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Sammanfattning 
Antalet barn som anhöriga till patienter som erhåller vård och transport till sjukhus är 

okänt. Barn under 18 år kan ibland vara närvarande på hämtplatsen när 

ambulanssjukvården hämtar barnets anhörig. Hur många barn som anhöriga som är 

närvarande är okänt inom ett västsvenskt ambulansområde. Triagesystemet RETTS 

används vid triagering och bedömning av anhöriga till barnen.  

Syftet med studien är att kartlägga hur många barn som är närvarande då deras 

anhöriga ges vård, behandling och transport till en vårdinrättning vid prioritet 1 och 2 

larm. En enkät skapades för att samla in data till studien. 

Barn som anhöriga finns även inom ambulanssjukvård. I denna studie identifierades 

155 barn vid 95 ambulansuppdrag. Barn som anhörig ses till både vuxna, vanligen en 

förälder, som till barn. Ett flertal barn som anhöriga är närvarande när en anhörig 

påvisar svåra, kanske livshotande symptom. 

Sammanfattningsvis visade studien att stödet till barn och kunskapen om stöd fanns 

inte inom det ambulansområde där studien är genomförd.  
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Abstract 
Children as next of kin to patients who are treated by an ambulance nurse in Swedish 

ambulance service in unknown. Children under 18 years of age may sometimes be 

present when their parent or other next of kin, has to call the ambulance service due to 

illness or accident. How many children who experience their next of kin transported 

to hospital within a Western Swedish ambulance service district is unknown. The 

purpose of this survey is to identify how many children actually are present when 

their next of kin may need care and treatment from an ambulance service. 

Purpose: Survey how many children are present when an ambulance nurse cares and 

treats a next of kin due to illness or an accident, prioritized as priority 1 or 2. 

Method: a survey conducted by ambulance nurses in a western Swedish ambulance 

service. The survey has a quantitative design. 

Children as next of kin are present within a Swedish ambulance service district, in this 

survey 155 children was identified in a total of 95 ambulance missions. Children as 

next of kin are seen as adults, in most cases, a parent as well as children usually a 

sibling. Many children are present when their relative shows sign and symptoms of 

severe illness. 
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Inledning 
Årligen drabbas cirka 3500 barn att någon av föräldrarna dör, 600-650 av 

dessa barn förlorar en förälder i plötslig oväntad död orsakad av 

självmord, våld eller olycka (Hjern & Manhica, 2013). 

Att vara barn och anhörig till förälder eller vårdnadshavare som lider av 

svår fysiskt sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, missbruk eller plötsligt 

avlider, är ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv, i stort sett okänt i Sverige. 

Den enskilde ambulanssjuksköterskan kan ha erfarenhet av barn som 

anhörig men projekt, studie eller examensarbete är sällsynt. 

Ambulanssjukvården har alltid i första hand ett patientfokus primärt, 

därav är det okänt hur många barn som är anhöriga.(Socialstyrelsen, 

2013). 

Ambulanssjukvården är en aktör inom hälso-och sjukvården, där fokus 

har flyttats från transportorganisation till en naturlig, ofta första länk, i 

hälso- och sjukvårdskedjan. Ambulanssjukvårdens perspektiv är 

patientfokuserad, det är patienten som behöver ambulanssjukvårdens 

resurser som är ambulanssjuksköterskans primära arbetsuppgift. 

Anhörigas delaktighet är viktig, men har inte samma fokus eller primära 

arbetsuppgift för ambulanssjuksköterskan. Patientens och anhörigas rätt 

till information med mera skall naturligtvis i största möjliga mån 

tillgodoses, men kan rent praktiskt vara svårt att genomföra då patienten i 

regel behöver omfattande akut omvårdnad och medicinsk behandling. 

Men barn som anhöriga har samma rättigheter som vuxna anhöriga att få 

information om tillståndet hos sin anhöriga (SFS 1982:763, § 2g ) 

 

Bakgrund 
Ambulanssjukvården i Sverige är organiserad olika i landet, utifrån 

resurser, kompetens hos personalen, och rent organisatoriskt. Det finns 

ambulansorganisationer som drivs av offentlig huvudman, region eller 

landsting och det finns organisationer som drivs på entreprenad av privat 

eller offentlig huvudman (SOSFS 2009:10)  

 

Övergripande författningar SOSFS 2009:10 ska följas av samtliga 

ambulansorganisationer men hur författningarna följs och tolkas råder det 

ingen enighet om. Författningarna beskriver bland annat vilken 

utrustning som skall finnas för prehospital akutsjukvård, vem som 

ansvarar för patienten, att minst en besättningsmedlem måste inneha 

legitimation för att administrera läkemedel samt vilka prioritetsgrader 

som skall användas. 
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Ambulanssjukvården vårdar och behandlar patienter i alla åldrar. Detta 

ställer krav på en bred kunskap hos ambulanspersonalen om symtom på 

allvarlig sjukdom, kunskap om medicinsk behandling vid uppvisade av 

symptom och om olika individers behov av både medicinsk behandling 

och omvårdnad. 

 

Vidare finns olika prioritetsgrader för larmoperatörerna vid larmcentralen 

då de ska bedöma allvarlighetsgraden i patientens symptombild (SOSFS 

2009:10). 

 

Prioritetsgraderna är tre till antalet; 

Prioritet 1- akuta livshotande symptom eller olycksfall. 

Prioritet 2- akuta, men inte livshotande symptom. 

Prioritet 3- övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig 

väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd. 

Vid prioritet 1 uppdrag är det brukligt att ambulanspersonalen påkallar fri 

väg med ljud och ljusanordning på ambulansen. Vid prioritet 2 är 

patientens symptom akuta, men inte livshotande, varför påkallande av fri 

väg inte ses nödvändig.  

Ambulanssjuksköterskan äger rätten, att utifrån given information kring 

patientens symptombild och annan väsentlig information från 

larmcentral, prioritera ett ambulansuppdrag till en högre prioritet när 

detta ses som nödvändigt. 

 

Vid en västsvensk ambulansorganisation, genomfördes under året 2014 

45651 uppdrag. Av dessa ambulansuppdrag var 39209 (85.8%) av 

prioritetsgraden ett och två (Ambulansverksamhetens journalsystem) 

Antalet uppdrag där patienten transporterades till vårdinrättning som 

prioritet ett och två, uppgår till 19046, vilket motsvarar 48.5% av 

transporterna till vårdinrättning. 

Barn som anhöriga 

Hälso – och sjukvården har ett ansvar för alla patienter och dess 

anhöriga. Barn kan vara en särskilt sårbar grupp anhöriga. Som anhöriga 

kan de till viss del vara en osedd grupp och kanske till och med en 

”sviken” grupp i samhället. Studier visar att flertalet barn som lever med 

föräldrar med svårigheter, såsom exempelvis psykisk sjukdom, allvarlig 

fysisk sjukdom och missbruks problematik löper en högre risk att 

drabbas av ohälsa (Jansson, Larsson& Modig, 2011). Barnen som får 

stöd i ett tidigt skede vid trauma, har större möjligheter att utveckla en 

god hälsa, på kort och lång sikt.  
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 1 januari 2010 infördes förändringar i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, med ändring 2009:979, § 2 g) och patientsäkerhetslagen 

(2010:659, 6 kap. 5 §). Lagtexten lyder numera enligt följande: 

 

”Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av 

information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen 

som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som 

barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider” (HSL 1982:763, 

med ändring 2009:979, § 2g.)  

 

Den nya patientlagen som vinner laga kraft 2015-01-01 har dock inte 

med barnperspektivet varför Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763, fortsatt 

gäller avseende barn och barns rätt inom Hälso-och sjukvården. (HSL 

1982:763, med ändring 2009:979, § 2g. ) 

 

 

Närmare åtta procent av barn födda under åren 1987-1989 hade innan sin 

artonårsdag upplevt att en förälder vårdats på sjukhus på grund av 

psykisk eller fysisk ohälsa, missbruk av alkohol/ andra berusningsmedel 

under barndomen (Hjern & Manhica, 2013). 

Psykisk sjukdom hos föräldern var den vanligaste orsaken, och berörde 

5.7% av barnen, 2.5% av barnen hade en anhörig som vårdats för 

alkoholmissbruk, samt 1.5% av barnens anhöriga har vårdats för 

narkotikamissbruk. Detta ger ca 26000 barn under ett enda år, haft minst 

en förälder som vårdats för psykisk ohälsa, eller missbruk. 

Förädlarnas somatiska sjukdom var inte lika tillförlitligt registrerat i 

tillgängliga register, men närmare 13 % av barnen födda 1987-1989, har 

haft minst en förälder som varit vårdade minst sju dagar vid sjukhus på 

grund av somatisk sjukdom. Ett barn av trettio hade en förälder som hade 

vårdats för kronisk sjukdom (Hjern & Manchica, 2013). 

 

Samma studie av Hjern & Manhica visade att varje år förlorade ca 600-

650 barn en förälder, vid plötsliga, oväntade dödsfall hos en förälder, 

orsakas av självmord, våld eller olycka. 3.4% av alla barn födda 1973-

1989 hade mist en förälder innan sin 18 års dag. Vidare menar Hjern och 

Manhica (2013) att barn som drabbas av plötslig oväntad död hos en 

förälder, genom våld och olyckor är i regel förskolebarn.  
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Barn som anhörig i familj med allvarlig sjukdom eller skada 

Förlopp och allvarlighetsgrad vid allvarlig sjukdom eller skada varierar 

avsevärt. Det ter sig som att skadan eller sjukdomen i sig inte är det 

avgörande vilka konsekvenserna blir för barnet, utan avgörande för 

barnen är hur föräldrar och familjen hanterar situationen. Ett stödjande 

nätverk fungerar som en skyddsfaktor. Sjukdom där händelseförloppet är 

oförutsägbart kan innebära en ökad påfrestning hos barnen än vid 

sjukdomar med säkrare förlopp. När en förälder är sjuk och har en god 

relation, ses mindre risk för barnen att utveckla ohälsa (Hjern & 

Manhica, 2013) 

 

Barn har i regel många frågor, men vågar inte alltid ställa dem. Erhåller 

inte barnen adekvat, saklig information om sjukdomen/skadan och 

prognosen finns en risk att barnet skapar en egen bild om hur 

verkligheten är. De lämnas ensamma med sin oro och svåra tankar. 

Otillräcklig eller direkt felaktig information kan skapa osäkerhet och 

föreställningar som är värre än verkligheten. 

 Internet kan ha vilseledande och felaktig information som barnet tar del 

av. Vidare finns risken för rykten, orsakat av till exempel media som 

”skriver upp” en trafikolycka.  

Föräldrarnas osäkerhet om hur de ska informera barnen är också en 

komplicerande faktor. Är det en svår skada eller sjukdom med osäkert 

förlopp blir föräldrarna mer osäkra om hur mycket information barnen 

skall få och när. Socialstyrelsen(2013). 

  

För hela familjens hälsa är kommunikation kring förälderns sjukdom eller skada 

mycket viktig. Tidig och utförlig information till barnen tycks generellt sett vara det 

bästa för barnet i det långa loppet, även om föräldrarna tycker sig vilja skydda barnen, 

särskilt vid lindrigare symptom Vid Multipel Skleros exempelvis ses att tydlig och 

utförlig information tycks vara det bästa för barnet i långa loppet (Paliokosta, 

Diareme, Kolaitis, Ferentinos,  Lympinaki, Tsiantis et al. 2009). 

 

I akuta situationer kanske inte barnen har möjlighet att närvara, eller 

måste omhändertas av annan vuxen. Vid svår sjukdom och skada 

förändras familjelivet, särskilt vid lång sjukhusvistelse för föräldern. 

Barnet saknar sin förälder, barnet saknar samvaron med hela familjen och 

får kanske inte träffa sin förälder då det fortfarande råder besöksförbud, 

begränsade besökstider vid vårdavdelningar samt att föräldern vistas i en 

skrämmande och främmande värld Hjern & Mahinca (2013). 

 

En allvarlig händelse hos en förälder innebär ofta en krisreaktion för alla 

inblandade, med oro och osäkerhet. Hopp och förtvivlan innan besked 

ges om ” hur allvarligt det är ” påverkar barnet. Här finns en risk att 

barnet ”glöms bort”, då all uppmärksamhet riktas mot hur den skadade 
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mår. Rädslan för att föräldern skall dö, ökar barnets risk för depression, 

ångest, bristande aptit och sömnproblem är inte ovanligt hos barn med en 

svårt sjuk/skadad förälder (Hjern & Mahinca, 2013).  Cullberg(2006) 

menar att krisen har betydelse för den mänskliga utvecklingen, men kan 

undantagsvis innebära livslång psykisk invaliditet. 

 

 

 

Barn med förälder som avlider 

Varje dag förlorar åtta barn under 18 år en förälder i Sverige. Ca 40 % av 

dessa dödsfall orsakas av cancersjukdom. Mellan 500-600 barn förlorar 

en förälder genom självmord. Barn som drabbas av förälders oväntade 

dödsfall är ofta i förskoleåldern, företrädesvis avlider fäder genom våld 

och olyckor när barnen är i åldern 0-6 år (Hjern & Mahinca, 2013).  

Hjern & Mahinca (2013) menar också att hos tonårsbarnen ter sig 

dödsorsaken vara andra än våld och olyckor, exempelvis självmord eller 

dödsorsak som kan förknippas med alkohol/drogmissbruk.  

Fäder bor mera sällan i samma hushåll som sina barn, mer än 85% av 

barnen som förlorade sin mor bodde i samma hushåll som henne året 

innan dödsfallet.  

En förälders död kan ge konsekvenser på lång sikt. Det är något av det 

mest dramatiska ett barn kan ställas inför. Utöver normal och förväntad 

sorgereaktion och krisreaktion, kan barnets kort-och långsiktiga psykiska 

hälsa påverkas. Ångest och social tillbakadragenhet hos skolbarn är 

vanligare två år efter dödsfallet som förlorat en förälder. En förälders 

dödsorsak, oavsett vilken, ökar risken för dödsfall och självmordsförsök 

senare i livet. Självmordsrisken är störst hos flickor.  Risken att dö i 

förtid är fördubblad för unga med en förälder som avlidit (Rostila, 

Saarela, Kawachi 2012). 

 Rostila & Saarela(2011), såg att risken särskilt ökar när barnets anhöriga 

avlider efter onaturliga händelser, såsom olycka, självmord eller mord. 

Samma studie, Rostila & Saarela(2011) påvisar än större risk om barnet 

förlorat sin mor. Den risken är så mycket som 111% högre än hos barn 

som förlorat sin förälder  till sjukdom. 

Niederkrothenthaler, Floderus, Alexanderson, Rasmussen & 

Mittendorfer-Rutz(2012) påvisar ökad risk för självmordsförsök och 

självmord.  

 

En traumatisk händelse kan innefatta bland annat sjukdom, dödsfall och olyckor som 

medför att det finns ett hot mot ens liv, sociala identitet, trygghet och/eller 

grundläggande behov. 
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En traumatisk händelse kan innebära att en kris uppstår. Den kris som kan uppstå till 

följd av denna typ av händelser innebär att ens erfarenheter och inlärda sätt att reagera 

inte räcker till för att psykiskt övervinna och bearbeta den uppstådda situationen. En 

kris kan delas in i fyra olika faser vilka är chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med 

personer som befinner sig i de två första faserna. Chockfasen sker i direkt anslutning 

till den traumatiska upplevelsen. Individen förnekar verkligheten och är oförmögen att 

bearbeta händelsen. Individer i detta stadie kan ofta inte ta till sig information som ges 

och har ofta svårigheter att minnas vad som sagts eller hänt. I reaktionsfasen börjar 

individen inse verkligheten för det som hänt eller kommer ske. Försvarsmekanismer 

för att skydda sig själv aktiveras och personen försöker hitta någon mening med 

situationen (Cullberg, 2006). 

Teoretisk referensram 

Erik Homburger Eriksson, (2000) menar att livscykeln består av åtta karaktäristiska 

perioder, där var yttersta konsekvens blir två möjliga resultat, ett positivt och ett 

negativt. Dessa perioder är centrala i barns utveckling. 

Erikson menar att det är inte bara barnets närmsta som är avgörande för barnets 

utveckling, utan att hela barnets sociala upplevelser och miljöer spelar minst lika stor 

roll. Han delar upp en människas liv i olika utvecklingsfaser, med detta ville han visa 

att man under utvecklas hela livet och att varje ålderskris kan lösas negativt eller 

positivt.  

Fas 1, menar Erikson innefattar ålder 0-1,5 år, spädbarnsåldern. Här betonar Erikson 

Tillit och Avviksande. Barnet är i denna ålder helt hjälplöst och helt beroende av sin 

omgivning. Det behöver närhet nästan hela tiden, och får barnet inte detta kommer det 

inte att ha den grundläggande tillit som gör att barnet tror att världen är en bra plats att 

leva. Är avvisandet stark kanske barnet inte får tilltro till andra människor.  

Fas två omfattar åldern 1,5 – 3 år, småbarnsåldern och här betonas Autonomi och 

Tvivel. Barnet lär sig göra saker självständigt och gör saker själv. Talet gör att 

föräldrarna kan trotsas, barnet kan tala om sin egen vilja och utvecklas till att skapa 

självförtroende. 

Fas tre, ålder 3-5 år, förskoleålder där Initiativ och Skuldkänslor är centrala. 

Överjaget utvecklas och samvetet är känsligt. Barnet upptäcker att alla inte är lika, 

exempelvis flickor och pojkar. 

Fas fyra, 6-12 års ålder, tidig skolålder menar Erikson att relationer med vänner och 

lärare påverkar hur barnet känner sig. Barnet kan känna sig förlöjligat eller nedtryckt 

vid mobbing. Skolan kan vara en tillflykt för barn som har det svårt hemma. 
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Fas fem. Identitet och Rollförvirring, 12-20 år, tonåren.  Tonåren kan vara splittrande 

och svår att finna sin identitet. 

 

Barns grundläggande rättigheter. 

 I föräldrabalken (FB) skrivs om att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6.kap.1§ FB) 

När barns rättigheter inte blir tillgodosedda, så skall en så kallad orosanmälan göras 

till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 och 1c §§ SoL. Blotta misstanken om eller 

kännedom om att barnet far illa är utgångspunkt för anmälan. 

 

 

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter 

Deklarationen om barns rättigheter enligt FN antogs av svenska 

regeringen år 1989, hitintills har 192 regeringar i världen ratificerat 

konventionen. FN:s deklaration om barns rättigheter innehåller 54 

artiklar, varav 41 är s.k. sak artiklar som slår fast de rättigheter varje barn 

äger. Resterande artiklar belyser hur de olika länderna kan bekräfta 

konventionen. Alla artiklar är lika viktiga, men fyra av artiklarna är s.k. 

huvudprinciper, dessa är artikel 2, 3, 6 och 12 (Regeringskansliet, 2006).  

Artikel två belyser allas lika värde och att diskriminering aldrig får ske. 

Artikel tre handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet.  

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet.”  

 

Konventionsstaterna skall garantera barnet sådant skydd och omvårdnad 

det behöver för dess välbefinnande. Artikel sex talar om barns rätt till liv 

och utveckling, vilket exempelvis innebär att konventionsstaterna ska 

göra vad de kan för att ge barnet en bra utveckling och barndom. Artikel 

tolv innefattar barns rätt till delaktighet, att barn har rätt att få göra sig 

hörda och få påverka sin situation (Unicef Sverige 2014).  

 

Barn som anhöriga inom ambulanssjukvård har den enskilde 

ambulanssjuksköterskan upplevelser och erfarenhet av.  Numera ger 

Hälso- och Sjukvårdslagen, Föräldrabalken och FN:s barnkonvention att 

barn som anhörig ska ges stöd och uppföljning av hälso- och 

sjukvårdspersonal.  
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Prehopsital vård 

Triagens historia är känd från Napoleonkrigen, där chefskirurgen 

Dominiqe-Jean Larray brukar kallas för den moderna triageringens fader. 

Han organiserade ambulanser, som under pågående fältslag åkte från 

skadad till skadad och genomförde en första sortering. Dåtidens sortering 

syftade till att identifiera de minst skadade som med mindre insatser 

kunde återgå till slagfältet (Widgren 2012). 

 

Dagens triage syftar till att tidigt identifiera de svårast sjuka eller 

skadade, och ge bästa möjliga vård under rådande förutsättningar så snart 

som möjligt. Detta innebär att skapa en säker och högkvalitativ vård för 

patienten. Triage genomförs vid samtliga patientmöten i akutsjukvården 

där en patients tillstånd måste bedömas, De flesta triagesystem eller 

beslutsstöd innehåller någon form av primär sortering av patienter 

(Widgren, 2012) 

 

 

Inom svensk ambulanssjukvård används Rapid Emergency Triage and 

Treatment System (RETTS) som beslutsstöd för hospital och pre-hostital 

akutsjukvård.  RETTS triagesystem är uppbyggt på två delar, 

vitalparametrar och, Emergency Signs and Symptoms (ESS). 

Vitalparametrar, som alltid skall kontrolleras hos alla patienter inom 

akutsjukvården, är andningsfrekvens, medvetandegrad (företrädesvis 

enligt RLS-skalan), blodtryck, syremättnad i blodet, pulsfrekvens samt 

temperatur. De mest prediktiva vitalparametrarna utifrån 

allvarlighetsgrad, eller snarare de vitalparametrar som tidigast blir 

påverkande i ett akut sjukdomsförlopp är andningsfrekvens och 

medvetandegrad. 

ESS, som inom vuxenvård, är numrerad från 1-99, baseras på symptom 

och tecken. En sammanvägning görs av aktuell ESS kod och 

vitalparametrar, där subjektiva och objektiva observationer ger den 

slutgiltiga prioriteten (Widgren 2012). 

 

Den ESS-kod som patienten bedöms utifrån är den orsak som patienten 

anger som sitt huvudsymptom, exempelvis andnöd. ESS algoritmen för 

andnöd är indelad i fyra färger, baserat på allvarlighetsgrad- röd, orange, 

gul samt grön. Röd är att betrakta som mest akut. Det saknas tidsgräns 

för tid till läkare- men röd och orange triagefärg anger akutsjukvård 

direkt, gul och grön skall vänta. 

Vitalparametrar och ESS-kod ger ett beslutsstöd till vårdpersonalen. De 

vitalparametrar som kontrolleras erhåller, precis som inom ESS-koderna, 

en triagefärg, röd, orange, gul eller grön. Beroende på hur allvarligt 

påverkade vitalparametrarna är, desto ”högre” prioriteringsfärg. Vid vissa 
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tillstånd, som till exempel hjärtstopp är vitalparametrarna redan röda för 

andningsfrekvens, syremättnad i blodet, pulsfrekvens, blodtryck och 

medvetandegrad varför en röd ESS kod inte är aktuell- patienten är redan 

”röd” (Widgren 2012). 

 

RETTS är inte ett system som är tänkt att ange vårdnivå för patienten. 

Inte heller anges tid till läkare, röntgenundersökning eller dylikt. Det är 

patientens medicinska risk som värderas, akutsjukvård direkt eller om 

patienten kan vänta utan medicinsk risk (Widgren , 2012) 

 

 

 

 Innebörden av Prioritet 1och 2 

Bedömning av vilken prioriteringgrad ett ambulansuppdrag ska ha, görs vid en 

larmcentral, vanligen efter att någon ringt larmnumret 112. 

Prioritet 1 innebär livshotande symptom eller olycksfall (SOSFS 2009:10).  

Vanligen sker framkörningen till patienten med hjälp av att ambulansföraren påkallar 

fri väg med blåljus och sirén. Inom studerat ambulansområde skall 

ambulansbesättningen ha kvitterat dessa larm inom 90 sekunder. 

Prioritet 2 innebär akuta, men inte livshotande symptom eller olycksfall (SOSFS 

2009:10) Återigen görs denna bedömning vid larmcentral. Vid dessa så kallade ”prio 

2 larm”, påkallas inte fri väg med blåljus och sirén. Dessa uppdrag bör påbörjas inom 

två minuter efter larm. 

Problematisering 

Idag saknas kunskap om hur många barn som anhöriga som finns inom 

ambulanssjukvården och hur de bemöts och följs upp. 

Men studie utifrån barn som anhöriga inom ambulanssjukvård är ett 

relativt nytt perspektiv vilket denna uppsats syftar till att belysa. 

 

 

Syfte  

Syftet är att kartlägga antal barn som är närvarande, då deras anhöriga 

ges vård, behandling och eventuellt transport till vårdinrättning, vid 

prioritet 1 och 2 larm, inom ett ambulansområde i västra Sverige  

Anhörig 

Med anhörig avses i denna kartläggning att barnet är anhörig, eller har en 

nära relation till biologisk förälder, syskon, mor/farförälder, annan 
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släktrelation, till exempel morbror samt styvförälder där barnet som 

anhörig har en relation (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Metod 

Design  

Kartläggningen har en kvantitativ, deskriptiv studiedesign. Deskriptiv 

statistik, ger enligt Henriksson (2012) och Polit & Beck (2012) en 

sammanfattande materialet som ger läsaren en överblick till de 

inkluderade personerna. En enkät skapades som metod för datainsamling. 

Detta gav möjlighet för ambulanssjuksköterskan att samla in data på en 

relativt kort tid.  

 

Utformning av enkät 

En enkät utformades för att svarar på barnet/barnen som anhörigas kön, hur många 

barn som anhöriga är närvarande vid ambulansens ankomst, vilken relation har barnet 

till patienten med fasta svarsalternativ.  

Enkäten har utformats och granskats av åtta specialistsjuksköterskor 

inom prehospital akutsjukvård, verksamma inom en västsvensk 

ambulansorganisation. Dessa specialistsjuksköterskor har granskat 

enkäten i syfte att besvara om frågorna som ställs mäter det som avses 

mätas.  

Vidare finns frågor så att enkäten ge svar på prioritetsgrad till patient och 

till vårdinrättning samt vilken triagefärg patienten erhöll efter 

ambulanssjuksköterskans bedömning. Triagering sker enligt 

triagesystemet RETTS. 

 

 Enl. Henriksson (2012) kan innehållsvaliditet (face validity) säkras 

genom att resonera med personer väl insatta i ämnet.  Innehållsvaliditet 

är ett resonemang, inget som resulterar i siffror (Henriksson 2012).  

 

Enkäten har sedan ytterligare testas av dessa expertsjuksköterskor i 

klinisk tjänst för att mäta användbarheten. När mätbarheten tedde sig 

mäta det som avses mätas enligt expertgruppen, lämnades enkäten ut till 

ambulanssjuksköterskorna i fält (bilaga 1). 

 

Urval 

Samtliga ambulanssjuksköterskor i utryckningstjänst inom en 

ambulansorganisation i sydvästra Sverige medverkar till insamlingen av 

data. Området där datainsamling skett, omfattar ca 300000 invånare. 

Samtlig personal har erhållit muntlig och skriftlig information kring 

enkätens utformning, samt hur den skall fyllas i.  
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Endast patientuppdrag som enligt larmcentral prioriteras med 

prioritetsgrad 1och 2, samt där barn var anhöriga och fanns närvarande 

vid hämtplatsen inkluderas i datainsamlingen. Barnens ålder som ingick i 

kartläggningen var 1-18 år. 

 

 

Datainsamling   

Efter skriftlig information och inhämtat samtycke av Förvaltningschef 

tillfrågas experter, det vill säga specialistsjuksköterskor inom prehospital 

akutsjukvård, om deltagande i datainsamlingen. Dessa specialister erhöll 

skriftlig/ muntlig information. Avdelningschefer vid respektive avdelning 

inom ambulansområdet erhöll skriftlig och muntlig information. 

Ambulanssjuksköterskor, och ambulanssjukvårdare vid respektive 

avdelning gavs skriftlig och muntlig information om hur enkäten är 

utformad och hur denna skall fyllas i. Antalet ambulanssjuksköterskor 

och ambulanssjukvårdare uppgår till 218 stycken, fördelat på 40 

ambulanssjukvårdare och 178 ambulanssjuksköterskor i 

ambulansområdet. Barnens ålder valdes ut efter kriteriet barn, det vill 

säga upp till 18 års ålder.  

Enkäten besvarades av ambulanssjuksköterskan i samband med 

ambulansuppdraget. När enkäten var besvarad, lades denna i ett kuvert 

med respektive avdelningschefs namn och märkt ”barn som anhöriga”. 

Kuvertet, som försluts lämnades till respektive avdelningschef, som 

förvarade denna under lås tills den överlämnas till författaren. En enkät 

som besvarades utanför kontorstid lämnades i respektive avdelningschefs 

låsta brevlåda. Ifyllda enkäter lämnades till författaren, som sammanställt 

enkätsvaren. Data insamlingen pågick under tre månader, 19 mars – 19 

juni 2015.   

Databearbetning 

Resultatet registreras, bearbetas och analyseras med hjälp av SPSS 

(version 20) och redovisas i form av deskriptiv statistik. Här redovisas 

antal barn, och relation till barnet som anhörig. Dessa presenteras som 

beskrivande text och tabeller.  

 

Etiskt övervägande 

Etikansökan lämnades in till Högskolan i Halmstad och godkändes med 

diarienummer, Dnr 012015/335. 

Informerat samtycke inhämtas från Verksamhetschefen inom ett 

västsvenskt ambulansområde (Bilaga 2) Vidare inhämtas informerat 

samtycke från respektive avdelningschef (bilaga 3), då dennes personal 
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skall deltaga i datainsamlingen i studien.  Ambulanspersonal i 

utryckningstjänst, inom samma västsvenska ambulansområde, erhåller 

skriftlig information kring studien, (bilaga 4) enkäten och hur denna skall 

fyllas i. Informerat samtycke är en förutsättning för en etisk hantering av 

försökspersoner i forskningsstudier (Helgesson 2006). Helgesson (2006) 

menar vidare att ett godkännande krävs för att vara etiskt relevant.  

 

Henriksson (2012) skriver att det är viktigt att undersöka något av 

betydelse och att forskning kan vara till gagn för individen, professionen, 

samhället eller andra livsformer i ett långt tidsperspektiv. I 

humanforskningen antas en studie vara till nytta för tre olika aktörer: 

individen, samhället samt professionen. Den deltagande personen är 

primär, men det är inte alltid den medverkande får direkt eller indirekt 

nytta av studien då resultatet kommer till användning i ett senare skede.  

 

Polit & Beck (2012) menar att skada skall minskas till ett minimum och 

nyttan skall vara maximal i en studie. Vidare har forskaren ett krav på sig 

att undvika, motverka eller minska skada i mesta mån. All forskning 

omfattar någon form av risk enlig. Minimal risk beskriver de som en risk 

inte större än vanliga händelser i livet eller vid rutinundersökningar.  

 

Enkäten om kartläggning barn som anhöriga, kan inte på något vis spåras 

till en enskild händelse, ett enskilt ambulansuppdrag, en enskild patient 

eller dennes barn som anhöriga. Enkäterna kan inte heller spåras till 

enskilda ambulanssjuksköterskor/ambulanssjukvårdare eller vilken 

ambulans de transporterat patienten med barn som anhörig i till 

vårdinrättning eller vilken vårdinrättning.  Enkäterna förvaras under lås 

och endast författaren har tillgång till nyckeln. Eventuella back-up kopior 

sparat i dataminne förvaras också i låst skåp på annan plats. Endast 

författaren har tillgång till nyckeln. Den dator författaren använder till att 

skriva och bearbeta data har endast författaren tillgång till och endast 

författaren kan logga in till aktuell dator. 

Vid ett ambulansuppdrag sker alltid en naturlig dialog mellan vårdaren, d.v.s. 

ambulanssjuksköterskan och patienten och dennes anhöriga. Är barnen anhöriga så 

sker en naturlig dialog med barnen som är narvarande, så samma vis som en 

hustru/make eller annan närvarande anhörig. 

 
Resultat 

Datainsamlingen pågick under tiden 2015-03-19–2015-06-19. I denna studie kartäggs 

endast barn som anhöriga vid prioritet 1 och prioritet 2 larm. Under denna tid 

genomförde en ambulansorganisation i västra Sverige, 11512 uppdrag, där prioritet 1 

uppdragen var 3939 och prioritet 2 uppdragen uppgick till 5858. Således 9797 
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uppdrag som bedömts vid larmcentral som prioritet 1 och 2. Antalet uppdrag som 

prioriterades av ambulanssjuksköterska som prioritet 1 till vårdinrättning efter 

triagering uppgick till 862, och prioritet 2 till vårdinrättning efter triagering var 3827.  

Totalt samlades 98 enkäter in. Antalet barn som anhöriga uppgår till 155. Av dessa 

155 barn, var 77 pojkar och 78 flickor.  

 Det faktiska bortfallet är omöjligt att beräkna, då endast enkät med barn som 

anhöriga varit på plats lämnats in.  

Det interna bortfallet uppgår till tre enkäter och sammanlagt sju barn som anhöriga, 

där dokumentation kring prioritet ut, antalet barn som anhöriga eller vilken relation 

patienten har till barnet saknas alternativt är oklart. Dessa enkäter är inte redovisade i 

resultatet. Två enkäter har tagits bort, där ambulanssjuksköterskan angivit en 

skolklass med 18 anhöriga, och en konfirmationsklass med 80 barn närvarande har 

således inte tagits med i resultatet. Dock belyser ambulanssjuksköterskan att barn 

varit närvarande. 

Antalet barn närvarande på hämtplatsen varierar. 

Ett barn 53 uppdrag 

Två barn 32 uppdrag 

Tre barn 4 uppdrag 

Fyra barn 4 uppdrag 

Fem barn 2 uppdrag 

Tabell 1.  Antalet barn på hämtplats, vid 53 uppdrag var ett barn närvarande och så 

vidare.  

Fler än fem barn på hämtplats har inte identifierats i datainsamlingen. Ett eller två 

barn är vanligaste antalet barn när barn är anhörig. Här redovisas inte kön. 

Ambulanssjukvården tillkallas vanligen till föräldrar när barn är anhörig, men det är 

inte helt sällsynt att ambulanssjuksköterskan även vårdar ett syskon. De tillfällen där 

en ambulans är tillkallad och barn finns som anhöriga visar att en förälder till 

barnet/barnen som anhöriga är vanligast, i detta material, vid 59 av 95 

ambulansuppdrag. Vid 20 tillfällen är barnet som anhörig ett syskon, där någon ringt 

efter ambulans. Vid övriga släktskap, mor-farföräldrar, mor- farbror, moster eller 
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faster fanns barn som anhörig vid 16 tillfällen, således något färre än syskon till 

barnet/barnen som anhöriga. Se tabell 2. 

Förälder, styvförälder 59  

Syskon 20  

Mor/farförälder, mor/farbror 

moster/faster 

16  

Tabell 2. Patientens relation till barnet som anhörig 

 

Priorietet, det vill säga, bedömd allvarlighetsgrad, från larmcentral som dirigerar 

ambulansen till patienten, utifrån telefonsamtal där bland annat symptom beskrivs. 

Prioritet Antal 

1 46  

2 49  

Tabell 3. Prioritet, Larmcentralens prioritering ut till patient med barn som anhörig 

När ambulanssjuksköterskan undersökt patienten, samlat in vitalparametrar samt gjort 

en bedömning med ESS-kod erhåller patienten en triagefärg, röd, orange, gul eller 

grön. Denna färg anger patientens medicinska risk, således är röd patient påverkad i 

en eller fler vitalparametrar, eller ESS kod.  

Den ESS kod som ambulanssjuksköterskan vid flest tillfällen, i detta material, bedömt 

som den vuxna patientens primära sökorsak är buksmärta. ESS kod 6 triagerar 

buksmärta som ”röda symptom” där patienten uppvisar ”plötslig debut och pågående 

smärta hos allmänpåverkad patient”. ”Orange” prioritet enligt ESS är ett flertal olika 

kombinationer med buksmärta, exempelvis temperatur över 38.5o C, eller smärta hos 

patient med känt bukaortaaneurysm. ”Gula symptom” bedöms bland annat, 

exempelvis patienter med två kräkningar inom fyra timmar vara. ”Gröna symptom” är 

patienter som inte uppvisar några av de angivna symptomen.(RETTS 2012) Enligt 

Widgren(2012) kommer de flesta patienter som triageras enligt RETTS erhålla 

triagefärg enligt vitalparametrar, snarare än ESS kod.  
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Den vanligaste ESS koden hos barn som bedömts av ambulanssjuksköterska ses ESS 

130, ”skada huvud, skada nacke/hals samt hängning/strypning”, i denna kartläggning.  

Hos dessa barn ses vanligen gul som triagenivå, vilket kan motsvara ”amnesi” eller 

medvetslös mindre än 5 minuter efter skada”. (Widgren 2012) 

Röd prioritet kan bedömas som prioritet 1 vid avtransport till akutsjukhus. Prioritet 2 

bedöms vara påverkan i en eller flera vitalparametrar, förvisso akuta, men inte 

bedömda som livshotande. Prioritet 3 patienter kan ha påverkan på vitalparametrar, 

men är väsentligen opåverkade här och nu. Prioritet 4 är en prioriteringssiffra som 

används vid överflyttningar mellan vårdinrättningar, eller hemtransport från 

vårdinrättning till bostaden. Prioritet 0 används här för att belysa att ett antal patienter 

inte transporteras till vårdinrättning.  

 I tabell 4 visas ambulanssjuksköterskans bedömning i prioritet vid avtransport till 

sjukhus. Tabellen visar också att 13 patienter av någon anledning lämnas kvar på 

hämtplats. Det kan finnas flera förklaringar till att en patient lämnas hemma, patienten 

lämnas hemma med egenvårdsråd, patienten vill inte åka med ambulansen till 

vårdinrättning eller att patienten är avliden. 

Prioritering och antal patienter inom respektive prioritet 

Prioritet 1 19  

Prioritet 2 50  

Prioritet 3 12  

Prioritet 4 1  

Prioritet 0 13  

Tabell 4. Ambulanssjuksköterskans bedömning och prioritering av allvarlighetsgrad 

hos patientens symptom på hämtplatsen. Vid 69 uppdrag bedöms patientens symptom 

som prioritet ett eller två. 

ESS koden i RETTS kan, förenklat, beskrivas utifrån organsystem. Dessa följer 

förvisso inte i nummerordning men grovt kan RETTS sökorsaker delas in i cirkulation 

och andningsorgan, buk och matsmältning, symptom från centrala- och perifera 

nervsystemet, allmänna symptom, skador samt andra ospecifika effekter och 

sjukdomar. ESS kod för vuxna och barn följer i stort varandras uppbyggnad med 

några få undantag. 
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De patienter som har uttalad påverkan av vitalparametrar, att ESS kod inte är 

nödvändig att sätta triageras inte lägre än ”röd”. Exempel på VP är hjärtstopp. 

VP färg Röd 16 patienter 46 barn 

VP färg orange 33 patienter 58 barn 

VP färg gul 29 patienter 36 barn 

VP färg grön 17 patienter 15 barn 

Tabell 5. Vitalparameter, VP- färg, som ambulanssjuksköterskan bedömt utifrån 

RETTS, antal patienter inom respektive triagefärg samt närvarande barn som anhöriga 

vid respektive färg. 

 

Metoddiskussion 

I denna kartläggning har resonemang kring enkätutformning, genomförande av 

datainsamling skett med specialistsjuksköterskor med flera års klinisk erfarenhet av 

ambulanssjukvård. Är det möjligt att kartlägga barn som anhöriga, varför enkäten 

samtidigt är en pilotkartläggning för att testa enkäten. Henriksson (2012) menar att 

innehållsvaliditet säkras genom att resonera med personer väl insatta i ämnet. Vidare 

har enkäten testats av dessa ambulanssjuksköterskor, som tillsammans anser att 

utformningen av frågorna fångar upp de barn som varit närvarande vid ett 

ambulansuppdrag, där barnen således är anhöriga.  

Innehållsvaliditet är ett resonemang, inget som resulterar i 

siffror(Henriksson 2012). Innehållsvaliditet, face validity, menar Polit& 

Beck (2012) talar om, till vilken utsträckning mätinstrumentet ter sig 

mäta det som avses mätas. Face validity, eller subjektiv validitet är en 

bedömning av experter av i vilken grad ett visst instrument mäter det som 

det avser att mäta (Segesten 2006). 

 

En egenkonstruerad enkät ger möjligheter men kan samtidigt skapa 

fallgropar enligt Henriksson(2012). Fördelarna ger vid handen att det går 

att fråga exakt vad forskaren är ute efter, längden på enkäten går att styra, 

samt att det är möjligt att välja skala för enkäten. Nackdelar menar 

Henriksson(2012) kan vara att frågorna missförstås eller missuppfattas, 

de ställs så att svaret är svårt eller omöjligt att sammanställa och det är 

lätt att frågorna avspeglar forskarens sätt att se på det som studeras. 
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Polit och Beck (2012) menar att egenkonstruerad enkät och frågor, ställer 

extra krav på hur frågorna ställs, och frågan måste ställas mycket tydligt 

utifrån studiens syfte, för att erhålla tydliga svar. Tydliga frågor kan även 

de ge oklara svar, beroende på hur de är ställda (Polit och Beck 2012). 

 

Kartläggningen har en kvantiativ, deskriptiv studiedesign. Deskriptiv statistik, 

sammanfattar materialet som ger läsaren en överblick till de inkluderade personerna. 

(Henriksson 2012, Polit & Beck 2012). Vidare ger kartläggningen en bild av hur 

många barn som anhöriga funnits i ambulansområdet under insamlingstiden.  

Det fanns ingen enkät som skulle fyllas i vid alla ambulanstransporter om närvarande 

barn eller icke närvarande barn utan endast vid de tillfällen där det de facto fanns barn 

som anhöriga närvarande på hämtplatsen. Således är inte enkäter ifyllda då det inte 

finns barn som anhöriga på hämtplats. Barnens ålder redovisas inte då denna studie är 

en kartläggning där endast barn som är närvarande på hämtplatsen som räknas av 

ambulanssjuksköterskan. En brist i undersökningen skulle vara att en enkät där barn 

var närvarande, men någon enkät inte fylldes i. Det är okänt om så var fallet. Enkäten 

som skapades anses ge svar på hur många barn som anhöriga som varit på hämtplats. 

 

 Resultatdiskussion 

I datainsamlingen ses 77 pojkar och 78 flickor, således 155 barn som anhöriga vid 95 

ambulansuppdrag. 

 Könsfördelningen hos barn som anhöriga i denna kartläggning är väsentligen lika. 

Antalet barn som varit på hämtplats till dess anhörig har varit max fem, och aldrig fler 

än tre av respektive kön har varit närvarande när ambulanssjuksköterskan bedömt 

barnets anhörig. Vid dessa uppdrag är ett och två barn som anhörig vanligast, även 

om resultatet visar att det i några få fall finns än fler barn som anhöriga närvarande 

vid hämtplatsen.  

Föräldrar till barn som anhöriga är den vanligaste relationen. Här har också 

fosterföräldrar lagts samman med föräldrar. Föräldern, mamma eller pappa är inte 

särredovisat. Syskon, bror eller syster är inte särredovisat och far/morföräldrar, 

morbror/farbror samt moster/faster har angivits som anhöriga till barnen, inte heller 

här har kön särredovisats då kartläggningen omfattar barnen som anhöriga, inte kön 

på barnets anhörig. 

Larmcentralen bedömer samtal där en vårdsökande eller någon annan ringer till 

larmcentralen via nödnummer 112, och lämnar upplysning eller information om att 

någon behöver ambulanssjukvård. Larmoperatören bedömer informationen, och 

prioriterar denna enligt prioritet 1, prioritet 2 samt prioritet 3. Dessa olika 
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prioritetsgrader, där prioritet 1 är livshotande symptom, prioriet 2 som akuta, men inte 

livshotande symptom. (SOSFS 2009:10) I denna datainsamling har prioritet 1 och 2 

använts, där fördelningen är 46 prioritet 1 samt 49 prioritet 2. Enligt 

ambulansområdets journalsystem, ses som jämförelse vid samtliga uppdrag enligt 

prioritet 1 och 2 motsvarande fördelning. Således är ambulansuppdrag av prioritet 1 

och 2 de vanligaste prioriteterna som larmcentralen tilldelar ambulanserna vid 

uppdrag inom aktuellt ambulansområde. 

Ett ambulansuppdrag där barn finns på hämtplatsen ter sig annorlunda från uppdrag 

till uppdrag. Det ligger ju i sakens natur. På hämtplatsen måste 

ambulanssjuksköterskan skapa sig bild av varför patienten söker hjälp. Kan inte 

patienten redogöra för sig, så ställer ambulanssjuksköterskan frågor till anhöriga, eller 

till den som ringt efter en ambulans. Min erfarenhet är att spädbarn ofta sitter i 

förälderns famn, något äldre barn är lite blyga. Och kanske lite rädda. I yngre tonår så 

är barnen i regel inte rädda för att prata med ambulanssjuksköterskan. Det blir lite 

annorlunda att träffa barn som anhöriga. I situationer där barnets anhörig är svårt sjuk 

blir ju fokus på patienten, och kanske inte så mycket på vem som står vid sidan om, 

eller vad som händer runt om kring. Det är lätt att glömma anhöriga och inte minst 

barnen. 

Samtliga patienter som ambulanssjuksköterskan möter i en vårdrelation, innebär 

någon form av bedömning, eller triagering. RETTS har sedan några år varit det 

bedömningsverktyg som används inom det ambulansområde där kartläggningen är 

genomförd. Aktuellt område införde RETTS som verktyg relativt tidigt, jämfört med 

andra ambulansområden i Sverige. RETTS är ingalunda ett verktyg som spänner över 

samtliga symptom som patienten kan uppvisa, men får väl anses vara det för dagen 

bästa alternativet. Widgren(2012) (Saab Paratus)  

RETTS är inte i grunden ett triageverktyg, utan ett beslutsstöd för hospital och 

prehospital akutsjukvård (Widgren 2012). De färger och ESS koder som finns, anger 

patientens medicinska risk i förhållande till uppvisade symptom. Förenklat kan 

färgerna indelas i två olika tidsintervall, röd och orange tilldelas ”akutsjukvård direkt” 

samt gul och grön anges som ”kan vänta.”  

De olika ESS koderna visar den bedömda sökorsaken ambulanssjuksköterskan 

bedömer patienten söker ambulanssjukvård för, exempelvis andnöd, ESS 4. Detta 

innebär inte i sig, att den medicinska diagnosen som läkaren ställer i ett senare skede, 

överensstämmer med den av ambulanssjuksköterskan bedömda sökorsaken. 

Ambulanssjuksköterskan ställer inte diagnos, utan behandlar symptom.  

Den samlade bedömningen ambulanssjuksköterskan gör av patientens tillstånd, 

utifrån symptom, anamnes och vitalparametrar, resulterar i en bedömning där 

patientens tillstånd priorieteras om. Ambulanssjuksköterskan möter patienten fysiskt, 
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till skillnad från larmoperatören som bedömer patientens symptom utifrån 

telefonsamtal, och undersöker patienten utifrån vårdriktlinjer, kontrollerar 

vitalparametrar, gör riktade undersökningar, exempelvis diagnostiskt EKG eller 

blodsockerkontroll. När patienten är undersökt, en triagefärg enligt RETTS beslutad 

och en sammanvägning av symptom och kliniska fynd gjorts och eventuell medicinsk 

behandling är påbörjad, beslutas om transport till högre medicinsk kompetens och 

prioritet sätts enligt prioritet 1, 2, eller 3. I undantagsfall används även så kallad 

prioritet 4, vilket kan sägas motsvaras av sjuktransport där inget vårdbehov föreligger. 

Patienten kan ju också kvarstanna på hämtplatsen utan transport till högre medicinsk 

kompetens. Med högre medicinsk kompetens menas här i första hand 

läkarundersökning vid sjukhus. 

Efter medicinsk behandling, kan vitalparametrarna påverkas positivt, alltså förbättras, 

vilket ger ambulanssjuksköterskan möjlighet att prioritera patienten som prioritet 2 

vid transport till högre medicinsk kompetens. En medvetslös diabetiker som erhåller 

behandling med intravenöst glukos, som vaknar till har svarat positivt på behandling 

och då ses inte symptomen som akut livshotande. 

Patienter lämnas kvar på hämtplats vid flera medicinska tillstånd, och detta sker enligt 

ambulansområdets journalsystem vanligen då patienten inte önskar åka med till högre 

medicinsk kompetens. Patienten äger, med få undantag, rätten att avsäga sig vård, 

behandling och transport till sjukhus.  I detta material ses att ambulanssjuksköterskan 

vanligen priorieterar ”ner patienten”, i förhållande till den prioritet som 

larmoperatören bedömt initialt, exempelvis från prioritet 1 till 2. 

Vid sammanställning av denna studie, ses att ambulanssjuksköterskan har triagerat 

patienter till barn som anhöriga till 34 olika ESS-koder. Samtliga ESS koder som 

ambulanssjuksköterskan bedömt är patientens primära sökorsak, det vill säga, de 

symptom som patienten anger som huvudsakligt symptom. Dessa ESS koder är 

ingalunda samtliga som finns redovisade i RETTS.  Patienter med buksmärta, ESS 

kod 6 är den vanligaste sökorsaken. ESS-koder med tresiffrig kod, till exempel ESS 

101, påvisar att patienten är ett barn i åldern 0-18 år. Vid 18 tillfällen har patienten 

triagerats som barn. Resultatet visar också att skillnaden i sökorsak hos vuxna skiljer 

sig från barn. ”Buksmärta” är inte lika vanligt hos syskon till barn som anhöriga. 

Hos barn som anhöriga, där ambulanssjuksköterskan omhändertagit syskon, är den 

vanligaste sökorsaken trauma huvud, andningsbesvär, kramper samt skada hand/arm, 

axel/nyckelben. Trauma mot huvudet var den ESS kod som ambulanssjuksköterskan 

använde oftast när patienten var ett barn. Orsaken till detta är oklart och inte 

analyserat, men en förklaring kanske kan vara att barnen faller från skötbord, ramlar 

och slår huvudet eller cyklar omkull.  
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Enligt ambulansområdets journalsystem,(SAAB paratus) är den vanligaste sökorsaken 

som ambulanssjuksköterskan bedömer patientens primära symptom hos vuxna 

patienter bröstsmärta. 

 I detta material ses som nämnts, patient med buksmärta (ESS kod 6) som vanligaste 

sökorsaken. Varför buksmärta ses vanligast här är oklart, någon analys är inte gjord. 

En fundering kring detta kan vara att patienterna, med barn som anhöriga, kan vara 

yngre än patienter med bröstsmärta. Enkäten har ingalunda undersökt ålder hos 

barnens anhöriga så svar saknas.  Finns barn som anhöriga, kan ju mammor fortsatt 

vara i fertil ålder, som skulle kunna förklara varför buksmärtor är vanligare i detta 

material. Papporna är kanske också i motsvarande ålder som mammorna varför hjärt- 

kärl sjukdom inte är lika vanligt i denna patientkategori.  

Utan att ha någon direkt förutfattad mening, uppfattar författaren sökorsaken 

buksmärta som något förvånande. Bröstsmärta, andningsbesvär, förgiftning och 

psykisk sjukdom ses som mer vanliga enligt min kliniska erfarenhet, än vad resultatet 

visar. Även hypoglykemi hade jag en förväntan om att vara vanligare.  Akut 

buksmärta är förvisso en vanlig anledning att söka sjukvård akut. (SAAB paratus) 

Orsaken till akut buksmärta är många, alltifrån några direkt livshotande tillstånd till 

tillstånd som går över av sig själv (Hamberger & Haglund (2009) (Flasar, Cross & 

Goldberg, 2008) Niska, Bhuiva, and Xu (2010) 

Enkäterna är insamlade under en relativt begränsad tid, varför slumpen kan vara en 

förklaring till varför just buksmärta är en vanlig sökorsak, likaväl som andra 

sökorsaker inte kan ses som är vanligare, exempelvis bröstsmärtor. 

Vitalparameterfärg röd påvisar en påtaglig påverkan av vitala parametrar, exempelvis 

andningsfrekvens över 30 andetag/minut. Orange kan påvisa påverkade 

vitalparametrar, exempelvis temperatur över 38.5 grader C med frossa, eller att 

patienten medicinerar med någon form av antikoagulantia. Gul en mindre påverkan på 

vitalparametrar till exempel syremättnad utan exogent tillförd syrgas på 94%, och 

grön visar ingen påverkan på vitalparametrar. Röd och orange talar för en förhöjd 

medicinsk risk hos patienten. Drygt hälften, 49 patienter, påvisar röd eller orange 

påverkan på vitalparametrar, medan 46 stycken påvisar gul eller grön påverkan av 

vitalparametrar. Antal barn som anhöriga på hämtplats uppgår till 120 stycken, då 

barnets anhöriga bedömts av ambulanssjuksköterska som röd eller orange enligt 

RETTS. Då VP färgen indikerar medicinsk risk, och inte frånvaro av sjukdom, så är 

patienter som triageras gul eller grön enligt RETTS kanske ändå sjuka, utan att det 

påvisas någon ökad risk för patienten att vänta på läkarundersökning. (Widgren 

2013), Göransson, Eldh, & Jansson,(2008).  

Vidare belyser resultatet att vid ett tillfälle har ambulanssjuksköterskan triagerat en 

patient enligt VP, vilket skulle kunna indikera att en patient med barn som anhörig har 
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avlidit. Risken att dö i förtid är närmast fördubblad för unga med en förälder som 

avlidit. (Rostela, Saarela, Kawachi (2012). Då detta inte kan ses i insamlad enkät, får 

det ses som spekulation. VP kan användas när patienten påvisar en eller flera 

påverkade vitalparametrar i VP färg röd, varför ESS kod inte ses nödvändigt- 

patienten har så allvarligt påverkade vitalparametrar att ESS kodens färg inte påverkar 

utfallet i triageringen. (Widgren 2012). 

 

Dyregov (2007) menar att förluster för ett barn kan innebära att ett husdjur dör, att 

någon de tycker om flyttar långt bort eller att en kamrat blir sjuk eller dör. Oavsett 

vilken typ av förlust det handlar om kan sorg utlösas hos barnet, vilket kan visa sig på 

olika sätt beroende på person och ålder. Ett barn kan bland annat reagera med protest, 

förnekelse och skuldkänslor. 

 

Hur en kris hanteras beror på ålder och graden av mognad. Reaktionerna mellan barn i 

olika åldrar och vuxna har många likheter, men det finns även skillnader. Eftersom 

barn i förskoleåldern inte har full förståelse för innebörden av en förlust kan de tro att 

den förlorade kommer tillbaka. Små barn är väldigt känsliga för separationer vilket 

kan innebära att de drar sig undan och är rädda för nya människor. Det är inte ovanligt 

att barnen exempelvis lätt blir arga eller får sömnrubbningar. Barn i skolåldern förstår 

innebörden av en förlust och har förvärvat olika strategier för att klara av förlusten. 

En sådan strategi kan vara att barnen försöker ändra det inträffade genom att i fantasin 

komma på handlingar som skulle kunnat förhindra orsaken till förlusten, som att 

exempelvis inbilla sig att de ringt efter hjälp. Det är även vanligt att barn i denna ålder 

har hämndkänslor gentemot personer som enligt dem varit ansvariga för förlusten. Att 

kontrollera situationen på detta sätt kan få barnet att känna sig mindre hjälplös i 

situationen(Dyregrov, 2007). 

 

Under ungdomsåren sker en distansering från föräldrar och andra vuxna personer i 

omgivningen och en egen identitet skapas. Tankarna utvecklas allt mer och barnen lär 

sig förstå innebörden av och tolka händelser ur ett långsiktigt perspektiv. Det är 

vanligt att ungdomar känner skuldkänslor trots att de inte hade kunnat påverka 

situationen. De intensiva känslorna som uppkommer efter en förlust kan leda till att 

ungdomar blir utåtagerande och konflikter med personer som finns i omgivningen är 

vanligt. Rädsla för att tappa kontrollen gör att många ungdomar trycker bort sina 

känslor och reaktioner, detta är särskilt vanligt hos pojkar då det finns kulturella 

normer om att de ska vara starka och inte visa känslor (Dyregrov, 2007). 

 

Enkäten som använts kartlägger inte barnens ålder, vilket kan ses som en brist. 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan träffar barn som anhöriga. Hur barnen 

reagerar på denna händelse vet vi inte, men sannolikt påverkas barnet/barnen på något 

vis. Författarens erfarenhet är att ambulanssjuksköterskan kanske måste bekräfta 

barnet, för att kunna få en bild av varför barnets förälder behöver ambulanssjukvård, 
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eller förklara varför barnets anhörig måste avtransporteras till sjukhus. Exempelvis en 

tonårsdotter som ringt ambulans då pappa är medvetslös på grund av lågt blodsocker.  

De minsta barnen kan ibland behöva åka med mamma eller pappa till sjukhus i 

ambulansen, då de inte har någon som kan ta hand om dem. Lite äldre barn, brukar 

hålla sig nära den andra föräldern för att få trygghet när ambulanssjuksköterskan 

omhändertar mamma eller pappa. Det finns kramdjur i ambulanserna att ge till barn 

som blivit sjuka eller skadade. En enkel sak som kanske skapar lite trygghet. Dessa 

kramdjur kan också ges bort när barn är anhöriga. Då uppföljning inte görs, kanske 

barnet kommer ihåg kramdjuret som något negativt och sätter i samband med när 

pappa var sjuk?  

Inom aktuellt ambulansområde saknas det riktlinjer eller rutiner för hur barn som 

anhöriga skall uppmärksammas, identifieras eller erbjudas stöd när en förälder eller 

annan anhörig behöver åka ambulans.  

Erikson(2000) menar att de olika stadier som utvecklingen sker inom påverkar 

framtiden för barnet. Redan i späd ålder skapas tillit, där miljön har stor betydelse. I 

något äldre ålder skapas egot, skam och tvivel. Dåligt samvete kan orsaka passivitet. 

En fara för barnets utveckling är risken att utveckla underlägsenhet, men samtidigt 

kan barnet uppmuntras till framgång som skapar kompetens. I tonåren har barnen 

svårt att finna sig själva och känna igen sig i sig själv och i socialt sammanhang, 

grupper skapas. 

Barn som anhöriga hamnar i risk om en förälder blir svårt sjuk eller avlider. Hur 

hälso-och sjukvården skall stödja ett spädbarn bör ju vara en utmaning, med tanke på 

dess ålder. Att stödja föräldrarna, både frisk och sjuk, eller den kvarvarande föräldern 

måste naturligtvis vara prioriterat. Likaväl som syskonen måste uppmärksammas. I en 

kris kommer det negativa att ta över, sannolikt över ganska lång tid. Krisen kanske 

kan ses som en del av läkningsarbetet. En förutsättning torde vara att barn som 

anhöriga identifieras, och hälso-och sjukvården har rutiner och riktlinjer hur 

författningen skall tillämpas, så att barn som anhöriga har förutsättningar att klara sig 

bra i framtiden. 

En förtryckt blankett med telefonnummer och destination för barnets anhöriga kanske 

skulle kunna underlätta för barnen och andra som är kvar hemma. Det kan ju vara 

mycket information som skall tas in, särskilt i en situation där barnets anhöriga är 

svårt sjuk eller skadad, och ambulanssjuksköterskans fokus primärt ligger på 

omhändertagande av barnets anhörig. Ambulanssjuksköterskans dokumentation i 

ambulansjournalen, att barn som anhöriga finns, kanske också kan förbättra barnens 

möjlighet till stöd och hjälp, som ju är Hälso-och sjukvårdens ansvar. En 

ansvarsfördelning skulle vara på sin plats, annars finns risken att barn som anhöriga 

faller mellan stolarna, och barnen inte erhåller det stöd som barnet äger rätt till. 
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Barn kan utveckla allvarliga och långvariga problem efter dödsfall eller svår sjukdom 

hos en förälder eller närstående. Hur hälso-och sjukvården skall ge det stöd som lagen 

kräver finns inte klart definierat, men att hälso-och sjukvårdens ansvarar för att ge 

stöd är klarlagt. Det är upp till var hälso-och sjukvårdshuvudman att skapa rutiner och 

riktlinjer hur författningen skall följas. Barn som anhöriga inom ambulanssjukvård är 

kartlagda, om än i en väsentligen liten omfattning, genom denna studie. Hur barn som 

anhöriga är kartlagda inom slutenvården, det vill säga sjukhusvård är oklart men 

lokala riktlinjer saknas. Det ter sig undermåligt att barn som anhöriga, där föräldrar, 

syskon eller andra närstående är mer eller mindre svårt sjuka eller skadade inte har en 

kvalitetsäkrad uppföljning i aktuellt ambulansområde. Uppenbarligen ligger barn som 

anhörigas bemötande vid svår sjukdom eller död, i händerna på hälso-och 

sjukvårdpersonalen. De gör sannolikt sitt allra bästa för att barnen skall få ett gott 

omhändertagande i denna svåra situation, allt utifrån egen bedömning, erfarenhet och 

kompetens. När en svår skada eller ett sjukdomsfall inträffar sker detta sannolikt 

utanför sjukhuset. Då mobiliseras samhällets resurser att bistå den skadade eller sjuka. 

Första kontakt kan vara via nödnumret 112, sedan kan ambulanssjukvård, 

räddningstjänst och polis larmas. I ett något senare skede kanske barnets anhöriga 

transporteras till akutmottagning, för vidare vård vid intensivvård och vårdavdelning. 

Det kan bli ett flertal inom hälso- och sjukvården som träffar barnen som anhöriga. I 

allra värsta fall kanske jourläkaren måste till platsen och konstatera att barnets 

anhörig är avliden. Den som ger första stödet, om det överhuvudtaget sker, ter sig 

bero på vad som hänt. 

Betydelse av studien 

Studien kartlägger hur många barn som har anhörig eller anhöriga som av någon 

anledning måste ringa ambulans som bedöms som prioritet 1 eller 2.  Då barnen är 

anhöriga, har de enligt lag rätt att erhålla information om sin anhörigas tillstånd. 

Således kan studiens kartläggning svara på hur många barn som är anhöriga, vilket 

idag är helt okänt. I ett större perspektiv kan denna kartläggning visa på att barn är 

anhöriga inom ambulanssjukvårdens område, att det finns barn som är anhöriga inom 

ambulanssjukvård och att de uppmärksammas på ett tydligare sätt än idag. En ökad 

medvetenhet hos ambulanssjuksköterskan skulle kunna stödja de barn som behöver, i 

en situation där en anhörig behandlas av ambulanssjukvården. 

Konklusion. 

Denna kartläggning visar att barn som anhöriga finns även hos patienter som söker 

ambulanssjukvård.   I aktuell kartläggning sågs att ambulanssjuksköterskan träffar 

patienter med barn som anhöriga, även om antalet barn som är anhöriga och inte 

närvarande på hämtplats är fortsatt okänt.  Resultatet visar att patienter med 

buksmärta är den vanligaste sökorsaken i denna kartläggning hos vuxna. Sjukvårdens 

ansvar för barn som anhöriga är tydligt i författningarna, men inom aktuellt 

ambulansområde saknas rutiner och riktlinjer för hur barnen skall omhändertas, 

uppmärksammas och erbjudas det stöd som barnet har rätt till. Fortsatt forskning är 
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önskvärt för att erhålla större kunskap kring barn som anhöriga, hur stödet till barnen 

som anhöriga kan förbättras och säkerställas samt att ambulanssjukvården kan ta 

ansvar för att tidigt identifiera att barn som anhöriga finns på hämtplatsen. Barn som 

anhöriga, och deras upplevelse av att ambulansen hämtar barnens anhöriga skulle vara 

viktig forskning. Vidare behövs fortsatt forskning, syftande till framtagande av rutiner 

och riktlinjer för implementering av omhändertagande av barn som anhöriga som de 

enligt författningar äger rätt till.  
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Bilaga1Enkät  

Kartläggning barn som anhöriga/närstående Barn 1-18 år  

 

Prio till pat_____  Prio till vårdinrättning_____ 

 

ESS kod_____  Triagefärg______ 

 

Antal barn på plats______ 

 

Antal pojkar _____ flickor_____ 

 

Patientens relation till barnet: (ringa in) 

Förälder syskon  mor/farförälder  annan släktrelation(ex 

morbror) 

Annan närstående(styvförälder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 informationsbrev till Förvaltingschef. 

Till Förvaltningschefen vid Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik 

Region Halland 

 

Anhållan om att genomföra en studie, inom det ambulansområde som du 

ansvarar för. En kartläggning av antal barn som anhöriga i ett västsvenskt 

ambulansområde. 

 

Barn som anhöriga till patienter som vårdas inom svensk 

ambulanssjukvård är allt väsentligt ett okänt område. Att vara barn 

och anhörig till förälder eller vårdnadshavare som lider av svår 

fysiskt sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, missbruk eller plötsligt 

avlider, är ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv, i stort sett okänt i 

Sverige. Ambulanssjukvården har alltid ett patientfokus primärt 

och hur många barn som är anhöriga är inte kartlagt. 

 

Hälso – och sjukvården har ett ansvar för alla patienter, och dess 

anhöriga. Barn kan vara en särskilt sårbar grupp anhöriga. Som 

anhöriga kan de till viss del osedd grupp och kanske till och med 

sviken grupp i samhället. 

Studier visar att flertalet barn som lever med föräldrar med 

svårigheter, såsom exempelvis psykisk sjukdom, allvarlig fysisk 

sjukdom och missbruks problematik löper en högre risk att 

drabbas av ohälsa. Barn som får stöd i ett tidigt skede mår bättre 

och har större möjligheter att utveckla en god hälsa, på kort och 

lång sikt. 

  

1 januari 2010 infördes förändrade bestämmelser i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763, med ändring 2009:979, § 2 g) och 

patientsäkerhetslagen (2010:659, 6 kap. 5 §).  

 

Syftet är att kartlägga antal närvarande barn som är anhöriga inom 

ett ambulansområde i västra Sverige vid prioritet 1 och 2 larm. 

 

Kartläggningen har en kvantitativ deskriptiv design. Samtliga 

ambulanssjuksköterskor i utryckningstjänst inom 

ambulansorganisationen kommer tillfrågas att medverka till vid 

insamlingen av data. 



 

 

 

Endast patientuppdrag som enligt larmcentral prioriteras med 

prioritetsgrad 1och 2, samt där barn är anhöriga och finns 

närvarande vid hämtplats inkluderas i datainsamlingen. Barnens 

ålder är 1-18 år. 

Enkäten som ambulanssjuksköterskan fyller i, läggs i ett kuvert 

som klistras igen och lämnas till respektive avdelningschef, som i 

sin tur vidarebefordrar kuvertet till författaren. Enkäterna förvaras i 

låst skåp som endast jag har tillgång till. 

 

Informationsbrev skickas till samtliga ambulanssjuksköterskor 

inom ditt ansvarsområde, med information kring studien samt hur 

enkäten skall fyllas i.  

 

Studien kommer att publiceras i databasen DiVA. 

 

Genom att studien genomförs kan barn som anhöriga identifieras 

inom ambulanssjukvården, samt det kan leda till en ökad 

medvetenhet hos ambulanssjuksköterskan att kunna stödja de 

barn som behöver, i en situation där en anhörig behandlas av 

ambulanssjukvården. 

 

 

Studien skall granskas av lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i 

Halmstad. 

 

Jag anhåller härmed om att få ditt samtycke och godkännande att genomföra 

denna studie inom ditt ansvarsområde genom att skriva under 

samtyckesblanketten om nästa sida. 

 

Ytterligare information lämnas av 

 

Magnus Bjärbo 

Specialistsjuksköterska 

072-723 42 40 

Magnus.bjarbo@regionhalland.se 

 

Handledare: Anetth Granberg-Axell, 

Klinisk Lektor, FoUU Region Halland.                  

Tfn 0707-948006  035- 17 54 36                                                                                                                    

Anetth.granberg-axell@regionhalland.se 

 



 

 

 

 

Bilaga 3informationsbrev till avdelningschefer 

Till Avdelningschefer inom ambulanssjukvård 

Du erhåller här information kring kartläggningen av barn som anhöriga, som 

skall genomföras inom ditt ambulansområde och din ambulansstation. 

Barn som anhöriga till patienter som vårdas inom svensk 

ambulanssjukvård är allt väsentligt ett okänt område. Att vara barn 

och anhörig till förälder eller vårdnadshavare som lider av svår 

fysiskt sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, missbruk eller plötsligt 

avlider, är ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv, i stort sett okänt i 

Sverige. Barn som anhöriga har samma rättigheter som vuxna 

anhöriga att få information om tillståndet hos sin anhöriga.(SFS 

1982:763, § 2g ) 

Studien syftar till att kartlägga antalet barn som är anhöriga till patienter som 

behandlas och/eller transporteras av specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården. Patienten vars barn som anhöriga jag önskar kartlägga 

skall av larmcentral vara bedömd som proritet ett eller två. Barn inom ramen 

för denna studie är i åldrarna 1-18 år. 

Enkäten som skall fyllas i av specialistsjuksköterska som tjänstgör i yttre 

tjänst vid din avdelning. Ifylld enkät lämnar sjuksköterskan till dig i ett 

igenklistrat kuvert. Dagtid kan kuvertet lämnas i handen till dig, alternativt i din 

låsta postlåda om du inte är närvarande på avdelningen. Kuverten lämnas till 

Magnus Bjärbo som sammanställer enkäten. En kopia på enkäten medföljer 

detta informationsbrev. 

Ingen uppgift i enkäten kan härledas till en enskild person, då adress, 

tidpunkt, datum med mera aldrig kan identifieras, då dessa uppgifter inte 

registreras. 

Ytterligare information lämnas av: 

Magnus Bjärbo, specialistsjuksköterska 

072- 723 42 40 



 

 

Magnus.bjarbo@regionhalland.se 

Handledare: 

Anetth Granberg-Axell, 

Klinisk Lektor, FoUU Region Halland.                  

Tfn 0707-948006                                                                                                                      

Anetth.granberg-axell@regionhalland.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 informationsbrev till specialistsjuksköterska 

Till specialistsjuksköterka inom ambulanssjukvård 

 

Hej, 

Jag heter Magnus Bjärbo, och är magisterstudent vid Högskolan i Halmstad 

och skall genomföra en kartläggning av barn som anhöriga. 

Barn som anhöriga till patienter som vårdas inom svensk 

ambulanssjukvård är allt väsentligt ett okänt område. Att vara barn 

och anhörig till förälder eller vårdnadshavare som lider av svår 

fysiskt sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, missbruk eller plötsligt 

avlider, är ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv, i stort sett okänt i 

Sverige. Barn som anhöriga har samma rättigheter som vuxna 

anhöriga att få information om tillståndet hos sin anhörig.(SFS 

1982:763, § 2g ) 

Studien syftar till att kartlägga antalet barn som är anhöriga till patienter som 

behandlas och/eller transporteras av specialistsjuksköterskor. Patienten vars 

barn som anhöriga jag önskar kartlägga skall av larmcentral vara bedömd 

som proritet ett eller två. 

Enkäten som skall fyllas i av specialistsjuksköterskan bifogas till detta brev, 

tillsammans med ett informationsbrev till dig. Ifylld enkät lämnas 

sjuksköterskan till din närmsta chef, som ombesörjer att dessa kommer till 

mig. Enkäten lämnas i igenklistrat kuvert till din avdelningschef, eller i 

avdelningschefens låsta brevlåda om chefen inte är på avdelningen. 

Ingen uppgift i enkäten kan härledas till en enskild människa, då adress, 

tidpunkt, datum med mera aldrig kan identifieras, då dessa uppgifter inte 

registreras. 

Ytterligare information lämnas av: 

Magnus Bjärbo, specialistsjuksköterska 

072- 723 42 40 

Magnus.bjarbo@regionhalland.se 

Handledare: 



 

 

Anetth Granberg-Axell, 

Klinisk Lektor, FoUU Region Halland.                  

Tfn 0707-948006                                                                                                                      

Anetth.granberg-axell@regionhalland.se
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