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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva förberedelser och 

distraktionsmetoder som sjuksköterskor använder sig av i samband med smärtsamma 

omvårdnadsprocedurer för att hjälpa barn i åldern 4-6 år samt vilka fördelar detta hade.  

Metod: En deskriptiv design användes till den kvalitativa studien. Materialet inhämtades 

genom semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor som arbetade på barnkliniker. Det 

insamlade materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: Resultatet av berättelserna kunde kategoriseras i ”Sociala och praktiska 

förberedelser”, ”Ickefarmakologiska distraktionsmetoder”, ”Farmakologiska 

distraktionsmetoder” samt ”Distraktionen kan hjälpa barnet att främja dess självkänsla”. Att 

verbalt och praktiskt förbereda barn inför smärtsamma omvårdnadsprocedurer ansågs 

underlätta barnets besök på kliniken. Både farmakologiska och ickefarmakologiska 

distraktionsmetoder användes med gott resultat för att distrahera barnets uppmärksamhet från 

den smärtsamma omvårdnadsproceduren. Distraktionen ansågs även hindra utvecklingen av 

en långvarig stick- och sjukhusrädsla genom att barnet fick ett positivt minne och en stärkt 

självkänsla. 

Slutsats: Verbal och praktisk information till barn och föräldrar var viktiga aspekter i 

förberedelsen inför den smärtsamma omvårdnadsproceduren. Såväl farmakologiska som 

ickefarmakologiska distraktionsmetoder användes i stor utsträckning med gott resultat vilket 

kunde ha många fördelar på både kort och lång sikt.  

Nyckelord: Barn, distraktionsmetoder, förberedelser, smärtsamma procedurer, rädsla 



Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe preparations and distraction techniques that nurses 

use when dealing with painful care procedures to help children aged 4-6 years, and the 

benefits they have. 

Methods: A descriptive design was used for the qualitative study. The materials have been 

collected by semi-structured interviews with nine nurses working in paediatric clinics. The 

collected data was analyzed through a qualitative content analysis. 

Results: The results of the interviews were categorized in “Social and practical preparations”, 

“Non-pharmacological distraction techniques”, “Pharmacological distraction techniques” and 

“Distractions can help the child promote their self esteem”. To verbally and practically 

prepare the child for painful procedures was considered to facilitate the child’s visit to the 

clinic. Both pharmacological and non pharmacological distraction techniques were used 

successfully to distract the child’s attention from the painful procedure. Distraction could also 

prevent the development of a long term fear of hospitals and needle related procedures if the 

child received a positive memory and there by an enhanced self esteem. 

Conclusion: Verbal and practical information to children and parents were important aspects 

in the preparation for the painful procedure. Both pharmacological and non pharmacological 

distraction techniques were used extensively with good results, which could have many 

benefits, in both short and long term. 

Keywords: Children, distraction methods, preparations, painful procedures, hospital related 

fears   
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Introduktion 
Så gott som alla barn kommer någon gång att råka ut för händelser som kräver sjukhusbesök 

(E:son Månsson & Enskär 2000). Barnsjukvården är speciell eftersom barnet och familjen 

måste betraktas som en helhet, omvårdnaden handlar inte bara om det sjuka barnet utan 

omfattar hela familjen (Tveiten 2000). Vidare betonades att barnsjukvården skiljer sig från 

övrig vård då barn inte är färdigutvecklade och befinner sig på olika stadier i sin utveckling. 

Förberedelse och distraktion beskrevs som betydelsefulla åtgärder för att åsamka barnet 

minsta möjliga stress och smärta i samband med sin sjukhusvistelse, och istället bidra till att 

stärka barnets bemästringsförmåga (Tveiten 2000). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Travelbees omvårdnadsdefinition är välkänd och beskrevs av Jahren Kristoffersen et al. 

(2006) bygga på interaktion och kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Hon 

betraktade varje människa som en unik person vars upplevelser var högst personliga. Vidare 

menade Travelbee att lidandet var en oundviklig del av livet som människa och att 

sjuksköterskans roll var att genom en väletablerad relation hjälpa patienten att finna mening i 

situationen (Jahren Kristoffersen et al. 2006). När det gällde omvårdnad av barn betonades att 

familjen måste behandlas som en enhet eftersom barnets egna resurser inte ansågs tillräckliga 

för att förebygga, hantera eller finna en mening med vårdsituationen. Med detta menades 

barnets förmåga att förstå innebörden av samt att kunna hantera sitt sjukhusbesök. Tveiten 

(2000) beskrev även att Travelbee ansåg att ålder och utvecklingsnivå var betydande i denna 

aspekt. 

 

Rädsla och ångest inför sjukhusbesök 

Sjukhusbesök beskrevs som en stor påfrestning för barnet, detta eftersom det ofta innebar en 

okänd miljö som orsakade rädsla och stress över att genomgå smärtsamma upplevelser samt 

att inte veta vad som skulle hända (E:son Månsson & Enskär 2000, Roohafza et al. 2009, 

Salmela et al. 2009, 2010, Srouji et al. 2010). Salmela et al. (2009) beskrev även att denna 

rädsla var särskilt påtaglig hos barn i åldersgruppen 4-6 år och menade att detta kunde bero på 

att barnet i denna ålder inte hade förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Enligt E:son 

Månsson och Enskär (2000) hade barn i denna åldersgrupp även en stor kroppsintegritet och 

var rädda för att någon skulle inkräkta på den i samband med den smärtsamma 

omvårdnadsproceduren. Hwang och Nilsson (2003) menade att i 4-6 årsåldern kunde barnets 
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konkreta tänkande ge upphov till missuppfattningar, de kunde få för sig att sjukdom eller 

sjukhusbesök var ett straff för tidigare handlingar eller tankar.  

 

Att reagera med rädsla var enligt Thurgate och Heppell (2005) en normal reaktion på en 

hotfull situation. Vidare beskrevs medicinska förfaranden som injektioner och venpunktioner 

som obehagliga sensoriska och känslomässiga upplevelser som lätt kunde få barnet att tappa 

kontrollen. Venpunktion var enligt Murphy (2009) identifierat som en av de mest fruktade 

smärtsamma omvårdnadsprocedurer ett barn kunde genomgå inom sjukvården. Flera studier 

beskrev att sådana omvårdnadsprocedurer kunde vara förknippade med fasthållning och 

integritetskränkning, vilket var några av de aspekter som skapade störst oro av att vara på 

sjukhus (Salmela et al. 2009, Hearst 2009, Gilboy & Hollywood 2009). Thurgate och Heppell 

(2005) menade att stickrädslan var mest påtaglig innan själva sticket för att sedan avta 

väsentligt. Även uppkomsten av stickrädsla diskuterades i studien och det framkom att det i 

de flesta fall inte berodde på en tidigare svår upplevelse hos barnet, utan snarare var ett 

överfört beteende från en förälder som själv upplevt en traumatisk sticksituation.  

 

Förberedelser och distraktion 

Förberedelser beskrevs som de åtgärder sjuksköterskor utförde inför en smärtsam 

omvårdnadsprocedur. Det kunde bland annat innebära informationsbrev, besök på kliniken, 

muntlig information samt att skapa en god kontakt med barnet (Tveiten 2000). Just att skapa 

en bra kontakt kunde enligt Harari (2008) minska barnets rädsla och oro över situationen. 

Salmela et al. (2010) och Srouji et al. (2010) poängterade vikten av att sjuksköterskan hade 

förmågan att känna in barnet och förstå hur barn i olika åldrar gav uttryck för, samt hanterade 

sin rädsla. Detta för att hjälpa och stödja barnet i samband med den smärtsamma 

omvårdnadsproceduren. För att barnet på bästa sätt skulle kunna hantera denna situation var 

det angeläget att sjuksköterskan på ett bra sätt informerade både barnet och föräldrarna om 

den smärtsamma omvårdnadsproceduren innan den skulle äga rum (Lawes et al. 2008, E:son 

Månsson & Enskär 2000). I studien av Harari (2008) framgick att stor vikt låg i att 

sjuksköterskan talade direkt till barnet, oavsett ålder.  

 

Då procedurrelaterad stress enligt Murphy (2009) var ett betydande problem för både 

barnet, föräldrarna och för vårdpersonalen var det viktigt att hitta sätt att hantera den på 

för att underlätta situationen för alla parter. Srouji et al. (2010) beskriver principerna 

kring barnets smärthantering som en unik utmaning där det gällde att utifrån ålder och 
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utvecklingsnivå ta ställning till olika alternativ. För att effektivt och på bästa sätt kunna 

hjälpa barnet att hantera en smärtsam omvårdnadsprocedur krävdes enligt Murphy 

(2009) att sjuksköterskan hade kunskap om olika metoder för detta (Salanterä et al. 

1999). I en studie av Pölkki et al. (2003) beskrevs att det visserligen var effektivt att 

lindra procedurrelaterad smärta med medicinska metoder men att smärtlindring inte 

ansågs tillräckligt då barnets smärtupplevelse var multidimensionell och komplex. 

Barnets rädsla och oro kunde skapa en psykisk och känslomässig obekvämlighet och 

studien menade att detta i sig var värre än den smärtsamma stimulin. Barnsjukvården 

fodrade därför även andra strategier för att barnet skulle kunna klara situationen på ett 

bra sätt (Pölkki et al. 2003). Även E:son Månsson och Enskär (2000) menade att ett 

barns smärtproblematik skulle angripas på en så bred front som möjligt och att 

medicinsk smärtbehandling skulle kompletteras med psykologiska metoder som 

distraktion. Distraktion beskrevs av Murphy (2009) som en kognitiv copingstrategi som 

fungerade genom att uppmärksamheten avleddes från den smärtsamma stimulin till 

något mer behagligt. Enligt Srouji et al. (2010) var distraktion en av de mest använda 

metoderna för att reducera barnets smärta och ångest i samband med smärtsamma 

omvårdnadsprocedurer. Murphy (2009) benämnde vikten av att hitta en 

distraktionsmetod som passade barnets ålder och utvecklingsnivå, något som även 

Srouji et al. (2010) ansåg vara betydande för distraktionens effekt. I studier av Murphy 

(2009) och Salmela et al. (2009) påtalades att barn i åldersgruppen 4-6 år på grund av 

sin utvecklingsnivå var mer stressade över smärtsamma omvårdnadsprocedurer vilket 

tydde på att de hade mest behov av distraktion. 

 

Sjuksköterskans betydelsefulla arbete med barn 

Barnet behöver få hjälp att bemästra smärtsamma omvårdnadsprocedurer för att undvika att 

utveckla en långvarig rädsla för undersökningar och medicinska förfaranden (Nilsson et al. 

2010). Föreberedelser och distraktion var viktiga insatser som borde tillämpas för att hjälpa 

barnet att få en så positiv upplevelse som möjligt då det kunde påverka deras framtida möten 

med sjukvården (Salmela et al. 2010). Detta underströk även Gilboy och Hollywood (2009) 

som menade att en smärtsam omvårdnadsprocedur som gått snett kunde påverka barnet i 

framtiden.  

 

Historiskt sett beskrev Olmstead et al. (2010) att sjukvårdspersonal haft föga förståelse för 

barns upplevelser av smärta men menade trots allt att det har skett en markant utveckling i 
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ämnet under de senaste två årtiondena. Studien underströk dock att det krävs fortsatt 

forskning i ämnet för att barnet inte ska behöva lida i onödan. Salmela et al. (2009) menade 

att sjuksköterskor vet om olika distraktionsmetoder, men att det är en klyfta mellan kunskap 

och praktik. Sjuksköterskor måste förstå att det finns fördelar med distraktion, inte bara för 

barnet utan också för föräldrar och sjukvården i sig själv (Murphy 2009). 

 

Problemformulering 

Att använda förberedelser och distraktionsmetoder har i tidigare forskning visats vara 

fördelaktigt för barn som ska genomgå smärtsamma omvårdnadsprocedurer. Många 

sjuksköterskor besitter kunskapen om förberedelsers och distraktionsmetoders värde i 

barnsjukvård, men det kan finnas en klyfta mellan kunskap och praktik (Salmela et al. 2009). 

Hur sjuksköterskor i svensk klinisk verksamhet använder sig av förberedelser och 

distraktionsmetoder för att hjälpa barn genom smärtsamma omvårdnadsprocedurer är idag 

oklart. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva förberedelser och distraktionsmetoder 

som sjuksköterskor använder sig av i samband med smärtsamma omvårdnadsprocedurer 

för att hjälpa barn i åldern 4-6 år samt vilka fördelar detta har för barnet. 

 

Frågeställningar 

Vilka metoder använder sjuksköterskor för att förbereda barn inför smärtsamma 

omvårdnadsprocedurer?  

Vilka metoder använder sjuksköterskor för att distrahera barnets uppmärksamhet från 

smärtsamma omvårdnadsprocedurer? 

Vilka fördelar anser sjuksköterskor att förberedelse och distraktion har för barn? 

 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. Detta innebär enligt Forsberg och 

Wengström (2008), Sörensen och Olsson (2007) och Polit och Beck (2008) att forskaren 

syftar till att genom intervjuer få kunskap om vissa företeelser eller fenomen samt beskriva 
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dessa så som det medvetet upplevs av enskilda individer. Polit och Beck (2008) menar att den 

deskriptiva fasen uppstår när forskaren förstår och kan definiera dessa. Företeelserna i 

föreliggande studie är förberedelser och distraktionsmetoder som sjuksköterskor använder för 

att hjälpa barn inför och i samband med smärtsamma omvårdnadsprocedurer. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Barnkliniker på tre sjukhus, alla i olika landsting, tillfrågades för deltagande i studien. Detta 

med en förhoppning om att få ett brett urval av berättelser om hur sjuksköterskor arbetar med 

förberedelser och distraktion. För att rekrytera deltagare har ett bekvämlighetsurval använts. 

Det innebär att forskaren använder sig av de personer som vid intervjutillfället finns 

tillgängliga för studien (Bryman 2011, Polit & Beck 2008). Totalt intervjuades nio 

sjuksköterskor från tre olika sjukhus varav sex stycken arbetade på barnavdelning och tre 

stycken på barnmottagning. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor och arbeta på en barnklinik samt efter information delta på frivillig basis. 

Samtliga tillfrågade sjuksköterskor valde att delta i studien. 

 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgrupp utifrån bakgrundsfrågor. 
 

Antal 9 

Ålder 28 - 56 år 
Antal år som leg. ssk. 8 mån – 34 år 

Antal år inom 
barnsjukvården: 

8 mån – 17 år 

 

Datainsamlingsmetod 

För att ta del av deltagarnas berättelser genomfördes semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman (2011) och Polit och Beck (2008) innebär en semistrukturerad intervju att 

intervjupersonerna har en stor frihet att formulera svaret på sitt eget sätt. Forskaren vet vad de 

vill fråga men kan alltså inte förutspå vilka svar de kommer att få (Polit & Beck 2008).  En 

intervjuguide (se bilaga 3) med fem frågor som konstruerades för att svara mot syfte och 

frågeställningar användes i samtliga intervjuer. Frågorna handlade om hur sjuksköterskor 

förberedde och distraherade barn i samband med smärtsamma omvårdnadsprocedurer samt 

vilka fördelar detta hade för barnet. För att få så rika svar som möjligt följdes frågorna upp 

med relevanta följdfrågor som till exempel: ”Hur menar du nu?” och ”Kan du utveckla 

svaret?” när det upplevdes att behov fanns. Intervjuerna spelades in för att sedan kunna 
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transkriberas och analyseras. En kvalitativ forskare ska enligt Bryman (2011) vara 

uppmärksam på vad intervjupersonen säger och hur denne uttrycker sig och att det därför är 

viktigt att inte distraheras av att föra anteckningar. Frågorna i intervjuguiden pilottestades. 

Enligt Polit och Beck (2008) och Bryman (2011) innebär det att frågorna testas på några få 

deltagare innan den rätta studien utförs, detta görs för att eventuella brister i intervjuguiden 

skall upptäckas och kunna justeras inför den rätta studien. Pilotintervjun gick till på samma 

sätt som de övriga intervjuerna och efter genomförandet justerades en fråga i intervjuguiden 

på grund av att den uppfattades som otydlig och därmed svår att svara på, därför ingår inte 

pilotintervjun i studiens resultat. 

 

Tillvägagångssätt 

För att informera om studien och göra en förfrågan om att få intervjua sjuksköterskor 

kontaktades verksamhetscheferna på de tre utvalda barnklinikerna via telefon. Samtliga 

verksamhetschefer godkände genomförandet av studien. På en av klinikerna bestämde 

verksamhetschefen vilken dag intervjuerna skulle äga rum, därefter skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 1 och 2) ut via mail till verksamhetschefen som vidarebefordrade 

detta till tre av sjuksköterskorna som arbetade den dag då intervjuerna skulle genomföras. På 

de två övriga klinikerna föreslog verksamhetscheferna att direktkontakt skulle tas med 

sjuksköterskorna på respektive klinik för att bestämma datum för intervjutillfällena. En 

sjuksköterska på vardera klinik kontaktades via telefon för muntlig information som hon tog 

på sig att vidarebefordra till övriga sjuksköterskor på kliniken. Ett informationsbrev (se bilaga 

2) med skriftlig information om studien skickades därefter ut via mail till de 

telefonkontaktade sjuksköterskorna för att vidarebefordras till klinikens övriga 

sjuksköterskor. Därefter bestämdes en tidpunkt för genomförandet av intervjuerna som 

passade för respektive klinik. På en av dessa kliniker arbetade endast tre sjuksköterskor varav 

alla var intresserade av att delta i studien. På den andra kliniken bestämde de tjänstgörande 

sjuksköterskorna själva vilka tre som skulle delta. I informationsbrevet framgick syftet med 

studien, tillvägagångssättet, att det var frivilligt att delta och att deltagandet kunde avbrytas 

utan att orsak behövde anges samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Konfidentialitet innebär att inget av det som framkom i intervjuerna kommer att kunna spåras 

till enskilda individer i studiens resultat (Polit & Beck 2008). Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum på respektive barnklinik med båda författarna närvarande och tog cirka 20 

minuter. 
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Dataanalys 

Meningen med att göra en kvalitativ innehållsanalys är att ge struktur åt och lyfta fram 

betydelsen av det insamlade materialet (Polit & Beck 2008). Innehållsanalysen gjordes enligt 

Graneheim & Lundmans (2004) metod. Innehållsanalysen började med att de inspelade 

intervjuerna lyssnades igenom upprepade gånger för att sedan transkriberas, vilket enligt 

Fejes och Thornberg (2009) innebär att de inspelade intervjuerna överförs ordagrant till text. 

Därefter plockades meningsbärande enheter från de transkriberade intervjuerna ut, vilket 

innebar att de delar av texten som svarade mot studiens syfte och frågeställningar togs ut, utan 

att sammanhanget gick förlorat. För att underlätta bearbetningen av materialet samt göra det 

mer överskådligt kondenserades och kodades de meningsbärande enheterna. Därefter 

sorterades koderna in i subkatergorier för att sedan delas in i kategorier.  

 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. Tabellen visar hur det insamlade materialet har 
analyserats. Den ger exempel på utplockade meningsbärande enheter som kondenserats, 
kodats och slutligen delats in i olika kategorier.  
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

[F2] Så att det är 
mycket att få en 
connection med 
barnet, att de känner 
att jag är en vänlig 
person (skratt) att 
minska liksom 
hotbilden, gärna att 
dom får leka en stund i 
väntrummet innan 
dom går in till 
doktorn.  

Mycket att få 
en bra kontakt, 
att de känner 
vänlighet, 
minska 
hotbilden. 

Vänlighet 
och bra 
kontakt 
minskar 
hotbilden 

Att skapa en 
god kontakt 
med barnet 

Sociala och 
praktiska 
förberedelser 

[H2] Men bubblorna 
är ju jättebra så dom 
och att man, man kan 
toka till det lite runt 
omkring och vi har en 
liten sån här nån som 
kan få, ja en anka som 
kan fånga bubblorna 
med munnen då så att 
det blir lite roligt sådär 
då, då brukar det flyta 
på bra 
 

Kan toka till 
det lite med 
bubblor, t.ex. 
ha en anka som 
kan fånga dem 
med munnen, 
det blir roligt 
och flyter på 
bra. 

Toka till 
det lite så 
det blir 
roligt 

Samtal, 
leksaker och 
lek 

Ickefarmakologiska 
distraktionsmetoder 
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[S2] Det där kan ju 
vara nånting som till 
nästa gång… om det 
blir alldeles för 
förfärligt kan de 
utveckla en stickrädsla 
som varar länge. 
 

Om det blir 
alldeles för 
förfärligt kan 
de utveckla en 
stickrädsla som 
varar länge 

Undvika att 
utveckla en 
långvarig 
stickrädsla 

Bearbetning 
av 
smärtsamma 
procedurer 

Distraktion som 
hjälp att främja 
barnets självkänsla 

[S3]Men alltså… jag 
tror att den här 
lustgasbehandlingen 
är, om vi får använda 
den mer eller kommer 
igång med det så tror 
jag det är jättebra. 

Om vi får 
använda 
lustgasen mer 
tror jag det är 
jättebra 

Använda 
lustgas mer 

Lugnande 
mediciner och 
lustgas 

Farmakologiska 
distraktionsmetoder 

 
 

Forskningsetiska överväganden 

Polit och Beck (2008) diskuterar tre grundläggande etiska principer som forskning skall vara 

baserad på, dessa är godhet, respekt för mänskliga rättigheter och rättvisa. Studiedeltagarna 

får inte utsättas för frågor och situationer som de inte är förberedda på. Det är viktigt att de är 

försäkrade om att informationen de bidrar med inte kommer att användas emot dem eller på 

annat sätt än vad som angetts i informationen om studiens syfte (Bryman 2011). Forskningen 

måste ha en vetenskaplig grund, den skall stå för utveckling av kunskap som är viktig inom 

området. Vinsterna med studien måste vara större än de eventuella risker som den kan 

innebära (Olsson & Sörensen 2008). Polit och Beck (2008) menar att forskning skall vara 

fördelaktig för andra i längden för att räknas som etiskt försvarbar. För att i så stor 

utsträckning följa detta informerades studiedeltagarna både muntligt och skriftligt om studiens 

syfte, tillvägagångssätt samt varför det ansågs betydande att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter och berättelser. Deltagarna kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange en orsak till detta. Det insamlade materialet har behandlats konfidentiellt och 

förvarades så att utomstående inte kunde ta del av det. 

 

 

Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på deltagarnas berättelser och presenteras i en tabell 

samt i löpande text med citat. Efter att ett sammanhängande mönster urskiljts har materialet 
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delats in i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna är ”Sociala och 

praktiska förberedelser”, ”Ickefarmakologiska distraktionsmetoder”, ”Farmakologiska 

distraktionsmetoder” samt ”Distraktionen kan hjälpa barnet att främja dess självkänsla” (se 

tabell 3).  

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier. 
 
Kategorier: Sociala och 

praktiska 
förberedelser 

Ickefarmakologiska 
distraktionsmetoder 

Farmakologiska 
distraktionsmetoder 

Distraktionen 
kan hjälpa 
barnet att 
främja dess 
självkänsla 

Subkategorier:  • Att skapa 
en god kontakt 
med barnet 
• Miljöns 
betydelse i 
förberedelsen 
• Information 
och 
undervisning 
inför en 
smärtsam 
procedur 

• Samtal, leksaker 
och lek 
• Föräldrarnas 
medverkan 
• Present/belöning 
efteråt 

• Emla  - en 
mirakelkräm 
• Lugnande 
medicin och 
lustgas 

• Bearbetning 
av smärtsamma 
procedurer 

 
 

Sociala och praktiska förberedelser 

Att skapa en god kontakt med barnet 

I berättelserna framkom det att stor vikt bör läggas i mottagandet av barnet. Det ansågs 

vara viktigt att ha barnet i fokus i första mötet, att hälsa på barnet i första hand och 

föräldern i andra hand. Det var av betydelse att skapa en bra första kontakt och att vara 

vänlig för att minska hotbilden samt skapa ett förtroende hos barnet. För att lyckas med 

det betonades vikten av att gå ner på barnets nivå för att få dem att öppna sig, till exempel 

genom att hitta ett intressant samtalsämne som kunde handla om intressen, en leksak eller 

ett motiv på tröjan.  

 

”Om det kommer in en kille med fotbollskläder… att man försöker hitta nån linje 

där, att spelar du mycket fotboll? Att dom får berätta om det.” F3 
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Genom att tillämpa dessa förberedelser blev barnet oftast lugn i denna första kontakt. Om 

barnet ändå uttryckte rädsla eller oro ansågs det viktigt att ta reda på om de varit med om 

en jobbig vårdrelaterad situation tidigare, till exempel på vårdcentralen eller 

akutmottagningen. Då pratade de om det som varit jobbigt, om det hade gjort ont eller om 

de blivit fasthållna. Att läsa av situationen och inte angripa barnet utan istället lirka och 

leka sig fram bedömdes som viktigt. Förberedelsen behövde få ta tid eftersom det var 

viktigt att barnet var positivt inför proceduren som eventuellt skulle komma att innebära 

smärta.  

 

Miljöns betydelse i förberedelsen 

Det fanns avdelningar där barnet fick komma några dagar innan sitt planerade besök för 

att bekanta sig med den nya miljön i salarna och behandlingsrummen. Även om barnet 

skulle till en mottagning tyckte sjuksköterskorna att det var betydelsefullt att barnet kom 

en stund innan besökstiden för att känna in miljön och ha lite roligt i väntrummet. Det 

poängterades att mottagningens miljö, till exempel färger och leksaker, hade stor 

betydelse för barnets upplevelse av besöket. En färgglad miljö ansågs skapa en positiv 

atmosfär för barnet som gjorde att de kunde flytta fokus från den obehagliga procedur 

som skulle genomgås.   

 

”Hela miljön på barnmottagningen är ju viktig, att vi har glada färger och 

roliga leksaker, det ska kännas schysst att komma in här” F2 

 

En allmän uppfattning var att miljön på en barnklinik skulle skilja sig från övrig 

sjukhusmiljö, som ofta kunde vara trist och upplevas tråkig. Detta för att kontrasten 

mellan deras normala miljö i hemmet eller på dagis, som ofta var färgglad med tillgång 

till leksaker, inte blev för stor. Omgivningen skulle kännas välkomnande för barnet för att 

minska eventuell rädsla. Vidare ansågs att smärtsamma procedurer alltid skulle utföras i 

behandlingsrummets stimulerande miljö med glada färger och mycket leksaker. Detta för 

att salen där barnet hade sin säng och bodde skulle vara en trygg plats under 

sjukhusvistelsen.  

 

Information och undervisning inför en smärtsam procedur 

Inför en smärtsam procedur var det viktigt att genom information förbereda både barnet 

och dess föräldrar. Att informera föräldrarna var en del av förberedelsen eftersom de 
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skulle känna sig trygga i situationen och kunna finnas där som en trygghet för barnet 

under hela proceduren. För barnet skulle informationen anpassas efter ålder och 

utvecklingsnivå. Sjuksköterskorna betonade vikten av att noga informera om proceduren 

som barnet skulle genomgå. Sjuksköterskorna kunde bland annat ta hjälp av pärmar med 

bilder samt visa material som skulle användas, till exempel en venflon. De kunde kalla 

venflonen för flygplan och droppet för bensin för att göra situationen lite rolig samt visa 

stasband och plåster med roliga färger och figurer. Det ansågs bra för barnet att få veta att 

venflonen inte innebar att en nål blev kvar i blodkärlet utan att det bara var en tunn 

plastslang. I förberedelsen inför en smärtsam procedur kunde det hjälpa barnet att få se 

sjuksköterskan utföra momentet på en docka eller ett gosedjur. De kunde även själva få 

känna på materialet och få möjlighet att utföra proceduren på dockan eller nallen. Om 

sjuksköterskan i förberedelsen märkte ångest och stor rädsla hos barnet kunde de ibland 

få ta med sig material hem för att få bekanta sig med det samt leka doktor med mamma 

och pappa.  

 

Ickefarmakologiska distraktionsmetoder 

Samtal, leksaker och lek 

Den mest använda metoden var att lista ut något som berörde barnet, till exempel djur, 

sport eller syskon, och samtala om det för att få dem att tänka på något annat än den 

smärtsamma proceduren. Det fanns exempel på en stor händelserik tavla och utifrån den 

kunde sjuksköterskan samtala med barnet som fick berätta vad den visade och så fortsatte 

distraktionen genom samtalet. Där fanns även en papegoja som kunde härma det som 

sades i samtalet mellan sjuksköterskan och barnet, vilket också upplevdes som en 

välfungerande distraktionsmetod.  

 

Oftast deltog två sjuksköterskor vid en smärtsam procedur, en som utförde det 

medicinska momentet och en som hjälpte till med distraktionen. Den som hade hand om 

distraktionen kunde då leka och härja lite med barnet. En av de ickefarmakologiska 

metoderna som nämndes mest var att blåsa såpbubblor tillsammans och denna 

distraktionsmetod ansågs fungera allra bäst i åldersgruppen 4-6 år. Detta för att barnet 

själv var delaktig i distraktionen och fick en uppgift, till exempel att fånga bubblorna med 

en kvackande anka. Att använda lek som distraktionsmetod kunde även handla om att 

använda dockor, gosedjur och andra leksaker för att flytta fokus från den obehagliga 

proceduren. Även att titta på film och läsa böcker var vanligt förekommande som 
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ickefarmakologiska distraktionsmetoder. Möjligheten att få lyssna till musik och sjunga 

tillsammans med sjuksköterskan ansågs som bra metoder för att distrahera barnet.  

 

Flexibilitet var en viktig egenskap hos sjuksköterskorna och leken hade stor betydelse i den 

ickefarmakologiska distraktionen, att leka och toka till det avdramatiserade situationen för 

barnet och hela proceduren ansågs få ett bättre flyt.  

 

Föräldrarnas medverkan 

Att ha engagerade och trygga föräldrar ansågs underlätta distraktionen avsevärt. På alla 

kliniker hörde det till vanligheten att barnet satt i knäet hos en av sina föräldrar och att de på 

så sätt deltog i distraktionen genom att prata, sjunga eller berätta en saga. Sjuksköterskornas 

uppfattning var att om föräldrarna var lugna och trygga så förmedlades de känslorna även till 

barnet. Föräldrarnas medverkan kunde också vara av negativ karaktär. Om föräldrarna varit 

med om en jobbig vårdsituation och därför utstrålade rädsla och oro kunde det lätt föras över 

till barnet, vilket ansågs försvåra proceduren betydligt. Det poängterades dock att föräldrarna 

inte var där för att göra sjuksköterskornas jobb utan för att finnas där som en trygghet för 

barnet. 

 

”Man måste ha föräldrarna med sig, för är de rädda och spända och 

 tycker det är jättejobbigt så känner ju barnen det” H3 

 

Present/belöning efteråt 

Det var vanligt att barnen fick en present efter att ha genomgått en smärtsam procedur. Detta 

ansågs vara användbart i distraktionen då en förväntan kunde byggas upp hos barnet. Under 

proceduren kunde barnet då vara upptaget med att fundera på vad som kunde finnas i 

presentlådan och på så sätt flyttades fokus från det jobbiga och smärtsamma. I vissa, särskilt 

jobbiga, situationer kunde barnet redan innan den smärtsamma proceduren få välja ut den 

present som skulle fungera som belöning. 

 

”Sen har vi ju såna här presentlådor som man kan prata lite om innan… att sen ska du få 

öppna den där och välja ut nånting… då bygger man ju liksom upp någonting… en 

förväntan” H3 

 



 
 

13 

Farmakologiska distraktionsmetoder 

Emla – en mirakelkräm 

Bedövningssalvan Emla var något som användes i stor utsträckning, ibland användes Emla 

utan att det egentligen behövdes, det gick på ren rutin. Många beskrev dock krämen som A 

och O i distraktionen där den för barnet benämndes som trollsalva.  

 

”Och så har vi ju även Emla… det är våran mirakelkräm det” H2 

 

Vikten av att berätta om salvans bedövande effekter och låta barnet nypa sig själva i det 

bedövade området betonades. Det påtalades att när barnet även själv kunde bekräfta att 

området var bedövat fick detta ofta en positiv distraherande effekt i sig, och en stor del av 

oron lade sig. Stor vikt lades dock vid ärlighet, att tala om för barnet att det kunde kännas 

trots bedövningen.  

 

”Vi kan inte lura barnet och säga att det inte ska kännas någonting… utan vi brukar säga att 

det kan kännas som ett litet stick ändå” H2 

 

Lugnande medicin och lustgas 

En relativt ny distraktionsmetod var lustgas som bedömdes ha mycket positiva egenskaper 

som distraktionsmetod, alla hade dock inte hunnit utbildats i tekniken. Lustgasen kunde 

användas på barn över fyra år och ansågs fördelaktig när barnen var väldigt rädda samt vid 

kortare procedurrelaterade smärtor som venprovtagning eller inläggning av venflon. För att få 

med barnet i distraktionen kunde lustgasmasken beskrivas som en pilotmask och att de skulle 

ut på en flygtur, därför upplevdes det sällan som ett problem för barnet att acceptera masken. 

Lustgasbehandlingen som medförde ett kortare rus kunde få barnet att slappna av under den 

smärtsamma proceduren och beskrevs som en av de bättre distraktionsmetoderna. I 

berättelserna nämndes även att de lugnande preparaten Dormicum och Midasolam kunde 

användas som distraktionsmetod om barnet var väldigt rädd eftersom de har en lugnande 

effekt och barnet inte kommer ihåg så mycket efteråt. Dock påtalades nackdelarna med dessa 

preparat då det fanns en risk att få motsatt effekt. I jämförandet med att ge barnet lugnande 

medicin peroralt eller intravenöst ansågs lustgasen ha många fördelar. Barnet påverkades inte 

lika mycket efteråt och kunde lämna kliniken kort därefter. Användning av Dormicum och 

Midasolam krävde en längre återhämtningstid samt att barnet under den tiden krävde uppsikt 
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av personalen. Det fanns önskemål om att flera sjuksköterskor skulle utbildas i 

lustgastekniken.  

 

Distraktionen kan hjälpa barnet att främja dess självkänsla  

Bearbetning av smärtsamma procedurer 

I berättelserna framkom att en dålig start på vårdprocessen även kunde påverka barnets 

resterande tid på sjukhuset negativt. Distraktionen beskrevs som A och O inom 

barnsjukvården då den minskade risken att utveckla en långvarig stickrädsla som kunde bli en 

konsekvens av en jobbig upplevelse i samband med den smärtsamma proceduren. Om de 

istället kunde gå från kliniken med ett positivt minne minskade risken för att de i framtiden 

förknippade sjukhus och sjukvårdspersonal med trauma. Det fanns en förhoppning om att 

distraktionen kunde minska risken för oro och sömnsvårigheter i framtiden.   

 

Det framkom även att när barn klarat av en smärtsam procedur växte de som individer och 

självkänslan stärktes. Sjuksköterskorna berättade att barnet ofta blev väldigt stolt efteråt och 

de kunde se att den smärtsamma proceduren syntes lättare att bearbeta för barnet. De 

deltagande sjuksköterskorna poängterade därför vikten av att alltid använda distraktion vid 

smärtsamma procedurer för att barnet skulle få må bra i stunden och få en så positiv 

upplevelse som möjligt av sin sjukhusvistelse. 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva förberedelser och distraktionsmetoder som 

sjuksköterskor använder sig av i samband med smärtsamma omvårdnadsprocedurer för att 

hjälpa barn i åldern 4-6 år samt vilka fördelar detta har. Resultatet av berättelserna ledde fram 

till kategorierna ”Sociala och praktiska förberedelser”, ”Ickefarmakologiska 

distraktionsmetoder”, ”Farmakologiska distraktionsmetoder” samt ”Distraktionen kan hjälpa 

barnet att främja dess självkänsla”. Att skapa en god kontakt med barnet var av största vikt för 

barnets helhetsupplevelse av besöket på kliniken, det var betydande att sjuksköterskan ingav 

förtroende och skapade tillit i det första mötet. Vikten av att informera både barn och föräldrar 

om den smärtsamma omvårdnadsproceduren som barnet skulle genomgå betonades i 

berättelserna. Den mest använda ickefarmakologiska metoden var att genom intressanta 
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samtal distrahera barnet. Vidare framkom användandet av olika leksaker, såpbubblor samt 

lekens betydelse i distraktionen. Engagerade och trygga föräldrar som bidrog i distraktionen 

ansågs också underlätta den smärtsamma omvårdnadsproceduren. Bedövningssalvan Emla 

beskrevs som A och O när det gällde farmakologiska distraktionsmetoder, även lugnande 

mediciner samt lustgas ansågs som användbara metoder. Att distrahera barnet i samband med 

en smärtsam omvårdnadsprocedur ansågs underlätta barnets bearbetning av situationen samt 

underlätta kommande kontakter med sjukvården.  

 

Resultatdiskussion 

I många berättelser framkom vikten av att redan i första mötet skapa en bra kontakt och 

relation för att barnet skulle känna trygghet och uppleva sjukhusbesöket mindre skrämmande. 

Att alltid ha barnet i fokus under det första mötet kunde tänkas ha bidragit till barnets lugn i 

denna fas av besöket. Att oavsett ålder alltid tala direkt till barnet och lyssna på dennes 

historia innan föräldrarna tillfrågades fick även stöd i studier av Harari (2008) och Earhart et 

al. (2007). Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee underströk vikten av tillit mellan barnet 

och sjuksköterskan och menade att varje individ var unik, därmed var det viktigt att barnet 

bedömdes individuellt och bemöttes på den utvecklingsnivå som denne befann sig på (Tveiten 

2000). Travelbee beskrev enligt Jahren Kristoffersen et al. (2006) att barnet utvecklade tillit 

om denne fick hjälp av sjuksköterskan när behovet så krävde det. 

 

Att visa barnet runt på kliniken så att denne kunde bekanta sig med den nya miljön ansågs 

enligt William Li och Lopez (2007) som en viktig aspekt i ett förberedande syfte. Vidare 

menade de att barnet då kunde bli mindre känslig för en potentiellt stressfull situation. Det 

finns inget stöd från tidigare forskning att visning av kliniken kunde få negativa konsekvenser 

till följd av exempelvis skrämmande teknisk apparatur. Det skulle kunna tänkas bidra till en 

ökad oro och rädsla då barnet med sin fantasi skulle kunna föreställa sig situationen värre än 

den i verkligheten var. En sådan diskussion kan ytterligare styrka vikten av information som 

Lawes et al. (2008) ansåg som betydande i ett förberedande syfte. William Li och Lopez 

(2007) poängterade att ett dåligt informerat barn lätt blir stressat då de inte hade någon 

kontroll över situationen. Att använda en docka i informationen hjälpte barnet att minimera 

oron över den smärtsamma omvårdnadsproceduren (William Li & Lopez 2007), detta var 

särskilt viktig när det gällde barn i åldersgruppen 4-6 år eftersom dessa barn hade lättare att 

uttrycka detta via en tredje part (E:son Månsson & Enskär 2000, Hallström & Lindberg 2009). 

I berättelserna framkom vikten av att även informera föräldrarna för att de skulle kunna hjälpa 
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barnet att bemästra situationen. Utifrån detta kunde det antas att barnet behövde fortsatt 

information samt svar på de frågor som tenderade att komma i efterhand och att föräldrarna då 

hade en viktig uppgift i att reda ut frågetecken. Information och vägledning till föräldrar var 

aspekter som Hopia et al. (2005) beskrev som nödvändiga under barnets vårdprocess för att 

de skulle kunna stötta barnet på bästa sätt. 

 

Eftersom alla barn hade individuella behov upplevdes sjuksköterskans flexibilitet och 

förmåga till lek som viktiga egenskaper i arbetet. I en studie av Randall et al. (2008) framkom 

att barnet önskade att sjuksköterskor hade egenskaper som lekfullhet, förmågan att prata på ett 

barnvänligt sätt samt ta sig tid att lyssna och förklara. För att beakta detta kan det tänkas 

värdefullt om barnet och föräldrarna efter besöket fick möjlighet att lämna åsikter och 

synpunkter angående sjuksköterskornas agerande. Lek och leksaker fick barn i åldersgruppen 

4-6 år att få distans till situationen (E:son Månsson & Enskär 2000, Hwang & Nilsson 2003) 

och därmed minskade barnets stress (Lawes et al. 2008, Kleiber et al. 2007). Att blåsa 

såpbubblor ansågs i Lawes et al. (2008) studie inte bara som en av barn uppskattad 

distraktionsmetod utan hade även en fördel i och med att barnets andning då förbättrades. 

Andningstekniker var dock inget som diskuterades i föreliggande studies berättelser.  

 

Vikten av att hitta en distraktionsmetod som barnet uppskattade och som passade utifrån ålder 

och utvecklingsnivå påtalades i en studie av Hearst (2009). Vid stress och rädsla kunde barnet 

regrediera i utvecklingen och därmed var den biologiska åldern inte alltid synonym med 

utvecklingsnivån (Hearst 2009, Tveiten 2000). Detta underströk vikten av sjuksköterskans 

förmåga att läsa av barnet i distraktionen. Fördelen att barnet själv var aktiv i distraktionen 

diskuterades även i en studie av Nilsson et al. (2010). Där framkom nyttan av att barnet själv 

valde vilken distraktionsmetod som skulle användas samt fördelen med att barnet själv var 

aktiv i den valda metoden då detta gav en viss kontroll över situationen. Murphy (2009) 

beskrev dock i sin studie att passiva distraktionsmetoder, som till exempel se på en film, 

ansågs ha en bättre distraherande effekt än en metod där barnet själv är aktivt. Utifrån detta 

kan det tyckas viktigt att klinikerna även ger passiva metoder ett utrymme då detta var något 

som upplevdes användas sparsamt.  

 

Att göra föräldrarna delaktiga i distraktionen var något som Earhart et al. (2007) ansåg vara 

en hjälp för barnet. Murphy (2009) beskrev dock att förälderns förmåga till distraktion 

påverkades av det känslomässiga band som fanns mellan förälder och barn, det kunde vara 
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svårt för föräldern att förmedla en positiv känsla i en sårbar situation. Föräldrarna kunde 

också behöva utbildning i distraktion för att kunna coacha och distrahera barnet i den 

smärtsamma omvårdnadsproceduren (Murphy 2009). Utbildningen skulle kunna tänkas bestå 

av en filmsekvens som visas för föräldrarna och som belyser viktiga aspekter att beakta inför 

barnets smärtsamma omvårdnadsprocedur. Om föräldrarna uttryckte rädsla eller oro menade 

Earhart et al. (2007) att de kunde försvåra situationen eftersom barnet då lätt kände detta. 

Vidare beskrevs situationen ibland kunna underlättas om de lämnade rummet för att undvika 

att öka barnets oro. Detta visar åter vikten av att sjuksköterskorna hade tillräcklig förmåga 

och kompetens att läsa av situationen och göra en individuell bedömning gällande det 

alternativ som var mest gynnsamt för barnet. Även en pedagogisk förmåga kan upplevas 

önskvärd då bedömningen behövdes kunna motiveras för förälder och barn. 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee underströk vikten av att sjuksköterskan hade 

förmågan att känna av barnets upplevelser för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja denne i 

situationen (Jahren Kristoffersen et al. 2006). 

Lustgasens positiva inverkan under kortare smärtsamma omvårdnadsprocedurer diskuterades i 

studier av Williams et al. (2006) och Brown et al. (2009) som menade att metoden gjorde 

situationen mindre traumatisk för barnet. Det kunde dock även uppstå problem i samband 

med användandet, Brown et al. (2009) påtalade att barnet kunde ha svårt att acceptera masken 

som lustgasen administrerades genom. Föreliggande studies berättelser tydde dock inte på det. 

Detta kan antas bero på att barnet ansåg metoden mindre skrämmande än proceduren i sig. 

Lokalbedövningen Emla beskrevs i tidigare forskning som en magisk kräm (Lawes et al. 

2008) och som ett viktigt genombrott i den farmakologiska distraktionen (Gilboy & 

Hollywood 2009). Att använda Emla tycktes inte skapa ökad stress hos barnet, trots att det 

skulle kunna tänkas bekräfta att det var något smärtsamt de skulle genomgå. 

I likhet med föreliggande studies berättelser beskrevs i tidigare forskning vikten av att hantera 

barnets rädsla i samband med en smärtsam omvårdnadsprocedur för att undvika utvecklingen 

av en långvarig rädsla eller fobi (Thurgate & Heppell 2005, Nilsson et al. 2011, Olmstead et 

al. 2010). Såväl farmakologiska som ickefarmakologiska distraktionsmetoder beskrevs i 

berättelserna bidra avsevärt till att förebygga denna utveckling. Distraktionens fördelar 

styrktes även i ett flertal tidigare studier där vikten av en lyckad procedur minskade risken för 

konsekvenser som mardrömmar, sömnsvårigheter, separationsångest samt negativa reaktioner 

på sjukvård både som barn och i vuxen ålder (Hearst 2009, Olmstead et al. 2010). Joyce 
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Travelbee menade att smärtsamma upplevelser är högst personliga men att barnet hade en 

benägenhet att söka mening i mötet med detta lidande (Jahren Kristofferson et al. 2006). 

Vidare beskrevs att lidandet gav barnet möjlighet att växa och utvecklas på personligt plan. 

Med detta påstående kunde det tänkas betydande att barnet fick en så positiv upplevelse som 

möjligt av sitt sjukhusbesök för att detta ska kunna infrias. Då det så entydigt framkommit i 

föreliggande studies berättelser samt i tidigare forskning att förberedelser och distraktion i 

samband med smärtsamma omvårdnadsprocedurer var nödvändiga kan en fråga rörande tid 

och resurser väckas. Glädjande nog framkom inga synpunkter om tids- eller personalbrist, 

detta kan ändå ha förekommit men inte ha identifierats då detta inte var studiens syfte. I 

berättelserna framkom att det i bästa fall var två närvarande sjuksköterskor under proceduren 

men i en studie av Earhart et al. (2007) föreslogs att tre sjuksköterskor närvarade vid en sådan 

situation. Detta kanske kan vara svårt att uppfylla men det kan ändå tyckas viktigt att avsätta 

nödvändig tid samt tillräckligt med personal för att bidra till en bra upplevelse för barnet. Får 

barnet ett positivt minne av besöket kunde det antas att det nästa gång krävs mindre tid och 

resurser.  

 

Metoddiskussion 

I enlighet med Högskolan i Gävles riktlinjer har de engelska orden credibility, dependability 

och transferability använts. För vidare definition, se bilaga 4. 

 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med intervjustudier som datainsamlingsmetod. Detta 

med en förhoppning om att kunna lyfta fram erfarenheter om förberedelser och 

distraktionsmetoder som användes av de sjuksköterskor som arbetade på de valda klinikerna. 

Att välja en för studiens syfte lämplig datainsamlingsmetod, i detta fall semistrukturerade 

intervjuer med öppna svarsalternativ, stärker dess credibility (Graneheim & Lundman 2004). 

Inför intervjuerna informerades deltagarna både skriftligt och muntligt om studiens syfte och 

problemområde, vilket enligt Olsson och Sörensen (2007) och Kvale och Brinkmann (2009) 

är av stor vikt för att nå ett bra intervjuresultat då de var införstådda med vad studien ämnade 

undersöka. Genom intervjuer erhölls direktkontakt med deltagarna och dessa genomfördes 

ansikte mot ansikte för att kunna ta del av deltagarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck, det vill 

säga det som Olsson och Sörensen (2007) beskriver som det som sägs mellan raderna. 

Fördelen med detta var att förståelsen för de företeelser som studien ämnade belysa blev 

djupare. Intervjuerna gav även möjlighet att ställa direkta följdfrågor vilket gav en nyanserad 

och mer utvecklad bild av berättelserna. Kvale (2009) menar att kvaliteten på materialet som 
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framkommit i en intervjustudie beror på intervjuarens ämneskunskaper, vana och färdigheter. 

Det fanns en medvetenhet hos författarna om att studiens resultat kan ha påverkats av 

författarnas ringa erfarenhet, till exempel hade en mer utvecklad intervjuteknik kunnat ge 

rikare svar.  

 

I föreliggande studie användes ett bekvämlighetsurval då deltagandet inte krävde några 

särskilda inklusionskriterier annat än att sjuksköterskorna skulle arbeta vid de utvalda 

avdelningarna och mottagningarna. Enligt Polit och Beck (2008) är bekvämlighetsurval ett 

enkelt och effektivt sätt för datainsamling men risken att inte träffa på de mest informativa 

deltagarna är påtaglig. I urvalet fanns sjuksköterskor med varierande ålder och erfarenhet, 

vilket kan antas fånga en variation i svaren. Detta kunde bidra till ett bredare resultat vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker studiens credibility. En medvetenhet fanns 

dock om att deltagare med till exempel lång arbetserfarenhet kunde ha haft mer kunskap att 

dela med sig av. En annan faktor som kan ha påverkat studiens resultat är i de fall där 

verksamhetschefen samt de arbetande sjuksköterskorna valde ut deltagarna. Med detta fanns 

en risk att det till exempel var de sjuksköterskor med en positiv bild av den egna 

verksamheten som valdes ut. 

Att ha en tillräcklig mängd insamlad data för att svara mot studiens syfte är viktigt för att 

uppnå credibility (Graneheim & Lundman 2004). Insamlat material byggde på endast nio 

deltagare, men de metoder och erfarenheter som deltagarna delade med sig av återkom i 

berättelserna och en mättnad i resultatet upplevdes. Det går dock inte att utesluta att ett rikare 

material hade kunnat erhållas om urvalet varit större eller om en annan urvalsmetod använts. 

Studiens resultat beskriver de metoder som de intervjuade sjuksköterskorna använde på just 

de kliniker som besöktes. Följaktligen hade resultatet kunnat bli annorlunda om intervjuerna 

genomförts på andra kliniker i Sverige.  

Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande vilket uppfattades som en 

fördel då Olsson och Sörensen (2007) menade att deltagarens uttalanden kan vara 

mångtydiga. Möjligt är att förtroligheten ökat med endast en författare närvarande (Olsson & 

Sörensen 2007). Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att ställa samma 

frågor till alla deltagare för att på så vis stärka studiens dependability, i föreliggande studie 

efterlevdes detta. Olsson och Sörensen (2007) nämner att störningsmoment i miljön där 

intervjuerna genomförs är en vanligt förekommande felkälla. Intervjuerna genomfördes därför 
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i avskilda rum på klinikerna där deltagarna kunde intervjuas utan att riskera att bli störda av 

till exempel telefoner eller övrig personal.   

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell användes för att 

bearbeta det insamlade materialet. Materialet bearbetades först enskilt och sedan gemensamt 

av författarna vilket gav flera perspektiv och en djupare förståelse för det insamlade 

materialet. Författarnas kunskap om att bearbeta insamlat material har utvecklats under 

analysarbetet, därför har materialet gåtts igenom upprepade gånger i syfte att stärka studiens 

dependability. För att öka studiens credibility har det transkriberade och analyserade 

materialet, vilket rekommenderas av Graneheim och Lundman (2004), diskuterats och 

ventilerats med en tredje part som ansågs besitta relevanta kunskaper om analysarbetet.  

Graneheim och Lundman (2004) diskuterar transferability och betonar vikten av en tydlig 

beskrivning av urvalsprocess och undersökningsgrupp. I föreliggande studie har en tydlig 

beskrivning av deltagarna redovisats i tabellform (se tabell 1) just för att stärka studiens 

transferability. I syfte att ytterligare stärka transferability har kärnfulla citat valts ut och 

presenterats i resultatredovisningen. Det är dock bara studiens läsare som bedömer om 

resultatet är överförbart till större grupper eller inte (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Slutsats 

Att ge information, såväl verbalt som att praktiskt visa, till både barn och föräldrar var viktiga 

aspekter i förberedelserna inför en smärtsam omvårdnadsprocedur. Farmakologiska och 

ickefarmakologiska distraktionsmetoder hade tillsammans en positiv inverkan på barnet under 

en smärtsam omvårdnadsprocedur. Att använda dessa metoder ansågs vara fördelaktiga för 

barnets självkänsla dels i stunden, men även för att undvika utvecklandet av en långvarig 

rädsla som kunde påverka vårdsituationer långt upp i vuxen ålder.  

 

Allmän diskussion 

Det finns internationell forskning om procedurrelaterad smärta hos barn samt hur den kan 

hanteras. Det kan vara av värde att ur ett svenskt perspektiv få kunskap om hur sjuksköterskor 

arbetar med förberedelser och distraktion för att hjälpa barnet. Resultatet av föreliggande 

studie kommer att återrapporteras skriftligt till verksamheterna där intervjuerna genomförts. 

Förhoppningsvis kan denna studie fungera som inspiration och som ett komplement när det 

gäller att bedriva evidensbaserad omvårdnad. Genom att återföra kunskap till den kliniska 
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verksamheten kan den förhoppningsvis inspirera till fortsatt forskning inom området. Idag 

saknas undervisningsmaterial om hur sjuksköterskor kan använda sig av förberedelser och 

distraktionsmetoder inför smärtsamma omvårdnadsprocedurer på barn. Eventuellt skulle 

denna studie kunna bli en utgångspunkt för forskning som leder fram till ett evidensbaserat 

undervisningsmaterial som sedan skulle kunna användas av såväl nyutexaminerade som 

erfarna sjuksköterskor inom barnsjukvården.  
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