514-516, 526) redovisade att immobilisering av barn
tenderar att öka med deras ålder och yngre barn immobiliseras ej i samma utsträckning.
Spinal immobilisation är associerad med en högre smärta och det var mer sannolikt att
dessa  immobiliserade  barn  fick  genomgå en  röntgenundersökning jämfört  med barn
som inte blev immobiliserade, oavsett skadans svårighetsgrad. Studiens slutsats var att
spinal  immobilisering  sannolikt  är  en  bidragande  faktor  till  barns
smärtupplevelse. Vidare visade Cross och Baskerville (2001, s. 270) att immobilisering
med  spineboard  genererade  en  högre  smärtupplevelse  jämfört  med  att  använda
vakuummadrass. Kim, Brown, Leonard, Jaffe, Olsen och Kuppermann (2013, s. 413)
påvisade  att  ju  yngre  barnet  är  desto  mer  inkonsekvent  används  prehospital
helkroppsimobilisering.

Vårdvetenskaplig referensram



Vårdrelation vid prehospital vård
För  att  kunna  främja  hälsoprocesser  och  lindra  lidande  behöver  det  uppstå  ett
mellanmänskligt  möte  där  en  vårdande  relation  mellan  patienten  och  vårdaren  kan
utvecklas. Den vårdande relationen kan vara både vara kort och lång men oavsett är
patientens behov av vård i fokus. Vårdaren skall ha ett professionellt engagemang och
använda  sina  kunskaper  och  erfarenheter  för  att  kunna  erbjuda  en  absolut  närvaro.
Vårdrelationen  kräver  professionell  kunskap  samt  öppenhet  och  präglas  av  ett
reflekterat handlande. Den vårdande relationen måste vara berörande samt inbjudande
och  vårdaren  måste  vara  medveten  om vilka  budskap  som förmedlas  till  patienten.
Vårdaren har  ansvaret  för  den mellanmänskliga  interaktionen och dess  progress  där
vårdandet kan uppstå. Ansvaret ligger i att vårdaren genom sin professionalitet ser till
att mötet blir vårdande samt att vården fortskrider öppet och följsamt, på ett sätt som
bejakar  patientens  livsvärld  och  delaktighet.  Vårdrelationen  måste  dock  uppstå  i
dubbelriktat samspel och båda behöver bidra till mötets kvalitet. Det behöver finnas en
ömsesidig tillit och plats för patienten att uttrycka sina behov samtidigt som patienten
bestämmer graden av närhet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 190-195).

Vårdvetenskapligt vårdande
Vårdande utgår  och riktar  sig till  den individuella  patientens livsvärld för att  kunna
stödja hälsa och välbefinnande. Livsvärld definieras som världen som den erfars av den
unika människan samtidigt som den delas med andra. Att vårda innebär att använda sin
expertkunskap tillsammans med en öppenhet och följsamhet mot individens livsvärld.
Detta genom att använda alla sina sinnen och kunskap och förutsättningslöst möta varje
individ. Alla som utför vårdvetenskapligt vårdande reflekterar över kunskapens möte
med individen då detta både kan underlätta men samtidigt försvåra förståelsen. Detta i
en  anda  av  öppenhet  för  patientens  livsvärld.  Vårdaren  behöver  sätta  sig  in  i  eller
försöka förstå  patientens livsvärld samt vara öppen och följsam i sitt  bemötande att
patienten hinner och klarar av att  beskriva sin situation.  Vårdvetenskapligt vårdande
skall främja delaktighet genom att visa vägen till hälsa utan att ta över och göra den
vårdade passiv (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 128, 183-187).

Vårdlidande
Vårdlidande är ett subjektivt lidande orsakat av vård eller  utebliven vård. Detta kan
innebära  kränkning  av  människans  värdighet  genom  bristande  etisk  hållning  samt
genom dåligt bemötande och slarv i att skydda personlig integritet. Det kan också vara
hållningen att det är vårdaren som vet vad som är bäst för patienten eller att nonchalera
patientens  behov.  Vidare  ses  maktutövning  samt  oförmåga  att  bedöma  och  se  vad
patienten  behöver  som  kan  orsaka  ett  vårdlidande  (Eriksson,  1994,  s.  87,  91-92).
Vårdlidande  enligt  Dahlberg  och  Segesten  (2010,  s.  215)  uppstår  när  förhållandet
mellan vårdare och patient blir bristfälligt istället för hälsobringande, när patienten går
miste om det som en vårdrelation kan ge med sig. Ett vårdlidande uppstår när patienten
blir åsidosatt i mötet eller inte uppmärksammas vilket medför att patienten inte får ta del
i vårdandet. Vårdlidande inkluderar känslan av maktlöshet att inte kunna vara delaktig.
Att  inte  förstå  vad  som  händer,  vad  som  skall  ske  eller  meningen  innebär  ett
vårdlidande.



Sjukdomslidande
Eriksson  (1994,  s.  63,  82-83)  beskriver  lidande  i  att  människan  i  någon  aspekt  är
reducerad från sig själv och sin helhet, vilket innebär att människans hälsa är störd. Det
finns olika typer av lidande, där kroppslig smärta orsakad av sjukdom eller behandling
är en vanlig orsak till att patienten drabbas av ett sjukdomslidande. Genom att reducera
smärta  kan ambulanssjuksköterskan minska ett  outhärdlig  sjukdomslidande.  Smärtan
begränsar människan i att använda hela sin potential och kan leda till själslig och andlig
död varför smärta alltid skall lindras med hjälp av de medel som finns till förfogande.

PROBLEMFORMULERING

Skadehändelser är den vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus eller avlider.
Vård av barn ställer stora krav och skapar en anspänning hos ambulanssjuksköterskan.
Den  prehospitala  miljön  ställer  ännu  större  krav  då  mötet  med  barn  inte  sker  på
regelbunden basis. Flera internationella studier har påvisat brister i att behandla smärta
hos barn vilket orsakar ett lidande. I samband med vård av ett trauma hos barn kan det
dessutom  uppstå  ett  vårdlidande  i  tillägg  till  ett  redan  befintligt  sjukdomslidande.
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening kungör
att  ambulanssjuksköterskan  med begränsade  resurser  i  en  oordnad  prehospital  miljö
samt under pressade arbetsförhållande skall kunna ansvara för avancerad omvårdnad
med utgångspunkt i patientens individuella behov. Internationella vetenskapliga studier
har  påvisat  brister  i  vården  av  barn  med  smärta  prehospitalt  varför  detta  behöver
undersökas under de nationella förhållanden som den svenska ambulanssjuksköterskan
är verksam.

SYFTE

Syftet med den här studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att
vårda barn (2-7 år) med smärta relaterat till fysiskt trauma prehospitalt.



METOD

Ansats
Inom  kvalitativ  forskning  inhämtar  forskaren  framförallt  data  genom  beskrivande
berättelser  genom  konversation  (Polit  &  Beck  (2012,  s.  60).  Det  “sanna”  finns  i
betraktarens  ögon  och  den  kvalitativa  innehållsanalysen  används  inom
omvårdnadsforskningen för att kunna granska och tolka texter som kan innehålla stora
mängder data. En induktiv ansats härleds till att forskaren förutsättningslöst går in i en
analysprocess  där  människans  upplevelser  står  i  fokus.  Forskaren  vill genom  att
identifiera  likheter  och  skillnader  i  data  beskriva  variationer  och  presentera  detta  i
kategorier  (Lundman  &  Graneheim,  2008,  s.  159-160,  162).  I  kvalitativ  forskning
beskrivs fyra kriterier för att uppnå tillförlitlighet. Dessa kriterier är 1) Trovärdighet 2)
Pålitlighet 3) Bestyrkan och 4) Överförbarhet. Trovärdighet syftar till ett förtroende för
att data som presenteras är sann och rätt analyserad. Detta genom att utföra studien på
ett trovärdigt sätt samt illustrera detta för utomstående. Pålitlighet hänvisas till studiens
stabilitet, att resultaten skulle bli liknande vid en studie med samma förutsättningar och
deltagare.  Bestyrkan  hänvisas  till  objektivitet,  vilket  innebär  att  resultaten  är  i
kongruens mellan två eller fler personers uppfattning om resultatets exakthet, relevans
och mening. Överförbarhet hänförs till generaliserbarheten av resultat till andra kontext
(Polit & Beck, 2012, s. 539).

Deltagare
Studiens urval bestod av ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterierna var att deltagarna
skulle  vara  specialistutbildade  ambulanssjuksköterskor  verksamma  inom  Västra
Götalandsregionen. Verksamhetschefen i det utvalda området erhöll informations- och
samtyckesdokument för studien (Bilaga 1). Ambulanssjuksköterskor som ansågs kunna
svara på syftet och som kunde bidra till en ökad spridning i data tillfrågades och vid
intresse skickades det ut ett informationsbrev (Bilaga 2). Informanterna gavs möjlighet
att få ställa frågor inför deltagandet i studien. Plats och tid för intervjun bestämdes av
informanterna  och  innan  intervjun  påbörjades  fick  de  underteckna  ett
samtyckesformulär för studien (Bilaga 3). Utfallet blev totalt sex informanter varav fyra
var  kvinnor  och  två  var  män.  Alla  informanter  hade  en  specialistutbildning  inom
ambulanssjukvård samt en informant ytterligare en specialistutbildning. Informanterna
hade varit verksamma ambulanssjuksköterskor mellan 1-6 år med olika lång tidigare
erfarenhet som allmänsjuksköterska och ambulanssjukvårdare.

Datainsamling
För att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att behandla barn (2-7 år) med
smärta  efter  ett  trauma,  hade  författarna  för  avsikt  att  genomföra  kvalitativa
forskningsintervjuer  som  enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009,  s.  17-19)  härleds  till
forskarens vilja att söka förstå den subjektiva livsvärlden hos människan och försöka
förklara den, i syfte att producera kunskap. I en forskningsintervju finns ett tydligt syfte
och forskaren kan genom ett lyhört och omsorgsfullt förfarande tillförskaffa kunskaper. 
Författarna  intervjuade  enskilt  tre  informanter  var  och  använde  sig  av  en
diktafonapplikation  på  sina  respektive  mobiltelefoner  för  ljudupptagning.  Dessa



inspelningar avidentifierades innan analys och överfördes till en dator för säker lagring
av data. Alla informanter fick en öppen standardiserad introduktionsfråga vars syfte var
att ge rika och spontana berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150). Dessa följdes av
undersökande frågor vars syfte var att ge svaret ett större innehåll samt uppföljande
frågor där forskaren söker svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151) (Bilaga 4).

Dataanalys
Författarna har valt att genomföra en manifest innehållsanalys utifrån beskrivning av
Graneheim och Lundman (2003) där en manifest analys syftar till att beskriva innehållet
i  framtagen  data.  Författarna  påbörjade  analysprocessen  genom  att  bestämma
analysenhet, vilket i denna studie är transkriberade intervjuer. Graneheim och Lundman
(2003, s. 106-107) menar att hela intervjuer med tillräckligt stor mängd data kan ses
som en adekvat källa för forskning då materialet  både kan ses som en helhet  och i
mindre delar samtidigt under analysen. Författarna fortsatte analysprocessen genom att
ta  ut  meningsbärande enheter  ut  ur de sex intervjuerna,  enskilt  och gemensamt.  De
meningsbärande kondenserades och abstraherades gemensamt av författarna till  olika
koder vilket tillät materialet att bli analyserat i en ny mening, i överensstämmelse med
Graneheim och Lundman (2003, s. 106-107). Koderna analyserades och av de koder
som delade innebörd skapades kategorier och underkategorier i olika abstraktionsnivåer
efter Graneheim och Lundmans (2003, s. 106-107) beskrivning.

Meningsbärande enhet Kod Sub-kategori Kategori
…att man har vart noga med
information.  Å  försöka
lägga det på barnets nivå 

Info på barnets nivå Att följa barnet Att  möta  barnets
förutsättningar

…Syrgas  om man  nu  skall
använda  det  så  får  man  ju
inte säga att  de skall  få  en
mask  över  ansiktet  för  då
tror de att du skall lägga en
daggmask på  dem, utan du
får  säga  att  de skall  få  lite
luft i en behållare då.

Förklara  så  att  barnet
kan förstå

Och  sen  får  man  övertyga
dem om att  de  e  dem som
ändå  får  bestämma  och
gärna visa på sig själv vad
man tänker göra innan, visa
den  utrustningen  vi  skall
använda.

Övertyga
självbestämmande

Att skapa delaktighet

…vi får godkänt av den här
lilla varelsen att vi sätter en
nål, för hon har så ont så det
tycker hon går bra.

Barnet godkänner

Etiska överväganden
Författarna till denna studie har följt Vetenskapsrådets (2011, s.12) rekommendation att
tala sanning om sin forskning och ej stjäla forskningsresultat och samtidigt medvetet
granska och redovisa utgångspunkter,  metoder och resultat  samt hålla god ordning i



forskningsdata. Vidare  beaktas  de  fyra  grundläggande  individskyddskraven
(Vetenskapsrådet,  u.å.,  s.7);  informationskravet,  samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna har även bejakat kommittén om
forskningsetik  (1999,  s.  48-49)  att  ej  fabricera,  förfalska,  plagiera  samt  medvetet
övertolka eller selektera data.

Förförståelse
Författarna  är  båda  verksamma  inom den  prehospitala  verksamheten  och  har  innan
studien tagit form diskuterat sin förförståelse. Båda har en förförståelse att vård av barn
är svårt prehospitalt och att det skapas en anspänning hos vårdare vid en utryckning där
barn är inblandade. Smärtbehandlingen till barn upplevdes vara en problematisk del i
processen och denna känsla låg som grund för vidare utveckling av forskningsfrågan.
Speciellt  upplevelsen  att  barn  inte  smärtlindras  i  den  utsträckning  som de  behöver
prehospitalt var särskilt framträdande.  Förförståelsen diskuterades mellan författarna då
detta inte får färga resultatet. Detta ledde till en medvetenhet och författarna försökte
“tygla sig” i intervju och analys.

RESULTAT

Resultatöversikt
Sub-kategori Kategori

 Att möta barnet

 Att följa barnet 

 Att skapa delaktighet

 Att involvera föräldern

Att möta barnets förutsättningar

 Att skapa en vårdande överblick

 Ambulanssjuksköterskan upplever 
svårigheter i bedömningen

Följsamhet i bedömningen

 Ambulanssjuksköterskan tar hjälp av 
läkemedel

 Ambulanssjuksköterskan reflekterar 
över läkemedelsadministration

 Omvårdande handlingar som minskar 
smärta

 Synen på smärtbehandling påverkar

Att hantera och förstå konsekvenser av 
olika behandlingar

 Kunskap och erfarenhet påverkar vården

 En bristande dialog med barnet hindrar 
behandlingen

 Bristande rutiner i handläggningen av 
barns smärta

 Känslomässig påverkan

Ambulanssjuksköterskan upplever 
barriärer i omhändertagandet

Att möta barnets förutsättningar

Att möta barnet



Ambulanssjuksköterskan tar  hänsyn till  flera  olika aspekter  i  mötet  med barnet  och
identifierar att ett barn inte kan mötas på samma sätt som en vuxen samt att förtroendet
byggs  upp  annorlunda.  Barn  upplevs  vara  misstänksamma  och  tillåter  inga  fel  och
ambulanssjuksköterskan har bara en chans att lyckas hos barnet, annars får han eller hon
bytas  ut.  Ett  försiktigt  närmande  ses  som  ett  första  steg  i  mötet  där
ambulanssjuksköterskan  tar  tid  på  sig  att  presentera  sig,  gärna  på  avstånd.  Denne
försöker vara lugn då detta upplevs kunna bidra till ett bättre möte. Samtidigt tänker de
på att skapa en lugn miljö kring barnet genom att mobilisera bort personer som inte
tillhör de närmaste anhöriga, då barn uppfattas som integritetskänsliga. Att förmedla ett
lugn och trygghet anses vara av största vikt och ambulanssjuksköterskan tänker på hur
han eller hon framställer sig. Vidare behöver ambulanssjuksköterskan få ett förtroende
från  barnet  för  att  kunna  gå  vidare  i  sin  behandling.  Det  åskådliggörs  flera
tillvägagångssätt  för  att  uppnå  detta,  där  ett  stegvist  närmande,  dialog,  inväntan  av
föräldrar, tid, avvärjande av farhågor samt att göra barnet bekant med utrustningen ses
som möjligheter för att skapa förtroende.

“ ...  man får  närma sig väldigt  försiktigt.  Och ofta  får man ta väldigt  god tid  och
presentera sig gärna, sitta på litet avstånd först. Gärna i en lägre nivå än barnet då, om
det går. På knä är att föredra tycker jag, så dom känner att de pratar med dem, och
även om man får svar från föräldrarna så vänder sig man alltid till barnet, så man
tittar inte på föräldrarna, pratar med dem över barnet utan… föräldrarna kan ju gärna
svara om inte barnet svarar men man har dialogen med barnet och kontakten.”

Att följa barnet
Ambulanssjuksköterskan  följer  barnets  vilja  i  sin  behandling  och  framhåller  att
övergrepp  inte  får  förekomma.  Istället  ges  information  om  alternativ  och
ambulanssjuksköterskan  försöker  få  barnet  med  på  sina  intentioner.  Möjligheter  att
behandla barn ser ambulanssjuksköterskan i att barn inte har så mycket förkunskaper
om vård och kan på detta sätt vara lättstyrda. Ambulanssjuksköterskan övertygar barnet
att inte göra något mot dennes vilja samt att det är barnet som bestämmer.

“blir det ett blankt nej från nån så säger jag, så säger jag, jag kommer fråga dig om en
minut eller två igen och så hoppas jag du kan ändra dig, det kan vara ett sätt å lirka. Å
så försöka förklara varför, och inte bara man skall…”

Att forcera ses inte som ett alternativ om det inte skulle vara ett livshotande tillstånd.
Barnet  får  bestämma  takten  och  kan  istället  vara  den  som  ledsagar
ambulanssjuksköterskan.

Att skapa delaktighet
Ambulanssjuksköterskan försöker att skapa delaktighet i mötet med barnet och är noga
med att berätta vad de skall göra i en nivå som är anpassat efter barnets utveckling.



”Saturationsmätaren, att en lampa som sitter i exempelvis … som lyser genom fingret
som kollar hur fort blodet rusar fram och tillbaka mellan fingret och hjärtat, de kan de
också förstå utan problem.”

Det upplevs viktigt att ge information om hur ambulanssjuksköterskan tänkt gå tillväga
samt vad som skall hända vidare i vårdförloppet. En informant lyfter att det är viktigt att
barnet får bekräftelse i det som sägs, genom att ambulanssjuksköterskan handlar efter
det  som  förtäljts.  Det  anses  viktigt  att  inte  ljuga  utan  istället  vara  ärlig  i  sina
beskrivningar om hur det kommer kännas vid interventioner.  Det kan vara svårt  för
ambulanssjuksköterskan att förklara på en lagom nivå. Pre operationella barn upplevs
inte ha samma förståelse, referenser eller tidigare erfarenheter som vuxna samt upplevs
bli mer introverta och tysta då rädslan tar över. Barn i denna åldersgrupp upplevs inte
alltid  kunna  sätta  ord  på  känslor  medan  andra  inte  vill  lyssna  till
ambulanssjuksköterskan, vilket skapar en svårighet.

Att involvera föräldern
Föräldrar upplevs vara en naturlig del i barnets vårdande och ambulanssjuksköterskan
försöker  att  bejaka  föräldrarna.  Detta  genom att  ge  information  så  att  de  kan  vara
delaktiga  i  behandling  och  beslut  som  rör  barnet.  Föräldrar  upplevs  kunna  stödja
ambulanssjuksköterskan genom att  hjälpa  till  i  kontakten  med barnet,  förklara  samt
undersöka.  Föräldrarnas  samförstånd  med  ambulanssjuksköterskan  anses  kunna
överföra trygghet till barnet. Föräldrarna upplevs vara den viktigaste trygghetsskapande
faktorn  för  barnet  och  har  stor  inverkan  på  barns  känslor.  Ambulanssjuksköterskan
försöker ha med föräldrarna i sitt vårdande för att kunna ge barnet trygghet, då lugna
föräldrar anses ge lugnare barn. Att inte ha någon förälder att känna trygghet hos, leder
till att barnet blir väldigt ensamt och utlämnat. Ambulanssjuksköterskan använder även
föräldrarna  som  stöd  i  behandlingen  genom  att  de  kan  stötta  det  som
ambulanssjuksköterskan vill göra samt förklara det för barnet.

“Mamman var ju naturligtvis upprörd å så va, men hon var samlad å så men de, de är
ingen tvekan om att tryggheten som hon levererade till, till dottern den, den hjälpte ju
till situationen naturligtvis…”

Informanterna identifierade att föräldrar även kunde vara till en nackdel för barnet. När
ambulanssjuksköterskan handlägger ett barn kan det finnas föräldrar som tar mycket tid
i anspråk. Detta genom att  de behöver underhållas med information,  göras delaktiga
eller ges trygghet. Stressade och oroliga föräldrar anses påverka barnet negativt i den
bemärkelse att de överför sina egna känslor till barnet, vilket kan förvärra en situation. I
mötet med föräldrar värderar ambulanssjuksköterskan om de är till fördel eller nackdel
för  sitt  barn.  Ambulanssjuksköterskan  förhåller  sig  till  det  sistnämnda  genom  att
informera föräldern om dennes negativa inverkan på barnet, se till att det finns en trygg
anhörig på plats eller om barnet är tillräckligt mogen skapa enskild tid.

“... dom blir ju rädda för mamman blir rädd då … i en sån situation där barnen har
skadat å e den som e, e smärtpåverkad å har en mamma som e hysteriskt, då blir det ju,



det kan inte bli bra, det går inte. Då får mamman lugna ner sig på något sätt å gå
därifrån annars e det inte en trygghet för barn.”
Följsamhet i bedömningen

Att skapa en vårdande överblick
Ambulanssjuksköterskan anser att det är viktigt att inspektera skadeutfallet och vill därför
göra en bedömning för att få en bild av skadesituationen, i syfte att kunna minimera skada
och smärta. Många gånger har ambulanssjuksköterskan inte något konkret att gå på mer än
sina subjektiva sinnen, då oftast sin kliniska blick. Ambulanssjuksköterskan ser på barnets
beteende om barnet verkar ha ont eller förefaller vara smärtpåverkat och använder det i
kombination med sin känsel.

“... så hon var ju väldigt, ändrade sitt beteende, hon var stilla nu å man såg på henne också
att hon hade väldigt ont.”

Det upplevs viktigt men svårt att skatta barns smärta rätt, då smärta kan finnas utan synlig
skada. Om det inte går att  bilda sig en uppfattning av det som är synligt,  kompletteras
arbetet  genom att  lyssna på  barnet.  Verbala  och  äldre  barn  upplevs  vara  enklare  att  få
information ifrån än icke-verbala och yngre barn. Detta för att de anses ge mer information
och för att det är lättare att kunna prata med barnet direkt. Det upplevs viktigt att barnet
skattar sin smärta och om möjligt själv pekar på en smärtskattningsskala. Föräldrar upplevs
även  vara  till  stor  hjälp  och  utgör  en  bra  grund  till  bedömning.  Detta  genom  att
ambulanssjuksköterskan tar in vad de säger, uttrycker, upplever och hur de anser barnet är
förändrat. Föräldrarna upplevs veta hur barnet fungerar och beter sig normalt och detta kan
ambulanssjuksköterskan använda i sin smärtbedömning. Ambulanssjuksköterskan upplevs
också kunna rådfråga annan expertis genom att kontakta läkare på barnsjukhuset för stöd
och konsultation.

Ambulanssjuksköterskan upplever svårigheter i bedömningen
En  svårighet  upplevs  vara  att  barn  kan  förneka  sin  smärta  verbalt  trots  att
ambulanssjuksköterskan uppfattar  det annorlunda. Det kan även vara svårt att  lokalisera
eller  veta  om det  finns  dold  smärta  samt  vilken  typ  och  intensitet  smärtan  har.  Dessa
faktorer  gör  smärta  svårbedömt.  Ambulanssjuksköterskan  upplever  också  att  barn  kan
feltolka sin smärta, där synen av blod kan förstärka smärtan samt att barn kan blanda ihop
oro och rädsla med smärta. Även ambulanssjuksköterskan kan feltolka gråt som smärta eller
ha svårt att skilja på smärta och rädsla hos barnet, vilket försvårar bedömningen.

“svårt åh, på barn åh skilja mellan smärta och rädsla ibland … de e nästan det svåraste
grejen hos barn att ... skilja på vad som är vilket…”

Preverbala  barns  smärta  är  svårbedömd  och  befintliga  skattningsinstrument  anses  inte
fungera  optimalt.  Avsaknad  av  föräldrar  och  rädsla  hos  barnet  utgör  även  hinder  i
undersökningen.  Det  kan  vara  barnets  rädsla  för  ytterligare  smärta  relaterat  till  själva
undersökningen,  där  barn  till  skillnad  från  vuxna  inte  tillåter  undersökningar  som kan
framkalla smärta. Att barnet blir ledset när det vidrörs men tystnar när det inte längre rörs
kan leda till att ambulanssjuksköterskan avstår närmare undersökning.



Att hantera och förstå konsekvenser av olika behandlingar

Ambulanssjuksköterskan tar hjälp av läkemedel
Upplevelsen  av  trygghet  och  förnöjsamhet  med  farmakologiskt  läkemedlen  för
ambulanssjuksköterskan rör främst de läkemedel som inte beskrivs orsaka ett lidande
för barnet.  De läkemedel  som nämns är inhalation av gasblandning med 50 procent
Lustgas och 50 procent Syrgas och intranasal läkemedelsgivning. Alternativet att kunna
välja  intranasala  smärtlindrande läkemedel  som opioiden Fentanyl  upplevs  skapa  en
trygghetskänsla  hos  ambulanssjuksköterskan på grund av  att  barnet  inte  behöver  en
intravenös  infart.  Ambulanssjuksköterskor  upplever  sig  bättre  nå  fram  med  sin
behandling idag jämfört med tidigare, då intranasala läkemedel inte fanns prehospitalt.

“intranasala  läkemedel  eller  Entonox  tycker  jag  är  fantastiska  läkemedel.  För  då
åsamkar man dom inte ännu mer skada…”

Ambulanssjuksköterskan måste välja ett läkemedel när barnet behöver sövas, då nämns
läkemedlet  Ketalar.  Detta  kan  behövas  för  att  kunna  reponera  frakturer  med  god
smärtlindring och utan att några större komplikationer uppstår. Ambulanssjuksköterskan
nämner även Ketalar som enda alternativet vid kraftig smärta, för att kunna genomföra
en förflyttning  på  bästa  sätt  för  barnet.  Ketalar  bör  dock inte  ges  utan  att  först  ge
Stesolid  och  när  den  smärtlindrande  effekten  börjar  gå  ur,  möter
ambulanssjuksköterskan upp med Morfin. Vidare upplevde ambulanssjuksköterskan att
valet  av  läkemedel  är  nödvändigt  för  att  komma  vidare  med  annan  medicinsk
behandling.  Det  används  en  gasblandning  med  50  procent  Lustgas  och  50  procent
Syrgas  för  att  kunna  genomföra  en  perifer  venpunktion  eller  för  att  uppnå  ett
omtöcknande och smärtlindrat tillstånd hos barnet, i syfte att kunna reponera eller flytta
och sedan fixera med vakuumkudde.  Gasblandning med 50 procent  Lustgas  och 50
procent Syrgas är vanligt förekommande i smärtlindrande syfte prehospitalt på barn och
är  ofta  förstahandsval,  då det  kan användas som enskilt  smärtlindringsalternativ.  Ett
annat läkemedel som är vanligt förekommande i smärtförebyggande syfte inför perifier
venpunktion  är  lokalanestetika,  Emla  (Lidokain/Prilokain).  Ambulanssjuksköterskan
beskriver även upplevelsen av att Diklofenak och Paracetamol fungerar bra på mindre
barn samt att 30 procent Glucos under tungan, kan ha en lugnande effekt.

Ambulanssjuksköterskan reflekterar över läkemedelsadministration
Smärtuttrycket är det som avgör behandling och ambulanssjuksköterskan väljer olika
vägar  för  att  administrera  läkemedel  efter  de  förutsättningar  som  finns.
Ambulanssjuksköterskan beskriver valet av den intranasala smärtlindringen respektive
gasblandningen med 50 procent Lustgas och 50 procent Syrgas, med att många barn
beskriver en stickrädsla. Gasblandning med 50 procent Lustgas och 50 procent Syrgas
upplevs positivt eftersom barnet kan sköta administrationen av själv efter instruktioner.
Samtidigt ges det uttryck för att det finns en återhållsamhet med perifer venpunktion
hos ambulanssjuksköterskan. Valet av det intranasala alternativet finns vid kraftigare
smärttillstånd,  då  detta  inte  upplevs  orsaka  någon  påtaglig  obehagskänsla  och
administreras  tämligen  smärtfritt.  Ambulanssjuksköterskans  val  av  smärtlindrande
läkemedel beskrivs i termer utav bästa möjliga för barnet och det läggs ingen aspekt på
de  olika  läkemedlens  smärtlindrande  verkningsgrad.  Har  ambulanssjuksköterskan



använt  intravenös eller  intramuskulär  smärtlindring med Morfin istället  för  Fentanyl
intranasalt  så  upplevs  detta  fungera  bra  när  åtgärden  väl  är  utförd.  Tabletter  är
exempelvis att föredra då suppositorier kan upplevas integritetskränkande för barnet.
Ambulanssjuksköterskan är samtidigt beredd på konsekvenserna av olika läkemedel och
ta  ansvar  för  dessa  val.  Detta  anses  utgöra  en  svår  balansgång,  då  det  ges  fria
möjligheter att behandla barn med olika läkemedel i ambulansen.

Omvårdande handlingar som minskar smärta
Omvårdande  handlingar  upplevs  lika  viktigt  som  farmakologisk  behandling  och
fungerade bra. Det redogjordes för rent behandlingsmässiga åtgärder som reponering,
fixering,  stabilisering,  täckförband och stödlinda.  Det upplevs även fungera bra med
värme  och  att  bädda  med  mjuka  filtar  som  skapar  ombonad  och  trygghet.
Ambulanssjuksköterskan vill också avleda uppmärksamheten från en skada och det görs
genom att gömma, täcka över och torka bort blod. Ambulanssjuksköterskan kan även
distrahera genom att prata om något annat än det onda eller följa upp det som barnet
pratar  om i  syfte  att  avleda uppmärksamheten från skadan.  Ambulanssjuksköterskan
använder  även  föräldrar  till  att  avleda  barnet,  så  att  barnet  inte  tänker  på  att
ambulanssjuksköterskan  undersöker  samt  för  att  möjliggöra  en  effektiv  behandling.
Föräldrar  kan  även  vara  den  enda  vägen  till  att  få  barnet  fixerat.  Detta  genom att
föräldern håller barnet fixerat istället för att barnet fixeras i ambulansens utrustning och
ambulanssjuksköterskan får använda sin fantasi för att kunna nå dit.

“vi försökte även lirka lite med pappan att han kunde, avleda henne lite … få henne på
andra tankar eller att … att hon inte skulle tänka så mycket på att jag var där, eller att
jag skulle undersöka…”

Varsamhet i ambulanssjuksköterskans behandling rör försiktighet i förflyttning. Detta
genom att  ambulanssjuksköterskan  förflyttar  barnet  sakta  samt  minskar  bärsträckan
genom att placera båren nära barnet. Ambulanssjuksköterskan anses ha ett stort ansvar
att framföra transporten varsamt då varje rörelse kan orsaka smärta i en fraktur.

Synen på smärtbehandling påverkar
Det  återfinns  en  upplevelse  av  att  barn  underbehandlas  i  den  prehospitala  miljön.
Bristfälliga behandlingsmetoder och rädsla för konflikt vid olika behandlingar upplevs
bidra till  att  ambulanssjuksköterskan kunde avstå  smärtbehandling.  Underbehandling
kunde  även  grunda  sig  i  en  osäkerhet  i  smärtbedömning  samt  okunskap.
Ambulanssjuksköterskan beskriver upplevelsen av att  användandet av smärtlindrande
läkemedel är restriktivt i svårbedömda situationer och när ambulanssjuksköterskan inte
uppenbart  ser  skadan.  Dock  framhålls  det  samtidigt  att  ambulanssjuksköterskan
prioriterar en tidig smärtlindring på barn prehospitalt och att det går före andra åtgärder
då smärtan vill brytas så fort som möjligt.

“... så e det ju den här akuta smärtan som e väldigt väldigt viktig åh ganska bryta fort,
så att den inte liksom påverkar en fysiskt och psykiskt,  i  form av stressfaktorer som
triggas igång då ...”



Smärtlindring upplevs vara väldigt viktigt och ambulanssjuksköterskan menar att den
skall  vara  lika  bra  för  barn  som  för  vuxna.  Det  framkom  att  majoriteten  av
informanterna  ansåg  sin  egen  smärtlindring  av  barn  som  god  och  framhöll  att
ambulanssjuksköterskan  upplevdes  bekväm  med  smärtlindringsalternativen  samt  var
givmild med läkemedel. Flertalet metoder för att förebygga smärta som tidig kontakt
med föräldrar, lokalanestetika, samt smärtbehandling innan transport åskådliggörs som
gynnsamt för barnet.

Ambulanssjuksköterskan upplever barriärer i omhändertagandet

Kunskap och erfarenhet påverkar vården
Angående den teoretiska delen önskar ambulanssjuksköterskan mer kunskap om barn
och  smärta,  för  att  bli  säkrare,  då  det  inte  ingår  mycket  i  utbildningen.
Ambulanssjuksköterskan upplever en större trygghet i vården av barn genom att relatera
till sina egna barn. Att ha mött smärta i stor omfattning hos barn gav större erfarenhet,
vilket medför att den situationsbundna rädslan kan hanteras. Även tidigare utbildningar
och lärdom genom reflektion bidrog men det kunde ändå kännas svårt på skadeplatsen.

En bristande dialog med barnet hindrar behandlingen
Hinder  i  behandlingen  sågs  i  att  ambulanssjuksköterskan  inte  kan  samråda  om
smärtbehandlingen och att barnet inte alltid upplevs har förståelse. Det anses kunna vara
svårt  för  barnet  att  beskriva  vad  han  eller  hon  känner,  tänker  eller  är  rädd  för  i
behandlingen  samt  att  ambulanssjuksköterskan  behöver  en  tredje  person  i  form  av
anhörig för att få behandla. Kontentan blir att ambulanssjuksköterskan får smärtlindra
först och sen utvärdera utfallet. Det finns också en risk att utsätta barnet för ett psykiskt
trauma om ambulanssjuksköterskan gör något mot dennes vilja. Rädsla, oro och ovilja
hos  barnet  att  låta  ambulanssjuksköterskan  röra,  skapade  hinder  i  de  behandlande
åtgärder som tänkts genomföras. Vidare sågs ett hinder i den tidsmässiga ramen vid kort
väg till sjukhus.

Bristande rutiner i handläggningen av barns smärta
Det ses en brist i de behandlingsriktlinjer som ambulanssjuksköterskan har att förhålla
sig till.  Doserna i de generella ordinationerna av smärtstillande läkemedel upplevdes
vara  för  små,  vilket  gjorde  att  ambulanssjuksköterskan  kände  sig  begränsad.  Det
upplevs  också  vara  ett  hinder  att  inte  ha  det  slutgiltiga  mandatet  att  bestämma
läkemedelsdoser,  utan  ambulanssjuksköterskan  behöver  följa  ansvarig  läkares
ordination. Detta kunde vara beslutet att inte få ge mer smärtlindring prehospitalt, vilket
kunde kännas som en stor besvikelse att inte få göra tillräckligt för barnet.

Känslomässig påverkan
Att  åka  på  en  utryckning  med  barntrauma  upplevs  ge  en  viss  ångestkänsla  hos
ambulanssjuksköterskan. Barn generellt uppfattades som påfrestande och det uttrycktes
en  känsla  av  att  aldrig  bli  bra  på  barn.  För  att  bli  bra  ansågs  det  att



ambulanssjuksköterskan  skulle  behöva  möta  barn  dagligen.  Grunden  till  denna
otrygghetskänsla är uppfattningen att barn sällan handläggs i den prehospitala miljön.
Att sällan vårda barn gör att ambulanssjuksköterskan inte alltid hade den vanan eller var
helt  uppdaterad,  vilket  medförde  en  känsla  av  osäkerhet  i  handläggningen.
Läkemedelsdosering var något som kunde kännas stressande.

”Eftersom vi har dem så sällan så är vi  dåligt uppdaterade på barn tyvärr.  Det är
därför det känns jobbigt att åka på de larmen kan jag tänka mig. Oavsett hur länge man
har jobbat.”

METODDISKUSSION

Då studiens  syfte  var  att  klarlägga  upplevelser  hos  ambulanssjuksköterskan  ansågs  det
adekvat  att  genomföra  en  kvalitativ  intervjustudie.  Detta  för  att  kvalitativ  forskning
inhämtar data främst i beskrivande berättelser genom konversation (Polit & Beck, 2012, s.
60) samt att det “sanna” finns i betraktarens ögon (Lundman & Graneheim, 2008, s. 159).
Genom intervjuer kunde författarna närma sig fenomenet och tillvägagångssättet bedömdes
ge  svar  på  syftet. Alternativet  skulle  kunna  vara  att  genomföra  en  enkätstudie  men
intervjuer bedömdes ge rikare förståelse för fenomenet.

Urvalet  genomfördes  med  ett  bekvämlighetsurval  där  informanter  som  uppfyllde
urvalskriteriet; specialistutbildad ambulanssjuksköterska tillfrågades. Detta val grundades i
att  examensarbetet  beräknades  till  10  veckor  och  därför  ansåg  författarna  detta  som
lämpligast. Författarna valde att undersöka specialistutbildade ambulanssjuksköterskor då
dessa svarade an mot författarnas pågående specialistutbildning. För att få en spridning i
resultatet  valde  författarna  att  intervjua  personer  med  olika  lång  erfarenhet  som
ambulanssjuksköterska.  Erfarenhet  bedömdes kunna spela  in  på  hur upplevelsen  var  att
möta barn med smärta som varit utsatt för ett trauma. Ingen hänsyn togs till informanternas
tidigare  erfarenheter innan de utbildade sig till specialistsjuksköterskor, vilket kan ses
som en  svaghet.  Författarna  var  själva  verksamma  i  olika  grad  i  det  område  som
intervjuerna  genomfördes.  Dock  fanns  det  endast  en  professionell  relation  mellan
författarna och informanterna och författarna var nyanställda i den organisationen. Detta
tillsammans med  att  all  data  och  personuppgifter  behandlats  konfidentiellt  och
avidentifieras före publicering, i enighet med Vetenskapsrådet (u.å., s.7), ansåg författarna
detta  ändå som en  adekvat  metod då  intervjuerna  genomfördes  professionellt,  men kan
samtidigt ses som en brist för studien. Författarna valde att genomföra sex intervjuer. Första
intervjun genomfördes som en pilotintervju och efteråt diskuterades styrkor och svagheter.
Pilotintervjun innebar att frågorna justerades något men resultatet i pilotstudien var ändå
adekvat att använda i resultatet.

Utifrån Polit och Beck (2012, s. 539) kan studiens tillförlitlighet diskuteras. Samtidigt som
intervjuerna  gav mycket  användbar  data kan  det  ses  som en  svaghet  att  studien endast
innefattade sex informanter. Samtidigt menar Polit och Beck (2012, s. 539) att det är upp till
forskaren att tillgodose läsaren med tillräcklig mängd deskriptiv data så att denne själv kan



dra  slutsatser  om studiens  överförbarhet.  Då författarna  valt  att  genomföra  en  manifest
analys  samt  att  presentera  detta  överskådligt  för läsaren,  kan det  ses  som en styrka för
studien. Studiens bestyrkan, som hänvisas till objektiviteten i studien (Polit & Beck, 2012,
s. 539), kan ses som en styrka då all data har analyserats både enskilt och gemensamt samt
diskuterats,  vilket  kan anses öka objektiviteten.  Mot Polit  och Beck (2012,  s.  539) kan
studiens pålitlighet diskuteras då författarna valt att använda sig av ett bekvämlighetsurval.
Ett  alternativ  hade  kunnat  vara  att  göra  ett  strategiskt  urval  för  att  öka  pålitligheten
tillsammans med ett högre antal informanter. Samtidigt medförde bekvämlighetsurvalet att
författarna kunde få  tag i  personer som kände att  de hade saker att  tillföra,  vilket ökar
förståelsen för fenomenet, då kvalitativ data inhämtas från rika berättelser (Polit & Beck,
2012, s. 61). Utifrån Polit och Beck (2012, s. 539) kan denna studie anses ha trovärdighet då
metoden  beskrivits  utförligt.  Detta  tillsammans  med  att  resultatet  kompletteras  med
exempel på analysförfarande och tillhörande meningsenheter, kondenseringar och koder kan
ses som en styrka.

RESULTATDISKUSSION

Resultatet påvisade flera aspekter som ambulanssjuksköterskan har att bejaka vid vård
av det pre operationella barnet med smärta. Detta blev en form av process som startade
redan vid mötet. Kategorin Att möta barnets förutsättningar påvisade en upplevelse av
att  barn  inte  kunde  mötas  på  samma  sätt  som  en  vuxen.  Ambulanssjuksköterskan
behöver närma sig försiktigt, uppträda lugnt och skapa lugn samt förmedla en trygghet
till barnet, för att kunna bygga upp ett förtroende. Salmela, Aronen och Salanterä (2010,
s. 721) lyfter att osäkerhet skapas när ett barn kommer in i okända situationer, miljöer
samt träffar nya personer. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190-193) menar att för att
kunna främja hälsoprocesser och lindra lidande behöver det uppstå ett mellanmänskligt
möte  där  en  vårdande  relation  kan  utvecklas.  Denna  måste  vara  berörande  samt
inbjudande och vårdaren måste vara medveten om vilka budskap som förmedlas till
patienten. I relation till detta åskådliggjordes det att ambulanssjuksköterskan försöker
skapa en vårdande relation till barnet. Det lades stor vikt vid att möta barnet på ett sätt
som främjade ett mellanmänskligt förtroende och ambulanssjuksköterskan tänkte på hur
han  eller  hon  framstod.  Dahlberg  och  Segesten  (2010,  s.  192-195)  menar  att  en
vårdrelation  måste  vara  dubbelriktad  och det  behöver  finnas  en  ömsesidig  tillit  och
möjlighet  för  patienten  att  uttrycka  sina  behov.  Samtidigt  har  den  professionella
vårdaren  ansvaret  för  den  mellanmänskliga  interaktionen  och  se  till  att  mötet  blir
vårdande  och  bejakar  patientens  livsvärld  och  delaktighet.  Resultatet  visade  att
ambulanssjuksköterskan följde barnets vilja i sin behandling och framhöll att övergrepp
inte  fick  förekomma.  Istället  gavs  information  om  alternativ  och
ambulanssjuksköterskan  försökte  få  barnet  med  på  sina  intentioner.  Barnet  fick
bestämma takten och kunde istället vara den som ledsagade ambulanssjuksköterskan.
Med den vårdvetenskapliga förankringen påvisar resultatet att ambulanssjuksköterskan
upplevde  sig  vårda  patienten  på  ett  sätt  som är  förenligt  med  ett  vårdvetenskapligt
perspektiv. Detta är också förenligt med kompetensbeskrivningen för specialistutbildade
sjuksköterskor  med  inriktning  mot  ambulanssjukvård  som  belyser  att
ambulanssjuksköterskan  skall  ha  sin  utgångspunkt  i  patientens  individuella  behov  i
systematiskt, stödjande och reflekterande handlande (RAS, 2012, s. 6).



Ambulanssjuksköterskan försökte skapa delaktighet i mötet med barnet och var noga
med  att  berätta  vad  de  skulle  göra  på  en  nivå  som  var  anpassat  efter  barnet
utvecklingsnivå.  De upplevde det  viktigt  att  ge information och att  vara ärlig  i  sina
beskrivningar.  Salmela,  Aronen  och  Salanterä  (2010,  s.  722-723)  menar  att  barn
upplever en känsla av förlorad självkontroll när de inte får bestämma, vilket leder till
passivitet, tystnad och minskad glädje. Dahlberg och Segesten (2010, s.187) menar att
ett vårdvetenskapligt vårdande skall främja delaktighet genom att visa vägen till hälsa
utan att ta över och göra den vårdande passiv. Detta i kongruens med NOBAB (u.å.)
som  föreskriver  att  barn  skall  få  en  åldersanpassad  information  om  sjukdom  och
behandling på ett sätt de kan förstå och ges delaktighet i vård och behandling. Resultatet
kunde  åskådliggöra  att  ambulanssjuksköterskan  försöker  upprätthålla  barnets
självkontroll genom att informera och göra barnet delaktig i beslut, vilket var förenligt
med ett vårdvetenskapligt vårdande. Samtidigt framkom upplevelsen av att det kunde
vara svårt för ambulanssjuksköterskan att förklara för barnet på en lagom nivå. Mot
detta  kan  det  diskuteras  ifall  ambulanssjuksköterskan  lever  upp  till  de  krav  som
NOBAB  (u.å.)  ställer,  att  kvalificerad  personal  ska  kunna  möta  barnets  psykiska
förutsättningar i vårdandet, om han eller hon inte lyckas med det.

Föräldrar  sågs  som en  naturlig  del  i  barnets  vårdande  och  ambulanssjuksköterskan
försökte bejaka  dem genom att  de ge  information,  så  att  de kunde vara delaktiga i
behandling och beslut  som rörde barnet.  Detta  är  i  överensstämmelse med NOBAB
(u.å.) som menar att barn har rätt att ha närstående med sig och att föräldrarna skall
delges  möjlighet  att  deltaga  i  vården.  Samtidigt  åskådliggjordes  i  resultatet  också
upplevelsen  av  att  föräldrar  kunde  vara  en  nackdel  för  barnet  och
ambulanssjuksköterskan värderar deras inverkan och förhöll sig till det på olika sätt.
McMurtry et  al.  (2010,  s.  52)  verifierar  att  vuxnas  beteende så  som ansiktsuttryck,
ordval och tonläge är starkt korrelerad till barns lidande. Kendorf (2009, s. 435-436)
fastslår  att  oroliga  föräldrar  skapar  en  stor  prövning  för  ambulanssjuksköterskan.
Resultatet visade olika förhållningssätt som kunde underlätta för barnet. Dessa innebar
att informera föräldrarna om deras negativa påverkan, finna en annan trygg person som
kan närvara eller skapa enskild tid med barnet. Att skapa enskild tid med barnet kan
dock  diskuteras  mot  bakgrund  av  NOBAB  (u.å.),  det  vill  säga  upprätthåller
ambulanssjuksköterskan  i  dessa  lägen den standard  som vidhålls  när  föräldrarna  på
något sätt avlägsnas från barnet? Salmela, Aronen och Salanterä (2010, s.721) menar att
separation från föräldrar skapar rädsla hos barnet.

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan ville skapa en bild av skadesituationen hos
barnet och använde sina sinnen för att göra en bedömning. Ambulanssjuksköterskan såg
på barnets beteende om det verkade ha ont eller föreföll smärtpåverkat och använde sin
syn i kombination med att känna samt lyssna på barnet. Forsner och Nilsson (2014,
s.139-159)  menar  att  smärtskattning  kan  ske  med  hjälp  av  barnets  egen  skattning,
genom att observera barnets beteende, eller genom att fråga föräldern. Norrbrink och
Lundeberg  (2010,  s.  12)  menar  att  smärtan  ger  ett  stresspåslag  som  leder  till
fysiologiska  reaktioner  i  kroppen  såsom  ökad  puls,  blodtryck,  andningsfrekvens,



svettutsöndring  samt generell  muskelaktivitet.  Mot vårdvetenskapen menar  Dahlberg
och  Segesten  (2010,  s.  184)  att  vårdandet  innebär  att  använda  sin  expertkunskap
tillsammans  med  en  öppenhet  och  följsamhet  mot  individens  livsvärld,  genom  att
använda  alla  sina  sinnen  och  kunskap  och  förutsättningslöst  möta  varje  individ.
Detta visar  att  forskningen  ger  stöd  för  ambulanssjuksköterskans  upplevelse  av  att
kunna  se  på  barnet  om  det  har  ont.  Vidare  framkom  det  i  resultatet  att  föräldrar
upplevdes vara till stor hjälp och innebar en bra grund i smärtbedömningen. Detta får
stöd från Baxt et al. (2003, s. 979) som påvisade att föräldrar till barn som skadat sig
uppskattade  barnets  smärta  likvärdigt  med  barnets  uppskattning.  Samtidigt  menar
Forsner och Nilsson (2014, s. 139-159) att det har lägst validitet att fråga föräldrarna.
Mot denna bakgrund skulle det kunna vara adekvat att vända sig till föräldrarna för att
få hjälp med smärtbedömningen. Samtidigt måste ambulanssjuksköterskan hela tiden
bejaka barnets livsvärld och lita på sin egen förmåga och kunskap. Resultatet visade
vidare  att  ambulanssjuksköterskan  upplevde det  som viktigt  att  barn  fick  skatta  sin
smärta via skattningsskala. Dock var detta ej något generellt framträdande vilket skulle
återspegla  tidigare  forskning av  Galinski et  al.  (2011,  s.  1064,  1066)  som påvisade
svårigheter att bedöma smärtan hos barnen till följd av bristande skattningsskalor samt
av Izsak et al. (2008, s. 182) som visade att endast 1 av 696 journaler påvisade adekvat
användande  av  smärtskattningsskala  för  barn.  Upplevelsen  att  befintliga
skattningsinstrument inte ansågs fungera optimal framkom också i resultatet.

Det framkom att  ambulanssjuksköterskan upplevde svårigheter i  bedömningen.  Barn
upplevdes kunna förneka sin smärta verbalt, feltolka sin smärta samt blanda ihop oro
och rädsla  med smärta.  Ambulanssjuksköterskan upplevdes  kunna feltolka  gråt  som
smärta, ha svårt att skilja på smärta och rädsla hos barnet samt ha svårt att lokalisera
samt veta om det finns dold smärta. Även barnets rädsla för ytterligare smärta relaterat
till  själva undersökningen kunde utgöra hinder.  Denna upplevelse får stöd av Tamm
(2012, s. 194-195) som beskriver att barns tankar om sjukdom i det pre operationella
stadiet  är  ologisk.  Det  är  svårt  att  övertyga  barn  i  detta  stadium  att  genomgå
interventioner på grund av att barnet tror att behandlingen av den akuta smärtan också
orsakar smärta vilket kan leda till att smärta istället förnekas. Även Salmela, Aronen och
Salanterä (2010, s. 721-723) stödjer detta och menar att barnet ofta uttrycker sin rädsla
genom ett motsägelsefullt beteende eller genom att förneka rädslan. Barn kan inte heller
förstå  varför  smärtskapande  procedurer  behöver  genomföras,  vilket  leder  till  att  de
känner sig skadade. En metod för att undvika skada är att barnen kan blunda, gömma
sig eller försöka fly. Dahlberg och Segesten (2010, s. 215) menar att ett vårdlidande
inkluderar känslan av maktlöshet att inte kunna vara delaktig. Att inte förstå vad som
händer, vad som skall ske eller vad mening är innebär därför ett vårdlidande. Watkins
(2006, s. 55) menar att ambulanspersonalen saknar adekvat träning och utrustning för
att på ett korrekt sätt kunna bedöma smärta hos barn, vilket skulle kunna anses likna de
resultat som återges i denna studie. Speglat mot det vårdvetenskapliga fundamentet kan
ett vårdlidande uppstå när förhållandet mellan vårdare och patient blir bristfälligt istället
för hälsobringande (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 215). En orsak skulle kunna vara att
vid de tillfällen då ambulanssjuksköterskan inte lyckas möta de svårigheter som ställs
finns risken att orsaka ett vårdlidande. Kanske beror det på, som tidigare diskuterat, att
ambulanssjuksköterskan inte har lyckats skapa ett förtroende hos barnet. En annan orsak
skulle kunna vara kunskapsbrist. Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan önskade



mer kunskap om barn och smärta, för att bli säkrare. Egna barn samt att ha mött smärta i
stor omfattning hos barn upplevdes visserligen ge en större erfarenhet men var inte
något framträdande i hos informanterna. Resultatet är samstämt med Kendorf (2009, s.
435-436) som menar att vården av barn i prehospital miljö inte är en daglig företeelse,
varför ambulanssjuksköterskan inte får den vana som krävs. Även Richard et al. (2006,
s. 11) styrker denna upplevelse genom att konstatera att det är mycket sällan prehospital
personal  får  chans  att  genomföra  mer  avancerade  ingrepp  på  barn  vilket  leder  till
svårighet att upprätthålla kompetensen. Eriksson (1994, s. 92) menar att oförmåga att
bedöma och se vad patienten behöver kan orsaka ett vårdlidande. Ställt mot resultatet
kan det innebära att det finns en risk för vårdlidande om ambulanssjuksköterskan anser
sig ha bristande kunskaper.

Resultatet påvisade att ambulanssjuksköterskan tar hjälp av läkemedel i behandling av
barnet.  Ambulanssjuksköterskan beskrev en upplevelse av trygghet och förnöjsamhet
med farmakologiska läkemedel som inte orsakade ett lidande för barnet. Att kunna välja
intranasala  smärtlindrande  läkemedel  som  opioiden  Fentanyl  tillsammans  med
inhalation av gasblandning med 50 procent Lustgas och 50 procent Syrgas upplevdes
skapa en trygghetskänsla hos ambulanssjuksköterskan. Detta på grund av att barnet inte
behövde en  intravenös  infart.  Watkins  (2006,  s.  53)  påvisade  att  den enskilt  största
faktorn som påverkade ambulanssjuksköterskan till brister i användning av opiater var
oron att  orsaka mer smärta vid injektion. Bendall,  Simpson och Middleton (2010, s.
158) påvisade att om barn gavs analgesi var det mer sannolikt att barnen fick intranasalt
Fentanyl  än intravenöst  Morfin.  Smärtlindring  gavs  också ofta  genom inhalation  av
medicinsk gas. Resultatet visade vidare att upplevelsen att smärtuttrycket är det som
avgör  behandling  och  ambulanssjuksköterskan  valde  olika  vägar  att  administrera
läkemedel  efter  de  förutsättningar  som  fanns.  Ambulanssjuksköterskans  val  av
smärtlindrande läkemedel beskrevs i termer utav bästa möjliga för barnet och för att
uppnå vinster i fortsatt behandling. Att kunna välja de farmakologiska läkemedlen som
inte  har  en  procedursmärta  i  sin  administration  skapade  en  trygghetskänsla  hos
ambulanssjuksköterskan. Ingen åtskillnad upplevdes heller i den eftersökta effekten av
läkemedlet, det var hur det administrerades som utgjorde kärnan i valet av läkemedel
tillsammans med vad som upplevdes vara bäst för barnet. Detta får stöd i forskningen
som visar  att  intranasalt  Fentanyl  i  jämförelse  med  intravenöst  Morfin  var  effektiv
smärtlindring hos barn med frakturer (Borland, et al., 2007, s. 335). Bendall, Simpson
och Middleton (2010, s. 158) visade att intravenöst Morfin och intranasalt Fentanyl gav
likvärdig smärtlindring.

Icke farmakologisk behandling upplevdes lika viktig som farmakologisk behandling och
upplevdes  fungera  bra.  Ambulanssjuksköterskan  redogjorde  för  rent
behandlingsmässiga  åtgärder  som  reponering,  fixering,  stabilisering,  täckförband,
stödlinda  samt  varsamhet.  Ambulanssjuksköterskan  ville  också  avleda
uppmärksamheten från en skada samt distrahera, i syfte att avleda uppmärksamheten
från skadan. Föräldrar upplevdes också kunna hjälpa till att avleda barnet och få det på
andra  tankar.  Tanabe  et  al.  (2002,  s.  118,  120)  påvisade  omvårdnadsåtgärder
tillsammans  med  distraktionsmetoder  i  kombination  med  läkemedel  visade  en
reducering av smärta. Denna del i resultatet var inte så framträdande men ansågs likväl



viktig.  Utifrån  resultatet  kan  det  synliggöras  att  ambulanssjuksköterskan  inte  bara
reflekterar över de rent farmakologiska behandlingsalternativen utan ser även andra icke
farmakologiska möjligheter att behandla smärta. Dock talade informanterna mest om
den farmakologiska behandlingen av barn. Ambulanssjuksköterskan utgår troligen ifrån
den farmakologiska delen när det gäller smärtbehandling av trauman och är det som
förefaller vara mest använt vid traumarelaterad smärta.

Resultatet  visade  att  en  bristande  dialog  med  barnet  hindrade  behandlingen.
Ambulanssjuksköterskan upplevdes inte kunna samråda om smärtbehandlingen och att
barnet inte alltid hade förståelse. Det upplevdes även vara en svårighet för barnet att
beskriva  vad  han  eller  hon  känner,  tänker  eller  vad  han  eller  hon  är  rädd  för  i
behandlingen. Samtidigt behövde ambulanssjuksköterskan en tredje person i form av
anhörig  för  att  få  behandla.  Rädsla,  oro  och  ovilja  hos  barnet  att  låta
ambulanssjuksköterskan röra, skapade hinder i de behandlande åtgärderna, vilket även
detta  kan  ses  i  forskningsresultat.  Leonard,  Mao och Jaffe  (2012,  s.  514-516,  526)
menar  att  immobilisering  av  barn  tenderar  att  öka  med deras  ålder  och yngre  barn
immobiliseras ej i samma utsträckning. Spinal immobilisering är en bidragande faktor
till  barns  smärtupplevelse.  Cross  och  Baskerville  (2001,  s.  270)  menade  också  att
immobilisering med spineboard genererade en högre smärtupplevelse. Kim et al. (2013,
s. 413) påvisade i sin studie att ju yngre barnet är desto mer inkonsekvent användes
prehospital  helkroppsimobilisering.  Tidigare  forskning  bekräftar  resultatet  i  att
ambulanssjuksköterskan möter hinder i sin behandling.

Författarna kan tyckas skönja att bedömning och behandling tycks bli mer omfattande
och komplicerat ju yngre barnet är. Paul et al. (1999, s. 455) visade att barn mer sällan
fick en intravenös infart prehospitalt. Hennes, Kim och Pirrallo (2005, s. 32) visade att
barn  fick  mindre  smärtlindring  än  de  vuxna  med  motsvarande  skador.  Det  kan
diskuteras huruvida omständigheterna är det som inverkar i utfallet av barns bedömning
och  behandling.  I  ambulanssjuksköterskans  upplevelse  sågs  konkreta  hinder  i
behandlingen av barn vilket omgärdas av komplexa tillvägagångssätt. Det återfanns en
upplevelse av att  barn underbehandlas  i  den prehospitala  miljön vilket  finner  stöd i
tidigare forskning av som påvisade Watkins (2006, s. 51, 55) att barn under 5 år fick ej
smärtlindring  prehospitalt,  Swor  et  al.  (2004,  s.  41,  43)  visade  att  få  barn  fick
smärtlindring prehospitalt samt Dong et al. (2012, s. 109) som påvisade att endast en
tiondel av barnen fick smärtlindring prehospitalt.  Resultatet påvisade upplevelsen att
bristfälliga behandlingsmetoder, rädsla för konflikt, osäkerhet i smärtbedömning samt
okunskap kunde ligga till grund för underbehandling. Användandet av smärtlindrande
läkemedel ansågs vara restriktivt  i  svårbedömda situationer och när ingen uppenbart
skada sågs. Tidigare forskning ger alltså stöd för ambulanssjuksköterskans upplevelse
av att barn riskerar att bli underbehandlade i sin smärta prehospitalt. Jylli (2008, s. 99-
100) beskriver att barn kan få en negativ påverkan både psykologiskt som fysiologiskt
vid obehandlad smärta, vilket kan leda till komplikationer som kraftlöshet, nedstämdhet
och försämrad läkning. Mot den teoretiska referensramen kan det åskådliggöras att en
obehandlad smärta leder till ett sjukdomslidande. Eriksson (1994, s. 82-83) beskriver att
kroppslig  smärta  orsakad  av  sjukdom  eller  behandling  är  en  vanlig  orsak  till  att
patienten drabbas av ett sjukdomslidande.



Eriksson  (1994,  s.  83)  skriver  att  genom  att  reducera  smärta  kan  ett  outhärdlig
sjukdomslidande minskas. Smärtan begränsar människan i att använda hela sin potential
och kan leda till själslig och andlig död varför smärta alltid skall lindras. I resultatet
framhölls  upplevelsen  av  ambulanssjuksköterskans  egen  smärtlindring  som god  och
prioriterades.  Få  ambulanssjuksköterskor  talade  om  objektiva  smärtskattningsskalor
utan beskrev mer sin upplevelse av att deras egen behandling föreföll bra och barnet
blev smärtlindrat. I likhet med detta påvisade  Galinski et al. (2011, s. 1064, 1066) att
trots svårigheter att bedöma smärtan gavs någon form av smärtlindring i 91 procent av
fallen. Samtidigt var smärtlindringen i slutändan ofta ej tillräcklig. Då studien inriktat
sig på ambulanssjuksköterskans upplevelse är det svårt att bedöma validiteten i detta
resultat.  Samtidigt  är  denna  studie  genomförd  med  specialistutbildade
ambulanssjuksköterskor som troligen skiljer sig från vårdpersonal verksamma i andra
länder där tidigare internationell forskning är genomförd. Detta skulle kunna tala för att
ambulanssjuksköterskan  verksam i  den  svenska  sjukvården  kanske  kan  möta  barns
smärtbehandling  på  ett  bättre  sätt.  En  ambulanssjuksköterska  inom  den  svenska
sjukvården skall svara upp mot de krav RAS (2012) tagit fram, varför de kan vara bättre
på att  hantera pre operationella  barn med smärta  efter  ett  trauma prehospitalt  vilket
resultatet ger uttryck för.

Barntrauma  upplevdes  ge  en  viss  ångestkänsla  hos  ambulanssjuksköterskan.  Barn
generellt uppfattades som påfrestande och det uttrycktes en känsla av att aldrig bli bra
på barn. Att sällan vårda barn gjorde att ambulanssjuksköterskan inte alltid hade vanan
eller var helt uppdaterad, vilket medförde en känsla av osäkerhet i handläggningen. Som
tidigare diskuterat kan forskning av Kendorf (2009, s. 435-436) som skriver att vården
av barn i prehospital miljö inte är en daglig företeelse varför ambulanssjuksköterskan
inte får den vana som krävs. Detta tillsammans med Richard et al. (2006, s. 11) som
påvisade att prehospital personal hade svårigheter att upprätthålla kompetensen samt Al-
Anzi  (2012,  s.  11)  som  lyfter  att  barn  är  inte  små  vuxna  utan  kräver  speciella
överväganden när det gäller anatomi och fysiologi.



SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER

Ambulanssjuksköterskan bejakar flera aspekter i vården av det pre operationella barnet
med smärta. Ambulanssjuksköterskan närmar sig barnet på ett sätt som möjliggör en
vårdande  relation.  Ambulanssjuksköterskan  agerar  följsamt  och  skapar  delaktighet
samtidigt som han eller hon tar hjälp av och hanterar föräldrar. En god vårdande relation
utgör fundamentet för vidare bedömning och behandling. Bedömningen görs utifrån en
klinisk  blick  tillsammans  med  föräldrar  och  smärtskattningsskalor.  Vid  medicinska
behandlingar  gör  ambulanssjuksköterskan  speciella  överväganden  gällande
administration och vad som upplevs vara bäst för barnet. Opioiden Fentanyl intranasalt
tillsammans med inhalation av gasblandning med 50 procent Lustgas och 50 procent
Syrgas gav trygghetskänsla samt lyfte behandlingsmöjligheterna. Omvårdnadsåtgärder
var inriktade på distraktion tillsammans med åtgärder som stabiliserade skadan.

Vård  av  det  pre  operationella  barnet  utmärks  genom  att  det  kräver  särskilda
överväganden i mötet tillsammans med specifika barriärer. Barriärer sågs i att kunna
tolka det pre operationella barnets smärtupplevelse samt i de bristande förutsättningar
barnet  hade  att  kunna  uttrycka  sig  eller  förstå.  Bristande  dialog,  rutiner,
smärtskattningsskalor tillsammans med upplevelsen av kunskaps- och erfarenhetsbrist
riskerar  orsaka  både  vårdlidande  som  sjukdomslidande.  Barn  upplevdes  kunna  ge
ångestkänslor  hos  ambulanssjuksköterskan.  Samtidigt  var  ambulanssjuksköterskans
tilltro  till  sin  egen  smärtbehandling  framträdande,  vilket  står  i  motsats  till  tidigare
forskning. 

 Verksamma ambulanssjuksköterskor bör ges möjlighet till kunskapsutveckling i
att vårda barn med smärta.

 Utbildningsplaner på universiteten bör implementeras med barnspecifika kurser.

 Ambulanssjuksköterskan  bör  ges  möjlighet  till  ökad  erfarenhet  genom
hospitering i barnspecifika verksamheter.

 Fler  icke  invasiva  samt  smärtfria  behandlingsmetoder  för  vård  av  barn
prehospitalt bör tillhandahållas.



 Vidare forskning om barn och smärta i den svenska prehospitala sjukvården bör
bedrivas för att ge en verksamhetsspecifik kunskapsbas.
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Bilaga 1

Godkännande av datainsamling från verksamhetschef inom Ambulanssjukvården 
Kungälv

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot
ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå.

Syfte med examensarbetet är att: Åskådliggöra ambulanssjuksköterskans upplevelse av 
att behandla preoperationella barn (2-7 år) med smärta relaterat till trauma prehospitalt.

Inom ambulanssjukvården kommer ambulanssjuksköterskan i kontakt med barn som 
råkat ut för olika trauma som orsakar smärta. Vi vill därför klarlägga hur den 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskan möter barnens krav på en adekvat 
behandling vid smärta.

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ induktiv innehållsanalys. Datainsamling 
kommer att ske genom inspelade intervjuer (ljudupptagning). Urvalet sker genom ett 
bekvämlighetsurval och med kravet på specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Samtycke inhämtas muntligt och skriftligt från informanterna. All data kommer 
behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående 
handledare.



Hälsningar

Alexander Iseland                        Peter Lundberg           
alexander.iseland@hotmail.com                jpeterlundberg@gmail.com

Handledare                            Samtycke av verksamhetschef
Stefan Nilsson                           
Universitetslektor                        ____________________________
Institutionen för vårdvetenskap, Elisabet Wennberg
Högskolan i Borås.     Verksamhetschef    
Stefan_r.nilsson@hb.se  An/Op/IVA/Amb- Kliniken                   
033-4354791 Kungälvs sjukhus                           
Informationsbrev till informant Bilaga 2

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att behandla pre operationella barn (2-7 
år) med smärta relaterat till trauma prehospitalt.

Bakgrund
Inom ambulanssjukvården kommer ambulanssjuksköterskan i kontakt med barn som 
råkat ut för olika fysiska trauma som orsakar smärta. Vi vill därför klarlägga hur den 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskan möter barnens krav på en adekvat 
behandling vid smärta.

Syfte
Syftet med studien är att åskådliggöra Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 
behandla preoperationella barn med smärta relaterat till trauma prehospitalt.

Förfrågan om deltagande
Vi vill intervjua dig som ambulanssjuksköterska för att få ta del av din upplevelse av att 
behandla barn med smärta orsakat av fysiskt trauma prehospitalt. Intervjun kommer ta 
cirka 30 minuter och kommer spelas in med diktafon. Materialet kommer transkriberas 
ordagrant och därefter analyseras. Urval sker genom ett bekvämlighetsurval där 
informater som är villiga att delge information i ämnet inkluderas.

Data och sekretess
All information kommer behandlas konfidentiellt och avidentifieras innan publicering.

Hur får jag information om studiens resultat?

mailto:Stefan_r.nilsson@hb.se
mailto:jpeterlundberg@gmail.com
mailto:alexander.iseland@hotmail.com


Studiens resultat kommer presenteras muntligt där ni i senare skede får information om 
plats och tid. Önskas en skriftlig kopia skickas detta på begäran.

Frivillighet
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.

Ansvariga

Alexander Iseland                            Peter Lundberg
tel: 0707787054                            tel: 0707424161
alexander.iseland@hotmail.com                    jpeterlundberg@gmail.com

Bilaga 3

Avtal om samtycke

Jag har härmed tagit del av informationsbrev angående studien; 
Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att behandla preoperationella barn (2-7 år) med
smärta relaterat till trauma prehospitalt.
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag ger mitt samtycke till 
att delta i studien.

______________________
Datum

______________________
Ort Underskrift

______________________
Namnförtydligande

mailto:jpeterlundberg@gmail.com
mailto:alexander.iseland@hotmail.com


Bilaga 4

Öppen introduktionsfråga:
” Kan du berätta om en situation där du behandlat smärta hos barn (2-7 år) orsakat av ett
fysiskt trauma?”

Undersökande frågor:
”Hur behandlar du barn med smärta efter trauma?”
”Kan du berätta om dina metoder?”
“Kan du utveckla svårigheter eller möjligheter att behandla barn med smärta?
”Hur ser du på din kunskap att behandla barn med smärta?”
“Hur ser du på föräldrarna i smärtsituationen?”
“Hur uppfattar du utfallet av din smärtbehandling?”
“Ser du någon skillnad i att vårda barn med smärta efter ett fysiskt trauma i jämförelse 
med vuxna?”
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