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Abstrakt 
 

Studier visar att när barn upplever akut smärta finns det flera olika faktorer som påverkar om barnet 

får smärtbehandling. Bristande erfarenhet av smärtbehandling av barn och rädsla att tillfoga onödig 

smärta är några av orsakerna. Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av att smärtbehandla barn. Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv 

ansats för att kunna belysa deltagarens nyanserade beskrivningar. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att 

barn har lika stor rätt till smärtbehandling prehospitalt som vuxna. De menade dock att det tar lång tid 

att skaffa erfarenhet av att smärtbehandla barn prehospitalt på grund av att de sällan påträffar barn med 

akut smärta. Vid smärtbehandling av barn ansåg deltagarna att de hellre utgår ifrån sina personliga 

kliniska erfarenheter än att använda smärtskattningsinstrument. Detta eftersom instrumenten upplevs 

inte ge den information de eftersöker. De menade även att det är viktigt att eliminera rådande 

stressmoment kring barnet, samt att avledning är en viktig strategi vid smärtbehandling av barn. 

Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning från sina arbetsgivare, där de kan få möjlighet 

till ökad teoretisk kunskap samt få hospitera på någon barnavdelning som vårdar barn med smärta. 
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Introduktion 

Problemområde 

Den vanligaste orsaken till att föräldrar söker vård för sina barn är att de har smärta (Werner 

& Leden, 2010). När barn upplever akut smärta och är i behov av analgetika prehospitalt, 

finns det flera olika faktorer som begränsad klinisk erfarenhet och kommunikationsproblem 

som påverkar om barnet får smärtbehandling (Rahman et al., 2014). Barn smärtbehandlas inte 

lika väl prehospitalt i jämförelse med hur vuxna smärtbehandlas även om barnen uppvisar 

samma smärtsymtom och intensitet i sin smärta. Ambulanssjuksköterskor upplever en 

otrygghet med att smärtbehandla barn, på grund av att de sällan påträffar sjuka eller skadade 

barn med akut smärta (Cotrell et al., 2013; Cushman et al., 2010). Levine´s omvårdnadsteori 

baserades på vikten av att bevara och tillgodose patientens energi samt att personlig och social 

integritet respekteras (Abumaria, Hastings-Tolma & Sakraida, 2015; Schaefer & Pond, 1994). 

Teorin är applicerbar vid smärtbehandling av barn då ambulanssjuksköterskors rädslor för att 

smärtbehandla barn kan leda till underbehandling, som kan medföra fysisk och psykisk stress 

för barnet (Adelgais & Brown, 2014). Det finns också rädsla för att tillfoga barn ytterligare 

smärta genom att sätta intravenösa infarter (Rahman et al., 2014), samt för att ge fel doser av 

analgetika och att starka opioider kan dölja sjukdomssymtom och eventuella biverkningar 

som kan tillstöta (Adelgais & Brown, 2014).  

 

Ambulanssjuksköterskor upplever det svårt att smärtskatta mindre barn, trots tillgång till olika 

smärtskattningsskalor, eftersom små barn ofta har svårare att kommunicera, än större barn och 

vuxna (Samuel, Steiner & Shavit, 2014). Att ha många års erfarenhet som 

ambulanssjuksköterska är inte detsamma som att ha lång erfarenhet av att vårda barn och 

smärtbehandla dem (Rahman et al., 2014).  Klinisk exponering av att behandla barn med akut 

smärta behövs, för att få en ökad kunskap och att kunna känna trygghet i vården av barn i den 

prehospitala verksamheten (a.a.). I en internationell studie framkom att 

ambulanssjuksköterskor efterfrågar utbildningar och riktlinjer i syfte att kunna känna en ökad 

trygghet med att smärtbehandla barn adekvat prehospitalt. Det efterfrågas också utbildning 

om hur olika smärtskattningsinstrument kan användas på mindre barn (Adelgais & Brown, 

2014).  
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Motsvarande studier gjorda i Sverige har inte kunnat hittas. Det är därför önskvärt att fler 

studier utförs inom området så att det kan medföra att smärtbehandling av barn kan förbättras 

prehospitalt. 

 

Bakgrund 

Barn 

Definitionen av barn är enligt Konventionen om barns rättigheter varje människa under 18 år 

(Regeringskansliet, 2014). Barn från 0-12 år räknas som yngre barn och 13– 18 år som 

tonåringar (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Barnet genomgår olika utvecklingsstadier. 

De yngsta barnen, 1-3 år, har svårt att förstå olika samband och kan uppleva nya, okända 

miljöer och situationer som otrygga. De har ofta separationsångest från sina föräldrar och har 

en begränsad förmåga att kunna kommunicera verbalt (a.a.). I Öberg, Vicente och Wahlbergs 

(2014) studie, framkom det bland annat att kommunikationssvårigheter kunde medföra att 

ambulanssjuksköterskor kände sig otrygga i omvårdnaden av barn i denna ålder (a.a.). Enligt 

Edwinson Månsson och Enskär (2008) är barn i åldern 4–6 år mer självständiga och har ett 

ökat behov av att hålla sin personliga och kroppsliga integritet intakt. Förmågan att kunna 

kommunicera med ord är väl utvecklad. I denna ålder har barn en ökad medvetenhet av vad 

som sker i deras omgivning. Deras försvarsmekanismer och förmågan att kunna fantisera om 

olika händelser har utvecklats. Det gör att barnen är känsliga för stress och kan känna rädsla 

inför förändringar i tillvaron samt rädsla för att uppleva smärta. Barn 7-12 år förstår 

förklaringar och händelser i deras omgivning. I denna ålder har barn utvecklat ett tydligt 

tidsbegrepp, vilket innebär att de kan tänka framåt i tiden och förstå vad som skall ske. Barn 

13-18 år benämns även som tonåringar. De blir mer och mer självständiga och frigör sig 

successivt från sina föräldrar. De har ett stort behov av integritet och att känna sig oberoende 

(a.a.). 

 

Enligt Piagets kognitiva utvecklingsteori som är åldersrelaterad, finns det fyra huvudstadier i 

barns tänkande och i de olika faserna skiljer tänkandet sig åt (Broberg, 2015). Barn i åldern 0-

2 år, befinner sig i det sensomotoriska stadiet där sinnena står för tänkandet och de hanterar 

intryck genom att visa det motoriskt. I åldern 2-6 år är barnen inne i det preoperationella 
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stadiet där de börjar tänka symboliskt och kan använda detta i både sitt språk och i fantasin 

(a.a.). 

Barn i denna ålder tänker egoistiskt och allt som sker ser de bara från sitt eget perspektiv 

(Broberg, 2015). I åldern 6–11 år börjar barn tänka mer rationellt och logiskt men endast det 

som avser konkreta saker Det formella och operativa stadiet inträder runt 12-års ålder vilket 

innebär att barnet fortsätter utveckla det logiska och abstrakta tänkandet samt reflektera över 

sina tankar (a.a.).  

Smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en “sensorisk 

och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till en verklig eller potentiell vävnadsskada 

eller uttryckas i termer av skada”. IASP beskriver också att smärta är en subjektiv känsla och 

det är alltid den personen som upplever obehaget som avgör hur smärtan upplevs (Jylli, 

2008). 

 

Smärta är ett komplext fenomen som har till uppgift att signalera och varna för potentiell 

vävnadsskada i kroppen, nociception (Werner & Leden, 2010). När smärtreceptorer aktiveras 

startar en omfattande process i kroppen via det sensoriska och autonoma nervsystemet. 

Beroende på smärttyp fortleds smärtsignaler via framförallt A-deltafibrer och C-fibrer. A-

deltafibrer är grova myeliniserade fibrer som fortleder den akuta och intensiva smärtan i hög 

hastighet medan C-fibrer är tunna, omyeliniserade fibrer som skickar signaler i låg hastighet 

som diffus, molande eller bultande smärta (a.a.). 

 

 

Barn och Smärta 

När föräldrar söker vård för sina barn, är den vanligaste orsaken smärta (Werner & Leden, 

2010). Beroende på barnets ålder och förmåga att uttrycka sig kan problem uppstå, när de ska 

förklara hur de upplever smärtan. Så sent som fram till 1970-talet fanns en tro om att barns 

nervsystem var för omoget för att kunna uppleva smärta, vilket visade sig vara felaktigt. 

Utvecklingen av bland annat sensoriska hudreceptorer och transmittorer i det nociceptiva 

systemet utvecklas tidigt redan under fostertiden. Andra smärtfunktioner utvecklas i takt med 

att hjärnan utvecklas och mognar hos det lilla barnet. Fram till 2–3 års ålder har barn inte den 
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kognitiva förmågan att kunna förstå, värdera och uttrycka smärta som en vuxen person, utan 

styrs av känslorna som upplevs vid smärta (a.a.). 

Vanliga orsaker till att barn upplever smärta kan vara på grund av sjukdom, men även att 

barnet utsätts för trauma. Rutkowska och Skotnicka-Klonowicz (2015) visade i sin studie att 

de tre vanligaste platserna där barn utsattes för trauma var i hemmet, i skolan och i utemiljön.  

Övriga platser som nämndes var på gatan, i olika sportsaktiviteter, på lekplatser eller andra 

offentliga platser. De tre vanligaste orsakerna till trauma var fallskador, fall från hög höjd 

samt trafikolyckor. Studien redovisade också att skador kan orsakas av brännskador, slagsmål 

och av olika föremål såsom till exempel bollar eller andra föremål (a.a.).  

 

När barn utsätts för smärta påverkas barnet negativt både fysiskt och psykiskt (Ballweg, 

2008). Smärta kan orsaka negativa hormonella och metabola processer i kroppen. Barnen kan 

få påverkan på cirkulationen genom ökad hjärtfrekvens och ökat blodtryck samt snabb och 

ytlig andning vilket leder till en sämre syresättning. Blodsockret höjs och en ökad mängd av 

stresshormonet kortisol utsöndras (Adelgais & Brown, 2014; Ballweg, 2008; Jennings, Lord 

& Smith, 2015;). Psykologiska effekter som stress, ångest, oro och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) är några negativa följder som kan bli bestående hos barnet även upp i 

vuxen ålder om de utsätts för smärta. Även sömnstörningar, yrsel och irritation kan yttra sig 

hos barn vid smärta. Både den metabola, fysiologiska och emotionella stress som uppstår hos 

barn på grund av smärta, kan försämra immunförsvaret och påverka läkningsprocessen 

negativt. Det finns även en ökad risk för suicid vid långvarig smärta (a.a.). Enligt Murphy et 

al. (2013), är det både ur ett etiskt och moraliskt perspektiv viktigt att barn smärtbehandlas 

tidigt för att undvika onödigt lidande (a.a.).  

Smärtskattningsinstrument 

Enligt Nilsson (2015) är det viktigt att genomföra en smärtbedömning innan smärtbehandling 

påbörjas. Detta är nödvändigt för att kunna planera barnets fortsatta omvårdnad. Barns 

individuella upplevelser och sätt att uttrycka sin smärta, kan vara kopplat till deras 

utvecklingsnivå eller rädsla. När barn har akut smärta, är det vanligt att de är tysta och 

stillsamma.  Detta kan misstolkas som att de inte upplever smärta. Varierande ansiktsuttryck 

och kroppsrörelser samt gråt och undandragande rörelser är dock smärttecken som bör 

observeras.  Avvikande fysiologiska parametrar som svettning, ökat andningsarbete och 

stigande puls hos barn kan också vara tecken på smärta. I akuta situationer är det därför av 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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stor betydelse att föräldrar eller någon annan som känner barnet, är med och tolkar sitt barns 

beteende för att möjliggöra en optimal vård för barnet (a.a.).  

Vid smärtbedömning på nyfödda och prematura barn kan beteendeskattningsinstrumentet 

ALPS-neo (Astrid Lindgren and Lund Children´s Hospital Pain and Stress Assessment Scale 

for Preterm and sick Newborn Infants) (Lindh & Lundqvist, 2013) användas. Efter cirka fyra 

års ålder kan ansiktsskalan FPS-R (Faces Pain Scale) användas (Bieri et al., 1990) och från 

cirka åtta års ålder är VAS (Visuella Analoga Skalan) användbart på barn som har smärta 

(Redke, 1999). I samtliga åldrar (0–18 år) samt på barn med flerfunktionshinder används 

beteendeskattningsskalan FLACC (face, legs, activity, cry, consolability) (Voepel-Lewis 

et al., 2010). I en studie av Shen et al. (2016), undersöktes sjuksköterskors skattning av 

procedursmärta utifrån FLACC, hos svårt brännskadade barn. Resultatet visade att både 

demografiska faktorer, personlig erfarenhet av brännskador och liknande arbetsmoment 

påverkade hur sjuksköterskorna smärtskattade. Även stress i hemmet och på arbetet 

påverkade deras skattning av barnens smärta. Sjuksköterskorna med minst erfarenhet skattade 

barn med svår smärta högre, än de som hade längre erfarenhet. Barn med lätt eller måttlig 

smärta underskattades av samtliga sjuksköterskor (a.a.).  

Sjuksköterskor och  Smärtbehandling 

När barn behöver smärtbehandling är det viktigt att observera barnets beteende och finna 

orsaken till smärtan, dess lokalisation och hur den uttrycker sig. Därefter kan barn 

smärtbehandlas med relevant analgetika och effekten av smärtbehandlingen utvärderas 

kontinuerligt. Flertalet av de barn som upplever smärta smärtbehandlas inte adekvat eller 

smärtbehandlas inte alls (American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial 

Aspects of Child and Family Health, 2001; Murphy et al., 2015; Rutkowska et al., 2015; 

Samuel et al., 2014). Faktorer som bidrar till att barn inte smärtbehandlas är bland annat 

beroende på om sjuksköterskorna har tidigare erfarenhet från pediatrisk vård eller har 

prehospital erfarenhet (a.a.). 

 

 

I en studie gjord av Gimbler-Berglund, Ljusegren och Enskär (2008) där barnsjuksköterskor 

på en barnavdelning intervjuades, visade resultatet att det var samarbetet med läkarna, mellan 

barnsjuksköterskor och föräldrar samt kontakten mellan barnsjuksköterskor och barnet, som 

påverkade om barnet fick adekvat smärtbehandling. Bristande rutiner, oerfarenhet och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Academy%20of%20Pediatrics.%20Committee%20on%20Psychosocial%20Aspects%20of%20Child%20and%20Family%20Health%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Academy%20of%20Pediatrics.%20Committee%20on%20Psychosocial%20Aspects%20of%20Child%20and%20Family%20Health%5BCorporate%20Author%5D
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svårigheter att tolka barnens smärta trots olika smärtskattningsskalor, påverkade också om de 

smärtbehandlades adekvat (a.a.). Ambulanssjuksköterskor har ofta kort eller bristfällig 

utbildning och erfarenhet av att smärtbehandla barn (Murphy et al., 2013).  

Enligt Murphy et al. (2013) önskar de ytterligare praktisk träning i omhändertagandet av barn 

med smärta, men även i handhavandet av bland annat intranasala läkemedel.  Även andra 

strategier, som att ta hjälp av föräldrar, använda avledning och omgivningen är viktiga när det 

gäller smärtbehandling av barn (a.a.). Flertalet studier visar att smärtbehandling av barn 

prehospitalt är bristfällig (Adelgais & Brown, 2014; Rahman et al., 2014; Rutkowska et al., 

2015; Samuel et al., 2014). Ambulanspersonal har också beskrivit olika faktorer som bidrar 

till att barn inte blir adekvat smärtbehandlade, bland annat bristande erfarenhet av att vårda 

barn, rädsla för att orsaka onödig smärta och att administrera fel doser. En annan faktor är 

också rädslan för eventuella biverkningar som kan uppkomma vid administrering av 

analgetika. Trots hjälpmedel som olika smärtskattningsskalor upplevs det svårt att tolka och 

bedöma barns behov av adekvat smärtbehandling (a.a.). 

Omvårdnadsteori 

Myra Estrine Levines Bevarandemodell från 1967 är applicerbar (Abumaria et al., 2015 & 

Schaefer & Pond, 1994). Omvårdnadsteorin är användbar i ambulanssjuksköterskors 

vårdarbete med patienter i alla åldrar och består av fyra principer: bevarandet av patientens 

energi, strukturella energi, personliga och sociala integritet. Enligt Levine är alla individer 

unika och reagerar olika på sitt sjukdomstillstånd och som ambulanssjuksköterska är det 

viktigt att ständigt vara vaksam på detta och kontinuerligt utvärdera patientens tillstånd samt 

alla utförda omvårdnadsåtgärder. Enligt Levine är patientens medverkan viktig, vården ska 

individanpassas och patientens integritet ska respekteras (a.a.).  

 

Att smärtbehandla barn prehospitalt innebär att ambulanssjuksköterskors arbete ska präglas av 

ett etiskt och patientsäkert förhållningssätt och både barnets och närståendes integritet och 

behov bör tillgodoses och bemötas med respekt (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

[RAS]och Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2012).  

 

Varje patients akuta situation är unik. En snabb identifiering och bedömning av det sjuka eller 

skadade barnets symtom och smärta är viktig och omvårdnadsarbetet ska prioriteras, åtgärdas 
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och utvärderas kontinuerligt, för att ge barnet bästa möjliga omvårdnad och smärtbehandling i 

varje enskild situation (RAS & SSF, 2012). 

 

 

Föreliggande studie är viktig för att kunna identifiera orsakerna till bristande smärtbehandling 

av barn prehospitalt. Kunskapen om dessa begränsningar kan bidra till att relevanta åtgärder 

utförs i syfte att förbättra smärtbehandlingen av barn. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla 

barn. 

Metod 

I studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats, för att kunna undersöka och 

analysera ambulanssjuksköterskors upplevelser, och erfarenheter.  Att använda en induktiv 

ansats innebar att författarna analyserade texterna från de transkriberade intervjuerna 

förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004, 2014). I kvalitativ forskning, som kan utgå 

från en semistrukturerad intervjuguide, kan både respondentens mångtydighet och 

motsägelser i det aktuella ämnet speglas. Syftet är att få fram respondentens nyanserade 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urval  

Urvalet bestod av tio ambulanssjuksköterskor, fyra kvinnor och sex män. 

Inklusionskriterierna var att ambulanssjuksköterskorna hade specialistsjuksköterskeutbildning 

inom ambulanssjukvård och var anställda inom ambulanssjukvården i södra Skåne. 

Deltagarna i studien var mellan 30 och 46 år (Md. = 39 år). Antalet år som grundutbildade 

sjuksköterskor varierade mellan 5 och 19 år (Md. = 12 år) och antalet år som 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor varierade mellan 2 och 11 år (Md. = 10 år). 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som var anställda inom ambulanssjukvården i Södra 

Skåne och som inte hade specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård. 
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Datainsamling 

Efter att projektplanen blivit godkänd och Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN 91-16) gett 

sitt yttrande om studien, kontaktades verksamhetscheferna (n=3) i de olika ambulansdistrikten 

via mail och telefon. De delgavs då information om studien, dess syfte och metod, samt erhöll 

blanketter för underskrift för deras tillstånd att utföra studien. Efter medgivet tillstånd, utsåg 

de tre verksamhetscheferna vars en mellanhand, som erhöll informationsbrev för att kunna 

informera ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna om studien. Breven 

innehöll informationsblanketter och samtyckesblankett till de som önskade delta. Frankerade 

svarskuvert medföljde. Totalt delades 15 informationsbrev ut till mellanhänderna, fördelade 

på 5 ambulansstationer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 10 till 15 informanter ett 

rekommenderat antal i kvalitativa studier, kopplat till lagen om avtagande avkastning, när det 

efter ett antal intervjuer inte framkommer så mycket ny kunskap (a.a.). Endast 4 

ambulanssjuksköterskor svarade per post och en pilotintervju genomfördes.  

 

Efter transkribering av pilotintervjun och genomgång med handledaren justerades 

intervjuguiden (Bilaga 1). Den övergripande och inledande frågan ändrades också från att 

beröra barn i åldern 0-12 år, till alla barn, det vill säga 0-18 år. Motiveringen till detta var att 

svaren i pilotintervjun berörde barn i alla åldrar.  Pilotintervjun exkluderades från studien på 

grund av att den inte svarade till syftet, mest berörde läkemedel och inte innehöll 

uppföljningsfrågor. Enligt Lantz (2013) kan genomförandet av en pilotintervju, tydliggöra om 

frågorna i intervjuguiden är relevanta och användbara i studien. En databearbetning av en 

pilotintervju kan visa om intervjuguiden svarar till studiens syfte (a.a.).  

 

Upprepade kontakter togs med verksamhetschefernas mellanhänder via mail, telefon och sms 

för att be dem påminna ambulanssjuksköterskorna om studien, vilket inte gav fler 

informanter. Författarna publicerade därför en förfrågan via ett slutet internetforum för 

ambulanssjuksköterskor, om intresse av att delta i studien fanns. Genom detta anmälde sig 

ytterligare 7 ambulanssjuksköterskor sitt intresse för medverkan i studien. Efterhand 

kontaktades alla per telefon och deltagarna gavs möjlighet att bestämma plats och tid för 

genomförandet av intervjuerna, i annat fall gav författarna till studien förslag på lämplig plats. 

Enligt Trost (2010) ombeds oftast informanten själv ge förslag på intervjuplats och det är 

viktigt att intervjun sker på en lugn plats där informanten känner sig trygg och det inte finns 

risk för störningsmoment (a.a.). Vid intervjutillfället skrev de ambulanssjuksköterskor som 
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inte svarat per post, på sitt medgivande till att delta i studien. Innan intervjuerna startade 

informerades varje deltagare åter om rätten att kunna avbryta sin medverkan när som helst, 

utan att behöva ange någon anledning.   

 

Samtliga deltagare blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in på en diktafon och 

alla gav sitt godkännande till det. Samtliga deltagare valde att genomföra intervjuerna helt 

utan att avbryta dem. Intervjuerna genomfördes med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide utformad av författarna till studien. Enligt Trost (2010) är det självklart att den 

som utformar en intervjuguide är väl inläst på ämnesområdet. En intervjuguide bör inte 

omfatta allt för många frågor, vilket kan vara svårt för någon som inte har tidigare vana av att 

intervjua (a.a.). Intervjuerna inleddes med samma huvudfråga, ” Beskriv dina erfarenheter av 

att smärtbehandla barn”. Därefter fick deltagarna fritt beskriva sina erfarenheter inom 

området. Följdfrågor som till exempel: kan du ge fler exempel, kan du förtydliga det, ställdes 

av författarna under intervjun, för att undvika att viktig information skulle missas. Slutligen 

gjordes en sammanfattning av varje intervju och deltagarna bekräftade om given information 

var rätt uppfattad.  Intervjuerna genomfördes av författarna till studien var för sig och med en 

deltagare per gång närvarande. De intervjuer som genomfördes på ambulansstationer gjordes 

inte av den författare som var anställd inom ambulanssjukvården. Insamlat material 

avidentifierades och kodades med nummer för att deltagarna skulle förbli anonyma. 

Materialet samt diktafonen förvarades inlåst hos respektive författare, oåtkomligt för 

obehöriga. Pilotintervjun samt fyra av intervjuerna genomfördes på olika ambulansstationer, 

fyra intervjuer genomfördes i deltagarnas hem, en genomfördes på ett sjukhusbibliotek och en 

på ett gym. Intervjuerna varade mellan 27 och 44 minuter.  

Analys av data 

De inspelade intervjuerna genomlyssnades flera gånger och skrevs sedan ut (transkriberades) 

ordagrant i textform av författarna (Graneheim & Lundman, 2004, 2014). Allt material 

genomlästes flera gånger av författarna för att få en helhetsbild av innehållet. Handledaren 

erhöll det transkriberade materialet för genomläsning. Författarna diskuterades sedan 

datamaterialet för att se om det svarade till studiens syfte. Därefter plockades meningsbärande 

enheter ut, vilket innebar den data som var relevant för studiens frågeställning och syfte.  

Meningsbärande enheter är meningar, ord och fraser som hör ihop i sitt sammanhang och 

innehåll. De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys på 



13 

 

en beskrivande nivå, där tolkningen av texterna är i fokus och ofta används vid forskning 

inom vårdvetenskap  (a.a). 

 

 De meningsbärande enheterna bröts sedan ner i mindre enheter, kondenserades, för att bevara 

innehållet men korta ner texterna (Graneheim & Lundman, 2004, 2014). Därefter kodades 

enheterna och sorterades i tre kategorier och sju underkategorier som uttryckte informanternas 

viktigaste budskap i intervjuerna  Författarna återvände till datamaterialet vid flera tillfällen 

under arbetets gång för att undvika att viktig information missas (a.a.). 

 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsbärande  

enhet 

Kod Kategori 

” Vi lär oss ju ganska lite 

under sjuksköterske-

utbildningen i form av 

smärtstillning av barn. Nästan 

allting vi gör är på grund av 

erfarenhet och erfarenhet på 

grund av händelser av 

kollegor, olika diskussions-

forum” 

”lär oss lite i form 

av smärtstillning av 

barn” 

 

 

Begränsad  

erfarenhet 

Behovet av  

kunskap 

Figur 1.  Exempel på analysprocessen 

Förförståelse 

En viss teoretisk och erfarenhetsmässig förförståelse om barn och smärtbehandling, fanns hos 

författarna innan studiens genomförande. Enligt Lundman och Graneheim (2012), kan det 

vara en fördel i forskningsprocessen och möjligheten till att få ny och djupare kunskap ökar. 

Syftet med att forska är att hitta ny kunskap, som dock kan innehålla alternativa tolkningar 

och inte bara en sanning. Resultaten ska vara trovärdiga, sanningsenliga och därför är 

informationen om författarnas förförståelse viktig, eftersom den även kan prägla analysen 

(a.a.). Författarna diskuterade och reflekterade mycket över den egna erfarenheten från akut- 

och ambulanssjukvården där även barn vårdas, innan studiens syfte och frågeställning 

formulerades. Under hela arbetets gång reflekterade författarna återkommande över sin 

förförståelse i ämnet och ansåg därmed att det inte skulle inverka på varken datainsamlingen 

eller analysprocessen.  
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Forskningsetiska avvägningar 

Vid kvalitativa intervjustudier är det viktigt att beakta forskningsetiska principer i syfte att 

inte kränka den enskilda individen som deltar i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studien granskades därför av Vårdvetenskapliga Etiknämnden innan berörda 

verksamhetschefer kontaktades (Bilaga 2). Information om studiens syfte, metod och vad den 

skulle användas till lämnades och verksamhetschefernas utsedda mellanhänder informerades 

skriftligen (Bilaga 3), att ambulanssjuksköterskornas eventuella deltagande i studien skulle 

vara frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2014). De potentiella deltagarna fick tydlig skriftlig 

information om att medverkandet var frivilligt. Deltagarna lovades konfidentialitet genom att 

alla intervjuer skulle kodas med nummer och det transkriberade materialet samt diktafoner, 

skulle komma att förvaras inlåst, oåtkomligt för obehöriga, i författarnas respektive hem. 

Materialet i studien samt eventuella citat skulle också komma att presenteras kodat i det 

färdiga arbetet. Allt material skulle förstöras efter studiens slut  (a.a.).  

 

Nytta och risk med att vara informant i denna studie diskuterades av författarna. Risken skulle 

kunna vara att deltagarna kände att den personliga erfarenheten och kunskapen i ämnet, 

upplevdes som bristande och att det i sin tur gjorde att någon kanske kände att de inte utförde 

ett bra arbete. Nyttan ansågs överväga risken om ambulanssjuksköterskorna kanske kände att 

de på ett positivt sätt kunde bidra med sin erfarenhet i studien. 

 

Författarna tog på så vis hänsyn till de forskningsetiska principerna som innebar att respekt 

visades för varje individs autonomi, att ingen skadades, att arbetet skulle göras för att göra 

gott och att varje individ skulle behandlas rättvist (Codex, 2015). Innan intervjuerna 

påbörjades informerades ambulanssjuksköterskorna åter om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att bli ifrågasatta. Intervjuerna utfördes 

inte på författarnas respektive arbetsplatser, för att på så vis undvika att sätta deltagarna i 

någon form av beroendeställning då de kunde känt sig tvungna att vara kollegiala och delta i 

studien.  

Resultat 

Analysprocessen av materialet resulterade i tre huvudkategorier med efterföljande 

underkategorier, se Figur 2. För att belysa och förstärka tolkningen av resultatet används citat. 
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Kategorier Underkategorier 

Attityders påverkan  Förhållningssätt; Bedömningar 

Vikten av Strategier Bemötande; Avledning; Helhetsperspektiv 

Behovet av kunskap Teoretisk utbildning; Klinisk utbildning 

Figur 2 Analysresultat 

Attityders påverkan 

Förhållningssätt 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det tidigare fanns en okunskap angående barn 

och smärta, att barn inte kunde känna smärta och därför inte heller blev adekvat 

smärtbehandlade. De ansåg dock att barn inte skulle behöva ha ont och hade samma 

rätt till smärtbehandling som vuxna, då det kan vara skadligt både fysiskt och 

psykiskt för barnen om de utsätts för smärta under en längre period. 

 

”… barn var väldigt förbisedda men idag så, så vet vi att smärtan är 

skadlig för kroppen, därför måste vi börja smärtlindra direkt …” [I:3] 

 

Deltagarna uttryckte en rädsla för att orsaka barn onödig smärta och obehag vid 

omhändertagandet, men menade att om ett barn hade ont så fick rädslan inte vara ett hinder 

för att inte smärtbehandla ett barn. De ansåg att grunden till all smärtbehandling borde 

innehålla en långtidsverkande basal smärtbehandling, som sedan kunde kompletteras med 

andra snabbverkande läkemedel, beroende på hur smärtan hade uppkommit, hur den tog sig i 

uttryck och på situationen i övrigt. Vidare menade ambulanssjuksköterskorna att det inte 

räckte att förbereda barnet med bedövningssalva inför sjukhusbesöket, utan att samtliga barn 

med smärta skulle smärtbehandlas prehospitalt även om behandlingen inte alltid hade effekt 

under transporten till sjukhuset. Orsaken till detta förklarades med att det ofta var långa 

väntetider på akutmottagningen, vilket medförde att barn annars fick lida av smärta p.g.a. 

långa väntetider på sjukhuset.  
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” … men jag upplever att det är väldigt viktigt att vi har smärtstillat 

ordentligt ute därför att sannolikheten är ganska stor att de blir liggande 

länge på akuten innan de får ett nytt komplement … ” [I:2] 

 

 

Bedömningar 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att smärtskatta och smärtbehandla barn 

beroende på deras ålder och mognad. De menade att framförallt små barn kunde ha svårt att 

förmedla sig verbalt, men även att förmedla en korrekt lokalisation av smärtan. Barn kunde 

visa att de hade ont på ett ställe på kroppen medan den faktiska smärtorsaken kom från ett 

annat ställe. Deltagarna ansåg även att framförallt mindre barn inte kunde skatta sin smärta 

p.g.a. de inte upplevt smärta tidigare och kan därför inte relatera till olika typer eller 

intensiteter av sin smärta.  

 

” … jag tror inte de kan riktigt gardera om det är jätteont eller lite ont… 

utan det blir ” ont eller inte ont” och då i så fall så ... eh ... kan det va svårt 

att smärtskatta barn då ... eh ... för dom inte riktigt kan skilja på olika 

smärtor …” [I:8] 

 

Deltagarna bedömde att de vanligaste orsakerna till smärta hos barn berodde på frakturer, 

brännskador och buksmärtor. De ansåg att det kunde vara svårare att bedöma icke synlig 

orsak till smärtan än när de kunde se en skada som orsakade smärtans uppkomst. Deltagarna 

beskrev att de kände till olika typer av smärtskattningsinstrument men använde sig inte av 

dem. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det svårt att använda sig av 

smärtskattningsinstrument på barn då de ansåg att instrumentet inte gav den information om 

smärtan som de eftersökte vid smärtskattningen. De menade att det var stor skillnad i hur barn 

fungerar cirkulatoriskt och respiratoriskt beroende på ålder och fysiologisk utveckling, vilket 

har betydelse vid smärtbehandling. Ambulanssjuksköterskorna menade att grunden för att 

bedöma smärta hos barn var deras egna kliniska bedömningar där de observerade barnets 
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allmäntillstånd, beteende och kroppsspråk. Informationen kopplades sedan till barnets 

vitalparametrar för att få en så korrekt bedömning av smärtan som möjligt. Om barnet 

upplevde rädsla och oro togs även detta i beaktan vid smärtbedömningen.  

 

” … om man räknar barn från 0–18 år så är det ju ändå så att nästan en 

vuxen person kontra en som är 3–4 år exempelvis, det är ju helt annorlunda 

...  och fungerar helt annorlunda rent cirkulations- och respiratoriskt … ” 

[I:8] 

 

Utifrån ambulanssjuksköterskornas tidigare erfarenheter av smärtbehandling av barn samt 

vilken orsak som låg till grund för barnets smärta, bedömde de vilken smärtbehandling som 

ansågs mest lämplig för barnet. Informanterna ansåg att det var viktigt att ha kunskap om 

barns fysiologi, samt vad som är normalt och icke normalt vid smärtbehandling av barn 

eftersom val av läkemedel och administreringssätt varierar beroende på skadans art och vilken 

ålder de befinner sig i.  

 

”Det är ju precis så inom ambulanssjukvården, eller i sjukvården i övrigt att du 

måste kunna välja rätt läkemedel (analgetika) och framförallt, rätt 

administreringsväg, beroende på vilka patienter du har framför dig.” [I:3] 

 

 

Vikten av Strategier  

Bemötande 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten av att de var lugna vid mötet med hela familjen vid 

smärtbehandling av barn. De ansåg att det kunde vara svårt att få en allians med barnet och att 

det därför var viktigt att initialt etablera en god kontakt med föräldrarna, innan de försökte 

integrera med barnet. Deltagarna beskrev att barn oftast ger en chans till att inge förtroende 

och att det därför var viktigt att möta dem på deras nivå och låta det ta den tid som behövdes 
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för att få en god kontakt. De ansåg även att om de inte fick en god kontakt med barnet kunde 

det försvåra smärtbehandlingen av barnet. 

 

” …  man måste ta lite extra tid på sig när det gäller barn, inte bara rusa 

på …” [I:10]  

 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte betydelsen av att även föräldrarna var lugna i 

situationen, vilket ofta hade en lugnande effekt på deras barn och menade att stressade och 

oroliga föräldrar som inte kunde hantera situationen kunde göra ”mer skada än nytta” för 

barnet. Vid en bra allians med föräldrarna upplevde ambulanssjuksköterskorna att det var 

lättare för föräldrarna att bistå med viktig information om barnet, vilket kunde vara till stor 

betydelse vid smärtbehandlingen. Deltagarna ansåg att det var av största vikt att prata och 

förklara kontinuerligt för barnet och föräldrarna under smärtbehandlingen för att de skulle 

känna sig delaktiga i vården och förstå vad som skedde. Ambulanssjuksköterskorna beskrev 

att om de var stressade och inte informerade om vad de gjorde så kunde det påverka barnet 

och föräldrarna negativt. 

 

” … det är viktigt att involvera föräldrarna i det här för dom känner barnet 

bäst! Jag kommer på en blixtvisit i deras vardag och verklighet. Dom kan 

tala om för mig vad som är annorlunda med barnet … ”[I:6 ] 

 

 

Helhetsperspektiv 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med helhetsperspektiv vid smärt-

behandling av barn. Deras erfarenhet var att flera faktorer i miljön kring barnet påverkade hur 

barnet upplevde smärta. Om barnet kände sig rädd och otrygg, inte hade någon person i sin 

närhet som den kände, befann sig i en stökig miljö eller om människor runt omkring barnet 

var uppjagade kunde det förstärka deras upplevelse av smärta. De ansåg därför att det var av 

största vikt att försöka eliminera de negativa faktorer som kunde orsaka en ökad smärt-

upplevelse samt avdramatisera situationen i syftet att minska onödigt lidande för barnet. 
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”… så att jag tror att vi är mycket bättre när det gäller smärtlindring av 

barn om man ser på helheten, hela situationen, andras påverkan på barnet, 

vår påverkan på barnet … ” [I:2] 

 

 

Avledning 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att en ytterst viktig del i deras smärtbedömning var att se 

om barnet gick att avleda. Om det inte var möjligt att avleda barnet trots att övriga 

stressfaktorer var eliminerade bedömdes det som en svår smärta. Avledningsmetoderna 

varierade, det kunde bland annat vara att till exempel leka, skoja, erbjuda en mjuk nalle, titta 

och känna på stetoskopet etc. Deltagarna kunde även använda sig av föräldrarna eller någon 

leksak för att visa barnet hur smärtbehandlingen skulle utföras, i syfte att minska rädslan för 

ytterligare obehag. Deltagarna beskrev vikten av att börja med den minst obehagliga 

undersökningen som var relaterat till smärtorsaken, för att inte riskera att barnet sen inte ville 

samarbeta längre. De menade att barn inte kunde tvingas till att låta sig behandlas då det 

skulle bli som ett övergrepp på dem, utan att allt behövde ske på deras villkor.  

 

 ”… det första är alltid att avleda, avdramatisera för att se… alltid, alltid… 

och är det så att det inte går att avleda eller avdramatisera då brukar jag 

försöka smärtlindra, då brukar det vara något … ” [I:7] 

 

 

Behovet av kunskap 

Teoretisk utbildning 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att den teori de erhöll vad det gällde smärtbehandling av 

barn under sin specialistutbildning, inte var tillräcklig för att känna de skulle känna sig säkra 

och trygga, samt för att kunna smärtbehandla barn. De menade att de inte var så ofta som de 
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träffade på barn med smärta i ambulansen, vilket gjorde att det tog lång tid att få erfarenhet av 

att smärtbehandla barn. Ambulanssjuksköterskorna upplevde även att de inte fick tillräckligt 

med teoretisk utbildning i smärtbehandling av barn från sin arbetsgivare. De ansåg att det var 

nödvändigt att få ytterligare utbildning inom området. De upplevde det dock lättare att välja 

behandlingsmetod sedan ambulanssjukvården i Skåne fått förbättrade riktlinjer vid 

smärtbehandling av barn. Deltagarna tyckte det var önskvärt att få tydligare direktiv från de 

olika barnklinikerna på de olika sjukhusen för att optimera smärtbehandlingen av barn. 

 

 ”… sen läser du en specialistutbildning och sen ska du vara specialist från 

nyfödd till den åldrande patienten! ” [I:3] 

 

 

Klinisk utbildning 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det skulle vara av stor betydelse att få klinisk utbildning 

av att smärtbehandla barn och att det därför borde finnas möjligheter att få hospitera på olika 

barnavdelningar. De menade att de kunde bli bättre på att smärtbehandla barn om de fick 

träffa barn och samtidigt träna olika moment som t.ex. undersökningstekniker, PVK-sättning, 

smärtbehandling etc. tillsammans med erfarna barnsjuksköterskor för att på sikt, medföra en 

ökad trygghet i att smärtbehandla barn. Ambulanssjuksköterskorna ansåg även att vid 

hospitering på en barnavdelning kunde de få möjlighet att knyta an sina teoretiska kunskaper 

till praktiken vilket kunde göra det lättare att se allt ur sitt sammanhang vid smärtbehandling 

av barn. Deltagarna uttryckte därför ett önskemål om att etablera ett bättre samarbete mellan 

barnsjukvården och ambulanssjukvården. 

 

 ”… proffset ska ta hand om en situation, så tar man det här barnet och 

man vet knappt vilken ände man ska hålla det i liksom!” [I:5] 
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Metoddiskussion 

 

Lundmann & Graneheim (2012), menar att trovärdigheten i en studies resultat anses präglas 

av hur väl insatt intervjudeltagaren är i ämnet som undersöks, men även av intervjuarens 

förförståelse. Forskning ger ny kunskap men det finns inte bara en sanning utan flertalet olika 

tolkningar. Resultatet i en studie är tillförlitligt och generaliserbart om det lyfter fram det som 

karakteriserar det som är representativt för intervjudeltagarna (a.a.). Studiens författare arbetar 

på en akutmottagning respektive inom ambulanssjukvården, vilket innebar att det fanns olika 

erfarenheter och därmed olika förförståelse inom ämnet. Även intervjudeltagarna hade olika 

förförståelse inom studiens område trots att de alla arbetade inom ambulanssjukvården. 

Deltagarna hade en eller flera specialistsjuksköterskeutbildningar vilket kan ha betydelse för 

hur stor erfarenhet de hade av att smärtbehandla barn. Enligt Lundmann & Graneheim (2012) 

handlar förförståelse om intervjuarens teoretiska kunskaper och erfarenheter i det ämne som 

studeras men även förutfattade åsikter (a.a.). Författarna diskuterade den egna förförståelsen 

både innan studiens början och under hela arbetets gång för att i möjligaste mån åsidosätta 

sina egna åsikter och tankar, i syfte att inte påverka deltagarna under intervjuerna. Författarna 

anser inte att deras respektive förförståelse ska ha påverkat studiens resultat i någon stor 

utsträckning.  

 

Då syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

smärtbehandla barn valde författarna att göra en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt 

från en semistrukturerad intervjuguide enligt Trost´s (2010) rekommendationer. Samma 

inledande och övergripande fråga ställdes till samtliga deltagare i den semistrukturerade, eller 

riktat öppna intervjun (a.a.). De öppna frågorna gav informanterna möjlighet att fritt beskriva 

sina erfarenheter i studiens aktuella ämne. Nackdelen med öppna frågor kan vara att 

deltagarna svarar på en fråga, men på grund av sitt intresse i ämnet spinner vidare och börjar 

berätta om något intressant men som inte svarar till studiens syfte. En specifik frågeställning 

kan också begränsa informantens svar eftersom allt kanske inte riktigt är relevant. Med tanke 

på detta diskuterade författarna i efterhand mycket om hur studien skulle kunna ha varit 

upplagd, samt att studiens syfte istället kunde ha varit att undersöka ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med barn generellt, utan att specifikt inrikta frågeställningen på just 

smärtbehandling.  
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Följdfrågorna från intervjuguiden användes för att ge deltagarna möjlighet till förtydligande 

eller ge fler exempel på prehospitala situationer de varit involverade i med barn med smärta. 

Följdfrågorna som ställdes kan tänkas ha haft något olika vinkling eftersom intervjuerna 

genomfördes enskilt av författarna. Trost (2010) menar att följdfrågor ska komma naturligt 

och som en följd av informanternas svar. Den som intervjuar bör ha en strukturerad guide 

men frågorna behöver inte ställas i någon speciell ordning. Det viktigaste är att den som 

intervjuar verkligen är förtrogen med frågorna. Deltagarna ska i möjligaste mån tala fritt inom 

ämnet. De kan på så vis omedvetet styra ordningsföljden i samtalet vilket gör att risken för 

förlorad information minimeras (a.a.).  

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att relevant intervjuform till en föreliggande studie, väljs 

efter vad som är syftet med den. Vid en intervjustudie som spelas in, kan informanternas 

kroppsspråk och mimik ge värdefull information och förstärka det som uttrycks verbalt. 

Intervjuaren blir samtidigt en medskapare i situationen när informantens svar bekräftas genom 

nickningar och hummanden, men även tystnad (a.a.). Under intervjuerna kunde deltagarnas 

ansiktsuttryck och kroppsspråk observeras under samtalet utan störningsmoment, eftersom de 

genomfördes avskilt och på neutrala platser, samt att författarna inte behövde anteckna under 

tiden, med tanke på att allt spelades in. Att tillåta intervjudeltagarna att pausa och tyst få lov 

att tänka efter mellan sina svar, upplevdes som positivt då de kunde komma på ytterligare 

information som de ville tillägga till något de sagt tidigare. Enligt Trost (2010) kan 

ljudinspelning av intervjuer till en början upplevas som besvärande och hämmande för vissa 

deltagare, då de befinner sig i en ny situation med en för dom okänd person framför sig (a.a). 

Trots detta anser författarna att inspelningarna inte påverkat någon av studiedeltagarnas 

medverkan då de upplevdes känna sig bekväma i situationen och alla intervjuer fullföljdes 

frivilligt. Även författarna befann sig i en ny ovan situation, med tanke på att ingen hade gjort 

intervjustudier tidigare. Men genom att använda en liten diktafon som inspelningsverktyg, 

kändes situationerna avslappnade och mer som ett samtal. 

 

Om en enkätstudie istället hade använts hade författarna formulerat specifika frågor utifrån 

deras förförståelse, vilket skulle kunna ha begränsat mängden information om 

ambulanssjuksköterskornas erfarenheter. Enligt Lantz (2013) är det betydande att veta vilken 

sorts information som efterfrågas i en studie, eftersom olika intervjuformer ger olika sorts 

information. Enkäter ger oftast data som representerar mer än en enskild deltagares svar, även 

om det i en enkät med öppna frågor kan finnas utrymme för intervjudeltagaren att svara fritt 
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på några rader. Resultatet i en enkät kan analyseras kvalitativt, men ger inte så stor nyansering 

av deltagarnas svar. I en helt öppen eller i en riktad intervju däremot, ges informanten 

möjlighet att fritt beskriva och resonera om ett ämne och ge sin bild av verkligheten. Svaren 

ger data som är till hjälp för att öka förståelsen för andra individers subjektiva erfarenheter 

(a.a.).  

 

Analysen av insamlad data genomfördes enligt Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys (a.a.). Författarna läste intervjuerna flera gånger och försökte hitta 

meningsbärande enheter. Handledaren var hela tiden delaktig i författarnas arbete och efter 

handledning gjordes analysprocessen om igen. Författarna arbetade både enskilt och 

gemensamt, men förde hela tiden en dialog med varandra och har varit lika delaktiga i alla 

delar av arbetet. 

 

I rekryteringsprocessen av informanter var författarnas tanke att de potentiella deltagarna 

skulle bli informerade om studien, dess syfte och metod under till exempel ett morgonmöte 

eller ett APT (arbetsplatsträff), men vid några intervjutillfällen framkom det att så inte varit  

fallet. Endast 4 ambulanssjuksköterskor meddelade sitt intresse för att deltaga i studien via 

frankerat svarskuvert. Även en del av de informanter som valde att delta efter att en förfågan 

gått ut om det på det interna forumet för ambulanssjuksköterskor, nekade till att tidigare ha 

hört talas om studien. Med tanke på detta kom författarna fram till att rekryteringen kunde ha 

utformats annorlunda. Efter att berörda verksamhetschefer hade tillfrågats om tillstånd för att 

få genomföra studien, kunde författarna själva ha besökt respektive ambulansstation och 

informerat om studien, dess upplägg och därefter delat ut informationsbrev till de som var 

intresserade av att delta. Detta tillvägagångssätt bedöms kunna ha gett fler 

ambulanssjuksköterskor möjlighet att få information om studien. Det är det dock oklart om 

detta sätt att handla hade genererat i att fler ambulanssjuksköterskor hade velat medverka.  

 

 Eftersom frågan om intresse av att delta i studien ställdes till alla ambulanssjuksköterskor 

som själv hade valt att vara med i det interna slutna forumet, ansåg författarna att ingen av 

dem ska ha behövt känna sig tvingade till att medverka. Författarna reflekterade dock över att 

alla inte väljer att vara med i sådana forum och därmed kanske inte heller hörde talas om 

studien. Därför anses inte heller detta sätt att rekrytera informanter som optimalt.  
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De intervjuade ambulanssjuksköterskorna uppgav i stort sett likvärdig information om sina 

erfarenheter av att smärtbehandla barn prehospitalt, trots att de blev intervjuade separat och 

fick berätta fritt. Ålder och erfarenhet av att arbeta som ambulanssjuksköterska varierade 

mellan deltagarna, vilket också kan vara betydande för resultatet, men i denna studie framkom 

likvärdiga svar i många fall. Antalet informanter i studien kändes därför motiverad och 

hanterbar precis som Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar i kvalitativa studier, med 

tanke på lagen om avtagande avkastning (a.a.). Informationen från de kvinnliga (4/10) 

respektive de manliga (6/10) deltagarna var också likvärdig i mycket. När det ingår både män 

och kvinnor i olika åldrar i en undersökningsgrupp, anses det enligt Lundmann & Graneheim 

(2012) kunna öka potentialen för att det aktuella ämnet nyanseras utifrån olika erfarenheter 

(a.a.).  

Resultatdiskussion 

Studier visar att barn, av olika anledningar, inte blir adekvat smärtbehandlade prehospitalt 

(Cotrell et al., 2013; Cushman et al., 2010). Syftet var därför med den presenterade studien att 

undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn. Det presenterade 

resultatet visade att det fanns en positiv attityd till smärtbehandling av barn men att det 

upplevdes som svårt att göra smärtbedömningar då de sällan träffar på barn prehospitalt och 

att därför tog tid att skaffa sig erfarenhet. Trots detta ansåg de dock att begränsad erfarenhet 

av att smärtbehandla barn samt rädslan för att tillfoga barn onödig smärta, genom att bl.a. 

sätta PVK, inte fick vara ett hinder för att smärtbehandla barn. Denna inställning bedöms som 

positiv av författarna då en studie utförd av Browne et.al. (2016) visade att det var 11 gånger 

större sannolikhet att barn med intravenös/intraosseös infart erhöll en adekvat 

smärtbehandling prehospitalt än de som inte hade en etablerad infart. Samma studie visade 

även att en dokumenterad smärtskattning gav en bättre smärtbehandling hos barn (a.a.).  

 

Ambulanssjuksköterskorna uppgav olika faktorer som avgjorde hur de bedömde barns smärta, 

vilka hinder de upplevde i bedömningarna och att det uppenbara och synliga alltid var lättare 

att smärtbehandla. Men grunden för hur de kliniskt bedömde och smärtbehandlade barn var 

mest kopplat till den egna erfarenheten. Med tanke på att deltagarnas år som grundutbildade 

sjuksköterskor varierade mellan 5 och 19 år, samt att de hade varit specialistsjuksköterskor 

mellan 2 och 11 år och sällan mötte barn prehospitalt med smärta, antas även deras erfarenhet 

variera mycket. Det är med det inte sagt att de som arbetat längst som specialistsjuksköterskor  
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har mest erfarenhet av att smärtbehandla barn, men exponeringen för att överhuvudtaget vårda 

barn bör sannolikt vara större. Ju fler barn ambulanssjuksköterskorna träffar prehospitalt 

borde ändå ge dem en bredare erfarenhet av vad som kan väntas normalt och icke-normalt hos 

barn i olika åldrar och därmed också ge dem mer praktisk erfarenhet att referera till i framtida 

situationer. Detsamma gäller ju barn som inte tidigare har skadat sig eller som av någon 

anledning haft smärta men inte har behövt eller kunnat uttrycka hur ont de har och var. Finns 

det inga tidigare smärtor att relatera till så kan det svårt för både mindre och större barn att 

uttrycka om de har mycket eller lite ont. Resultatet från studien av Drayna et. al (2014) visade 

att frekvensen av pediatriska patienter prehospitalt under en 2-årsperiod var under 10 procent 

(a.a.) och då är det inte så lätt för ambulanssjuksköterskorna att få erfarenhet av att varken 

smärtbedöma eller smärtbehandla barn.  

 

Resultatet visade även att ambulanssjuksköterskorna inte var så positivt inställda till att 

använda smärtskattningsinstrument när de utför sina smärtbedömningar. Samtidigt 

framkommer det att det finns en bristfällig erfarenhet av att använda skattningsskalor. Detta 

skulle kunna vara en del av orsaken till att ambulanssjuksköterskorna inte tycker de får rätt 

information vid smärtskattningen. Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Institutet 

(2015) har sammanställt riktlinjer för bl.a. hur barn smärtskattas, vilka skattningsskalor som 

kan användas samt vilka omkringliggande faktorer som bör tas i beaktan vid smärtbehandling 

av barn (a.a.). Dessa riktlinjer styrker ambulanssjuksköterskornas åsikt om att 

skattningsskalorna i sig inte ger tillräcklig information och att hänsyn måste tas till 

omkringliggande faktorer som kan påverka barnets upplevelse av smärta. Detta visar hur 

komplext det kan vara att smärtbehandla barn då det ställer vissa krav på kunskap om hur 

barn fungerar utifrån ålder och mognad samt förmågan till problemlösning oavsett tidigare 

erfarenhet. Antas kan att kombinationen av bl.a. egen klinisk bedömning, eliminering av 

stressfaktorer hos barn samt ökad kunskap smärtskattningsinstrument skulle kunna optimera 

möjligheten till adekvat smärtbehandling. Jaeger et. al (2016) styrkte i sin studie hur viktigt 

det är med utbildning på att använda smärtskattningsinstrument. Det var också betydande hur 

man lärde sig det relaterat till hur mycket det faktiskt användes efter utbildningstillfället (a.a.).  

 

Att kunna avleda barn när de hade smärta ansågs som ett mycket viktigt redskap av 

ambulanssjuksköterskorna och det var också ett sätt att bedöma hur svår smärta barnen hade. 

Det var enbart ambulanssjuksköterskornas förmåga att hitta på vad som passade att avleda 

med i de olika patientsituationerna som satte stopp för uppfinningsrikedomen. Men om man 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaeger%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27077996
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ska kunna avleda ett oroligt, ledset eller argt  barn så krävs det ändå en viss erfarenhet med att 

kunna handskas med barn. Det krävs även trygghet hos ambulanssjuksköterskorna själva och 

att de känner sig bekväma och säkra i sitt arbete med barn, eftersom det är en 

prioriteringsfråga i vilken ordning man gör saker med barnet och att man i möjligaste mån 

börjar med det som är snällast och minst obehagligt. Även detta kräver erfarenhet. Det krävs 

även en förmåga att kunna avdramatisera situationen och eliminera störande och stressande 

faktorer runt barnet som har smärta. Tänkas kan att ambulanssjuksköterskorna tipsar varandra 

om olika metoder som kan vara mer eller mindre lyckade att använda sig av. I en studie av 

Schmidt et. al (2007) där barn fick berätta om hur de tyckte att sjuksköterskor skulle vara mot 

dem, framkom det att barnen ville bli sedda, gärna få ett leende, en vänlig klapp eller kram 

och bli behandlade åldersadekvat (a.a.). Återigen krävs kunskap och erfarenhet av 

ambulanssjuksköterskorna. Viss erfarenhet kan man endast skaffa genom att ta till sig och lära 

sig av situationer med barn.  

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det fanns ett behov av kontinuerlig teoretisk och praktisk 

utbildning i syfte att få en ökad kunskap om barn och smärtbehandling. Författarna bedömer 

det som positivt att deltagande ambulanssjuksköterskor lyfter fram att det finns begränsningar 

i smärtbehandlingen av barn prehospitalt. Om dessa begränsningar tydliggörs för 

arbetsgivarna kanske det kan leda till fler utbildningsmöjligheter samt ett utökat samarbete 

mellan den prehospitala verksamheten och barnsjukvården för möjlighet till hospitering och 

klinisk utbildning. Utbildning och erfarenhet bidrar till högre kompetens och ökad trygghet i 

arbetet för ambulanssjuksköterskorna, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten och minskar 

risken för onödigt lidande för barn. Enligt en studie utförd av Murphy et.al., (2013) 

framkommer det att det även internationellt finns en brist på utbildningar inom 

smärtbehandling av barn prehospitalt. Detta fynd styrks i en annan studie av Browne et. al. 

(2016) där det framkommer att ex. bristande kunskap, organisatoriska faktorer, kulturella 

influenser, prehospitala ledningars attityder, ambulanssjuksköterskors färdigheter, 

erfarenheter samt brist på möjligheter till klinisk träning är barriärer som leder till att barn inte 

smärtbehandlas adekvat prehospitalt. Även resultatet av Brown et. al.s (2017) studie visade att 

ambulanssjuksköterskor ansåg att tidigare pediatriska utbildningar inte var optimala och att 

det fortfarande fanns brister i dagens utbildningar. De önskade också förbättrat samarbete med 

vårdpersonalen på akutmottagningarna (a.a.).  

 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med helhetsperspektiv vid 

smärtbehandling av barn. Att se hela familjen och att barnet uppfattar att mamma eller pappa 
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är ok med vad som händer är också ett sätt att skapa lugn och en trygg vårdsituation. Att ta 

hjälp av eller involvera föräldrar i vissa situationer kan vara både positivt och negativt för 

både barn, föräldrar och ambulanspersonal. Större barn är ändå barn  och enligt Schmidt et. al 

(2007) vill de bli åldersadekvat bemötta och behandlade (a.a.).  

 

 

Levine´s bevarandemodell (Abumaria et al., 2015 & Schaefer & Pond, 1994), uttryckte 

vikten av att se hela situationen med både yttre och inre stimuli som påverkar en patients 

enorma förmåga att oftast anpassa sig till sin sjukdomssituation. Levine menade att 

omvårdnad handlar om mänsklig interaktion mellan patienten och sjuksköterskan och målet 

med detta är att främja patientens anpassning och bevarandet av helheten. De olika delarna i 

omvårdnadsteorin hjälper sjuksköterskan att identifiera och utföra åtgärder som gör att 

patienten bevarar helheten. Levine betonade vikten av att noga observera, lyssna och tro på 

patienten (a.a.). 

 

Konklusion och implikationer 

I studien framkom det att det tar lång tid att skaffa sig erfarenhet av smärtbehandling av barn 

prehospitalt då det förefaller vara få barn med smärta som är i behov av ambulanssjukvård. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de utbildningstillfällen de erhöll via sin utbildning 

samt arbetsgivare inte var tillräckliga. De efterlyste fler möjligheter till att bredda sin 

kompetens inom ämnet genom både teori och praktisk träning inom barnsjukvården.  

 

 

Denna studie kan användas som underlag för att identifiera de barriärer som finns gällande 

smärtbehandling av barn prehospitalt. Detta i syfte att belysa ambulanssjuksköterskors 

upplevelse av otillräckliga kunskaper och efterfrågan om ökade utbildningsinsatser och mer 

hospitering. Resultatet i studien kan ge en ökad förståelse för de begränsningar och hinder 

som finns i ämnet som är studerat och kan användas för förbättringar inom området 

smärtbehandling till barn. 
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Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Man/ kvinna: 

Yrkesverksamma år som sjuksköterska: 

Yrkesverksamma år som ambulanssjuksköterska: 

 

Beskriv dina erfarenheter av att smärtbehandla barn... 

Hur upplever du skillnaden med att smärtbehandla barn jämfört med vuxna? 

Kan du beskriva någon situation med ett barn med akut smärta? 

Hur bedömer du barns smärta? 

Använder du smärtskattningsinstrument? 

 

Uppföljningsfrågor: 

Kan du ge exempel på... 

Kan du utveckla ytterligare... 

Kan du förtydliga vad du menar... 

Vill du tillägga något? 
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Till verksamhetscheferna i Region Skånes Prehospitala Enhet: FALCK Ambulans AB, 

Region Skåne och Samariten AB 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien  

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn 

 

Forskning visar att barn inte blir lika väl smärtbehandlade som vuxna, även i situationer då de 

uppvisar samma smärtsymtom och har samma intensitet i sin smärta. Syftet med föreliggande 

studie är att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn, eftersom 

det finns få studier gjorda i ämnet. 

 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med 

ambulanssjuksköterskor. Beräknad tid per intervju är 60 min. Intervjuerna kommer med 

deltagarnas godkännande att spelas in och blir sedan transkriberade och analyserade genom 

innehållsanalys. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt av Erika Hylén och Anette 

Kjaer. Författarna kommer att erbjuda plats för intervjuerna, alternativt att deltagarna själv 

föreslår plats. Intervjuerna kommer inte att genomföras av författarna på våra respektive 

arbetsplatser.  

 

All insamlad data kommer att kodas och resultatet av studien kommer att presenteras så att 

deltagarna inte kan identifieras. Materialet som enbart är ämnat för studien, kommer att 

förvaras inlåst av författarna, oåtkomligt för obehöriga. Efter slutfört arbete kommer allt 

material förstöras. Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Alla deltagare samt verksamhetschefer kommer att få ta del av den färdiga studien. 

 

Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Alla deltagare samt 

verksamhetschefer kommer att få ta del av den färdiga studien. 

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien är: sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård, som är anställda hos FALCK 

Ambulans AB, Region Skåne eller Samariten Ambulans AB. Exklusionskriterier: anställda 

sjuksköterskor som inte har specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård. Antalet 

deltagare beräknas till 10-15 stycken. 

Som verksamhetschef ombeds Du eller någon av Dig utsedd mellanhand, att informera 

ambulanssjuksköterskorna om studien, samt att dela ut 5 stycken informationsbrev till 

intresserade. Informationsbreven innehåller även en samtyckesblankett samt ett frankerat 

svarskuvert. Med din tillåtelse kan vi även placera ut en svarslåda som vi kan hämta 

personligen. 

Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande 

yttrande innan den planerade studien genomförs.   Studien ingår som ett examensarbete i 

specialistsjuksköterskeprogrammen: Ambulans- och Barnsjukvård. 

 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

 

 

2017-03-29   
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Erika Hylén 

Sjuksköterska 

Studerande på  

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Ambulanssjukvård 

e-post: 

erika.hylen.0814@student.lu.se 

Tfn 0709-182404 

 

Anette Kjaer 

Sjuksköterska 

Studerande på 

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Barnsjukvård 

e-post: 

anette.kjaer.697@student.lu.

se 

Tfn 0705-420171 

Handledare 

Annica Sjöström- Strand 

Intensivvårdssjuksköterska 

Universitetslektor 

Barn och familjers hälsa och 

reproduktiv hälsa 

e-post: 

annica.sjostrom-strand@lu.se 

Tfn 046-222 19 93 

 

   

Bilagor 

1. Medgivandeblankett 

2. Projektplan 
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Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande 

 

 

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn 

 

 

Er anhållan 

 

 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 
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Institutionen för hälsovetenskaper 

 

Informationsbrev till mellanhand 

”Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn” 

 
Vi skulle uppskatta om du ville vara behjälplig med att informera ambulanssjuksköterskorna om 

föreliggande studie, samt dela ut 5 stycken informationsbrev till intresserade. Informationsbreven 

innehåller även en samtyckesblankett, samt ett frankerat svarskuvert. Om din verksamhetschef har tillåtit 

det, så placerar vi ut en låst svarslåda på er ambulansstation, som någon av oss kommer och hämtar 

personligen. 

 

Forskning visar att barn inte blir lika väl smärtbehandlade som vuxna, även i situationer då de 

uppvisar samma smärtsymtom och har samma intensitet i sin smärta. Syftet med föreliggande 

studie är att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn, eftersom 

det finns få studier gjorda i ämnet. 
 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med 

ambulanssjuksköterskor. Beräknad tid per intervju är 60 min. Intervjuerna kommer med 

deltagarnas godkännande att spelas in och blir sedan transkriberade och analyserade genom 

innehållsanalys. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt av Erika Hylén och Anette 

Kjaer. Författarna kommer att erbjuda plats för intervjuerna, alternativt att deltagarna själv 

föreslår plats. Intervjuerna kommer inte att genomföras av författarna på våra respektive 

arbetsplatser.  

 

All insamlad data kommer att kodas och resultatet av studien kommer att presenteras så att 

deltagarna inte kan identifieras. Materialet som enbart är ämnat för studien, kommer att 

förvaras inlåst av författarna, oåtkomligt för obehöriga. Efter slutfört arbete kommer allt 

material förstöras. 

 

Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Som mellanhand 

ombeds du att tänka på ambulanssjuksköterskornas rätt till att välja att inte delta i studien. 

Alla deltagare samt verksamhetschefer kommer att få ta del av den färdiga studien. 

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien är: sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård, som är anställda hos FALCK 

Ambulans AB, Region Skåne eller Samariten Ambulans AB. Exklusionskriterier: anställda 

sjuksköterskor som inte har specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård. Antalet 

deltagare beräknas till 10-15 stycken. 
 

Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammen: Ambulans- och 

Barnsjukvård. 

2016-08-23 
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Erika Hylén 

Sjuksköterska 

Studerande på  

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Ambulanssjukvård 

e-post: 

erika.hylen.0814@student.lu.se 

Tfn 0709-182404 

 

Anette Kjaer 

Sjuksköterska 

Studerande på 

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Barnsjukvård 

e-post: 

anette.kjaer.697@student.l

u.se 

Tfn 0705-420171 

Handledare 

Annica Sjöström- 

Strand 

Intensivvårdssjuksköte

rska 

Universitetslektor 

Barn och familjers 

hälsa och reproduktiv 

hälsa 

e-post: 

annica.sjostrom-

strand@lu.se 

Tfn 046-222 19 93 
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Institutionen för hälsovetenskaper 

 

 
”Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn” 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie.  

  

Forskning visar att barn inte blir lika väl smärtbehandlade som vuxna, även i situationer då de 

uppvisar samma smärtsymtom och har samma intensitet i sin smärta. Syftet med föreliggande 

studie är att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn, eftersom 

det finns få studier gjorda i ämnet. 

 

Vi skulle vilja göra en intervju med Dig. Den beräknas ta cirka 60 min och kommer att 

genomföras enskilt av Erika Hylén och Anette Kjaer. Vi erbjuder plats för intervjun 

alternativt att Du själv föreslår plats. Intervjuerna kommer inte att genomföras av författarna 

på våra respektive arbetsplatser. 

  

Inklusionskriterier för deltagande i studien är: sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård, som är anställda hos FALCK 

Ambulans AB, Region Skåne eller Samariten Ambulans AB. Exklusionskriterier: anställda 

sjuksköterskor som inte har specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård. Antalet 

deltagare beräknas till 10-15 stycken. 

 

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras inlåst av 

författarna, oåtkomligt för obehöriga. Den information Du lämnar kommer att kodas och 

behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inte någon obehörig får tillgång till den. Resultatet av 

studien kommer att presenteras så att Du inte kan identifieras.  

 

Allt insamlat material är ämnat enbart för studien och kommer att förstöras efter att arbetet 

slutförts. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange 

varför. Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten, Lägga den i det 

medföljande frankerade svarskuvertet alternativt lägga det i den svarslåda som placerats ut på 

din ambulansstation snarast möjligt.  

 

Studien ingår som ett examensarbete i Specialistsjuksköterskeprogrammen; Ambulans- och 

Barnsjukvård. Alla deltagare samt verksamhetschefer kommer att få ta del av den färdiga 

studien. 

INFORMATIONSBREV TILL 

STUDIEDELTAGARE 
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontrakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Erika Hylén 

Sjuksköterska 

Studerande på  

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Ambulanssjukvård 

e-post: 

erika.hylen.0814@student.lu.se 

 

Anette Kjaer 

Sjuksköterska 

Studerande på 

specialistsjuksköterske- 

programmet 

Barnsjukvård 

e-post: 

anette.kjaer.697@student.lu.se 

 

Handledare 

Annica Sjöström- Strand 

Intensivvårdssjuksköters

ka 

Universitetslektor 

Barn och familjers hälsa 

och reproduktiv hälsa 

e-post: 

annica.sjostrom-

strand@lu.se 

Tfn 046-222 19 93 

 

 

 

Samtyckesblankett       
 

 

 

Jag har tagit del av informationen om  

”Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att smärtbehandla barn” 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att behöva ange orsak.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

 

 

 

 

Underskrift av studiedeltagare 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av student 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 
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