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SAMMANFATTNING 

 

 

Ambulanssjukvården ska ta hand om människor i nöd oavsett kön, ålder eller bakgrund. 

Av alla uppdrag ambulanser skickas på, brukar pediatriska patienter ses som de svåraste. 

Barn skiljer sig på flera sätt från vuxna, och ambulansens utrustning passar inte alltid på 

dem. Att arbeta under sådana omständigheter ökar riskerna för vårdskador. Alla patienter 

har rätt till en säker vård, och arbetet med att minska risker och skador inom vården kallas 

patientsäkerhet. I Sverige kräver Hälso- och sjukvårdslagen att all sjukvårdspersonal 

tillgodoser patienters säkerhet, och prehospitalt är det ambulanssjuksköterskan som skall 

upprätthålla denna säkerhet. Forskningen inom prehospital patientsäkerhet är sparsam, och 

den forskning som sker inom området inriktar sig framförallt på lättillgängliga ämnen som 

trafikolyckor, medicineringsfel och avvikelserapportering.  

 

Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten under ambulanssjuksköterskans 

omhändertagande av pediatriska patienter.  

 

Metoden för studien var litteraturöversikt, 15 artiklar publicerade mellan 2006 och 2016 

inkluderades. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar har inkluderats. Artiklarna har kvalitetsvärderats, och därefter 

analyserats utifrån en innehållsanalys.  

 

I resultatet framkom tre huvudfaktorer som påverkade patientsäkerheten. Dessa var 

kunskap, läkemedelshantering och trafiksäkerhet. Underkategorier till kunskap som 

identifierades var utbildning, erfarenhet, bedömning, färdigheter, kommunikation, 

utrustning och kultur. Underkategorier till läkemedelshantering var läkemedelsberäkning, 

läkemedelsadministrering och viktbedömning, och underkategorier till trafiksäkerhet var 

kunskap och attityder och beteende. 

 

Brister hos ambulanssjuksköterskan och den prehospitala organisationen medför risker för 

patientsäkerheten för barn som vårdas prehospitalt. Det krävs insatser både på individ- och 

systemnivå för att komma tillrätta med dessa brister. Samtidigt gör avsaknaden av 

publicerade studier inom prehospital patientsäkerhet att generaliserbarheten av dessa fynd 

är låg. 
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ABSTRACT 
 
 

The role of the Emergency Medical Services (EMS) is to take care of people in need 

regardless of their ethnicity, age or gender. Of all EMS dispatches, children are usually 

considered as the most difficult. Children are different from adults in many ways, and the 

ambulance equipment doesn’t always suit them. Working under these conditions increase the 

risks for safety incidents. All patients have a right to safe healthcare, and the efforts to 

decrease risk and injury in healthcare is called patient safety. In Sweden, healthcare personnel 

are bound by law to cater for every patient’s safety, and in the prehospital setting this 

responsibility falls to the ambulance nurse. Research on prehospital patient safety is sparse, 

and the research being done in the field is primarily focused on easy targets like traffic 

accidents, medication errors and incident reporting.  

 

The aim of this study was to highlight patient safety during the ambulance nurse’s care of 

pediatric patients.  

 

A review of the literature was conducted, 15 articles publiced between 2006 and 2016 were 

included. Database searches were made in both PubMed and Cinahl. Quantitative and 

qualitative articles were included. The articles were quality assessed, and thereafter analyzed 

using content analysis.  

 

The result showed three main factors affecting patient safety. These were knowledge, 

medication handling and traffic safety. Subcategories for knowledge identified were education, 

experience, assessment, skills, communication, equipment och culture. Subcategories for 

medication handling were drug calculation, drug administration and weight estimation, and 

subcategories for traffic safety were knowledge and attitude. 

 

Flaws within the prehospital organization and at the individual level entail patient safety risks 

for children. Interventions at both system and individual level are needed to come to terms 

with these flaws. However, the lack of published research on prehospital patient safety gives 

these findings a low level of generalizability.  
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INLEDNING 

 

Ambulanssjukvården har en bred uppgift, att ta hand om människor i nöd oavsett kön, ålder 

eller bakgrund. Detta sker ofta i tidsnöd, utan möjlighet för ambulanspersonalen att förbereda 

sig, och i alla tänkbara miljöer. Av alla skiftande uppdrag ambulanser skickas på, brukar 

pediatriska patienter ses som de svåraste. Barn skiljer sig från vuxna i anatomi och fysiologi, 

de har svårt att uttrycka och särskilja sina symtom, och ambulansens utrustning passar inte 

alltid på dem. Att arbeta under sådana omständigheter ökar riskerna för fel och misstag, som 

kan leda till vårdskador. Alla patienter har rätt till en säker vård, och arbetet med att minska 

risker och skador inom vården kallas patientsäkerhet.  

 

BAKGRUND 
 

Barn 
 

Barn är inte en enhetlig grupp som beter sig likadant, de är individer som innefattar allt från 

för tidigt födda spädbarn till i stort sett färdigvuxna sjuttonåringar. Hur barn reagerar på 

sjukdom, skador och smärta varierar med åldern. Vad som vidare komplicerar bilden är att 

barn oftast har föräldrar eller andra nära anhöriga med sig, som i många fall reagerar så starkt 

på det som hänt att de behöver stöd och i en del fall vård även de. Inom den prehospitala 

världen är barn sällsynta, vilket gör det svårt för ambulanssjuksköterskor att skaffa sig den 

nödvändiga erfarenhet som krävs för att kunna skilja ett friskt barn från ett sjukt (Drayna, 

Browne, Guse, Brosseau & Lerner, 2015). Det är då viktigt för ambulanssjuksköterskan att 

vara väl insatt i hur barn, genom åldrarna, skiljer sig från vuxna vad gäller anatomi, fysiologi 

och mental utveckling (American Academy of Pediatrics [AAP], 2014; Kendorf, 2009). 

 

Anatomi och fysiologi 

Barns luftvägar skiljer sig från vuxnas, de är mindre och trängre. Det beror på att små barn har 

en väldigt kort nacke, som blir längre med åren då ryggraden växer. Barns andningsfrekvens 

minskar med åren, då lungorna utvecklas och alveolerna blir fler, vilket leder till bättre 

gasutbyte. Lungvolymen blir även större, vilket också gör att barn får lägre andningsfrekvens 

ju äldre de blir. Upp till sex års ålder använder sig barn av diafragma vid andning, medan äldre 

barn har mer utvecklad bröstkorgsmuskulatur, och då använder sig av den vid andning (AAP, 

2014). Interkostala indragningar vid andningssvårigheter beror på att barn då använder sig av 

accessoriska bröstkorgsmuskler. Småbarn upp till tre år har mer elastiska revben, vilket gör att 

de sällan går av vid trauma mot bröstkorgen. Däremot är lungvävnaden känsligare, vilket gör 

att de oftare får lungkontusioner och pneumotorax vid trauma (Kendorf, 2009). 

 

Hjärtfrekvensen hos ett nyfött barn är relativt hög jämfört med en vuxen, medan blodtrycket å 

andra sidan är lågt. När barnet blir äldre sjunker hjärtfrekvensen, och blodtrycket går upp. 

Detta beror på att vagusnerven får mer kontroll över cirkulationen ju äldre barnet blir. Barn 

utvecklar även en dygnsrytm, med lägre puls på natten och högre på dagen. Hos nyfödda barn 

är båda kamrarna i hjärtat lika stora, medan vuxnas vänsterkammare är dubbelt så stor som 

den högra. Det normaliseras hos barn runt ettårsåldern (AAP, 2014). 
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Magen hos små barn ter sig stor och uppspänd. Delvis beror detta på att ryggraden ännu inte 

har rätats ut, utan fortfarande är kurvig i lumbalregionen. En annan anledning är att lever och 

mjälte är stora jämfört med vuxnas, och magsäcken liten. Buken är även sämre skyddad av 

revben än hos vuxna, vilket leder till ökad risk för skador. Barns nervsystem och 

värmereglering utvecklas under åren, för att vara helt utvecklat vid 10-12 års ålder. Detta leder 

till att små barn har lättare för att bli nedkylda, och till att de lättare råkar ut för skador då de ej 

har helt utvecklad koordinationsförmåga (Kendorf, 2009; AAP, 2014). 

 

Mental utveckling 

Neonatala barn och spädbarn är helt beroende av sina föräldrar, och meddelar obehag via 

skrik, gråt och ansiktsuttryck. De kan inte särskilja eller förmedla symtom. I ett- till 

treårsåldern utvecklas språket mer och mer, men barn blir också mer rädda för främlingar, och 

är svåra att undersöka utan föräldrars hjälp. Tre- till sexåringar har ofta ett stort ordförråd, men 

tenderar att dramatisera händelser. De tolkar allting bokstavligen, och behöver tydliga 

instruktioner. Sex- till tolvåringar utvecklar ett rationellt tänkande, och är ofta intresserade av 

vad som händer. Tonåringar har förmågan att tänka abstrakt, och har mycket funderingar kring 

sin kropp och livet. Alla åldersgrupper kan även regrediera till tidigare stadier när de utsätts 

för stora mentala påfrestningar (Kendorf, 2009).  

 

Ambulanssjukvård 
 

Ambulanssjukvårdens uppbyggnad och dess bemanning internationellt bestäms från land till 

land, och i vissa fall skiljer det sig även mellan stater eller områden inom landet. Den formella 

kompetensen hos de som vårdar patienter prehospitalt varierar också från land till land. I 

många länder finns ingen ambulanssjukvård alls, där får anhöriga eller taxichaufförer köra in 

de skadade till sjukhus (World Health Organization [WHO], 2005). 
 

I USA finns det nationella riktlinjer för vilken utbildning ambulanspersonalen skall ha. I dem 

benämns flera utbildningsnivåer, där den lägsta är emergency medical responder (EMR) som 

har basala kunskaper i livsuppehållande åtgärder. De används i väntan på ambulanser med 

högre kompetens och som assistans till andra enheter. Nästa nivå kallas emergency medical 

technician (EMT) och har grundläggande utbildning i att vårda och transportera patienter. De 

ses som en länk mellan skadeplatsen och akutsjukvården. Den tredje nivån heter advanced 

emergency medical technician och utför samma vård som EMT, men även viss avancerad 

vård. Den högsta utbildningsnivån kallas paramedic (P) och utför avancerad vård och 

medicinska åtgärder prehospitalt (National Registry of Emergency Medical Technicians 

[NREMT], 2011).  

 

Ambulanssjukvård i Sverige 

I Sverige bemannas varje ambulans med två vårdare, varav den ena måste vara minst 

legitimerad sjuksköterska, vilket är en treårig högskoleutbildning med efterföljande 

legitimering från Socialstyrelsen. Från år 2005 finns det krav från Socialstyrelsen på minst en 

legitimerad sjuksköterska i varje ambulans, för att kunna ge avancerad sjukvård och läkemedel 

i ett tidigt skede (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 2009:10). Flera landsting, till 

exempel Stockholms läns landsting, har även infört krav på att det ska finnas en 

specialistsjuksköterska i varje ambulans (Stockholms läns landsting [SLL], 2004). Enligt 
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Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2013) är en ambulanssjuksköterska en  

specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård (Svensk författningssamling 

[SFS], 2001:319; SFS, 2010:659). 

 

Medicinska riktlinjer 

Det medicinska ansvaret inom ambulansverksamheten innehas av en utsedd 

ambulansöverläkare i varje landsting, och det är även den läkaren som ansvarar för de 

medicinska riktlinjer som ligger till grund för de prehospitala bedömningar och behandlingar 

som görs i det landstinget. De riktlinjerna baseras i sin tur på de gemensamma riktlinjer som 

utarbetats av Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (Sveriges 

Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan [SLAS], 2011). Dessa riktlinjer följer vad 

gäller medicinska tillstånd handläggningen i Advanced Medical Life Support (AMLS) som är 

en utbildning inom akutmedicinskt omhändertagande skapad av National Association of 

Emergency Medical Technicians (National Association of Emergency Medical Technicians 

[NAEMT], 2011a). För skador och olycksfall följs handläggningen i Prehospital Trauma Life 

Support (PHTLS) som är motsvarande utbildning inom prehospitalt omhändertagande av 

traumapatienter, även den utvecklad av NAEMT (NAEMT, 2011b) (SLL, 2015). 

 

I ambulansen är det den vårdare med högst formell kompetens som har det medicinska 

ansvaret. Flera landsting har även infört gemensamma triageringsverktyg för 

ambulanssjukvården och akutsjukhusen för att underlätta för överrapportering och patientflöde 

(Jonsson, 2009). 
 

Prehospitalt omhändertagande 

Det prehospitala omhändertagandet delas in i två faser. Den första fasen kallas för det 

prehospitala akuta omhändertagandet (Jande-Waldau & Winarve, 2013) eller för  primär 

bedömning (SLL, 2015). Den utgår från bokstavskombinationen ABCDE, som står för i tur 

och ordning airway (luftväg), breathing (andning), circulation (cirkulation), disability 

(medvetande, neurologi) och exposure (exponera och skydda). I denna fas ingår att 

ambulanssjuksköterskan kontrollerar och behandlar livshotande skador som patienten har 

ådragit sig, samt att skydda patienten från omgivningen (Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2009). När denna undersökning och eventuella behandling är genomförd, skall 

ambulanssjuksköterskan bedöma om patienten är kritiskt sjuk eller skadad, och därmed är i 

behov av omedelbar transport till sjukhus. Om detta inte är fallet går ambulanssjuksköterskan 

vidare till fas två i det prehospitala omhändertagandet (SLL, 2015). 

 

Den andra fasen, den sekundära bedömningen, följer strukturen i AMLS och PHTLS. Det 

innebär att ta en anamnes enligt två bokstavsmallar för att inte missa viktig information: 

SAMPLER (Signs, Allergies, Medications, Past illnesses, Last oral intake, Events leading up 

to present injury, Risks) och OPQRST (Onset, Palliation/Provocation, Quality, Radiation, 

Severity, Time). Därefter utförs en helkroppsundersökning och eventuellt en riktad 

undersökning mot en skadad kroppsdel. Därefter skall kompletta vitalparametrar tas 

(andningsfrekvens, syremättnad, puls, blodtryck, blodsocker, temperatur och auskultation av 

lungor), och beroende på patientens tillstånd görs ytterligare undersökningar och kontroller, 

som till exempel elektrokardiogram (EKG) vid bröstsmärta (NAEMT, 2011a; NAEMT, 

2011b). När bedömningen är gjord skall den misstänkta sjukdomen eller skadan behandlas 
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utifrån de specifika behandlingsriktlinjer som finns i det aktuella landstinget, och i samråd 

med patienten skall styrning till korrekt vårdnivå ske (SLL, 2015; Hagiwara & Wireklint 

Sundström, 2009). 
 

Prehospitalt omhändertagande av barn 

WHO (2004b) och Foltin et al. (2010) menar att omhändertagandet av barn skiljer sig från 

vuxnas i flera aspekter, och att vårdgivare måste vara uppmärksamma på detta för att kunna ge 

optimal vård. De betonar bland annat vikten av att ha utrustning i rätt storlek för barn i olika 

åldrar, att vårdpersonalen har kunskap om barns vitalparametrar och hur de reagerar vid 

blödning och chock. De nämner även kunskap i att kunna bedöma barns medvetandegrad och 

förmåga att bedöma storlek på brännskador hos barn, samt kunskapen och förmågan att 

adekvat smärtlindra barn i alla åldrar.  
 

Enligt Seid, Ramaiah och Grabinsky (2012) utgör omhändertagandet av barn en för liten del 

av ambulanspersonalens utbildning, och eftersom andelen av alla patienter som är barn är så 

pass liten är det svårt att få tillräcklig erfarenhet av att bedöma barn, och möjlighet att 

praktisera medicintekniska moment, som ofta är svårare på barn än på vuxna. 

 

Jewkes (2004) har identifierat flera problemområden inom den prehospitala vården av barn. 

Hon menar att utrustningen i ambulansen ofta är bristfällig, eftersom det inte får plats hur 

mycket som helst får ofta specifik utrustning för barn stryka på foten, då den används så 

sällan. Vidare menar hon precis som Seid et al. (2012) att ambulanspersonalens utbildning i att 

ta hand om sjuka och skadade barn varierar, och att personalen sällan får möjlighet att 

praktisera sina kunskaper. Jewkes (2004) tar även upp det känslomässiga engagemanget som 

ofta är större när det gäller barn. Där menar hon att ambulanspersonalen riskerar att ta 

förhastade beslut vad gäller triagering och behandling, och till och med sätter sig själva i fara 

för att rädda barn i nöd. 

 

Patientsäkerhet 
 

Historia 

Efter andra världskriget ökade säkerhetstänkandet inom samhället, och flera högriskindustrier 

som flygindustrin, sjöfarten och kärnkraftsindustrin arbetade för att minska antalet olyckor. 

För att göra det påbörjades ett systematiskt säkerhetsarbete där målet var att minimera antalet 

fel och misstag som berodde på den mänskliga faktorn, och som gick att undvika. Olyckorna 

inom dessa industrier var ofta spektakulära, drog stora rubriker och kostade stora summor att 

ställa till rätta. Inom sjukvården däremot drabbade olyckorna oftast individer, och skedde i det 

tysta. Men under åttiotalet började forskare se likheter mellan hur man arbetade inom flyg- 

och kärnkraftsindustrin och hur man arbetade inom sjukvården, initialt inom anestesi och 

intensivvård. Likheter sågs på både organisatorisk nivå och på individnivå som dynamiska 

omgivningar, multipla informationskällor, växlande och illa definierade mål, korta stunder av 

stress följt av långa perioder monotont arbete, avancerad teknologi, svåra prioriteringar och 

höga insatser (Reason, 1995). 

 

Detta sätt att systematiskt arbeta förebyggande med felminimering spred sig sedan inom 

sjukvården, och gjorde att man gick från enbart ett individperspektiv där man letade 
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syndabock när fel begicks, till att se till hela systemet för att undvika att samma fel begicks 

igen. Under samma tid kom även begreppet människa, teknik och organisation (MTO), som 

utgick från att det var just människan, tekniken och organisationen som i samspel orsakade fel 

och risker, och att man var tvungen att arbeta med alla tre för att komma till rätta med 

problemen (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015). På hösten 1999 kom en rapport 

från Institute of Medicine i USA (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000) som menade att mellan 

44000 och 98000 människor dog varje år som en följd av misstag i vården. Rapporten menade 

vidare att många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas med bättre säkerhetsarbete, och 

förutsåg att andelen fel och misstag skulle kunna minska med 50 procent på fem år om deras 

förslag genomfördes.  

 

Fel och misstag 

För att förstå varför fel begås kan de delas upp i handhavandefel och misstag. Med 

handhavandefel menas fel som uppkommer då någon misslyckas med en planerad handling, 

som i sig inte var felaktig. Dessa fel kan vidare delas in i igenkänningsfel, uppmärksamhetsfel, 

minnesfel och urvalsfel. Gemensamt för dessa fel är att de oftast sker i det dagliga rutinarbetet, 

kanske framprovocerade av någon förändring i planeringen eller bara slentrian. Misstag är 

handlingar som utförs enligt plan, men där planen var fel från början. Felet ligger alltså på 

planeringsstadiet, och misstagen kan vidare delas in i regelbaserade misstag och 

kunskapsbaserade misstag. Regelbaserade misstag kan ske när någon ställs inför ett problem 

som personen i fråga har en inlärd lösning på, från sin utbildning eller erfarenhet. Felet som 

begås kan vara att lösningen inte passade det här problemet på grund av omständigheter som 

inte förutsetts, eller för att situationen felbedömts och lösningen var fel från början. 

Regelbaserade misstag kan också begås genom att välja bort en lösning som hade varit 

korrekt, genom underlåtenhet att handla. Kunskapsbaserade misstag sker när man ställs inför 

en helt ny situation, och måste tänka ut en lösning själv (Reason, 1995; Kohn et al., 2000). 
 

Ytterligare en distinktion är mellan fel och överträdelser. Med överträdelser menas avvikelser 

från det normala förfarandet, att bryta mot de regler som finns på arbetsplatsen. Medan fel 

begås på grund av brister hos individen, finns orsaken till överträdelser i den sociala 

kontexten. Det kan röra sig om låg moral på arbetsplatsen, dålig motivation eller svagt 

ledarskap. En del överträdelser sker enbart för att spara tid eller ansträngning, medan det i 

andra fall kan ses som den enda möjliga lösningen i en situation där reglerna inte stämmer 

överens med verkligheten. Den sista distinktionen är mellan aktiva och latenta fel, där aktiva 

fel är de individuella felen och misstagen som sker i frontlinjen, medan de latenta felen sker 

högre upp i organisationen. Latenta fel kan vara effekter av saker som organisationsfel, dålig 

design, bristande underhåll och felaktiga beslut på chefsnivå. Latenta fel ses som den 

farligaste sorten, då de kan vara oupptäckta under lång tid och ge upphov till flera aktiva fel 

under tiden (Reason, 1995; Kohn et al., 2000). 
 

Definitioner 

WHO startade år 2004 World Alliance for Patient Safety som skulle arbeta för bättre 

patientsäkerhet globalt (WHO, 2004a). Som en del i detta arbete kom 2009 International 

Classification for Patient Safety (ICPS), en rad definitioner av centrala begrepp inom 

patientsäkerhet. Där definieras säkerhet som minskandet av risk för onödig skada till ett 

acceptabelt minimum, och patientsäkerhet definieras som minskandet av risk för onödig skada 
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relaterad till hälso- och sjukvård till ett acceptabelt minimum. En patientsäkerhetshändelse 

definieras som en händelse eller omständighet som kunde ha resulterat i, eller resulterade i en 

onödig skada på en patient. Med onödig menas i dessa definitioner att skadan eller risken för 

skada skedde till följd av någon form av fel eller misstag, till skillnad från oundvikliga skador 

som sker i samband med planerade ingrepp, till exempel operationer. Fel och misstag 

definieras som misslyckandet med att utföra en planerad handling korrekt, eller tillämpandet 

av en inkorrekt plan. En överträdelse definieras som att medvetet avvika från 

standardförfarande, och en risk är enligt ICPS sannolikheten för att en 

patientsäkerhetshändelse ska ske (Runciman et al., 2009). 
 

Patientsäkerhet i Sverige 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) kräver att all sjukvårdspersonal tillgodoser 

patienters säkerhet. Patientsäkerhet definieras i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som 

”skydd mot vårdskada” (SFS, 2010:659, 1 kap, 6§), och vårdskada definieras i sin tur som 

”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (SFS, 

2010:659, 1 kap, 5§). 
 

I Sverige måste alla vårdgivare ha ett ledningssystem för verksamheten, och utföra ett 

systematiskt förbättringsarbete. I det ingår riskanalys, egenkontroll och utredning av 

avvikelser. De bör också arbeta för att systematiskt utveckla säkerhetskulturen. 

Patientsäkerhetsarbetet skall utföras på tre nivåer, från den högsta strategiska ledningen 

(makronivå), via den verksamhetsnära ledningen (mesonivå) till hälso- och 

sjukvårdspersonalen på mikronivå (SKL, 2015; Socialstyrelsen, 2015). 
 

Prehospital patientsäkerhet 

Enligt Andersson Hagiwara et al. (2016) finns det inga studier om prehospital patientsäkerhet i 

Sverige, men de menar att ambulanssjukvården i Sverige utvecklats på liknande sätt som i 

USA och Kanada, och därmed borde stå inför samma utmaningar och risker. 

 

Enligt Bigham et al. (2012) som gjorde en forskningsöversikt om patientsäkerheten 

prehospitalt är forskningen inom detta område ännu i sin linda, och de menar att den forskning 

som sker inom området framförallt inriktar sig på lättillgängliga ämnen som trafikolyckor, 

medicineringsfel och avvikelserapportering. Jämfört med andra discipliner inom sjukvården 

saknas forskning om patientsäkerhetsområden som bemanning, säkerhetskultur, vårdrelaterade 

infektioner, ergonomi och kvalitetssäkring. Författarna menar vidare att det finns en brist på 

forskning om förbättringsåtgärder inom patientsäkerhet prehospitalt. 

 

Både Bigham et al. (2011) och Bigham et al. (2012) sammanställde riskfaktorer inom 

prehospital patientsäkerhet. I Bigham et al. (2011) fick experter inom området ranka vilka 

faktorer de ansåg viktigast, och kom i fallande ordning fram till bedömning och utbildning, 

medicineringsfel, intubation, trafikolyckor, förhållandet mellan ambulanssjukvården och 

sjukvården i övrigt, transporter mellan vårdenheter och flygplanssäkerhet. I Bigham et al. 

(2012) framkom faktorerna bedömningsförmåga, rapportering av händelser och fel, 

kommunikation, trafiksäkerhet, flygplanssäkerhet, transport mellan vårdenheter och 

intubation. 
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I Drayna et al. (2015) framkom att det fanns brister i ambulanspersonalens dokumentation av 

vitalparametrar, och att de sällan utförde avancerade interventioner. I Leonard, Mao och Jaffe 

(2012) framkom att onödig spinalimmobilisering kan åsamka den pediatriska patienten skada, 

och att det saknas bra verktyg och riktlinjer för prehospital immobilisering.  

 

Patientsäkerhet som teoretisk referensram 

Fel kan klassificeras antingen utifrån deras konsekvenser eller utifrån deras bakomliggande 

orsaker. Konsekvensen av ett fel kan vara att en patient råkar ut för en vårdskada, och felet 

beskrivs då utifrån de handlingar som lett till skadan, till exempel att någon givit fel dos 

läkemedel. Det är detta sätt att klassificera fel som historiskt sett använts inom medicinen, det 

individcentrerade. Målet har varit att peka ut individer som begått fel, för att hitta en 

syndabock och avskräcka andra från att begå samma fel. Den mänskliga faktorn ses som en 

risk. Detta tankesätt kallas Safety I. Ska man istället härleda den bakomliggande orsaken till 

felet, måste man intressera sig för vilka mekanismer som ledde fram till det, det 

systemcentrerade perspektivet. Utgångspunkten är att det är förändrade förutsättningar som 

leder till fel, inte den mänskliga faktorn. Den som utför arbetsuppgiften gör det oftast på 

samma sätt, men måste hela tiden anpassa sig till omgivningen. Målet är att förutse allt som 

kan gå fel, så det kan undvikas innan det sker. Detta synsätt kallas Safety II (Hollnagel, 2013). 

 

Problemformulering 
 

Andelen pediatriska patienter inom ambulanssjukvården är liten, och delen av dessa som 

behöver behandling är ännu mindre. Barn, framförallt i unga åldrar, har ofta svårt att beskriva 

sina symtom med ord, och både anatomi och fysiologi skiljer sig från vuxnas i flera aspekter. 

Varken ambulanserna eller utrustningen i dem är anpassade efter barn. Samtidigt är det viktigt 

att ambulanssjuksköterskan snabbt lyckas identifiera de pediatriska patienter som är kritiskt 

sjuka eller skadade och i behov av snabb behandling och säker transport till sjukhus. 
 

Därför är det av intresse att studera vilka misstag och felbehandlingar som görs under den 

prehospitala bedömningen och behandlingen av pediatriska patienter, vilka faktorer som 

påverkar detta, och framförallt hur detta påverkar patientsäkerheten för barn som vårdas 

prehospitalt. 

 

SYFTE 
 
Syftet var att belysa patientsäkerheten under ambulanssjuksköterskans omhändertagande av 

pediatriska patienter. 
 

Frågeställning 
 

 Vilka faktorer påverkar patientsäkerheten under den prehospitala bedömningen och 

behandlingen av pediatriska patienter? 
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METOD 
 

Ansats 
 

Metoden för studien var litteraturöversikt. Att göra en litteraturstudie innebär att kritiskt 

granska och sammanställa relevant forskning inom ett valt område, ofta för att få svar på en 

välformulerad forskningsfråga (Polit & Beck, 2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

är en litteraturöversikt en bra metod för att få svar på vad som fungerar bäst och vad som är 

mest effektivt inom ett forskningsområde, och passade sig därför väl för denna studie. En 

förutsättning är att det skall finnas mycket skrivet av god kvalitet inom området.  
 

Urval 
 

Databassökningar gjordes utifrån begränsningarna: publicerade mellan 2006-01-01 och 2016-

03-31, studier gjorda på människor, studier skrivna på engelska eller svenska, studier gjorda 

på barn från noll år till och med arton år. Endast vetenskapliga primärstudier inkluderades, 

litteraturöversikter exkluderades. Däremot gjordes inga begränsningar vad gäller kvalitativa 

studier. Enligt Polit och Beck (2012) går det att utvinna information relevant för 

litteraturstudier även ur kvalitativ omvårdnadsforskning. Studierna skulle även vara granskade 

av experter (peer-reviewed) för att inkluderas. 

 

Inklusionskriterier för att inkluderas i studien var att uppfylla begränsningarna ovan, samt att 

forskningsetiska överväganden skulle vara gjorda. 
 

Datainsamling 
 

Sökningar gjordes i databasen PubMed som innehåller vetenskapliga artiklar från tidskrifter 

inom medicin, omvårdnad och odontologi, samt databasen Cinahl (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health), som innehåller vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar 

inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en bred databas medan Cinahl är 

mer specialiserad på omvårdnad, och innehåller tidskrifter som PubMed saknar. I PubMed 

används en form av sökord som kallas MeSH-termer (Medical Subject Headings) medan 

Cinahl använder sig av fria sökord (Forsberg & Wengström, 2013) Sökningar har gjorts i både 

PubMed och Cinahl, med både MeSH-termer och fria sökord (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av databassökning. 
 
 

Databas Sökord Träffar Granskade  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2016-01-04 

"("Patient 

Safety"[Mes

h]) AND 

"Emergency 

Medical 

Services"[M

38 4 2 2 
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esh]” 

PubMed 

2016-01-04 

Patient 

Safety AND 

prehospital 

AND 

pediatrics 

10 3 1 1 

PubMed 

2016-01-04 

Prehospital 

AND errors 

25 14 10 8 

Cinahl 

2016-01-05 

Patient 

Safety AND 

Emergency 

Medical 

Services 

123 6 4 4 

Totalt  196 26 17 15  

 
 

Utöver databassökningarna har manuella sökningar gjorts. Detta görs genom att studera 

referenslistor i de vetenskapliga artiklar som hittats genom databassökningarna (Forsberg & 

Wengström, 2013). Samma begränsningar som beskrivits ovan användes för den manuella 

sökningen. Inga artiklar från de manuella sökningarna inkluderades. 

 

Utifrån databassökningarna och de manuella sökningarna valdes artiklar med titlar som 

verkade relevanta för studien ut, deras abstracts lästes, och de artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna lästes i sin helhet. Därefter inkluderades de artiklar som fortfarande 

uppfyllde alla kriterier och passade studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Dataanalys 
 

För att kvalitetsvärdera de inkluderade artiklarna användes ett modifierat bedömningsunderlag 

för vetenskapliga artiklar (bilaga I), av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stolz och Bahtsevani (2011). Detta redovisas i en matris (bilaga II) för redovisning av 

sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier, utvecklad av Willman, 

Stolz och Bahtsevani (2011). 

 

Artiklarna har analyserats enligt Forsberg och Wengströms (2013) metod för innehållsanalys. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan kvalitativa och kvantitativa kombineras artiklar i samma 

analys om de kompletterar eller stödjer varandra. Artiklarna har lästs i sin helhet ett flertal 

gånger för att skapa en övergripande förståelse, och för att identifiera information relevant för 

studiens syfte och frågeställning. Denna information har färgkodats och översatts till svenska, 

och sorterats under preliminära rubriker, som sedermera blivit resultatets huvudrubriker. När 

detta arbete var färdigt har informationen vidare fördelats under rubriker utifrån de faktorer 

som funnits, och redovisats i resultatdelen. 

 

 

Forskningsetiska övervägande 
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Denna studie har följt Hermerén (1996), vars hederlighetsregel säger är det inte tillåtet att 

fabricera eller ändra i andra studiers resultat för att passa sitt eget syfte. Författaren måste även 

alltid återge korrekt källa för material han eller hon ej själv producerat.  
 

Alla artiklar som inkluderades i denna studie skall ha gjort etiska överväganden för sina 

studier. Vidare redovisas alla artiklar som ingår i studien tydligt både i artikelmatris (bilaga II) 

och med sökord i tabell (tabell 1). Allt relevant resultat presenteras, även om det inte stödjer 

studiens syfte eller författarens åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

RESULTAT 
 

Resultatet inleds med tabell två, där de faktorer som identifierats vid dataanalysen 

sammanställts i rubriker och underrubriker.  

 

Tabell 2. 

Huvudrubriker 

 

Underrubriker 

Kunskap Utbildning, Erfarenhet, Bedömning, 

Färdigheter, Kommunikation, Utrustning, 

Kultur 

 

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning, 

Läkemedelsadministrering, Viktbedömning 

 

Trafiksäkerhet Kunskap, Attityder och beteende 

 

 

Kunskap 
 

Utbildning 

I både Cottrell et al. (2014) och Hoyle et al. (2016) menade ambulanspersonal att de hade för 

lite utbildning och träning i pediatrik överlag, både initialt i sin utbildning, och på sin 

arbetsplats. Enligt Cottrell et al. (2014) var den utbildning de fick även dåligt anpassad till den 

prehospitala verkligheten, medan ambulanspersonal i Hoyle et al. (2016) tyckte att den 

utbildning de fick var mer inriktad på hjärtlungräddning än på de sjukdomstillstånd de faktiskt 

träffade på. Cottrell et al. (2014) menade vidare att ambulanspersonal sällan får någon 

feedback på de patienter de behandlat, och således inte kan lära av sina misstag heller.  

 

I Cushman et al. (2010) medgav ambulanspersonal att bristen på pediatrisk utbildning och 

praktik ledde till en osäkerhet, som i förlängningen gjorde att de underlät att utföra 

undersökningar och åtgärder som egentligen var indicerade. Även i Guise et al. (2015) sågs en 

brist på praktisk utbildning, samt ett behov av repetitionsutbildningar på arbetsplatsen. 

Ambulanspersonal uttryckte även att utbildningar inte kunde återskapa den stress och ångest 
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de känner i verkligheten. I Hansen et al. (2015) ansåg 48,6 procent av ambulanspersonalen att 

bristen på repetitionsutbildning inom pediatrik riskerade patientsäkerheten, och i Lammers, 

Willoughby-Byrwa och Fales (2014b) framkom att ambulanspersonal varken fått utbildning 

eller information om nya HLR-riktlinjer, och därför fortsatte använda gamla riktlinjer. 

 

Erfarenhet 

Flera studier kopplade samman brist på erfarenhet med den känslomässiga respons många 

upplevde vid kontakt med sjuka barn och deras föräldrar (Cottrell et al., 2014; Cushman et al., 

2010; Guise et al. 2015; Öberg, Vicente & Wahlberg, 2014). I Cottrell et al. (2014) kände 

ambulanspersonalen en ökad stress när de skulle ta hand om barn, som de beskrev som 

lågfrekventa högriskpatienter. Ambulanspersonal menade även att de samtidigt som de hade 

lite erfarenhet av pediatrik kände en ökad brådska och ansvarskänsla så fort barn var 

inblandade. Enligt Cushman et al. (2010) var bristande erfarenhet, osäkerhet, en ovilja att 

skada barnet samt föräldrarnas närvaro alla anledningar till att ambulanspersonal undvek att 

utföra åtgärder som hade varit självklara hos vuxna patienter.  

 

Rahman et al. (2015) fann att bristande erfarenhet med pediatriska patienter var den vanligaste 

anledningen (34%) till att inte smärtlindra barn prehospitalt, och enligt Guise et al. (2015) 

påverkade ambulanspersonalens känslomässiga reaktion, deras brist på erfarenhet av pediatrik 

och föräldrarnas känslor omvårdnaden negativt. Öberg et al. (2014) fann å andra sidan att 

känslor av ångest och sårbarhet vid kontakt med sjuka barn uppkom hos ambulanspersonal 

oavsett hur mycket erfarenhet de hade, och i Hoyle et al. (2016) kopplades brist på erfarenhet 

främst samman med ökad personlig stress. 

 

Bedömning 

Enligt Cottrell et al. (2014) kunde bristen på erfarenhet av pediatrik och stressen 

ambulanspersonal känner när de ska vårda barn också påverka deras bedömningsförmåga och 

beslutsfattande. Det framkom att viktiga moment som att bedöma patientens tillstånd och 

bestämma vilken behandling som skall ges kunde påverkas. I Lammers, Byrwa och Fales 

(2012) gjorde ambulanspersonal felbedömningar som ledde till att de utförde opåkallade 

hjärtkompressioner. Hansen et al. (2015) fann att ambulanspersonalen hade kunskapsluckor 

inom bedömning och beslutsfattande, där de fem högst rankade kunskapsluckorna var att veta 

när man ska ändra behandlingsstrategi (37%), veta när man ska utföra en avancerad luftväg 

(36,6%), smärtskattning (35,2%), bedöma om patienten är sjuk eller inte (24,5%) och välja rätt 

behandling (19,1%).   

 

I Rahman et al. (2015) uttryckte 70 procent av ambulanspersonalen ett behov av mer 

utbildning inom smärtbedömning av barn. Även Guise et al. (2015) menade att 

ambulanspersonal finner svårigheter i att bedöma om pediatriska patienter är sjuka eller inte, 

och att detta leder till risker för patientsäkerheten. Svårast att bedöma för ambulanspersonalen 

var barn med speciella behov och kroniskt sjuka barn. 
 
 
 

Färdigheter 
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Hoyle et al. (2016) fann att den låga frekvensen pediatriska patienter prehospitalt leder till få 

tillfällen för ambulanspersonal att utföra praktiska moment, vilket i sin tur leder till att de inte 

utvecklar sina färdigheter. I Rahman et al. (2015) menade 20 procent av ambulanspersonalen 

att svårigheten att sätta en intravenös infart bidrog till att de inte smärtlindrade barn. Lammers 

et al. (2014b) visade på bristande färdigheter vid barn-HLR, där ambulanspersonal hade 

undermålig hjärtkompressionsteknik, feltolkade hjärtrytmer och misslyckades med 

intuberingar och intraosseösa infarter. Även i Lammers et al. (2012) sågs bristande färdighet 

vid intraosseösa infarter. I Hansen et al. (2015) rankade ambulanspersonalen avancerad 

luftvägshantering (71,3%), återupplivning av nyfödda (61,6%) och intravenös/intraosseös 

infart (43.8%) som de svåraste momenten vid omhändertagandet av barn.  

 

Enligt Cottrell et al. (2014) kunde brist på färdighet kombinerat med den ökade stressen vid 

pediatriska patienter leda till misslyckade försök och underlåtenhet att utföra åtgärder. 

Specifika moment som sågs som riskmoment var immobilisering och luftvägshantering. Guise 

et al. (2015) fann att ambulanspersonalen upplevde att brist på erfarenhet med avancerad 

luftvägshantering (73,4%) och brist på skicklighet i pediatriska färdigheter (66%) hade stor 

sannolikhet att leda till patientsäkerhetshändelser.  
 

Kommunikation 

Enligt Cottrell et al. (2014) upplevde ambulanspersonal det problematiskt att kommunicera 

med små barn som inte kan beskriva sina symtom, och att de då måste lita på föräldrarnas 

tolkningar. Vidare upplevdes problem med att avgöra vem som har bestämmanderätt när flera 

vårdnadshavare var på plats, eller när barnet befann sig på skola eller förskola. Föräldrar 

upplevdes även som en andra patient, som ofta behövde lika mycket uppmärksamhet som 

barnet. Liknande resultat sågs i Guise et al. (2015) där 49,2 procent av ambulanspersonalen 

uppgav att föräldrar som lägger sig i vården eller försenar vården hade stor sannolikhet att leda 

till patientsäkerhetshändelser. Cottrell et al. (2014) fann också att ambulanspersonal upplevde 

att bristande kommunikation mellan kollegor kunde vara en riskfaktor, framförallt upplevdes 

problem när det inte var tydligt vem som bestämde, eller när dispyter om rätt behandling 

uppstod.  

 

I både Lammers, Willoughby-Byrwa och Fales (2014a) och Lammers et al. (2014b) sågs 

bristande kommunikation mellan ambulanskollegor i samband med medicinering, vilket ledde 

till feldoseringar. I Lammers et al. (2014a) observerades ambulanspersonal som i samband 

med att de lämnade över sprutor med läkemedel till kollegor gav ofullständig information om 

innehållet i sprutan, eller vaga instruktioner om hur mycket som skulle administreras. I 

Lammers et al. (2014b) menade författarna även att kommunikation mellan ambulanskollegor 

angående dosering var ovanligt, och att de sällan dubbelkontrollerade doser. 
 

Utrustning 

I Guise et al. (2015) framkom att utrustningen i ambulansen på flera sätt kan riskera 

patientsäkerheten. Ambulanspersonal menade att brist på erfarenhet med pediatrisk utrustning 

(57,9%), användning av utrustning i vuxenstorlek (34,3%) och tillgängligheten på utrustning i 

korrekt storlek (33,1%) hade stor sannolikhet att leda till patientsäkerhetshändelser. Även i 

Cottrell et al. (2014) menade ambulanspersonal att behovet av att anpassa utrustning i 

vuxenstorlek till barn var en riskfaktor.  
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I Lammers et al. (2012) och Lammers et al. (2014b) upptäcktes trasig pediatrisk utrustning, 

som enligt ambulanspersonal i Lammers et al. (2012) endast kontrollerades i samband med 

skarp användning. Vidare framkom att många deltagare hade bristande kunskap om vilken 

pediatrisk utrustning de hade, och var den fanns. Bakomliggande orsaker till detta ansågs vara 

det låga antalet pediatriska patienter och att barnväskorna är förslutna och ej kontrolleras 

regelbundet. 
 

Kultur 

Cushman et al. (2010) fann att det var ovanligt att ambulanspersonal anmälde eller skrev 

avvikelser på sig själva eller sina kollegor vid risker eller händelser relaterade till barn. 

Orsaker till detta som framkom var en känsla av att anmälningar inte ledde någonvart och en 

rädsla för att förlora sitt arbete. Liknande resultat sågs i Cottrell et al. (2014), där 

ambulanspersonal menade att det var en kulturell norm att inte anmäla egna eller kollegors fel 

av rädsla för konsekvenserna det skulle få. Det framkom även att flera deltagare kände en 

press från kollegor att agera snabbt eller prioritera snabb avtransport framför att stabilisera 

patienten på plats, och att detta upplevdes som en risk för patientsäkerheten. Enligt Guise et al. 

(2015) menade ambulanspersonal att en ovilja att rapportera sina egna fel (43,2%) och andras 

fel (40%) hade stor sannolikhet att leda till patientsäkerhetshändelser. 

 

Läkemedelshantering 
 

Läkemedelsberäkning 

Flera studier (Cottrell et al., 2014; Hoyle et al., 2016; Kaji et al., 2006; Lammers et al., 2012; 

Lammers et al., 2014a; Lammers et al., 2014b) fann att ambulanspersonal hade problem med 

att utföra läkemedelsberäkningar för pediatriska doser. Enligt Cottrell et al. (2014) menade 

ambulanspersonal att det var särskilt utmanande att göra viktbaserade uträkningar i en 

prehospital miljö, och att de hjälpmedel som fanns sällan var till nytta. Ambulanspersonal i 

Hoyle et al. (2016) tyckte att enhetsomvandlingen mellan pund och kilogram var svårast. 

Vidare hade de låg tillförsikt till sin förmåga att räkna ut korrekt dos, och efterfrågade 

pappersbaserade hjälpmedel.  

 

Kaji et al. (2006) fann att 72 procent feldoserade adrenalin innan införandet av vikt- och 

uträkningshjälpmedel (Broselow-Luten Tape [BLT]), mot 43 procent feldoseringar efter 

införandet. I Lammers et al. (2012) sågs 60 procent feldoseringar för midazolam och 47 

procent för diazepam. Bakomliggande orsaker till dessa fel som identifierades var att ha 

misslyckats memorera korrekt doser, försämrad beräkningsförmåga under stress, felaktig 

användning av hjälpmedel, fel dos för vald administreringsväg, konverteringsfel milligram till 

milliliter, ej dubbelkontrollerat uträkningar och fel avlästa sprutor. 

 

I Lammers (2014a) utfördes feldoseringar av adrenalin i 54 procent av fallen och av 

antihistamin i 93 procent av fallen. Identifierade orsaker var oförmåga att minnas rätt dos eller 

administrationssätt, problem med att använda doseringshjälpmedel, beräkningsfel, uppskattade 

doser och spädningsfel. I Lammers et al. (2014b) sågs 59 procent feldoseringar av adrenalin, 

som ansågs bero på felaktig viktbedömning, uträkningsfel, konverteringsfel (milligram till 
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milliliter och pund till kilo), kommunikationsfel mellan kollegor och låg kunskap om korrekta 

doser. 

 

Läkemedelsadministrering 

Enligt flera studier (Hoyle et al. 2016; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014a; Lammers 

et al., 2014b) hade ambulanspersonal svårt att hantera de små doser som barn ofta skall erhålla 

med den utrustning de hade. Ambulanspersonal i Hoyle et al. (2016) och Lammers et al. 

(2012) menade att variationen i sprutdesign och -storlek kunde vara förvirrande och leda till 

misstag, medan ambulanspersonal i Lammers et al. (2014a) pekade på bristande förmåga i att 

hantera små volymer i stora sprutor. Vidare uppmärksammades ambulanspersonal som spädde 

läkemedel med fel volymer, och valde olämpliga administreringsvägar då de inte kände sig 

bekväma med den korrekta.  

 

Enligt Hoyle et al. (2016) var även bristen på förfyllda sprutor i barnstorlek en bidragande 

orsak till att fel begicks, då ambulanspersonalen tvingades använda sprutor i vuxenstorlek och 

räkna om doserna. Även i Lammers et al. (2014b) framkom att feldoseringar skedde då 

ambulanspersonal gav små doser i stora sprutor, och gjorde felaktiga avrundningar. 

 

Viktbedömning 

Flera studier (Anthoney, Lim, Kaufman, O’Connor & Cunningham, 2013; Hoyle et al., 2016; 

Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014a; Lammers et al., 2014b) såg kopplingar mellan 

viktbedömning och feldoseringar. I Hoyle et al. (2016) framkom att ambulanspersonal oftast 

gissar vikten på barn snarare än använda de hjälpmedel de har (BLT), och flera deltagare i 

studien uppgav att de inte var bra på att gissa vikt, framförallt de utan egna barn. Det framkom 

även att ambulanspersonalen uppskattade vikt i pund, och därmed tvingades konvertera vikten 

till kilogram inför läkemedelsberäkningen, vilket ökade risken för fel.  

 

Anthoney et al. (2013) fann att ambulanspersonal bedömde vikt korrekt i 82,4 procent av 

fallen. Urskiljbara faktorer vid felbedömningar var barn under tio år och barn med hjärtstopp 

eller pågående kramper. Av de barn som felbedömdes fick 56 procent för låga doser 

läkemedel, inga barn fick för höga doser läkemedel. I Lammers et al. (2012) använde 80 

procent av ambulanspersonalen hjälpmedel (BLT) för att estimera korrekta vikter, medan 7 

procent använde hjälpmedlen på fel sätt och kom fram till felaktiga vikter, och resterande 13 

procent uppskattade vikten utan hjälpmedel och kom fram till felaktiga vikter.  

 

Ambulanspersonal i Lammers et al. (2014a) använde sig av flera olika hjälpmedel (BLT, 

PediWheel First Responder, Pedi STAT app, PALS Pocket Guide) för att bedöma vikt, och 

felaktig användning av dessa ledde till flera fel. Andra orsaker till felaktiga viktbedömningar 

som framkom var att inte ha tillgång till bedömningshjälpmedel och att uppskatta vikt utifrån 

utseende eller egna barns vikt vid samma ålder. I Lammers et al. (2014b) använde 97 procent 

av ambulanspersonalen ett hjälpmedel (BLT) vid viktbedömningen, 86 procent av dessa erhöll 

korrekt vikt. Av de deltagare som uppskattade vikten utan hjälpmedel kom ingen fram till 

korrekt vikt. 
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Trafiksäkerhet 
 

Kunskap 

Både Johnson, Lindholm och Dowd (2006) och O’Neil et al. (2014) undersökte 

ambulanspersonals kunskap om fastsättning av barn i ambulansen. Johnson et al. (2006) fann 

att 90,7 procent av ambulanspersonalen i deras studie hade fått någon form av utbildning i 

trafiksäkerhet för pediatriska patienter i ambulansen. 71,3 procent upplevde att de visste 

mycket eller väldigt mycket om hur de skulle hantera fastspänningsutrustningen i sin egen 

ambulans, och 66,7 procent upplevde att de kunde sin egen organisations aktuella riktlinjer för 

fastspänning av barn i ambulansen. Samtidigt upplevde endast 10,3 procent att de kände till de 

senaste nationella riktlinjerna för pediatrisk fastspänning, och andelen deltagare som upplevde 

att de visste mycket eller väldigt mycket om ålders- och viktgränser för babyskydd och 

barnstolar var 26,3 procent respektive 26,7 procent. Andelen deltagare som svarade rätt på hur 

ett barn ska transporteras som anhörig i ambulansen var 42,1 procent (Johnson et al., 2006).  

 

I O’Neil et al. (2014) upplevde över 80 procent av ambulanspersonalen att de hade kunskap 

om sin egen organisations aktuella riktlinjer för fastspänning av barn i ambulansen, och en 

majoritet av ambulanspersonalen menade att de hade viss eller god kunskap om ålders- och 

viktgränser för barnstolar generellt, samtidigt som studien visade att endast 30 procent av 

ambulanspersonalen spände fast barn med rätt utrustning och på korrekt sätt. 
 

Attityder och beteende 

Öberg et al. (2014) menade att ambulanspersonal ofta upplever att de tvingas välja mellan 

barnets välmående (fysiskt och emotionellt) och trafiksäkerheten, då det kan vara svårt att 

vårda barnet adekvat när det är fastspänt, samt emotionellt upprörande för både barnet och 

föräldern att skiljas åt. Deltagare i studien menade vidare att det fanns tillfällen när barn bör 

färdas i förälders knä, till exempel nyfödda som ej skall skiljas från mamman, eller kritiskt 

sjuka barn där det inte anses finnas tid till fastspänning.  

 

I O’Neil et al. (2014) sågs 12,5 procent av ambulanspersonalen transportera barn i förälders 

knä, och i Johnson et al. (2006) uppgav 23 procent av ambulanspersonalen att de ibland eller 

alltid transporterade barn i förälders knä om de var stabila. Samtidigt ansåg deltagare i Öberg 

et al. (2014) att trafik- och patientsäkerheten var viktig, och såg en konflikt mellan att 

tillgodose barnets och föräldrarnas behov samtidigt som de ville upprätthålla säkerheten. 

Liknande resultat såg både Johnson et al. (2006) och O’Neil et al. (2014), där 84,1 procent 

respektive 78,9 procent av ambulanspersonalen menade att de skulle spänna fast barn om 

utrustningen inte hindrade vården av patienten.  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Metoden för studien var litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör en 

litteraturöversikt fokusera på aktuell forskning inom ett valt område, och Polit och Beck 

(2012) menar att en systematisk litteraturöversikt metodiskt integrerar forskningsbevis om en 
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specifik forskningsfråga med hjälp av datainsamlingsprocedurer som tydligt presenteras i ett 

protokoll. Denna studie har fokuserat på aktuell forskning, som äldst tio år gammal, och har 

hållit sig till ämnet prehospital patientsäkerhet för barn. Svar på forskningsfrågan, eller 

frågeställningen, har utvunnits ur resultatet med hjälp av dokumenterade procedurer, och 

presenterats tydligt i resultatdelen. 
 

Databassökningar gjordes utifrån flera begränsningar. För att finna studier som handlade om 

pediatrik begränsades maxåldern till arton år. Det kan diskuteras om man fortfarande är barn 

då, kirurgiskt och ortopediskt behandlas man i Sverige som vuxen efter femton års ålder. För 

denna studie valdes dock arton år, för att inte missa några relevanta studier. Vidare 

exkluderades artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska, då författaren inte 

behärskar några andra språk. Detta kan ha lett till att relevanta artiklar på andra språk 

exkluderats, och i förlängningen till att resultatartiklarna enbart speglar delar av Europa och 

Nordamerika. Litteraturöversikter exkluderades, då det enbart skall ingå primärkällor i en 

litteraturöversikt. Inga begränsningar gjordes för kvalitativa studier, både Polit och Beck 

(2012) och Forsberg och Wengström (2013) menar att även kvalitativa studier kan och bör 

användas vid litteraturöversikter inom omvårdnadsforskning. Huruvida detta påverkat 

resultatets validitet negativt diskuteras nedan. 

 

Datainsamlingen gjordes utifrån databassökningar. Databaserna Pubmed och Cinahl användes, 

då de kompletterar varandra. Pubmed innehåller länkar till mängder av tidskrifter inom 

medicin och biovetenskap, medan Cinahl är ledande inom omvårdnadsforskningen (Polit & 

Beck, 2012). Det som framkom under sökningarna var att termen patientsäkerhet (eller 

engelskans patient safety) inte användes i titlar eller som tagg i någon större utsträckning. 

Därav följde att sökningar även gjordes utan termen, vilken kan ha resulterat i en ökad 

spridning av resultatartiklar. 

 

Av studiens 15 artiklar var 13 stycken från USA, en från Kanada och en från Sverige. Vidare 

var forskningspersonerna i studierna uteslutande verksamma inom ambulansjukvården i det 

land studien kom från. Detta påverkar studiens externa validitet negativt, då eventuella 

slutsatser från resultatet rimligtvis endast kan påstås gälla i USA. Anledning till det skeva 

urvalet skulle kunna vara en brist på relevanta studier inom det aktuella området, vilket också 

stöds av Bigham et al. (2012). Ännu en effekt av bristen på publicerad forskning inom 

området var att flera artiklar i resultatet är skrivna av samma författare, vilket även det kan 

tänkas minska validiteten (Forsberg & Wengström, 2013). För att kvalitetsvärdera de 

inkluderade artiklarna användes ett modifierat bedömningsunderlag för vetenskapliga artiklar 

(bilaga I), av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stolz och Bahtsevani (2011), 

där artiklarna fick betyg på en tregradig skala. Att detta underlag förlitar sig på författarens 

förmåga att använda det medför en risk för subjektivitet, vilket minskar reliabiliteten. Detta 

hade kunnat undvikas med fler granskare. Till denna studie valdes endast artiklar som fick de 

två högsta betygen, vilket visar på hög intern validitet hos studierna, och ökar denna studies 

reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Då resultatet innehöll både kvalitativa och kvantitativa artiklar fanns ingen möjlighet att göra 

en metasyntes, och de kvantitativa artiklarna hade så pass skilda mätmetoder att en partiell 

metaanalys av dem inte heller var möjlig (Forsberg & Wengström, 2013). Istället genomfördes 
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en innehållsanalys, då artiklarnas resultat ansågs så närliggande att de kunde sammanställas i 

gemensamma teman. Enligt Polit och Beck (2012) bör man vid analys av blandade metoder 

sortera resultatet utifrån vilka forskningsfrågor de besvarar, snarare än utifrån metod. Det är 

möjligt att ett mer homogent resultat hade gett upphov till djupare analyser och ökad 

förståelse. 

 

Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att belysa patientsäkerheten under ambulanssjuksköterskans 

omhändertagande av pediatriska patienter, genom att utröna vilka faktorer som påverkar 

patientsäkerheten. I resultatet framkom tre huvudfaktorer (kunskap, läkemedelshantering och 

trafiksäkerhet) med tolv underkategorier. Dessa stämmer till stor del överens med de faktorer 

Bigham et al. (2011) och Bigham et al. (2012) kom fram till i sina litteraturöversikter om 

patientsäkerhet för vuxna patienter. De faktorer som saknas i föreliggande studie är 

trafikolyckor, förhållandet mellan ambulanssjukvården och sjukvården i övrigt, transporter 

mellan vårdenheter och flygplanssäkerhet. Huruvida detta beror på skillnader mellan barn och 

vuxna eller skillnader i urval är svårt att säga, men urvalet av artiklar om patientsäkerhet för 

vuxna är betydligt större än för barn. Flygplanssäkerhet kan även tyckas ligga utanför den 

vardagliga prehospitala sjukvården. 

 

Enligt Reason (1995) är de latenta felen farligast, då de ofta är en effekt av dålig organisation 

och kan leda till en uppsjö andra fel innan de upptäcks. En viktig del av 

patientsäkerhetsarbetet är därmed att utrota de latenta felen, i led med synsättet i Safety II 

(Hollnagel, 2013). I föreliggande studie kan latenta fel urskiljas i de flesta resultatkategorier, 

som bristande utbildning, trasig utrustning eller förlegade rutiner (Cottrell et al., 2014; 

Cushman et al., 2010; Guise et al., 2015; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014b).  

 

Bigham et al. (2012) menade att forskningen inom prehospital patientsäkerhet ännu är i ett 

startskede, och att det finns förhållandevis lite forskning att tillgå jämfört med 

patientsäkerhetsforskning intrahospitalt. Vidare menade de att det saknas forskning om 

bakomliggande orsaker till fel och förbättringsåtgärder. Till viss del stämmer den bilden 

överens med föreliggande studies resultat, framförallt vad gäller tillgång till forskning. Det 

fanns dock flera studier i resultatet som undersökte bakomliggande orsaker, eller latenta fel 

(Cottrell et al., 2014; Cushman et al., 2010; Guise et al., 2015; Hansen et al., 2015; Hoyle et 

al. 2016; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014a; Lammers et al., 2014b), samt en studie 

(Kaji et al., 2006) som undersökte förbättringsåtgärder.  
 

Kunskap 

I flera studier framkom att ambulanspersonal hade för lite utbildning och träning i pediatrik, 

och att den pediatriska utbildningen de fick inte var anpassad för prehospital verksamhet 

(Cottrell et al., 2014; Cushman et al., 2010; Guise et al., 2015). Liknande resultat sågs i 

Jewkes (2004) som fann att ambulanspersonalens kunskap om pediatrik var bristfällig, och i 

Seid et al. (2012) som menade att ambulanspersonal fick för lite utbildning i omhändertagande 

av barn.  
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Regelbaserade misstag begås då någon utför en korrekt handling, som dock inte var adekvat 

för situationen i fråga. En typ av sådana fel är utebliven handling, underlåtenhet att handla 

(Reason, 1995). Exempel på detta i föreliggande studie framkom i Cushman et al. (2010), där 

osäkerhet till följd av bristande utbildning och erfarenhet ledde till att ambulanspersonal valde 

bort indicerade åtgärder, och i Rahman et al. (2015) där ambulanspersonal underlät att 

smärtlindra barn baserat på bristande erfarenhet.  

 

Osäkerhet, stress och ångest återkommer i flera artiklar i denna studie när ambulanspersonal 

ska beskriva sina möten med pediatriska patienter (Cottrell et al., 2014; Cushman et al., 2010; 

Guise et al., 2015; Öberg et al., 2014), och anledningar som ges till dessa känslor är brist på 

utbildning, erfarenhet och de ökade ansvarskänslorna som kommer när det handlar om barn. 

Detta kan som i exemplen ovan leda till underlåtenhet att handla, eller som i Cottrell et al. 

(2014) till att ambulanspersonalen uppger att de känner en ökad press att göra något snabbt, 

vilket kan leda till förhastade beslut istället. Detta stöds av Jewkes (2004) som menade att den 

ökade pressen ambulanspersonal känner när de ska ta hand om barn kan leda till överilade 

handlingar, vilket kan riskera både patienten och dem själva. 
 

Stressen av att vårda barn tillsammans med brist på erfarenhet kunde påverka 

ambulanspersonalens bedömningsförmåga och beslutsfattande i sån uträckning att de utförde 

helt opåkallade åtgärder som istället kunde skada barnet, eller missbedömde patientens 

tillstånd så att livsuppehållande åtgärder fördröjdes (Cottrell et al., 2014; Hansen et al., 2015; 

Lammers et al., 2012). Detta kan ses som både regelbaserade och kunskapsbaserade misstag. 

Regelbaserade misstag om vi utgår från att ambulanspersonalen hade kunskapen att göra 

korrekta bedömningar i situationerna, men blev så stressade att de ändå gjorde fel, och 

kunskapsbaserade om bristen på erfarenhet var så stor att situationerna de ställdes inför var 

helt nya för dem (Reason, 1995). 

 

Kommunikation visade sig vara ett mångfacetterat problem. Enligt Cottrell et al. (2014) 

upplevde ambulanspersonal det problematiskt att tvingas förlita sig till föräldrars information 

när de inte kunde kommunicera med barnet. Detta framkom även i Guise et al. (2015), där 

ambulanspersonal menade att föräldrar som lade sig i vården riskerade patientsäkerheten. 

Detta problem kan vara svårt att frånkomma helt, då barns språkliga utveckling sker 

oberoende av patientsäkerhetsforskningen. Men utbildning och träning i att kommunicera med 

barn utan tal kan vara en väg att gå.  

 

Enligt Jewkes (2004) var utrustningen i ambulanser bristfällig, vilket stöds i föreliggande 

studie (Cottrell et al., 2014; Guise et al., 2015; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014b). 

Det framkom att utrustning i vuxenstorlek fick användas i stor utsträckning, och att 

utrustningen användes så sällan att personalen inte fick tillräcklig erfarenhet i att använda den. 

I två artiklar i föreliggande studie (Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014b) framkom att 

delar av barnutrustningen var plomberad, vilket gjorde att ambulanspersonalen inte 

kontrollerade den dagligen. Detta ledde till att trasig utrustning inte uppmärksammades, samt 

att personalen inte hittade utrustning i sin egen ambulans. Detta är ett tydligt Safety II-

problem, som kan lösas med bättre rutiner (Hollnagel, 2013). 
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Meisel, Hargarten och Vernick (2008) menade att det historiskt sett varit svårt att få hälso- och 

sjukvårdspersonal att frivilligt rapportera sina fel och misstag, och att samma mönster syns 

inom den prehospitala världen. I föreliggande studie framkom att ambulanspersonal ogärna 

rapporterar sina egna eller sina kollegors fel, och att detta har sin grund i en rädsla för vilka 

konsekvenser det skulle få, samt en känsla av att avvikelser aldrig leder till något (Cottrell et 

al., 2014; Cushman et al., 2010; Guise et al., 2015). Enligt Meisel et al. (2008) är det med 

tanke på den bristande rapporteringsviljan hos ambulanspersonal orimligt att tro att frivillig 

avvikelserapportering ensamt kan skapa ett tillräckligt underlag för att finna bakomliggande 

orsaker till patientsäkerhetshändelser. De menar vidare att patientsäkerhetsarbetet bör 

kompletteras med ett systemcentrerat synsätt för att undvika felen innan de uppkommer. 

Oviljan att rapportera fel kan även ses som en överträdelse, och kan då motverkas med arbete 

för bättre moral och motivation på arbetsplatsen (Reason, 1995). 
 

Läkemedelshantering 

Deltagare i flera artiklar i föreliggande studie (Hoyle et al., 2016; Lammers et al., 2014b) 

upplevde svårigheter med enhetsomvandlingen mellan pund och kilogram när de skulle 

beräkna läkemedelsdoser, ett problem som är begränsat till länder som använder det brittiska 

måttsystemet. En möjlig lösning på detta skulle vara förfyllda sprutor och 

beräkningshjälpmedel, men enligt Hoyle et al. (2016) går problemet djupare än så, då 

ambulanspersonal uppgav att de tänkte och gjorde viktbedömningar i pund. 

 

Enligt Bigham et al. (2011) var felmedicineringar vanligt förekommande inom prehospital 

vård av barn, vilket också stöds av föreliggande studie (Kaji et al., 2006; Lammers et al., 

2012; Lammers et al., 2014a; Lammers et al., 2014b). Bakomliggande orsaker till detta som 

framkom var olika typer av handhavandefel (konverteringsfel, beräkningsfel, spädningsfel, 

oförmåga att minnas rätt dos, fel avlästa sprutor), framprovocerade av den ovana situationen 

och bristen på erfarenhet (Reason, 1995).  
 

Fel som begicks vid administreringen av läkemedel skylldes i föreliggande studie ofta på 

utrustningen (Hoyle et al. 2016; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014a; Lammers et al., 

2014b), som precis som i Jewkes (2004) ansågs dåligt anpassad till barn, och medförde att 

ambulanspersonalen fick utföra svårare medicintekniska moment än de hade behövt med 

korrekt utrustning. Detta medför onödiga patientsäkerhetsrisker, som skulle kunna undvikas på 

organisationsnivå (Hollnagel, 2013). 

 

I studien framkom att viktbedömning av barn är ett stort problem med hög risk för fel 

(Anthoney et  al., 2013; Hoyle et al., 2015; Lammers et al., 2012; Lammers et al., 2014a; 

Lammers et al., 2014b). I flera av artiklarna framkom även att de hjälpmedel som används för 

viktbedömningen inte är optimala, att ambulanspersonalen inte känner sig trygga med hur de 

används, och att de därmed inte används i den utsträckning de borde användas. 

Ambulanspersonalen begår en överträdelse (Reason, 1995) när de inte använder den utrustning 

de har för att bedriva en säker vård, men troligtvis skattar de sin egen förmåga att bedöma vikt 

högre än den hos ett verktyg de inte litar på. Här behöver arbetsgivaren arbeta med att få fram 

bra hjälpmedel och utbilda och motivera personalen att använda dem, för att bli av med ett 

riskfyllt moment i omhändertagandet av barn. 
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Trafiksäkerhet 

I både Bigham et al. (2011) och Bigham et al. (2012) framkom att trafikolyckor är en 

riskfaktor för patientsäkerheten prehospitalt. Med det i tanken är resultaten från föreliggande 

studie oroväckande, då flera artiklar (Johnson et al., 2006; O’Neil et al., 2014; Öberg et al., 

2014) visade på kunskapsbrister gällande korrekt fastspänning av barn i ambulanser, och att 

det fortfarande finns ambulanspersonal som låter barn färdas i föräldrars knän, utan 

säkerhetsbälte.  

 

Enligt Reason (1995) begås överträdelser inte alltid av låg moral eller dålig motivation, utan 

kan röra sig om en vilja från arbetstagaren att göra det bästa av situationen trots att det innebär 

ett regelbrott. I föreliggande studie sågs detta i Öberg et al. (2014) där deltagare menade att de 

ville upprätthålla trafik- och patientsäkerheten, men att detta ibland fick stå tillbaka för inte 

riskera barnets och förälderns fysiska och psykiska välmående. Liknande överträdelser kunde 

ses i flera artiklar (Johnson et al., 2006; O’Neil et al., 2014; Öberg et al., 2014) där det 

framkom att ambulanspersonal regelmässigt bröt mot sina riktlinjer och lät barn färdas utan 

fastspänning då de ansåg att utrustningen hindrade vården. Dessa överträdelser skulle kunna 

undvikas med adekvat utrustning anpassad för barn i alla åldrar, och bättre utbildning i 

trafiksäkerhet, ett Safety II-problem (Hollnagel, 2013). 
 

Slutsats 
 

Brister hos ambulanssjuksköterskan och den prehospitala organisationen medför risker för 

patientsäkerheten för barn som vårdas prehospitalt. Specifika områden där risker funnits är 

bristande kunskap, erfarenhet och utbildning inom pediatrik och läkemedelshantering, 

bristande utrustning samt bristande trafiksäkerhet. Det krävs insatser både på individ- och 

systemnivå för att komma tillrätta med dessa brister. Samtidigt gör avsaknaden av publicerade 

studier inom prehospital patientsäkerhet att generaliserbarheten av dessa fynd är låg. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Föreliggande studie belyser ett viktigt område inom ambulanssjukvården, som påverkar både 

patienter och ambulanspersonal dagligen. Ambulanssjuksköterskan har en skyldighet att värna 

patientsäkerheten (SFS, 1982:763), och denna studie kan hjälpa till att urskilja vilka områden 

inom ambulanssjukvården som behöver förbättras. Vidare kan denna studie inspirera till 

fortsatt forskning inom prehospital patientsäkerhet för barn, då det i dagsläget finns en brist på 

empiriska studier i ämnet, specifikt om svenska förhållanden. 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING 
                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II 

= 

M

ed

el 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet Typ 

 

Anthoney, 

C., Lim, E., 

Kaufman, 

B.J., 

O’Connor Jr, 

J. & 

Cunningham, 

S.J. 2013 

USA 

Accuracy of weight 

estimates in pediatric 

patients by prehospital 

Emergency Medical 

Services personnel. 

Att bedöma träffsäkerheten 

hos ambulanspersonalens 

viktbedömningar av barn 

som fått viktbaserade 

läkemedelsdoser, samt 

identifiera faktorer som 

påverkat träffsäkerheten och 

utvärdera doserna givna. 

Retrospektiv registerstudie 

(journalgranskning). 

n=237(38) 

 

Ambulanspersonal bedömde vikt korrekt i 

82,4% av fallen. Urskiljbara faktorer vid 

felbedömningar var barn < 10 år och barn med 

hjärtstopp eller pågående kramper. Av de barn 

som felbedömdes fick 56% för låga doser 

läkemedel, inga barn fick för höga doser. 

R II 

Cottrell, 

E.K., 

O’Brien, K., 

Curry, M., 

Meckler, 

G.D., Engle, 

P.P., Jui, J., 

Summers, C., 

Lambert, W. 

& Guise, J-

M. 2014 

USA 

Understanding Safety in 

Prehospital Emergency 

Medical Services for 

Children. 

Att beskriva 

ambulanspersonals 

upplevelser och erfarenheter 

av vilka faktorer som 

påverkar patientsäkerheten 

negativt. 

Kvalitativ studie 

(fokusgrupper). 

n=40(0) 

 

Faktorer som identifierades var otillräcklig 

utbildning och erfarenhet, svårigheter med 

läkemedelsdosering, ej anpassad utrustning för 

barn, kommunikationssvårigheter vid 

överrapportering, kommunikationssvårigheter 

med barn och deras föräldrar, svåra 

familjesituationer samt ökad nervositet vid 

utlarmning gällande barn. 

K II 

Cushman, 

J.T., 

Fairbanks, 

R.J., O’Gara, 

K.G., 

Crittenden, 

C.N., 

Pennington, 

C.E., Wilson, 

M.A., Chin, 

N.P. & Shah, 

M.N. 2010 

USA 

Ambulance Personnel 

Perceptions of Near Misses 

and Adverse Events in 

Pediatric Patients. 

Att identifiera 

ambulanspersonals 

uppfattningar om vilka 

faktorer som påverkar 

förekomsten av, 

identifieringen av, 

rapporteringen av och 

minskningen av tillbud och 

negativa händelser vid vård 

av barn prehospitalt. 

Kvalitativ studie (granskning 

av avvikelser, 

semistrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper). 

n=23(11) 

 

Faktorer som identifierades var otillräcklig 

rapportering av fel och misstag, fel och 

misstag skylldes på andra, ökad känsla av 

stress och obehag vid pediatriska patienter, 

underlåtenhet att utföra åtgärder och 

behandlingar av rädsla och brist på erfarenhet 

och utbildning samt otillräcklig träning och 

utbildning. 

R II 

 

Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K),  I = Hög, II = Medel, III = Låg. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Guise, J.M., 

Meckler, G., 

Obrien, K., 

Curry, M., 

Engle, P., 

Dickinson, 

C., 

Dickenson, 

K., Hansen, 

M. & 

Lambert, W. 

2015 USA 

Patient Safety Perceptions 

in Pediatric Out-of-

Hospital Emergency Care: 

Children’s Safety 

Initiative.  

Att beskriva 

ambulanspersonals 

uppfattningar om vilka 

faktorer som bidrar till 

säkerhetstillbud och att fel 

begås vid den prehospitala 

vården av barn.  

Kvalitativ studie 

(Delfimetoden) 

n=753(276) 

 
Faktorer som identifierades var 

luftvägshantering, stress och nervositet vid 

vård av barn, brist på utbildning och 

erfarenhet inom pediatrik, brist på träning 

med barnanpassad utrustning, 

läkemedelshantering, 

kommunikationsproblem och kulturella 

problem. 

K II 

Hansen, M., 

Meckler, G, 

Dickinson, 

C., 

Dickenson, 

K., Jui, J., 

Lambert, W. 

& Guise, J-

M. 2015 

USA 

Children’s Safety 

Initiative: A National 

Assessment of Pediatric 

Educational Needs among 

Emergency Medical 

Services Providers. 

Att identifiera 

kunskapsluckor och 

utbildningsbehov inom 

pediatrisk omvårdnad hos 

ambulanspersonal.  

Kvalitativ studie 

(Delfimetoden) 

n=755(263) 

 

Kunskapsluckor som identifierades var brist på 

träning och erfarenhet, bristande förmåga till 

bedömning och övervakning, 

läkemedelsberäkning, undvika nedkylning och 

vitalparametrar för nyfödda. De åtgärder som 

ansågs svårast var avancerad 

luftvägshantering, HLR på nyfödda, 

venaccess, ventilatorer och immobilisering. 

K II 

 
Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K),  I = Hög, II = Medel, III = Låg. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet Typ 

 

Hoyle Jr, 

J.D., Davis, 

A.T., 

Putman, K.K, 

Trytko, J.A. 

& Fales W.D. 

2012 USA 

Medication Dosing Errors 

in Pediatric Patients 

Treated by Emergency 

Medical Services 

Att fastställa frekvensen och 

omfattningen av fel 

begångna vid 

läkemedelsadministrering till 

barn prehospitalt.  

Retrospektiv registerstudie 

(journalgranskning). 

n=267(37) 

 

Administreringsfel gjordes i 34,7% av fallen, 

underdoseringar var vanligare än 

överdoseringar. Läkemedlet som doserades fel 

flest gånger var adrenalin.  

R I 

Hoyle, J.D., 

Sleight, D., 

Henry, R., 

Chassee, T., 

Fales, B. & 

Mavis, B. 

2016 USA 

Pediatric Prehospital 

Medication Dosing Errors: 

A Mixed-Methods Study 

Att beskriva 

tillvägagångssättet vid 

läkemedelsadministrering till 

barn prehospitalt, samt 

identifiera faktorer som 

påverkar korrekt dosering 

positivt och negativt. 

Kvalitativ studie 

(fokusgrupper). 

n=44(0) 

 

Det framkom att majoriteten av 

ambulanspersonalen gissade vikten på barn 

snarare än använda hjälpmedel, samt att de 

ofta ej utförde relevant 

läkemedelsadministrering av rädsla för att göra 

fel. Negativa faktorer som identifierades var 

brist på utbildning och erfarenhet, 

svårhanterade förpackningar, viktbedömning, 

läkemedelsberäkning. Förbättringsförslag som 

framkom var att eliminera beräkningsmoment. 

K II 

Johnson, 

T.D, 

Lindholm, D. 

& Dowd 

M.D. 2006 

USA 

Child and Provider 

Restraints in Ambulances: 

Knowledge, Opinions, and 

Behaviors of Emergency 

Medical Services Providers 

Att undersöka 

ambulanspersonals åsikter, 

kunskap och beteende vid 

fastspännande av barn i 

ambulans. 

Kvantitativ studie 

(enkätundersökning). 

n=446(144) 

 

69,7% av ambulanspersonalen kände inte till 

senaste rekommendationerna för 

fastspännande av barn, och 25% satte ofta eller 

ibland barn i förälderns knä. 84% av 

ambulanspersonalen uppgav att de skulle 

spänna fast barn om de upplevde att 

anordningen inte hindrade vården. 

P II 

 

Kaji, A.H., 

Causche-Hill, 

M., Conrad, 

H., Young, 

K.D., 

Koenig, W.J., 

Dorsey, E. & 

Lewis, R.J. 

2006 USA 

Emergency Medical 

Services System Changes 

Reduce Pediatric 

Epinephrine Dosing Errors 

in the Prehospital Setting 

Att avgöra huruvida 

feldoseringarna av adrenalin 

till barn med hjärtstopp 

prehospitalt minskat efter 

införandet av “LA Kids 

program” (obligatorisk 

användning av Broselow 

tape). 

Retrospektiv registerstudie 

(Data från tidigare 

experiment samt 

journalgranskning) 

n=151(10) 

 

Innan införandet av LA Kids program erhöll 

28% av patienterna korrekt dos adrenalin, och 

efter införandet 57%.  

R I 

Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K),  I = Hög, II = Medel, III = Låg. 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet Typ 

 

Lammers, R., 

Byrwa, M. & 

Fales, W. 

2012 USA 

Root Causes of Errors in a 

Simulated Prehospital 

Pediatric Emergency 

Att identifera bakomliggande 

orsaker till de vanligaste 

kliniskt signifikanta felen vid 

det prehospitala 

omhändertagandet av kritiskt 

sjuka barn, och vilka 

omständigheter som har en 

inverkan på det. 

Kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ studie 

(observationsstudie med 

efterföljande intervjuer). 

n=90(0) 

 

Fem problemområden med bakomliggande 

orsaker identifierades: syrgasbehandling (ej 

syrgasväska med, misslyckas med fri 

luftväg/felaktig ventilering), utrustning (hittar 

ej utrustning, trasig utrustning), 

blodsockermätning (ej utfört i 49% av fallen r/t 

bristande kunskap/ej mätare med), 

läkemedelsadministration (60% feldosering 

midazolam och 47% fel dos diazepam r/t 

felaktiga beräkningar) och ej påkallad HLR 

(bristande kunskap om barn-HLR). 

P II 

Lammers, R., 

Willoughby-

Byrwa, M. & 

Fales, W. 

2014 USA 

 

Medication Errors in 

Prehospital Management 

of Simulated Pediatric 

Anaphylaxis 

Att identifiera 

bakomliggande orsaker till 

felmedicinering vid det 

prehospitala 

omhändertagandet av barn 

med anafylaktisk chock. 

 

Kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ studie 

(observationsstudie med 

efterföljande intervjuer). 

n=142(0) 

 

46% gav adrenalin i korrekt dos på korrekt 

sätt, antihistamin endast 7% korrekt och för 

steroid 33% korrekt. Bakomliggande orsaker 

som framkom var: felaktigt resonemang, 

felaktiga viktbedömningar, 

kommunikationsproblem, beräkningsfel, 

uppskattade doser och administreringsfel. 

 

P II 

Lammers, R., 

Willoughby-

Byrwa, M. & 

Fales, W. 

2014 USA 

 

Errors and Error-Producing 

Conditions During a 

Simulated, Prehospital, 

Pediatric Cardiopulmonary 

Arrest 

Att identifiera fel som begås 

av ambulanspersonal under 

ett simulerat hjärtstopp på 

barn, och identifera 

bakomliggande orsaker till 

felen. 

Kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ studie 

(observationsstudie med 

efterföljande intervjuer). 

n=194(0) 

 

Fyra teman framkom: ej tillräcklig ventilation 

(fel/trasig utrustning, bristande kunskap, 

felaktig/misslyckad intubering), ej tillräcklig 

cirkulation (försenade kompressioner, felaktig 

HLR, felaktiga defibrilleringar), försenad 

venväg (bristande kunskap/färdighet i 

intraosseös nålsättning), medicineringsfel 

(felaktig viktbedömning, beräkningsfel, 

kommunikationsfel, förvirring ang HLR-

riktlinjer). 

 

P II 

 

Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K),  I = Hög, II = Medel, III = Låg. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet Typ 

 

O’Neil, J., 

Steele, G.K., 

Weinstein, 

E., Collins, 

R., Talty, J. 

& Bull, M.J. 

2014 USA 

Ambulance Transport of 

Noncritical Children: 

Emergency Medical 

Service Providers’ 

Knowledge, Opinions, and 

Practice 

Att beskriva aktuellt 

förfarande vad gäller 

fastspänning och transport av 

ej kritiska barn i ambulans, 

samt ambulanspersonalens 

kunskap, åsikter och 

erfarenheter av detta. 

Kvantitativ studie 

(Prospektiv 

observationsstudie med 

efterföljande enkäter). 

n=63(0) 

 

30% av ambulanspersonalen i studien 

transporterade barn enligt gällande riktlinjer, 

medan över 80% av ambulanspersonalen ansåg 

att de hade kunskap om gällande riktlinjer. Fel 

inkluderade både fastsättning och val av 

hjälpmedel baserat på ålder och vikt. 

P II 

Rahman, A., 

Curtis. S., 

DeBruyne, 

B., Sookram, 

S., Thomson, 

D., Lutz, S. 

& Ali, S. 

2015 Kanada 

 

Emergency Medical 

Services Provider Comfort 

with Prehospital Analgesia 

Administration to Children  

Att utvärdera tekniker och 

metoder för smärtskattning, 

att beskriva medicineringsval 

för vanliga kliniska 

scenarion, samt att identifiera 

barriärer för optimal 

smärtlindring till barn. 

Kvantitativ studie 

(enkätundersökning). 

n=202(11) 

 

62% använde alltid smärtskalor när de 

bedömde barn, 31% uppgav att de enbart 

använde sin kliniska bedömning. 61% kände 

sig trygga med att smärtlindra barn, mot 99% 

för vuxna. 25% trodde att barn behöver mindre 

smärtlindring än vuxna r/t omoget nervsystem. 

Tre övergripande barriärer identifierades: 

bristande erfarenhet, kommunikationsproblem 

och bristande bedömningsförmåga. 

 

P I 

Öberg, M., 

Vicente, V. 

& Wahlberg, 

A.C. 2014 

Sverige 

 

The Emergency Medical 

Service personnel’s 

perception of the 

transportation of young 

children 

Att beskriva hur 

ambulanspersonal upplever 

transport av unga barn. 

Kvalitativ studie (intervjuer). n=12(0) 

 

Ambulanspersonalen var medvetna om 

riskerna med att inte spänna fast barn, men 

valde ändå bort det då de ansåg att det tar för 

lång tid/är svårt/försvårar omvårdnad/inverkar 

negativt på barnets och föräldrars välmående. 

K I 

 
Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K),  I = Hög, II = Medel, III = Låg. 
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