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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva erfarna sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder i samband med venpunktion på barn. Nio sjuksköterskor på ett 

länssjukhus i Sverige deltog och intervjuades. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och fyra kategorier framträdde: förberedelser, avledande strategier, 

hantera rädsla hos barn och föräldrar samt upplevelser av att genomföra 

venpunktion. Att som sjuksköterska genomföra venpunktion på barn kan innebära 

att ställas inför en komplex situation där sjuksköterskan behöver anpassa sig och 

fortlöpande överväga vilka omvårdnadsåtgärder som skapar de bästa 

förutsättningarna. 
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Abstract 
The purpose of this study was to describe experienced nurses experiences of nursing 

associated with venipuncture in children. Nine nurses at a county hospital in Sweden 

participated and were interviewed about their experiences and perceptions. Data 

were analyzed using qualitative content analysis and four categories emerged: 

preparation, diversion strategies, managing fear among children and parents, and 

experiences of implementing venipuncture. The nurse implementation of 

venipuncture in children may involve a complex situation where the nurse needs to 

adapt and continuously consider wich nursing actions that will create the best 

conditions. 
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Bakgrund 
 

Inom barnsjukvården vårdas barn på grund av olika sjukdomstillstånd. Av dessa 

barn och ungdomar är det många som genomgår venös blodprovstagning eller 

behöver få en intravenös infart inför den medicinska behandlingen. Proceduren 

innebär i båda fallen stick med kanyl för barnet, det vill säga venpunktion. I en studie 

av Salmela, Salanterä och Aronen (2009) upplevde många barn att den främmande 

miljön som rådde på ett sjukhus var skrämmande, framför allt i kombination med att 

de inte riktigt visste vad som skulle hända. En av de största rädslorna hos barn som 

vårdades på sjukhus hade att göra med smärtan som förväntades uppstå vid 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid till exempel provtagning och injektioner. 

Smärta är både en sensorisk och emotionell upplevelse vilken är beroende av 

många faktorer såsom personlighet, oro, stresströskel, trötthet, tidigare erfarenheter, 

förväntan om smärta, illamående, hunger och otrygghet. Smärtupplevelsen kan i och 

med dessa faktorer förstärkas (Hallström & Lindberg, 2009; Socialstyrelsen, 2003). 

Icke-farmakologiska metoder som förberedelse och avledande strategier, kan ha 

fördelar som att öka barnets förståelse, känsla av kontroll och förtroende. 

Användandet av icke-farmakologiska metoder bör ses som kompletterande och 

förstärkande behandling och ska inte hindra barnet från att få god farmakologisk 

smärtlindring. Hudbedövning rekommenderas som ytanestesi vid de flesta 

venpunktioner på barn. Sedering används när andra åtgärder inte fungerar på grund 

av stark rädsla hos barnet (Socialstyrelsen, 2003).  

Enligt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, 

utarbetad i enlighet med FN:s barnkonvention, NOBAB standard (2013), har barn 

och föräldrar bland annat rätt att få information om vården på ett sätt som de kan 

förstå och som är anpassat till barnets ålder, samt i en miljö som är anpassad för att 

möta deras behov. Sjukvården bör vidta åtgärder för att minska fysisk och psykisk 

stress hos barnet, och föräldrar ska informeras samt stödjas i att ta en aktiv del i 

barnets vård. För att kunna bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och 

familjen ska personalen ha rätt kompetens och kunskap (NOBAB standard, 2013).  

I en avhandling av Hedén (2012) har beskrivits att rädslan kan lindras i högre 

utsträckning med hjälp av smärtlindring tillsammans med avledning. Inom 

primärvården har forskare sett vikten av lyckosamma förberedande och avledande 

strategier vid vaccinering av stickrädda barn (Ives & Melrose, 2010). Signifikant 
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mindre smärta har påvisats vid användning av visuell avledning med bilder där syftet 

med avledningen var att få barnet att fokusera och koncentrera sig på något de ser 

(Alhani, 2010; Tüfekci, Çelebioglu & Küçükoglu, 2009). Barn som fått titta på 

animerad film har uppvisat och självskattat mindre smärta under venpunktion, dessa 

barn har även haft lägre kortisol och glukosnivåer i blodet efter venpunktionen (Yoo, 

Kim, Hur & Kim, 2011). Effekten av barns självvalda avledningsverktyg till exempel 

såpbubblor, interaktiv bok och handhållet videospel, vad gäller smärta, rädsla och oro 

vid nålsättning i venös port eller vid venpunktion har utvärderats. Barnen skulle 

gärna använda det självvalda avledningsverktyget igen samt att de upplevde att det 

hjälpte dem att inte tänka på sticket (Windich-Biermeier et al., 2007).  

Avledning vid venpunktion kan utföras genom att engagera föräldern som finns 

närvarande under proceduren med vägledning av vårdpersonalen. En del föräldrar 

avleder sitt barn framgångsrikt utan vägledning från vårdpersonal medan andra 

föräldrar är i behov av stöd i det avseendet (McCarthy, Kleiber, Hanrahan, 

Zimmerman, Westhus & Allen, 2010). Flera studier visar resultatet att upplevelsen av 

venpunktionen blir lindrigare om avledningen utförs av barnets förälder (Bellieni, 

Cordelli, Raffaelli, Ricci, Morgese & Buonocore, 2006; Cavender, Goff, Hollon & 

Guzzetta, 2004; McCarthy et al. 2010; Windich-Biermeier, Sjoberg, Dale, Eshelman 

& Guzzetta, 2007).  

Cavender et al. (2004) undersökte betydelsen av barnets placering för att minska 

smärta, rädsla och ångest och oro vid venpunktionen. I en studie framkom att en 

sittande position minskade rädsla hos barnet under proceduren men framför allt 

efter proceduren (Cavender et al., 2004). 

För sjuksköterskan kan det upplevas som stressande att möta barn som känner 

sig ångestfyllda inför stick av olika slag. Forskare har sett att många sjuksköterskor 

upplever det som en svår utmaning att utföra venpunktion på ett oroligt och 

ångestfyllt barn. En ökad användning av farmakologiska och icke-farmakologiska 

metoder behövs för att öka sjuksköterskans tillfredställelse i arbetet samt förbättra 

vården för patient och dennes familj (Papa & Zempsky, 2010).  

I socialstyrelsens riktlinjer om barn och smärta (2003) beskrivs det att ängslan 

och oro är vanligt förekommande hos barn och föräldrar samt hos sjuksköterskan 

som utför venpunktionen. Oro hos sjuksköterskan kan bero på otillräcklig kunskap 

om barns behov och reaktioner samt dåliga yttre förutsättningar. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har god kännedom om barn och smärta samt vilka försvårande 
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omständigheter som kan uppstå vid venpunktion (Socialstyrelsen, 2003). 

Författarnas egna kliniska erfarenhet är att användandet av lustgas ökar när barnet 

är mycket rädd, vilket är positivt. Dock har sjuksköterskans icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder en stor betydelse för att öka barnets förståelse, känsla av 

kontroll och förtroende (Socialstyrelsen, 2003), och på så sätt kan sjuksköterskan 

eventuellt undvika användandet av sedering och lustgas. Beroende på den enskilda 

sjuksköterskans erfarenhet och utbildning kan användandet av omvårdnadsåtgärder 

för att minska barns rädsla och smärta variera. Erfarna sjuksköterskor besitter ofta 

betydande erfarenhetsbaserad kunskap av användbara omvårdnadsåtgärder vilket 

skulle kunna komma mindre erfarna sjuksköterskor till gagn och därmed även 

minska barnens smärta och rädsla vid venpunktionen. Författarna till föreliggande 

studie har vid artikelsökningar hittat flertalet kvantitativa studier om 

omvårdnadsåtgärder. Det saknas dock kvalitativa studier om vilka erfarenheter 

erfarna sjuksköterskor har av omvårdnadsåtgärder i samband med venpunktion för 

att minska barns rädsla och smärta. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva erfarna sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder i samband med venpunktion på barn.  

 

Metod 

 
Design  

För att besvara studiens syfte har en beskrivande empirisk design med kvalitativ 

ansats använts (Polit & Beck, 2012). Uppsatsen utformas enligt anvisningar efter 

tidskriften Journal of Pediatric Nursing, se bilaga 1. 

 

Urval  

Nio sjuksköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar eller har arbetat på 

barnkliniken på ett länssjukhus i mellersta Sverige inkluderades genom ett strategiskt 

urval utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Antalet sjuksköterskor på den 

allmänpediatriska avdelningen var vid tidpunkten för intervjuerna 24 stycken och på 

barnmottagningen 16 stycken. Kriterier för att inkluderas i studien var följande: 

deltagarna skulle vara utbildade sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning 
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mot barn och ungdom, vara eller varit yrkesverksam minst fem år på den aktuella 

avdelningen eller mottagningen samt ha deltagit vid flertalet venpunktioner på barn. 

Exklusionskriterier i studien var om sjuksköterskan för tillfället var sjukskriven eller 

föräldraledig. Båda författarna arbetar på samma klinik som deltagarna. Urvalet var 

strategiskt eftersom författarnas egen uppfattning om deltagarnas erfarenheter, 

intresse och kunskaper styrde valet av deltagare för att få ett variationsrikt innehåll 

(Polit & Beck, 2012). Tio stycken sjuksköterskor tillfrågades varav nio stycken 

svarade och ville delta. Författarna i föreliggande studie fick veta att den 

sjuksköterskan som inte svarade var sjukskriven vid tillfället och därför exkluderades 

denne. Författarna till föreliggande studie valde vid det tillfället att inte tillfråga 

ytterligare sjuksköterskor förrän alla intervjuerna var utförda för att se om mer data 

behövdes och kom sedan fram till att ytterligare material ej var nödvändigt. 

Deltagarna var alla kvinnor och hade varit yrkesverksamma inom barnsjukvård 

mellan 6-40 år varav sju stycken hade en vidareutbildning som 

specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

 

Tillvägagångssätt  

Klinikchefen på den aktuella barnkliniken kontaktades via mail angående 

studien och gav sedan ett skriftligt samtycke till att studien utfördes, se bilaga 2. 

Vårdenhetschefen på avdelningen och mottagningen kontaktade för att ge sitt 

samtycke till att intervjuerna kunde genomföras på deltagarna arbetstid om de så 

önskade och om arbetssituationen tillät det. Sjuksköterskor som arbetar eller har 

arbetat vid vårdavdelningen och mottagningen tillfrågades muntligt. När 

sjuksköterskorna tackade ja fick de en skriftlig förfrågan om att delta i 

intervjustudien, se bilaga 3. Deltagarna informerades muntligt och skriftligt att citat 

från intervjuerna kunde komma att presenteras i resultatet. Deltagarna fick själv välja 

om de ville bli intervjuade hemma eller på arbetsplatsen. En frågeguide 

sammanställdes, se bilaga 4, och en pilotintervju genomfördes. Innan pilotintervjun 

och de övriga intervjuerna påbörjades fick deltagarna skriva på ett dokument om 

informerat samtycke, se bilaga 5. Pilotintervjun utfördes, efter denna intervju gick 

författarna igenom vilka frågor som fungerade bra och vad som kunde förtydligas och 

pilotintervjun valdes efter samråd med handledaren att inkluderas i studien då den 

ansågs vara av god kvalitet. Innan intervjuerna påbörjades förklarades studiens syfte 

och begreppen avledande strategier och venpunktion. Det förtydligades även att de 
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omvårdnadsåtgärder som efterfrågades var av icke-farmakologisk karaktär. Vid 

samtliga intervjuer deltog båda författarna med en som observatör och en som 

intervjuare. Observatören deltog inte aktivt i intervjun men tog anteckningar och 

följde upp eventuella oklarheter mot slutet. Vid avslutad intervju framkom vid tre 

tillfällen extramaterial som nedtecknades och senare kom att ingå i 

analysförfarandet. Längden på intervjuerna varade mellan 13 och 45 minuter. 

Individuella semistrukturerade narrativa intervjuer genomfördes med deltagarna i ett 

avskilt rum på arbetsplatsen under arbetstid eller i deltagarnas hem om de föredrog 

detta. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Frågeguiden bestod av frågor 

som berörde de olika områden som motsvarade föreliggande studies syfte.  

 

Analys av data 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, därefter läste 

båda författarna igenom materialet upprepade gånger för att få en helhetsbild. 

Meningsenheter i texten kondenserades, abstraherades och kodades utifrån studiens 

syfte. Meningsenheter är ett stycke text ur de transkriberade intervjuerna som i sig är 

meningsbärande, vilka kan innehålla nyckelord, idéer och tankar som är 

sammanbundna. Kondensering innebär att texten kortas ner, men den centrala 

kärnan bevaras. De kondenserade meningsenheterna med samma centrala betydelse 

tilldelas sedan en kod. En kod kan liknas vid en etikett på en meningsbärande enhet. 

Författarna utförde den inledande delen av analysen av tre intervjuer till och med 

kodningen tillsammans. Därefter delades analysarbete upp på var sitt håll. Både 

manifest analys och viss grad av tolkning av det latenta innehållet användes i 

analysprocessen. Sedan arbetade författarna gemensamt med att sammanföra koder 

med liknande innehåll i underkategorier som i sin tur jämfördes beträffande 

skillnader och likheter. Dessa underkategorier sammanställdes efter dess innehåll till 

kategorier. Uppdelningen av kategorier skickades till handledaren för synpunkter och 

råd, därefter omformulerades benämningen på en del av kategorierna för att bättre 

beskriva sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder vid venpunktion på barn. I 

resultatet redovisas material som motsvarar studiens syfte. 
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Tabell 1. Exempel på meningsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Min första intension när jag 
träffar barnen för jag gör 
det oftast första gången, jag 
har inte sett dom förut så 
handlar det om att bygga 
upp ett förtroende att få en 
kontakt. Det börjar ju alltså 
redan när jag hämtar 
barnet i väntrummet. 
 

Första intentionen i 
mötet med barnet är 
att bygga upp ett 
förtroende, få en 
kontakt. Det börjar 
redan i väntrummet. 

Vid initial 
kontakt 
byggs 
förtroende 

Att skapa 
förtroende 

Förberedelse 

Man måste helt och hållet 
till vilken ålder och till 
vilken mognadsnivå de är 
på och ja precis. 

Avledning är 
beroende av ålder och 
mognadsnivå. 

Åldersberoe
nde 
avledning 

Att anpassa 
avledningen efter 
barnets ålder 
 

Avledande 
strategier 

Man kan ju försöka att få 
mamman att förstå det 
kanske på andra sätt då, att 
det här kommer att gå 
jättebra och så får man 
klappa mamma och pappa 
också och tala om, att det 
här kommer att gå jättebra, 
men vi måste göra det här 
nu.  

Ssk försöker på olika 
sätt få föräldrarna att 
förstå att detta måste 
göras, motiverar och 
stöttar. 

Ssk 
motiverar 
och stöttar 
oroliga 
föräldrar 

Att hantera rädsla 
hos föräldrar 
 

Hantera barns 
och föräldrars 
rädsla 

 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden kan göras utifrån fyra grundprinciper vilka är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om att det rådde 

frivillighet att delta i studien och att de hade möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet utan att behöva ange skäl. Inga påtryckningar till att delta i studien 

uttrycktes till deltagarna. Båda författarna till föreliggande studie arbetade på samma 

klinik som deltagarna vid intervjutillfället. Deltagarna informerades därför om att 

och båda författarna skulle komma att medverka vid intervjuerna. Efter 

transkriberingen sparas materialet i 5 år och raderas därefter. Det insamlade 

materialet har behandlats konfidentiellt och förvarades så att utomstående inte 

kunde ta del av det. Data som kan identifiera deltagarna i studien presenteras inte i 

resultatet (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). 
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Resultat 

 
Resultatet beskriver erfarna sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder vid venpunktion på barn. Detta presenteras i tre kategorier: 

förberedelser, avledande strategier, hantera rädsla hos barn och föräldrar. Under 

kategorierna finns underkategorier, se tabell 2. Under varje kategori och 

underkategori finns resultatet presenterat i löpande text samt citat som illustrerar 

enskilda sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder.  

 

Tabell 2. Översikt av indelningen kategori och underkategorier.                                 
 
Kategori Underkategorier 

Förberedelser Att skapa förtroende 
Att förbereda sig själv som sjuksköterska 
Att förbereda barnet 
Att hjälpa barnet till en trygg position 
Att förbereda föräldern 

Avledande strategier Att anpassa avledningen utifrån situationen 
Att anpassa avledningen utifrån barnets 
ålder 
Att vägleda föräldern i avledningen 

Hantera rädsla hos barn och föräldrar Att hantera rädsla hos barn 
Att hantera rädsla hos föräldern 

 
 
Förberedelser 

 
Kategorin beskriver vikten av att skapa förtroende hos barnet för att underlätta 

venpunktionen. Vidare sammanfattas hur sjuksköterskorna förbereder sig själva 

praktiskt, men även vilka övriga omständigheter som kan inverka på förberedelserna. 

Det beskrivs också hur sjuksköterskan åldersanpassat förbereder barnet, hur barnet 

kan hjälpas till en trygg position och till sist hur sjuksköterskan förbereder föräldern. 

 

Att skapa förtroende  

Vid första kontakten med barnet är sjuksköterskans intention att skapa 

förtroende, detta kan liknas med att alliera sig med barnet och på så sätt få barnet 

med sig. Att lägga mycket tid på denna kontakt i början för att skapa förtroende är 
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avgörande för att grundlägga goda förutsättningar för venpunktion. Genom 

förtroendet kan barnet känna trygghet. Den första kontakten bygger på att 

sjuksköterskan riktar sig till barnet och bemöter barnet ålderanpassat. Detta kan 

sjuksköterskan göra genom att vända sig främst till barnet och bekräfta barnet genom 

att välkomna det och prata eller fråga om intressen:  

 

”Annars så vänder jag mig alltid till barnet först. Man bekräftar 

genom att säga: Vilken fin tröja du har, har du fått nya skor eller 

vad kul att just du kommer idag”. (8)  

 

När barnet inte vill prata kan det vara bra att prova något annat, till exempel 

såpbubblor. Tonåringarna behöver visas respekt för att de nästan är vuxna och då 

skapas förtroendet med bemötande på deras nivå. Förtroende hos små barn skapas 

istället via föräldern, då förälderns sinnesstämning ofta återspeglar sig på barnen. 

Trygga föräldrar inger trygghet till barnet.  

 

Att förbereda sig själv som sjuksköterska 

Situationen kan vara en utmaning när hennes tekniska skicklighet samt förmåga 

att kunna stötta barnet genom venpunktionen sätts på prov. Sjuksköterskorna tycker 

att venpunktion är roligt att genomföra. Sjuksköterskan kan känna ökad press om 

föräldern påpekar att barnet är mycket svårtstucket eller om hon har vetskapen om 

att föräldern är sjukvårdspersonal då hon tror att föräldern förväntar sig en lyckad 

venpunktion. Förutom att sjuksköterskan förbereder sig själv genom att plocka fram 

allt material och ha det lättillgängligt, ser hon också till att ha en medhjälpare med sig 

som kan hjälpa till att hålla armen och handräcka material. Det kan bli en tryggare 

situation för sjuksköterskan när medhjälparen vid venpunktionen är erfaren. Ibland 

behövs det ytterligare en medhjälpare som enbart kan ta den avledande rollen. En 

sjuksköterska önskar att allt avledningsmaterial finns samlat och lättillgängligt för att 

kunna ta med dit venpunktionen skall utföras. En ostörd miljö väljs och 

sjuksköterskan ser till att den egna arbetsställningen blir bra i förhållande till barnets 

position. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa ett förtroende med barnet och 

föräldern, samt att se till att det finns goda förutsättningar för att lyckas med 

venpunktionen rent praktiskt. Om det finns behov av tolk så är det viktigt att tolken 

är oberoende, ingen familjemedlem, för att ge barnet och sjuksköterskan bästa 
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möjliga förutsättningar i situationen. Det är också väsentligt att ta reda på barnets 

tidigare erfarenheter för att kunna anpassa situationen.  

Sjuksköterskans uppgift är att ansvara och planera för goda omständigheter, 

förbättra barnets egna förutsättningar och därigenom göra sitt bästa för att minska 

barnets smärta och rädsla. Ibland kan detta handla om att behöva börja om med 

förberedelserna eller påbörjad avledning för att det inte fungerar och barnet blir 

väldigt oroligt. Det är också viktigt att ha bra förutsättningar och lägga tid på 

förberedelser av att hitta ett bra blodkärl och värma handen eller armen: 

 

”För det är ju så här, att det inte är läge och prova och det är inte 

läge att chansa, utan man skall ha bra förutsättningar… jag tycker 

det är otroligt viktigt att lägga tid där, på att förbereda och titta 

ordentligt, att värma”. (8) 

 

Personalbrist och tidsbrist idag gör att alla barn inte förbereds på bästa sätt. Det 

kan även handla om stressade föräldrar eller att personal på andra avdelningar 

väntar på att barnet ska komma på undersökning eller operation. Vid dessa tillfällen 

kan det vara svårare för sjuksköterskan att hantera förberedelserna av barnet på 

bästa sätt. Sjuksköterskan upplever att situationen blir bra när hon haft gott om tid 

för förberedelser av både sig själv och barnet. En sjuksköterska skulle önska att alla 

barn kunde komma till en lekterapeut och förberedas ordentligt och samtidigt fick 

träffa personalen som ska utföra venpunktionen.  

 

Att förbereda barnet  

I förberedelsen av barnet utgår sjuksköterskan från barnets tidigare 

erfarenheter, barnets allmäntillstånd, grad av rädsla hos barnet och ålder på barnet. 

Om barnet inte har någon tidigare erfarenhet av venpunktion blir förberedelsen mer 

ingående, om barnet varit med om venpunktion tidigare behövs det inte lika mycket 

förberedelse och sjuksköterskan kan i stället fråga barnet vad som fungerat förut. 

Förberedelsen utgår ifrån hur pass sjukt barnet är och hur mycket det orkar med, i 

akuta situationer finns det oftast inga förutsättningar för förberedelser.  

Sjuksköterskan förbereder barnet genom att visa och berätta för barnet vad som 

ska göras och vilka material som kommer att användas:  
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”Jag visar med stasbandet, hur man använder det, och hur man 

knäpper loss det och att man tvättar, att man sticker.” (5)  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan förklarar för barnet så att barnet förstår varför 

det är viktigt att sitta still och varför någon hjälper till att hålla armen, det är även 

viktigt att vara ärlig med barnet och svara på frågor som barnet kan ha. 

Sjuksköterskan kan ibland behöva hjälpa barnet om föräldrarna inte tycker att 

hudbedövning är nödvändig och om hon bedömer att det behövs. Det är barnet som 

ska bestämma om det vill avstå hudbedövning, inte föräldrarna. Sjuksköterskan 

kontrollerar även att hudbedövningen har verkat genom att nypa på det bedövade 

stället.  

För barnet mellan 1-3 år är det enkla instruktioner som gäller, att visa och leka 

med materialet så att barnet får bekanta sig med det, till exempel prova stasbandet på 

en förälder. Då barnet är i 4-6-årsåldern blir den muntliga förberedelsen mer viktig, 

sjuksköterskan visar och berättar om materialet hon kommer att använda vid 

venpunktionen, och använder anpassade ord och metaforer:  

 

”...och att man visar PVK-n och att man använder ord som flygplan 

och visar hur man tejpar och att den kan prutta ut blodprover och 

att man kan tanka med medicin…”. (1)  

 

Vid 6-årsåldern och upp mot tonåren blir det mest muntlig information, 

sjuksköterskan berättar hur hon kommer att gå tillväga och kollar av att barnet eller 

tonåringen förstått. För tonåringen är det viktigt att få vara delaktig och göra egna 

val. Tonåringen kan till exempel få välja om den vill ha föräldern med sig under 

venpunktionen och få välja om den vill ha hudbedövning. 

 

Att hjälpa barnet till en trygg position 

Sjuksköterskorna anser att de allra flesta barn blir trygga av närhet till föräldern 

vid venpunktionen. En trygg position för spädbarnet kan vara liggandes på en brits 

med föräldern vid huvudänden av britsen, så att de kan ha ögonkontakt och hjälpa till 

att hålla om barnet. Många sjuksköterskor tycker att det kan vara bra att få det 

mindre barnet att sitta i förälderns knä. Då kan föräldern både vara en trygghet 

genom närhet samt eventuellt hjälpa till att stötta armen och kanske även hålla om 
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eller hålla i barnet. Sjuksköterskan kan vägleda föräldern till att fokusera på barnet, 

vara kind mot kind med barnet och prata nära örat för att öka tryggheten. En del 

sjuksköterskor vill hellre att det mindre barnet ska halvligga eller halvsitta på en brits 

för att lättare kunna slappna av. Barnen kan tycka att det är skrämmande att ligga ner 

ensam på en brits och då kan det vara bra om föräldern kan ligga ner bredvid barnet 

eller sitta nära och hålla i handen:  

 

”Ja alltså det viktigaste är de ska fokusera på barnet, att vara så 

nära barnet, att det ger barnet den trygghet den behöver. Det är det 

viktigaste”. (7)  

 

Några sjuksköterskor frågar det större barnet om de vill ligga på brits eller sitta, 

barnen får alltså själva möjligheten att välja position. Även om de flesta barn vill ha 

en förälder nära så kan det vara tvärtom för en tonåring som gärna vill klara sig utan 

förälder och då är det barnet som får bestämma. Det finns även vissa barn som alltid 

vill vara nära föräldern oavsett ålder och kanske hålla en förälders hand.  

 

Att förbereda föräldern 

Samtliga sjuksköterskor anser att förälderns medverkan vid venpunktion är 

mycket viktig. Föräldern är barnets största trygghet under venpunktionen och är vid 

de flesta tillfällen till stor hjälp. För att föräldern ska kunna utgöra den tryggheten 

behöver de få information om vad som kommer att ske, vad deras roll är, och att de 

får känna sig delaktiga: 

 

”Det viktigaste är bara att de (föräldrarna) känner sig trygga och 

att de är med på vad som ska hända”. (6)  

 

Om föräldern visar för barnet med sin sinnesstämning och sitt kroppsspråk och 

berättar att det inte är någon fara så blir situationen tryggare för barnet. Ett sätt att få 

föräldern att känna sig delaktig är att fråga vad den tror blir bäst för barnet. Inför 

venpunktion på små barn kan sjuksköterskan inte förbereda barnet så mycket och då 

är förberedelsen av föräldern extra viktig, att den vet vad som ska hända, känner till 

materialet, samt att föräldern vet vad som förväntas av den och på så sätt blir en 

trygghet för barnet. 
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Avledande strategier 

 
Avledning är ett sätt att distrahera barnet från något som kan upplevas 

skrämmande och denna används på olika sätt beroende på individ samt ålder. Det 

kan även vara av värde att involvera föräldern i avledningen. Sjuksköterskorna 

beskriver att de i dessa moment behöver känna in hur barnet och föräldern kan 

hantera situationen och anpassa avledningen därefter.  

 

Att anpassa avledningen utifrån situationen 

Enligt sjuksköterskorna används avledande strategier för att fånga barnets 

uppmärksamhet och nyfikenhet, barnen blir distraherade och rädslan minskas 

därmed. Sjuksköterskan gör en bedömning av vilken avledning som passar beroende 

på barnet och barnets tidigare erfarenheter. Fantasi och kreativitet kan vara ett 

verktyg för att anpassa avledningen samt att kunna ha förmågan att se möjligheter i 

den specifika situationen. Kännedom kring avledande strategier har sjuksköterskorna 

förvärvat genom vidareutbildning, egna erfarenheter samt att observera sina 

kollegor:  

 

”när man gick introduktionen har man sett andra. Det blir ju att ser 

man nånting som du gör bra så kanske man tar efter och gör 

likadant med min nästa”. (9) 

 

Ibland får sjuksköterskorna tips från barnen gällande avledning men det kan 

också vara bra att fråga barnen själva om vad de vill göra:  

 

”Eller så kan jag fråga barnet om det är så den vill titta på nån film 

eller göra nå, eller spela på platta eller telefon eller någonting sånt 

undertiden...”. (8) 

 

Det kan även vara användbart att tillämpa humor i avledningen, berätta något 

roligt eller skapa en rolig situation. För att distrahera barnet kan det vara bra att 

fråga eller prata om något de tycker är roligt eller deras intressen och på så vis avleda 

uppmärksamheten från venpunktionen. I detta avledande samtal ställer 



 13 

sjuksköterskan följdfrågor och anpassar sig efter barnet i dialog och samspel med 

barnet: 

 

”Man kan ju fråga, oftast om de saker de tycker är roligt. Om de 

gillar att gå till Fjärran (badhus), vad de gör i skolan, kompisarna, 

fotboll, Zlatan, jag spinner vidare på vad är det de gillar. Har man 

tur så kanske man vet vad det handlar om, det som händer på TV: 

Bolibompa, dinosaurietåg”. (4)  

 

En av sjuksköterskorna som har utbildats i Guided Imagery säger dock att det 

inte är något hon praktiserar, då en konversation med barnet hellre är att föredra för 

henne. För att fånga barnets uppmärksamhet kan sjuksköterskan även använda 

materiella verktyg. Samtliga sjuksköterskor i studien nyttjar frekvent såpbubblor då 

barnen fascineras väldigt av dessa. Övriga verktyg kan vara leksaker som låter och rör 

sig, ballonger, film, surfplattor, mobiltelefoner och TV. Att sjuksköterskan aktivt 

deltar i samtal kring tv-tittandet kan ibland förstärka avledningen. Andra sätt att 

fånga barnets uppmärksamhet kan vara att sjunga välbekanta sånger för barnet, eller 

att få en sötsak att äta som en glass eller kaka under venpunktionen. Samma sak 

gäller för presenten som vanligtvis ges efter venpunktionen men som istället kan ges 

innan som avledning:  

 

”…att man istället för att ge presenten efteråt, så kan man ge den 

före för att då kan man till exempel äta på glassen samtidigt eller 

titta på sin present samtidigt när man håller på”. (2)  

 

Det kan också vara bra att aktivera många sinnen samtidigt hos barnet för att 

förstärka den avledande effekten. En del barn vill helt enkelt inte bli avledda utan vill 

i stället se och veta vad som ska hända, då visar och berättar istället sjuksköterskan 

exakt vad som görs under venpunktionen. 

 

Att anpassa avledningen utifrån barnets ålder 

Sjuksköterskan anpassar de avledande strategierna beroende på barnets ålder. 

Vid avledningen av spädbarn används napp med glukoslösning, sång, amning och att 

någon håller om eller håller ihop barnets kropp. När barnet blir lite äldre, cirka 1-2 
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år, och mer medveten kan det uppfatta venpunktionen som skrämmande och det blir 

därför viktigt med distraktion. I den åldern fungerar såpbubblor, gosedjur och dockor 

bra. När barnet är 1-5 år kan sjuksköterskan förutom såpbubblor även använda sång, 

avledande samtal, ljudleksaker, böcker, tv, film och de kan titta på foton på 

förälderns mobiltelefon eller surfplatta. En sjuksköterska har provat andningsövning 

som avledning genom att få barnet att fokusera på andningen i magen. I 

åldersgruppen 6-12 år fungerar även här såpbubblor men framförallt avledande 

samtal, Guided Imagery, film samt att spela spel på mobiltelefon eller surfplatta. 

Tonåringar kan vilja lyssna på musik i hörlurar, avledande samtal, fokusera på 

andningen, samt att spela spel på mobiltelefon eller surfplatta. Sjuksköterskan kan 

antingen föreslå alternativ eller så kommer tonåringen med egna förslag. Ofta kan 

tonåringen välja att helt avstå avledning.  

 

Att vägleda föräldern i avledningen 

Föräldern har en viktig roll i avledningen av barnet under venpunktionen. 

Sjuksköterskorna berättar att de får känna av hur pass mycket de kan involvera 

föräldern, vad just den föräldern har för förutsättningar att delta i avledningen. En 

del föräldrar är trygga i situationen och har då lättare att hjälpa till att aktivt 

distrahera barnet, medan andra föräldrar hjälper barnet bäst genom att vara där som 

en trygghet utan att aktivt delta i avledningen:  

 

”…och man berättar för barnet att då kommer du att sitta i 

mammas knä till exempel, eller i pappas knä och mamma kommer 

att hjälpa mig. Då ser jag ju direkt, har mamman panik i ögonen, 

jaha då hoppar vi över den biten, utan då kanske det är viktigare 

att de får sitta med barnet och känna sig trygg med det”. (6) 

 

Att involvera föräldern i avledningen kan ske på olika sätt. Många av 

sjuksköterskorna berättar om förälderns och sjuksköterskans samtal om sådant som 

fångar barnets intresse och på så sätt distraherar barnet under venpunktionen. En del 

föräldrar behöver ingen vägledning i det utan börjar prata med barnet om minnen, 

intressen eller något som är roligt och påbörjar ett avledande samtal av sig själv och 

då följer sjuksköterskan med i det. Ibland kan det vara så att sjuksköterskan är den 

som börjar med att fråga barnet om till exempel intressen och då brukar föräldern 
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ofta kunna följa med i det samtalet. Ibland kan föräldern bli väldigt intresserad av 

själva venpunktionen och då blir sjuksköterskans uppgift att få föräldern att förstå att 

föräldern är där för att hjälpa barnet att fokusera på något annat. En av 

sjuksköterskorna berättar att ett sätt som kan vara betryggande för det mindre barnet 

kan vara att föräldern uppmuntras att sjunga en sång eller berätta en saga och att 

barnen kan bli lugna av det. Ett annat sätt kan vara att använda humor i situationen 

genom att göra något tokigt eller roligt, och även då involvera föräldrar i det.  

Sjuksköterskan kan även erbjuda olika materiella verktyg som föräldern kan 

använda i avledningen, till exempel såpbubblor eller leksaker som låter. Då får 

föräldern och barnet tillsammans fokusera på verktyget medan sjuksköterskan 

genomför venpunktionen. Ibland har barnet mer än en anhörig med sig, det kan till 

exempel vara den andra föräldern eller någon släkting som är med vid 

venpunktionen, då kan sjuksköterskan föreslå att barnet sitter i den enes knä och den 

andra personen kan ha den avledande rollen. 

 

Hantera barns och föräldrars rädsla 

 
Sjuksköterskorna berättar att situationen blir extra svår om barnet eller 

föräldern har dåliga erfarenheter från tidigare venpunktioner, eller är rädda och 

oroliga av annan orsak. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskan 

identifierar rädslan och lägger mer tid och tanke på att skapa förtroende, förberedelse 

och på att bedöma vilken avledande strategi som passar bäst utifrån förälder och 

barn. 

 
Att hantera rädsla hos barn 

Det kan vara jobbigt eller stressande när barnet blir ledset eller om barnet är 

väldigt rädd inför venpunktionen och pressen ökar då hon upplever det viktigare att 

lyckas på första försöket:  

 

”…barn som har gjort det här många gånger och tycker att det är 

läskigt, då är det jobbigt för alla parter… så upplever jag det i alla 

fall… för då vill man så himla gärna lyckas på första sticket”. (1)  
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En annan sjuksköterska uttrycker sin förståelse för att vissa barn blir rädda då 

hon som okänd person för barnet tar kontroll över barnet i situationen. Tidigare 

negativa erfarenheter som skrämt barnet försvårar sjuksköterskans arbete med att 

skapa förtroende, förberedelser och avledning. Det är viktigt att tidigt identifiera 

rädslan hos barnet, bekräfta den rädslan och ställa raka och tydliga frågor om vad 

rädslan handlar om:  

 

”Dels så är det jätteviktigt att man i ett tidigt skede ser att det här 

barnet är jättejätterädd, så att man punkterar det eller ta på det 

och säga att jag ser att du tycker det här är jättejobbigt, stämmer 

det? Jag tror det är jätteviktigt att vi frågar, därför att vi har 

väldigt mycket förutfattade meningar och man blir väldigt 

förvånad vad som känns obehagligt hos barnen. Det behöver inte 

alls vara som jag tror”. (8)  

 

Utifrån barnets svar tänker sjuksköterskan ut en strategi som passar just det 

barnet. Ibland kan en blandning av avledande strategier passa, eller att prova en 

avledning i taget och utvärdera effekten av den. Större barn eller tonåringar kan ha 

egna förslag på vad de vill göra som avledning. Vissa barn vill se venpunktionen och 

då är det viktigt att inte skymma då det kan skapa mer oro hos barnet. En del 

sjuksköterskor tycker sig märka att barnen dessutom blir mer oroliga ju fler personer 

som är inblandade i situationen, att barnet då tycks tro att något skrämmande är på 

väg att hända. Rädda barn kan även bli kalla perifert och därför kan värme, i form av 

värmekuddar att lägga på magen eller hålla i handen samt att boa runt kroppen, 

hjälpa barnet att slappna av. För barn som är rädda för venpunktion och ändå måste 

genomgå upprepade sådana är det bra om samma sjuksköterska utför venpunktionen 

varje gång för att skapa en rutin, det är i rutinen som tryggheten uppstår för barnet.  

En sjuksköterska berättar om en lyckad situation då hon kunde vinna ett väldigt 

oroligt barn förtroende efter en längre stund och genomförde venpunktionen trots 

barnet rädsla innan. Genom att lägga tid på att skapa förtroende, noggranna 

förberedelser och information fick sjuksköterskan barnet på hennes sida. Det är 

viktigt att sticket inte kommer som en överraskning för barnet, det går snabbt att 

förstöra ett förtroende från barnet som det sedan tar lång tid att reparera. Ibland kan 
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det vara viktigt att backa hela situationen och börja från början om barnet blir väldigt 

stressat:  

 

”Ibland blir de ju oftast så blockerade och då spelar det ingen roll 

hur pedagogisk man är. Eller så avslutar man och så börjar man 

om igen. Man försöker”. (4)  

 

Detta kan vara ett sätt för att få möjlighet att byta strategi och därigenom även 

visa barnet respekt. Om barnet varit medveten om vad som ska hända och utan att 

venpunktionen kommit som en överraskning, så kan det för barnet bli en positiv 

upplevelse när det sedan klarat av den jobbiga situationen. 

Några sjuksköterskor beskriver att i vissa situationer, till exempel i en akut 

situation, har det inte fungerat att förbereda barnet på bästa sätt eller använda 

avledande strategier och de har då med förälderns godkännande utfört 

venpunktionen mot barnets vilja. Sjuksköterskan kan känna att det är jobbigt när hon 

utför venpunktionen mot barnets vilja och barnet fortfarande är ledset när det går 

därifrån. Situationen underlättas då hon kan tänka att hon gör det för barnets bästa. 

Det är mycket viktigt att stötta barnet efter en jobbig situation, och ibland kan 

belöningen, glass eller presenten, efteråt snabbt göra barnen på bättre humör igen. 

Det kan kännas glädjande för sjuksköterskan när barnet känner sig stolt efter att ha 

klarat av en situation som de varit rädda och ledsna inför. 

Det kan vara jobbigt för sjuksköterskan när föräldern blir upprörd eller 

missnöjd över att venpunktionen inte lyckats. Majoriteten av sjuksköterskorna har 

varit med om när föräldrar agerat opassande inför venpunktionen, vänt barnet mot 

sjuksköterskan genom att ifrågasätta henne eller tala illa om henne inför barnet.  

 

”Har man en förälder som säger att – oj nu kommer elaka tanten 

och ska sticka dig, då har man ju redan byggt upp ett problem”. (3)  

 

Några av sjuksköterskorna brukar förklara för föräldern att de beter sig 

opassligt och att barnets rädsla då kan öka, vilket föräldern ofta förstår.  
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Att hantera rädsla hos föräldern 

Föräldern vill stötta sina barn, men alla har olika förutsättningar att göra det. 

En del föräldrar är stickrädda eller har själv dålig erfarenhet från venpunktion eller 

liknande situation och överför då lätt sin rädsla på barnet. Det kan visa sig genom att 

barnet är lugnt och tryggt från början, men blir oroligt när det känner förälderns 

rädsla:  

 

”Erfarenheten är att ju mer föräldrarna tycker att det är läskigt 

desto mer kommer ju barnet tycka att det är läskigt”. (1) 

 

Om sjuksköterskan känner av denna rädsla kan det hjälpa att hon frågar 

föräldern vad den känner inför venpunktionen, föräldern kan få valet att någon 

annan är med deras barn under själva venpunktionen om den tycker att det är för 

jobbigt, det kan vara den andra föräldern eller en personal. Ibland känns det lättare 

för föräldern när kraven på den sänks och det kan då bli möjligt att delta. Om 

föräldern väljer att vara kvar med sitt barn trots rädslan kan sjuksköterskan 

förbereda föräldern lite noggrannare så att föräldern vet varför och vad som ska göras 

och samtidigt motivera och stötta föräldern. En sjuksköterska menar att en orolig 

förälder är bättre för barnet än ingen förälder. 

 

Diskussion  

 
Resultatdiskussion 

När författarna till föreliggande studie hade sammanfattat sitt resultat framkom 

att deltagarnas erfarenhet av att använda avledande strategier för att minska barns 

smärta och oro var en mindre del av venpunktionen än vad författarna hade väntat 

sig. Större fokus enligt sjuksköterskorna var att inge trygghet genom att skapa 

förtroende och förberedelser samt att ha förmågan att kunna läsa av och hantera 

barns och föräldrars rädsla.  

I föreliggande studie framkom att en viktig del i förberedelsen var att skapa 

förtroende hos barnet. Sjuksköterskorna beskrev att detta startade redan i den 

initiala kontakten vid första mötet genom bekräftelse och att de pratade eller frågade 

barnen om intressen. Enligt Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2007) 

tolkning av Joyce Travelbees omvårdnadsteori om interaktion betraktar Travelbee 
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kommunikation som ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg när det gäller att skapa 

en genuin relation till barnet. I en studie av Brady (2009) där barn intervjuats om 

vilka egenskaper en god respektive dålig sjuksköterska besitter, så beskrev barnen att 

den goda sjuksköterskan var villig att lyssna och spendera tid med dem och även 

mötte dem på deras ögonnivå. Barnen i Bradys (2009) studie uppskattade att bli 

lyssnade till vilket skulle kunna liknas med hur sjuksköterskorna i föreliggande studie 

gör för att skapa förtroende. I en studie av Nilsson, Hallqvist, Sidenvall och Enskär 

(2011) intervjuades barn angående deras upplevelser av såromläggningar. Barnen 

kände trygghet då de upplevde att sjuksköterskorna inte bara var intresserade av 

själva såromläggningen och sårläkningen utan av hela barnets situation och 

smärtlindring, samt att de upplevde att sjuksköterskan lyssnade när de uttryckte sina 

behov.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg det viktigt att vara ärlig mot barnet 

och ärligt svara på frågor. Detta kan styrkas mot hur barnen i Bradys (2009) studie 

uppfattade den goda sjuksköterskan, att de ville ha uppriktighet och att de 

uppskattade ärlighet kring smärtsamma procedurer. I en studie av Karlsson 

Rydström, Enskär och Dalheim Englund (2014) där sjuksköterskor beskriver hur de 

stöttar barn under nål-relaterade procedurer framkom att sjusköterskan är där för att 

representera barnet och vara på barnets sida, därför är det väldigt viktigt att vara 

ärlig och svara uppriktigt på frågor om smärta. I förberedelsen av barnet 

ålderanpassade sjuksköterskorna i föreliggande studie sina ord och i vilken 

omfattning de visade och berättade om venpunktionen. Det var viktigt för dem att 

barnet förstod vad som skulle hända och att de gav tillräckligt med information samt 

visade och demonstrerade materialet med hjälp av åldersanpassade ord och 

metaforer. Även i studien av Karlsson et al. (2014) använder sig sjuksköterskorna av 

anpassade ord i förberedelserna av barnen inför venpunktion och andra nål-

relaterade procedurer, vilket är ett sätt att skapa relation med barnet och stötta 

barnet genom det förda samtalet. Det var också viktigt att inte använda fel uttryck 

eller metaforer som då skulle kunna skapa rädsla och därmed istället försvåra 

venpunktionen, samt att de anpassade förberedelsen efter barnets tillstånd, ålder och 

tidigare erfarenheter. I en studie av Finnström, Käck och Söderhamn (2011) där 

föräldrar beskrev deras uppfattningar om vilka faktorer som inverkar på deras barns 

upplevelse i samband med venpunktion framkom däremot att sjuksköterskorna 

ibland ökade barnens stress genom att haussa upp situationen med för mycket 
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information och delaktighet. Föräldrarna tyckte att sjuksköterskorna kunde förbättra 

sin känslighet och intuition i dessa situationer. I föreliggande studie beskrev 

sjuksköterskorna att de försökte anpassa förberedelserna efter barnets tillstånd, 

ålder, grad av rädsla och tidigare erfarenheter vilket författarna tolkar som att de 

eventuellt använder sig av en känslighet inför barnet och hela situationen. Enligt 

Jahren Kristoffersen et al. (2007) tolkning av Joyce Travelbees interaktionsteori 

menar Travelbee att sjuksköterskan utformar en plan för hur omvårdnadsbehoven 

ska tillgodoses med metod, tidpunkt samt alternativa sätt att nå målen.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att föräldrarna hade stor betydelse 

för barnet under venpunktionen och att de var barnets största trygghet. För att 

föräldrarna skulle kunna vara den tryggheten för barnet behövde sjuksköterskan ge 

information kring proceduren, att de fick veta sin roll och vilka förväntningar som 

fanns samt gjorde de delaktiga genom att fråga vad de trodde blev bäst för barnet. 

Detta kan styrkas av en studie av Stock, Hill och Babl (2012) där det framkom att 

sjukvårdspersonal på en akutvårdsmottagning ansåg att föräldrarna behövde göras 

delaktiga och få fullständig och objektiv information kring vad som förväntades av 

dem, vad som skulle hända samt fördelarna med proceduren för att kunna ta 

ställning till om de klarade av att delta under proceduren. Även i studien av Karlsson 

et al. (2014) ansåg sjuksköterskorna att föräldrarna hade en avgörande roll gällande 

barnets känsla av trygghet, samt att det är föräldrarna och förtroendet som 

sjuksköterskan skapar genom samtal som är grunden i att stötta barnet. 

Många sjuksköterskor i föreliggande studie ansåg att en sittande position i en 

förälders knä var en bra position för barnet vid venpunktion, gärna där föräldern 

också kunde vara ett fysiskt stöd genom att hålla om eller hålla i barnet. Genom att 

barnet kunde få känna närheten av att vara nära föräldern upplevde sjuksköterskorna 

att barnet blev tryggare i situationen. Det har även visat sig i tidigare studier 

(Cavender et al., 2004; Sparks, Setlik & Luhman, 2007; Windich-Biermeier et al., 

2007) att föräldrar och sjuksköterskor upplevt barnet som mindre rädd då de fått 

sitta upp under proceduren. Sparks et al. (2007) kom fram till att en sittande position 

var lindrigare för barnet när en förälder också kunde hjälpa till att hålla om runt 

midjan eller hålla fast den arm där venpunktionen skulle utföras. Att det var 

föräldern som höll barnet och att barnet hade en upprätt position hade effekten av att 

minska rädslan hos de barn som skulle genomgå venpunktionen. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie frågade även de större barnen om de ville sitta eller ligga. 
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Författarna till föreliggande studie tror att när barnen själva får välja position skulle 

detta kunna öka känslan av kontroll och delaktighet samt eventuellt även öka 

tryggheten i situationen. 

Sjusköterskorna i föreliggande studie ansåg att personalbrist och tidsbrist 

gjorde att barnet inte alltid förbereddes på bästa sätt. Sjuksköterskorna i Karlsson et 

al. (2014) studie redogör för att tiden kan vara avgörande för att få möjlighet att 

stötta barnet genom att minska deras rädsla och öka deras känsla av kontroll. 

Liknande resultat fanns i en engelsk studie av Twycross & Collins (2011) där 

sjuksköterskor på en barnavdelning fick redogöra för vilka hinder och möjligheter 

som fanns för att smärtlindra barnen optimalt. Det framkom att personalbrist, stor 

arbetsbörda samt avsaknad av lekterapeut dygnet runt var hinder i arbetet med 

barnens smärta.    

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna olika ställningstaganden som de 

måste göra inför en venpunktion, ett av dem var valet av avledning, vad som blir bäst 

för barnet och föräldern i olika situationer. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

berättade att olika avledande strategier kan vara effektiva för att distrahera barnet 

under venpunktionen. I studien av Finnström et al. (2011) blev föräldrar tillfrågade 

om vilka faktorer som påverkat deras barn vid venpunktionen tog samtliga föräldrar 

upp distraktion som en faktor vilken underlättat situationen för barnet. Föräldrar i 

studien uppgav att distraktionen hjälpte barnet att fokusera på något annat än 

venpunktionen och genom distraktionen upplevde de att barnets stress och oro 

minskades.  

I resultatet till föreliggande studie framkom att en viktig del av distraktionen var 

sjuksköterskans avledande samtal, att anpassa sig efter barnets ålder och intressen 

och att prata om något annat än venpunktionen för att avleda barnet. I studien av 

Karlsson et al. (2014) fann författarna liknande resultat. Det framkom att 

sjuksköterskorna anpassade sin konversation efter barnet, de tyckte även att det 

förutom information om venpunktionen var viktigt att samtala med barnet om något 

helt annat än venpunktionen, de upplevde att detta lugnade barnen. I studien uppgav 

sjuksköterskorna att det avledande samtalet genomfördes i samarbete med föräldern, 

vilket sjuksköterskorna i föreliggande studie även berättade om. Enligt Jahren 

Kristoffersen et al. (2007) tolkning av Joyce Travelbees interaktionsteori menar 

Travelbee att sjuksköterskans uppgift är att se barnet som hon eller han är, och att 

intressera sig för barnet som en unik individ.  
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de ofta låter barnet välja 

bland olika avledande verktyg. Att detta kan vara framgångsrikt styrks av en 

observationsstudie där barn själva fick välja ett avledande verktyg att fokusera på och 

då visade ett bättre sätt att hantera situationen (Söderbäck, 2012). I intervjustudien 

om procedursmärta hos barn som fick sina sår omlagda berättade barnen att 

distraktion hjälpte dem att hantera procedursmärta. Barnen i studien uppskattade att 

de själva fick välja distraktion och uttryckte att den hjälpt dem från att känna sig 

rädda, och var besvikna de gånger som distraktionen uteblivit (Nilsson et al., 2010). 

Författarna till föreliggande studie frågar sig om de positiva effekterna med att barnet 

själv får välja avledande verktyg kan bero både på att barnet får välja det den är 

intresserad av men också på att barnet fått varit delaktig och kunnat påverka en del 

av situationen runt venpunktionen.  

Att använda sig av olika materiella verktyg vid avledningen var något som alla 

sjuksköterskor i föreliggande studie uppgav att de brukar göra. Det som 

sjuksköterskorna använde mest frekvent var att blåsa såpbubblor, de tyckte att det 

var ett bra sätt att avleda barnet och fånga dess uppmärksamhet. Det kunde även ses i 

en kvantitativ studie av Caprilli, Vagnoli, Bastiani och Messeri (2012) där författarna 

ville ta reda på om såpbubblor kunde minska barns rädsla och smärta före, under och 

efter venpunktion. De fann att nivåerna av rädsla och smärta vid alla tre tillfällen var 

lägre hos gruppen barn som fått distraktion via såpbubblor. Det framkom även i 

föreliggande studie att sjuksköterskorna tyckte att avledning med andningsövningar 

kunde vara framgångsrika. Detta har även framgått i en tidigare studie av 

Bagheriyan, Borhani, Abbaszadeh, Miri och Mohsenpour (2012), de genomförde en 

kvantitativ studie för att se om barns smärta vid venpunktion kunde minskas via 

andningsövningar och fann signifikant lägre smärtnivåer hos barnen som fick 

använda andning som distraktion.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie tyckte att en bra avledning för det 

mindre barnet var att bli avledd med att titta på foton på förälderns telefon. I en 

annan studie har författarna påvisat signifikant mindre smärta och rädsla hos barn 

som fått titta på olika distraktionskort under venpunktionen, författarna drog 

slutsatsen att metoden var effektiv på grund av att barnen fokuserade på att titta på 

korten och därför inte tänkte så mycket på venpunktionen (Inal & Kelleci, 2012). 

Författarna till föreliggande studie tänker att det både handlar om avledning med att 

fokusera på bild på telefon eller kort, men även att det i föreliggande studie handlar 
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om trygghet då barnet tittar på egna foton på telefonen, barnet fokuserar då på något 

det känner igen. I studien av Söderbäck (2012) beskrevs att vissa barn väljer att inte 

bli avledda utan i stället ville se vad som hände vid venpunktionen, vilket även 

sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade om.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de känner av hur mycket de 

kan involvera föräldern i avledningen och att venpunktionen blir jobbigare för barnet 

om föräldern är rädd, detta var även något som framkom i studien av Karlsson et al. 

(2014) där sjuksköterskorna beskrev att de känner av vad föräldern kan bidra med, 

men även att de hjälper och guidar föräldrar som har svårigheter att stötta sina barn. 

Sjuksköterskorna i den studien berättade att de först och främst representerar barnen 

och ser till att göra venpunktionen så bra som möjligt för dem, men ibland innebär 

det indirekt att de i stor grad stöttar föräldrarna om de är rädda. I en litteraturstudie 

undersöktes hur rädsla kan minskas hos barn vid vaccinationer visade resultatet att 

det föräldrabeteende som bäst ökade barnens förmåga att hantera situationen var då 

föräldrarna använde humor och avledande samtal vid sticket (Schechter, Zempsky, 

Cohen, McGrath, McMurtry & Bright, 2007). Även i föreliggande studie framkommer 

humor och att skapa en rolig situation som en viktig del i avledningen.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att det krävs extra mycket av 

dem om barn eller föräldrar är oroliga eller rädda inför venpunktionen. De beskriver 

att det ibland kan fungera att backa och prova något annat för att få barnet med sig, 

men ibland måste de trots barnets protester men med förälderns godkännande 

genomföra venpunktionen ändå. Liknande resultat har beskrivits i 

observationsstudien av Söderbäck (2012) där författaren observerade att barn som 

var rädda inför venpunktionen med extra tid och stöd från sjuksköterskan och 

föräldern i många fall till slut kunde acceptera situationen och medverka vid 

venpunktionen. Vissa barn kunde trots den extra tid och stöd som lades på detta ändå 

inte medverka. De var inte heller mottagliga för distraktion utan sjuksköterskan och 

föräldern fick hålla dem mot deras vilja för att genomföra venpunktionen. I vissa fall 

kunde det dock hända att barnet kom av sig om sjuksköterskan stannade upp och 

provade en annan taktik och då till slut medverka kunde acceptera situationen och 

medverka.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att de kände sig stressade och 

pressen ökade när barnet blev ledset och var väldigt rädd. Det var jobbigt när 

föräldern var upprörd eller missnöjd eller när venpunktionen måste utföras mot 
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barnets vilja. Däremot underlättas situationen när sjuksköterskan kan tänka att hon 

gör det för barnets bästa. Sjuksköterskor i en studie av Lloyd, Urquhart Law, Heard 

och Kroese (2008) intervjuades angående hur de upplever att utföra invasiva 

procedurer på barn samt hur de hanterar sina känslor kring detta. De vanligaste 

känslorna kring detta var att sjuksköterskorna blev upprörda eller stressade, vilket 

kunde bero på att barnet eller föräldern hade negativa reaktioner på proceduren. De 

blev påverkade av situationen, dock var känslorna relativt snabbt övergående och 

ingen tog med sig detta hem. Även i denna studie rättfärdigades situationen av att de 

utfört proceduren med barnet bästa i åtanke.  

Författarna till föreliggande studie tyckte att det framkom under intervjuerna 

vilken komplex situation sjuksköterskan står inför i sitt arbete med att genomföra 

venpunktioner på barn. Finnström et al. (2011) beskriver dessa ställningstaganden 

som sjuksköterskans fingertoppskänsla vilket handlar om känslighet och intuition 

hos sjuksköterskan för att göra situationen optimal för barnet. Författarna till 

föreliggande studie funderar om denna känslighet och intuition som beskrivs ovan 

kan förvärvas av sjuksköterskan i och med lång erfarenhet av att jobba med barn.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet bestod av nio erfarna sjuksköterskor på en barnklinik på ett länssjukhus 

i mellersta Sverige. Nio stycken deltagare kan ändå ses som en förhållandevis stor 

urvalsgrupp för att få ett relativt fylligt material med variation av erfarenheter. 

Deltagandet i studien var helt frivilligt, och eftersom alla tillfrågade visade intresse 

och tackade ja direkt kan det ses som att de själva var positivt inställda utan att känna 

att de var tvungna att delta. Det går dock inte att utesluta att de eventuellt kan ha 

känt påtryckningar att delta eftersom de tillfrågades av sina kollegor. En styrka i 

föreliggande studies genomförande var att deltagarna själva fick välja datum, tid och 

plats för intervjun. De fick också välja att göra den på arbetstid. Sju av nio deltagare 

valde att göra intervjun under arbetstid på arbetsplatsen, vilket de upplevde som 

positivt då de inte behövde använda sin fritid för att delta i studien. Dessa intervjuer 

skedde avskilt på en lugn plats på avdelningen eller mottagningen. En nackdel kan 

dock vara att de möjligen kan ha känt sig mer stressade än om de intervjuats i 

hemmet på grund av tankar på arbetsuppgifter som väntade. En annan nackdel kan 

vara att deras anonymitet kunde avslöjats för kollegorna då de gick tidigare eller kom 

senare till arbetspasset. De kunde välja själva om de ville berätta för sina kollegor om 
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de deltog i studien. De två resterande intervjuerna skedde i deltagarnas hem. En 

fördel med att vara i hemmet kan vara att slippa stress från arbetsuppgifter som 

eventuellt väntar, samtidigt kan en nackdel vara att deltagarens fritid används till 

yrkesrelaterade samtal. Alla deltagare i studien var kvinnor, vilket gör att författarna 

funderar kring om resultatet hade sett annorlunda ut om även män deltagit i studien. 

Det fanns dock inga män att tillfråga för tillfället som kunde ingå enligt studiens 

inklusionskriterier. Det var heller inte författarnas intention i föreliggande studie att 

belysa genusperspektiv. Ett alternativ i urvalet till föreliggande studie hade varit att 

chefen fått välja deltagare. På grund av författarnas kännedom om deltagarnas 

erfarenheter, intresse och kunskap togs beslut om att själva välja deltagare och därför 

valdes ett strategiskt urval. Denna typ av urval ökade möjligheterna att få så rika och 

varierade intervjuer som möjligt (Polit & Beck, 2012).  

Valet att göra kvalitativa intervjuer ansågs vara en bra ansats för att få 

innehållsrika och förtydligande svar utifrån föreliggande studies syfte angående 

deltagarens erfarenheter vid en specifik situation (Polit & Beck, 2012). En svaghet 

kan vara att ingen av författarna till föreliggande studie hade någon tidigare 

erfarenhet av att göra intervjuer i praktiken. Det går heller inte att bortse från att 

intervjuerna kan ha förändrats över tid, gällande följdfrågor och att lämna utrymme 

till deltagaren, ju mer erfarenhet och intervjuaren fått. Detta har författarna haft i 

åtanke under intervjuprocessens gång. Det skulle kunna vara en nackdel att vara två 

stycken i en intervjusituation då deltagaren eventuellt skulle kunna känna sig 

granskad eller obekväm i det maktförhållande som då kan uppstå. Kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) användes sedan som inspiration för 

att analysera de transkriberade intervjuerna. Efter genomgång i litteraturen sågs 

kvalitativ innehållsanalys som ett bra sätt att analysera det transkriberade materialet. 

Författarna till studien deltog båda två vid samtliga intervjuer och gjorde 

innehållsanalysen tillsammans, vilket kan ses som en styrka då bägge författarna 

hade samma kännedom och inflytande på materialet till resultatet, vilket även det har 

skrivits tillsammans. Det går inte att bortses från att författarnas egna erfarenheter 

och upplevelser kan ha påverkat analysförfarandet. Det gemensamma arbetet med 

studien uppfattades som gynnsamt eftersom författarna kompletterade och berikade 

varandra med kunskap och erfarenheter samt under arbetets gång respekterade 

varandras åsikter, tankar och synpunkter. Det kan ändå vara en fördel att båda 

författarna är väl förtrogna med venpunktion och arbete med barn. Författarna till 
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föreliggande studie försökt att hålla sig objektiv till materialet vilket ökar studiens 

trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004). De data som inte svarade mot 

syftet i analysförfarandet plockades bort i resultatet, ett exempel var när en deltagare 

började berätta om farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Studiens trovärdighet 

styrks genom att representativa citat från alla deltagare presenteras i resultatet. 

Resultaten i föreliggande studie överensstämmer i mycket med övrig forskning i 

angränsande ämnen, vilket ses som en styrka med studien enligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Resultatet i föreliggande studie skulle eventuellt kunna överföras 

till övriga procedurer där barn kan uppleva smärta och rädsla. Det är upp till läsaren 

att avgöra om resultatet som framkommit i föreliggande studie är överförbart till 

andra liknande företeelser inom barnsjukvård utifrån hur författarna presenterat sitt 

resultat, urval och genomförande (Graneheim & Lundman, 2004). 

 Frågeguiden som användes utvecklades inför studien utifrån litteratur och 

studiens syfte. Samma frågor har ställts till alla deltagare. I materialet saknas 

utförligare resonemang kring vad som händer med barnet och vad sjuksköterskan gör 

efter att venpunktionen är utförd. Detta kan bero på att frågeguiden saknar frågor 

kring detta. Ett par av intervjuerna var relativt korta, men kärnfulla och innehållsrikt 

beskrivande. Då författarna till föreliggande studie själva arbetar på den aktuella 

barnkliniken och känner deltagarna sedan tidigare kan intervjuerna ha påverkats. 

Dels kan deltagarna ha känt en förtrolighet från början och haft lättare att berätta 

utförligt om ämnet, men det går inte heller att bortse ifrån att det fanns en möjlighet 

att deltagarna kände sig granskade i sin yrkeskompetens och därför valde att 

utelämna vissa erfarenheter och upplevelser.  

 

Konklusion och klinisk implikation  

 
Att som sjuksköterska genomföra venpunktion på barn kan innebära att ställas 

inför en komplex situation där sjuksköterskan behöver anpassa sig och fortlöpande 

överväga vilka omvårdnadsåtgärder som skapar de bästa förutsättningarna. Att skapa 

förtroende med barnet är grunden för att övriga omvårdnadsåtgärder ska bli 

framgångsrika för barnet, föräldern och sjuksköterskan själv. Det är viktigt att 

förberedelserna och de avledande strategierna sker på barnets nivå och att 

sjuksköterskan möter barnet i dess livsvärld. Föräldern är viktig för barnets trygghet 

vid venpunktionen och sjuksköterskan involverar föräldern i situationen utifrån 
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dennes förutsättningar. Med erfarenhet har sjuksköterskan förvärvat kunskaper samt 

förmågan att läsa av och anpassa situationen.   

Genom att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder erfarna sjuksköterskor 

använder för att skapa goda förutsättningar kring venpunktion på barn ökar 

möjligheten att denna kunskap kan förmedlas till mindre erfarna sjuksköterskor. 

Föreliggande studie kommer att återapporteras skriftligt till verksamheten där 

studien genomfördes. Utifrån studiens resultat ser författarna ett behov av att 

utveckla en rutin kring hur sjuksköterskan kan lindra rädsla och smärta hos barn i 

samband med venpunktion. Författarna ser även ett behov av ett utökat 

introduktionsprogram när det börjar sjuksköterskor utan erfarenhet av barnsjukvård 

på avdelningen.  

Vidare forskning behövs kring innehållet i introduktionsprogram för nya 

sjuksköterskor inom barnsjukvård. Det kan även vara av intresse att forska kring 

sjuksköterskors erfarenheter av att administrera lustgas eller annan sedering.  

 

Författarnas tack 
 

Författarna önskar slutligen tacka deltagarna för de fina skildringar de bidragit 

med. Dessa skildringar är grunden för hela studien och utan dessa generösa 

berättelser hade resultatet inte blivit lika bra.  
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Brev till verksamhetschef                                                                        Bilaga 2. 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Umeås universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. Vi 

har tänkt genomföra en studie med syfte att undersöka erfarna sjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid venpunktion på barn. Den 

datainsamlingsmetod som vi kommer att använda oss av är intervjuer med 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar på barnmottagning och 

barnavdelning, barnkliniken på X sjukhus. Intervjuerna kan äga rum på deltagarnas 

arbetstid om arbetssituationen tillåter. Magisteruppsatsen kommer vara färdig i juni 

år 2014 och då kommer vi mer än gärna och överlämnar den till dig om det finns 

intresse. 

Vi ber om din formella tillåtelse att genomföra studien på X sjukhus och Barn- och 

ungdomskliniken. Var snäll och svara med mail till någon av  

nedanstående.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Student: Anna Grundström 

Telefon: x 

Mail: x 

 

Student: Sophie Ryd 

Telefon: x 

Mail: x 

 

Handledare: Lena Hägglund 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: x 



 
 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie                                                       Bilaga 3. 

Vi är två sjuksköterskor som nu går Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå universitet. I programmet ingår att vi 

ska genomföra en studie och skriva ett examensarbete/magisteruppsats. Syftet med studien 

är att undersöka erfarna sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid 

venpunktion på barn. Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter för att öka förståelse inom 

detta område.  

 

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en inspelad intervju vid 

ett tillfälle, individuellt och ta ca 30 min. Vid intervjun kommer vi be dig berätta om dina 

erfarenheter. Vi kommer båda två att delta vid intervjutillfället, en av oss kommer att ställa 

frågor och den andra kommer sitta med som observatör. Ditt svar på intervjufrågorna 

kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte att presenteras. 

Materialet kommer att presenteras så att inga enskilda kommer att kunna igenkännas. Att 

delta i intervjun är helt frivilligt och du kan själv när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att uppge anledning. Vi har kontaktat er verksamhetschef och hon har 

samtyckt till att vi kontaktar er för eventuell medverkan i undersökningen.  

 

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Bandet raderas när 

studien är genomförd. Citat från intervjuerna kan komma att presenteras i resultatet, dock 

helt konfidentiellt. Den färdiga studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid 

Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i studien kontaktar vi 

dig för att bestämma tid och plats för intervjun. För mer information är du välkommen att 

kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Anna Grundström     Sophie Ryd    Lena Hägglund  

Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 

Studerande spec. barn    Studerande spec. barn   Handledare 

Institutionen för omvård   Institutionen för omvårdnad Institutionen för omvårdn 

Umeå Universitet    Umeå Universitet   Umeå Universitet 
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1. Kan du berätta om hur länge du har jobbat med barn och om du har en 

vidareutbildning?  

2. Hur gör du för att skapa goda förutsättningar?  

3. Hur upplever du som sjuksköterska att genomföra venpunktion på barn?  

4. Använder du dig av några avledande strategier?  

-Använder du olika strategier för olika åldrar?  

-På vilket sätt har du fått kunskap, hjälp eller utbildning om avledande 

strategier?  

5. Hur tänker du kring föräldrarnas medverkan?  

6. Hur tänker du kring barnets placering vid venpunktion?  

7. Har du förslag på några andra sätt för att skapa goda förutsättningar? 

8. Är det något annat som du vill tillägga i samtalet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Svarstalong om deltagande i intervjustudie                                   Bilaga 5. 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien sjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid venpunktion på barn. Jag ger även 

författarna min tillåtelse att kontakta mig vid eventuella frågor efteråt. Jag är 

medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange anledning.  

 

 

Svarstalong fylles i och ges till författarna vid intervjutillfället.  

 

 

 

 

 

Datum  

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer för personlig kontakt av författarna 

 

 

 


