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Abstrakt 

 Icke- farmakologiska metoder används vid all typ av smärta på barn. Syftet med 

studien var att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att använda icke-farmakologiska 

metoder för att minska procedursmärta hos barn. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes 

med 10 barnsjuksköterskor och bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade 

att barnsjuksköterskans förhållningssätt och föräldrarnas stöd var betydelsefullt, att metoden 

behövde anpassas efter situation, att barnsjuksköterskan upplevde utveckling i arbetet och att 

hinder förekom för att använda icke- farmakologiska metoder. Slutsatsen var att icke- 

farmakologiska metoder var användbara för att minska procedursmärta hos barn. Mer 

forskning behövs inom området samt att nuvarande kunskaper görs mer tillgängliga. 

 

Nyckelord: ”barnsjuksköterskor”, ”erfarenheter”, ”icke- farmakologiska metoder”, 

”smärtsamma procedurer”, ”barn” 
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Abstract 

 Non-pharmacological methods are used in all types of pain in children. The aim of the 

study was to describe pediatric nurse´s experience of using non-pharmacological methods to 

reduce procedural pain in children. Ten interviews with pediatric nurses were analyzed using 

content analysis. The findings showed that pediatric nurses´ attitudes and parental support 

was important, the method was adapted to the situation, pediatric nurses experienced 

development in their work although obstacles existed to use non-pharmacological methods. It 

was concluded that non-pharmacological methods were useful in reducing procedural pain in 

children. More research is needed in the area and that current skills are made accessible. 

 

Keywords: ” pediatric nurse ”, ”experience”, ”non- pharmacological methods”, ”procedural 

pain”, ”child” 
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 Förr hävdades det att barnet inte upplevde smärta eftersom deras smärtsystem ansågs 

outvecklat och att barnet tolererade mer smärta än vuxna. Det antogs även att barnet inte hade 

något minne av smärta. Även rädsla för beroende och bieffekter av farmaka ledde till att 

barnets smärta underbehandlades (Ljungman & Lundeberg, 2012, s. 141). Forskning kring 

smärtbehandlingen av barn har de senaste 15 åren tilltagit (Olsson & Jylli, 2001, s. 23). Barn 

kan uppleva smärta av olika skäl, exempelvis på grund av skada, operationer, sjukdom eller 

procedurer. Procedursmärtan hos barnet är ofta intensiv och underbehandlad (Ljungman & 

Lundeberg, 2012, s. 141-142, 148, 145). 

 Med procedursmärta menas alla medicinska åtgärder som kan orsaka smärta, ångest 

eller stress (Reid, Twycross & Tuterra, 2014, s. 246). Nålsättning, postoperativ smärta samt 

sjukdomsrelaterad smärta är de vanligaste källorna till smärta hos barn (Walco, 2008). Walco 

(2008) beskriver vidare att det är den upplevda kvalitén av tidigare procedurer som påverkar 

smärtan, istället för antalet genomförda procedurer. Om barnet har erfarenhet av smärta vid 

tidigare procedurer finns det risk för att smärtan och oron ökar vid påföljande procedur 

(Millera, Rodgerb, Bucoloc, Greerd & Kimblea, 2010; Walco, 2008). Matthews och Malcolm 

(2007) beskriver i sin studie om barn och smärta, att den mest effektiva metoden för att 

minska smärta sker genom att kombinera farmakologiska och icke- farmakologiska metoder. 

Caty, Tourigny och Koren (1995) beskriver att icke- farmakologiska metoder innefattar ett 

antal strategier vid smärtlindring där inte läkemedel används. Dessa strategier ger barnet makt 

över situationen och kan leda till att barnet kan hantera smärtan bättre.  

 I en studie av He et al. (2010) om sjuksköterskors användning av icke-farmakologiska 

metoder på barn med postoperativ smärta, visade resultatet att ökad kunskap om 

smärthantering hos barn signifikant ökade användningen av icke- farmakologiska metoder för 

att lindra smärta hos dem. De interventioner som användes mer efter utbildning var 

framförallt kognitiv beteendeterapi, som till exempel bildspråk och positiv förstärkning, samt 

fysiska metoder såsom värmereglering, massage och anpassat kroppsläge. Resultatet i He et 

als. (2011) studie av användningen av icke- farmakologiska metoder på barn med 

postoperativ smärta, visar att yngre sjuksköterskor med kortare utbildningsnivå och mindre 

arbetslivserfarenhet använder sig av icke- farmakologiska metoder i mindre utsträckning för 

att lindra smärta. Casey (2011) beskriver att sjuksköterskan i första hand är ansvarig för 

skattning och behandling av smärta. För det krävs kunskap om smärtans fysiologi, 

smärtskattningsskalor, icke- farmakologiska- och farmakologiska metoder. 
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Bakgrund 

Barn och smärta 

 Forskning visar att smärtsystemet utvecklas och fungerar redan under fostertiden och 

att tidig vävnadsskada under kritiska utvecklingsperioder kan leda till skada på smärtsystemet 

och bestå upp i tonåren (Walco, 2008). Smärtupplevelsen hos barn består av flera dimensioner 

såsom biologiska-, psykologiska- och sociala faktorer. Till de biologiska faktorerna räknas 

bland annat ålder och temperament, de psykologiska faktorerna utgörs av exempelvis rädsla 

och tidigare erfarenheter och de sociala faktorerna kan påverkas av kultur och kön (Twycross 

& Williams, 2014, s. 37). I en studie om sambandet mellan barns smärtrelaterade beteende 

och venpunktioner av Bournaki (1997) beskrivs hur temperamentet påverkar smärt-

känsligheten hos barn. Högre smärtnivå kan upplevas hos yngre känsliga barn med stark 

rädsla. I en studie av von Baeyer, Marche, Rocha och Salmon (2004) beskrivs hur barnets 

minne av smärta kan påverka upplevelsen av framtida smärtsamma procedurer och det kan 

leda till att barnet upplever sjukvården negativt.  

 Nyfödda barn känner mer smärta än äldre barn och vuxna. Det beror på att det 

nedåtgående smärthämmande systemet är mindre utvecklat. Hos äldre barn kan oro och rädsla 

i samband med smärta öka smärtöverföringen (Casey, 2011). Om procedursmärta inte 

behandlas effektivt kan det leda till att barnet upplever onödigt lidande under själva 

proceduren, samt att det kan ge skadliga effekter på smärtresponsen och kroppens 

smärtsystem på lång sikt (Walco, 2008). Om inte smärtan behandlas effektivt ökar 

frisättningen av smärtstimulerande ämnen och hormoner. Detta kan leda till ökad skada, 

infektioner, försämrad sårläkning, längre sjuklighet och i vissa fall ökad dödlighet. 

Långtidseffekter av bestående smärta kan också uppkomma i form av psykosociala 

beteendeförändringar och starkare reaktioner på smärta senare i livet (Ljungman & 

Lundeberg, 2012, s. 141-142). Trots detta visar forskning att barn underbehandlas för smärta 

på bland annat akutmottagningar. Det beror till exempel på svårighet att kommunicera med 

barnet och att objektivt kunna skatta deras smärtnivå (Peebles-Kleiger, 2000; Dougherty, 

2005).  
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Icke-farmakologiska metoder 

 För att minska smärta hos barn vid procedurer kan icke- farmakologiska metoder 

användas som komplement till farmakologiska metoder. Icke- farmakologiska metoder är 

användbara vid all typ av smärta, eftersom de är lätta att använda. De ger inte bieffekter och 

är billiga att använda (Matthews & Malcolm, 2007). Icke- farmakologiska metoder antas 

aktivera ”gate control” mekanismen (Twycross & Stinson, 2014, s. 92, 98). Genom ”gate 

control” mekanismen blockeras nociceptiva smärtimpulser från att transporteras upp i 

ryggmärgen (Bentley, 2014, s. 28). Beroende på barnets ålder kan olika icke- farmakologiska 

metoder användas för att minska upplevelsen av smärta (Baulch, 2010). Reid et al. (2014, s. 

261) poängterar att det är betydelsefullt att ta hänsyn till om barnet har någon favoritstrategi 

som varit framgångrik vid smärtsamma procedurer. Om så är fallet, bör dessa strategier 

användas. 

Fysiskt stöd 

 Värme och kyla är vanliga sätt att fysiskt lindra smärta. Genom att låta barnet 

exempelvis äta glass och dricka vatten kunde smärtan lindras hos barn som hade genomgått 

tonsillektomi (Idvall, Holm & Runeson, 2005). Kyla är också en användbar terapi för att 

minska smärta vid venpunktion och injektioner (Twycross & Stinson, 2014, s. 88).  

Känslomässigt stöd 

 Om barnet får ha en förälder eller vårdpersonal närvarande vid procedurer och inte 

behöver vara ensam lindras smärtan. Positiv förstärkning kan också användas för att minska 

upplevelsen av smärta, genom att se det positiva av proceduren och vad effekten kan bli 

framöver (Idvall et al., 2005). Känslomässigt stöd kan bestå i att föräldern låter barnet sitta i 

sin famn, tröstar det och spenderar mer tid med det under och efter smärtsamma procedurer 

(Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Halonen, 2003). 

Distraktion  

 Distraktion är en enkel strategi att använda för att få barnet att hantera smärta. Genom 

att låta föräldrarna hjälpa till att distrahera barnet, kan barnet uppleva mindre smärta och 

ångest under smärtsamma procedurer. Aktiva distraktionsmetoder är mer effektiva än passiva, 

men båda gör att barnet fokuserar på distraktionen istället för smärtan (Twycross & Stinson, 

2014, s. 92). Vid distraktion kan smärtan avledas från proceduren genom att barnet 

exempelvis tittar på tv, pratar, läser eller tänker på någonting annat (Idvall et al., 2005). Andra 
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exempel på distraktion är att blåsa såpbubblor, ”guided imagery programs”, virtuell reality 

och hypnos (Brunsson, 2007). Guided imagery är en teknik som kan användas på barnet för 

att leda in dem på ett ämne som de tycker om och därigenom hamna in i ett transtillstånd som 

påminner om hypnos. Här gäller det att få barnet att leva sig in i en fantasi (Olsson, 2001, s. 

243). I en studie av Downey och Zun (2012) visade resultatet att tecknad film gav bra effekt 

på smärta hos barn i åldrarna 3 till 5 år som genomgick smärtsamma procedurer på en 

akutmottagning. I en studie av Millera et al. (2010) framkom det att multimodal distraktion 

(MMD) reducerar smärtan mer än vanlig distraktion eller tv-spel hos barn med brännskador 

som genomgår medicinska procedurer. MMD är en plattform, som till skillnad från vanliga 

tv-spel, är fristående och kan användas med en hand.  

 Musikterapi är en annan icke- farmakologisk metod som visat sig vara effektiv för att 

minska smärtintensiteten hos barn som genomgått lumbalpunktion vid cancer samt hos barn 

som genomgått venpunktion (Nguyen, Nilsson, Hellström & Bengtson, 2010; Caprilli, 

Anastasi, Grotto, Scollo Abeti, & Messeri, 2007). Musikterapin kan vara både aktiv, det vill 

säga att barnet deltar själv, eller passiv genom att låta barnet lyssna på musik (Twycross & 

Stinson, 2014, s. 97). Avslappning kan också användas till barn för att lindra smärta. Genom 

att barnet får vila eller sova under proceduren kan de uppleva mindre smärta (Idvall et al., 

2005). Med avslappning kan spänningen i kroppen minskas och ett lugn uppnås. Andra 

exempel på avslappnande metoder kan vara att hålla barnet i en avslappnad position eller 

genom att försöka få barnet att slappna av i musklerna (Twycross & Stinson, 2014, s. 98). 

Förberedande information 

 Idvall et al. (2005) visar att det är betydelsefullt att barnet och föräldrarna får 

förberedande information om proceduren för att de ska veta vad de kan förvänta sig när det 

gäller smärta och vilka metoder som finns för att lindra smärtan. Enligt Olsson (2001, s. 242) 

kan oro inför en procedur försämra hämningen av ingående smärtsignaler. Därför är det av 

stor vikt att minska denna oro genom information till både barnet och föräldrarna. Barn i 

yngre ålder, som är mindre mottaglig för information, behöver istället få en positiv inställning 

till personalen inför proceduren. Förberedelse genom lek har också visat sig ha god effekt på 

framförallt ångest och oro inför procedurer. Resultatet från Kolk, van Hoof och Fiedeldij 

Dops studie (2000) visade att förberedande information kunde ge realistiska förväntningar 

samt förebygga smärta orsakat av venpunktioner hos barnet både före och under proceduren. 
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Skapandet av en trygg miljö  

 Skapandet av en bekväm miljö kan lindra smärta hos barn som genomgår smärtsamma 

procedurer. Ljus, ljud och separation från exempelvis favoritleksak är faktorer i miljön som 

kan påverka barnet negativt. Genom att bland annat anpassa ljus, temperatur och minimera 

ljudnivån kan sjuksköterskan skapa en bekväm miljö för barnet (Wiroonpanich & Strickland, 

2004). Young (2005) rekommenderar i sin studie användandet av behandlingsrum vid 

procedurer och att barnets egen säng/rum ska vara en trygg plats för denne. 

 

Barnsjuksköterskans roll 

 Sjuksköterskan är enligt ICN:s etiska kod förpliktad att förebygga och lindra lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Barnsjuksköterskan har enligt Kompetensbeskrivning 

för barnsjuksköterska (Sjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008, s. 7, 10) fördjupade kunskaper om barns utveckling, behov och 

omvårdnad samt arbetar för att anpassa undersökningar och behandlingar för barnet utifrån 

barnets utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Barnsjuksköterskan ska vara ett stöd för 

barnet vid provtagningar och undersökningar, delta i omvårdnaden före och efter provtagning 

samt smärtlindra barnet i samband med procedurer. Stapelkamp, Carter, Gordon och Watts 

(2011) anser att sjuksköterskan i varje kontakt med barn bör vara medveten om att smärta kan 

förekomma hos dem. Walco (2008) menar att det inte är etiskt försvarbart att som 

vårdpersonal inte behandla procedursmärta och att smärta inte får ignoreras. 

 Forskning visar att det finns evidens för att icke- farmakologiska metoder har effekt 

på smärta hos barn i samband med smärtsamma procedurer. Däremot finns lite forskning om 

sjuksköterskans erfarenheter av att använda sig av icke- farmakologiska metoder på barn. 

Ännu mindre forskning finns kring barnsjuksköterskans erfarenheter av användandet av icke- 

farmakologiska metoder. Eftersom smärtlindring är ett av sjuksköterskans centrala 

ansvarsområden är det angeläget att undersöka i vilken utsträckning och hur barn-

sjuksköterskor använder sig av icke- farmakologiska metoder för att lindra smärta hos barn. 

 Syftet med studien är att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att använda icke-

farmakologiska metoder för att minska procedursmärta hos barn. 
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Metod 

 En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att få förståelse för deltagarnas 

livserfarenhet genom deras berättelser (Polit & Beck, 2008, s. 17). Enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 6-7) används kvalitativ forskning när erfarenheter och känslor ska studeras. 

Genom kvalitativ forskning får individen själv berätta med egna ord om situationen och 

därigenom kan fylliga berättelser erhållas av ett fenomen. Induktiv ansats användes för att dra 

slutsatser från individens erfarenheter. Polit och Beck (2008, s. 95) beskriver att induktiv 

ansats används i kvalitativa studier för att dra allmänna slutsatser från observationer eller 

fenomen genom att studera ett visst mönster hos deltagarna. Strukturen i arbetet har utgått 

från anvisningar i Journal of Pediatric Nursing samt sjätte versionen av The American 

Psychological Association style (APA-stilen). 

 

Procedur och urval 

 Innan studien startades presenterades den muntligt och skriftligt för verksamhets-

chefen och enhetscheferna på de berörda avdelningarna. Skriftligt samtycke erhölls av 

verksamhetschefen innan intervjuerna påbörjades. Skriftlig information till deltagarna 

lämnades till enhetscheferna för distribution. Då författarna arbetar på samma barnklinik som 

deltagarna genomfördes ett bekvämlighetsurval där enhetscheferna fick i uppdrag att tillfråga 

personalen om deltagande i studien, för att författarna inte skulle påverka studiens resultat. 

Alla inkluderade deltagare skulle vara vidareutbildade barnsjuksköterskor samt arbeta på 

barnklinik vid ett länssjukhus i norra Sverige. Dessutom skulle enhetschefen tillfråga 

deltagare med både lång och kort erfarenhet av yrket. Totalt tillfrågades 12 barn-

sjuksköterskor, varav 2 tackade nej till deltagande i studien. Respektive enhetschef 

kontaktade författarna när de hade erhållit frivilliga deltagare till studien. Enhetscheferna 

förmedlade efter godkännande från deltagarna telefonnummer till författarna, så att de kunde 

boka in tider för intervjuer. Bokning av intervjuer skedde löpande under 3 veckor. Deltagarna 

fick själva välja lämpligt datum och tid. 

 Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 141) kan bekvämlighetsurval hjälpa forskaren 

att besvara syftet genom att välja deltagare som är lätta att få tag i och som kan vara 

användbara i studien. Intervjuer genomfördes med tio kvinnliga barnsjuksköterskor i 

åldersintervallet 32-63 år. Deltagarna hade varit verksamma som barnsjuksköterskor mellan 

2-33 år.  
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Forskningsetiskt övervägande 

 Ingen etikprövning genomfördes eftersom studien riktades till personal inom 

barnsjukvården. Både muntlig och skriftlig information om studien gavs till deltagarna innan 

intervjuerna påbörjades. Informationsbrevet (bilaga 1) innehöll en kort presentation av 

studiens syfte. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. I informationsbrevet beskrevs även 

att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och raderas efter att studien avslutats. De fick 

även ge ett skriftligt samtycke till deltagandet innan intervjuerna påbörjades. De inspelade 

intervjuerna samt det transkriberade materialet bearbetades enbart av författarna för att 

garantera deltagarnas konfidentialitet.  

 

Datainsamlingsmetod 

 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla data som behövdes 

samtidigt som den gav deltagaren möjlighet att berätta öppet om ämnet (Polit & Beck, 2008, 

s. 394). En frågeguide som täckte syftet användes och innehöll 16 frågor (bilaga 2) av både 

öppen och sluten karaktär. De inledande frågorna gav deltagarna möjlighet att skapa en 

kontakt med författarna innan frågor kring själva syftet ställdes. Flera av frågorna var öppna 

för att uppmuntra deltagarna att berätta om sina erfarenheter av icke-farmakologiska metoder 

på barn vid procedursmärta. Utöver frågeguiden ställdes även följdfrågor under intervjuns 

gång, exempelvis: ”På vilket sätt då?” eller ”kan du utveckla det?”. Frågeguiden användes 

som ett underlag vid intervjun och anpassades efter svaren från den enskilde deltagaren. I 

slutet av varje intervju fick deltagaren möjlighet att berätta om det var någonting ytterligare 

som de ville berätta om innan intervjun avslutades.  

 

Tillvägagångssätt 

 Intervjuerna genomfördes under arbetstid och i rum i anslutning till arbetsplatsen. Vid 

två tillfällen avbröts intervjun av telefonsamtal eller att annan personal kom in i rummet. 

Båda författarna deltog vid alla intervjuer. Den ena författaren ansvarade för intervjun och 

den andra författaren ansvarade för tekniken, samt kunde ställa följdfrågor och avläsa 
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intervjudeltagarens kroppsspråk. Författarna turades om att intervjua deltagarna. En 

pilotintervju genomfördes för att kunna granska frågeguidens användbarhet gentemot syftet 

samt för att kontrollera tekniken. Pilotintervjun transkriberades och granskades sedan 

tillsammans med handledaren. Innehållet i pilotintervjun motsvarade syftet med studien och 

kunde därmed inkluderas i analysen. För att säkerställa inspelningen av intervjuerna spelades 

de in av båda författarna. Intervjuerna varade mellan 32 till 46 minuter. Intervjuerna 

genomfördes under en fyra veckors period och varje intervju transkriberades direkt efteråt av 

båda författarna tillsammans för att ingen information från intervjun skulle gå förlorad. 

 

Innehållsanalys 

 En kvalitativ innehållsanalys användes i studien för att analysera innehållet i 

berättelsen och till att ta ut essensen ur denna (Polit & Beck, 2008, s. 517). Holloway och 

Wheeler (2010, s. 281) beskriver att denna metod är systematisk, strukturerad och under 

processen går forskaren fram och tillbaka mellan analysen och det insamlade materialet. 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) och Graneheim och Lundman (2004) används den 

kvalitativa innehållsanalysen för att beskriva de uppenbara och synliga delarna av innehållet 

utan egen tolkning av berättelsen. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att den 

kvalitativa innehållsanalysen kan innehålla en viss tolkning av texten. 

 

Analysprocess 

 Analysen har influerats av Graneheim och Lundmans (2004) modell av kvalitativ 

innehållsanalys. Varje inspelad intervju transkriberades ordagrant till varsin analysenhet. 

Pauser, kroppsspråk och ljud transkriberades ner för att få ett rikt och rättvist material. 

Transkriberingen genomfördes tillsammans av båda författarna för att inte missa någon del av 

intervjun. Analysarbetet började med att båda författarna läste igenom alla analysenheter flera 

gånger för att få en helhetsbild av det insamlade materialet. Meningsenheter som svarade mot 

syftet valdes ut ur materialet och försågs med nummer för att kunna återfinnas i 

originalintervjun. En meningsenhet består enligt Graneheim och Lundman (2004) av en 

kombination av ord med en central innebörd. Meningsenheterna kondenserades sedan ner till 

mindre textenheter med bibehållen kärna. Enligt Down-Wamboldt (1992) utgör 

kondenseringen den viktigaste delen av analysarbetet. Textenheterna kodades, det vill säga 
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textenheterna sorterades in under olika ämnen och fick en etikett (Graneheim & Lundman, 

2004). Koder med liknande innehåll sammanfördes för att sedan skapa underkategorier. 

Underkategorierna jämfördes, abstraherades och bildade kategorier med liknande innehåll. 

Kategorierna skulle kunna besvara frågan vad? och vara så pass smala att de utesluter 

varandra. Det innebär att varje kondenserad textenhet endast skulle kunna passa in under en 

kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 191). Exempel på tillvägagångssätt i den 

kvalitativa innehållsanalysen visas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Exempel på kvalitativ innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Sammanförda koder 

3:35 sen kan man ju också 

jobba med miljön rätt 

mycke..rumsmiljön vars man 

håller till..e en trevlig lugnande 

rumsmiljö..kan ju..va väldigt 

avledande jämfört med ett vitt 

sterilt rum 

kan jobba med miljön 

vars man håller till..en 

trevlig lugnande 

rumsmiljö kan va 

avledande jämfört med 

ett vitt sterilt rum 

Anpassa miljön 

 

att skapa en trygg miljö 

 

1:79 Medan lite större barn är 

lättare att kommunicera o få ett 

samtal. Det är ju knappast ja 

sätter en tonåring å blåsa 

såpbubbler (skrattar).  

Medan större barn är 

lättare att kommunicera. 

Det är knappast ja sätter 

en tonåring å blåsa 

såpbubbler 

Åldersanpassad 

metod 

 

att anpassa avledning utifrån 

barnets ålder 

 

8:23 de är ju 

utvecklingsmässigt 

asså…hm..om dom har nån 

mental..hm..utvecklingsstörning 

å sånt dära så är de ju är de ju 

inte alltid de går att att 

kommunicera på de sättet som 

man skulle önska.. 

De är 

utvecklingsmässigt…om 

dom har utvecklings-

störning är de inte alltid 

de går att kommunicera 

på de sättet som man 

skulle önska 

Funktionshinder 

 

att barnets funktionshinder 

påverkar 

 

 

Resultat 

 Analysen resulterade i 5 kategorier och 14 underkategorier som presenteras i tabell 2. 

Varje kategori med tillhörande underkategorier redovisas mer utförligt nedan med tillhörande 

citat från intervjuerna, vilka beskriver barnsjuksköterskans erfarenhet av att använda icke-

farmakologiska metoder för att minska procedursmärta hos barn. 
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Tabell 2: Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Barnsjuk- 

sköterskans 

förhållningssätt 

Metoden 

anpassas 

utifrån 

situation 

Föräldrarnas 

stöd  

 

Utveckling i 

arbetet 

 

Hinder att 

använda icke-

farmakologiska 

metoder 

Under-

kategorier 

att 

uppmärksamma 

barnet 

 

att förbereda 

proceduren 

 

 

att använda 

distraktion 

 

att avleda 

barnet utifrån 

ålder 

 

att använda 

fysiska metoder 

 

att använda 

positiv 

förstärkning 

 

att kombinera 

metoder 

 

att använda 

känslomässigt 

stöd 

 

att göra 

föräldrarna 

delaktiga i 

processen 

 

att inge trygghet 

hos föräldrar 

 

 

att 

vidareutveckla 

sin kunskap 

 

att 

motiveras i 

mötet med 

barnet 

 

att utvecklingen 

inom vården har 

gått framåt 

att uppleva hinder 

vid procedurer 

 

 

 

Barnsjuksköterskans förhållningssätt 

 Majoriteten av barnsjuksköterskorna beskrev betydelsen av att uppmärksamma barnet 

genom att bland annat se barnets behov och låta barnet vara delaktig i proceduren. Några av 

barnsjuksköterskorna upplevde också att barnets självförtroende ”växte” av lyckade 

provtagningar. Även förberedelser av proceduren uppgavs vara av stor vikt vid användning av 

icke- farmakologiska metoder i samband med smärtsamma procedurer.  

Att uppmärksamma barnet 

 Flera av barnsjuksköterskorna berättade hur de försökte bygga upp ett förtroende till 

barnet för att skapa trygghet och minska rädslan. Barnsjuksköterskorna upplevde att det var 

betydelsefullt att skapa ett bra första möte med barnet för att kunna bygga upp en relation. 

Några uppgav också betydelsen av att se barnets behov och uppmärksamma deras rädsla.  

 ”men...ja jobbar hårt på att gå in först till patienten å sälja in mej å sen kommer ja å 

 är elak så då kanske dom kommer ihåg den där första (skrattar)…gången ja var 

 där...”          (Deltagare 8) 

 

 Genom att ge barnet tid kunde ett förtroende skapas och det blev lättare att få med 

barnet i proceduren upplevde några av barnsjuksköterskorna. Någon barnsjuksköterska 

beskrev att den tid som hon gav barnet nu vann hon på i långa loppet. Andra berättade att det 
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var av stor vikt att låta barnet få kontroll över situationen och få vara med och bestämma vid 

proceduren.  

 ”…om man då tar nålsättning som exempel man slår på akvariet föräldrarna säger jo 

 men titta på mej men dom visar det så tydligt alltså att dom vill se vad som händer o 

 det kanske är ett sätt att bli lugnare många gånger att dom vill…dom vill va me o då 

 är de ju viktigt att dom…att dom får vara de då kanske...i den mån det går…”  

          (Deltagare 5) 

 

 Att vara ärlig och inte ljuga ansågs av flera barnsjuksköterskor utgöra grunden i 

förhållningssättet vid smärtsamma procedurer och vid användningen av icke- farmakologiska 

metoder. Att hålla sig till sanningen beskrev någon barnsjuksköterska vara angeläget eftersom 

lögner ledde till att barnets tillit till personalen försvann. 

 ”Så under tiden man…gör allt de här kringplocket...då ä ja nu ä ja klar nu ska ja 

 mäta å se om du har nå blodådrer eller muskler eller om man...å…de känn asså vara 

 ärlig å  säga: gummibandet kommer att kännas de kommer du att tycka gör ganska 

 ont! Sen kommer du inte å känna nånting sen!”    (Deltagare 4) 

 

 Mer än hälften av barnsjuksköterskorna beskrev hur glada och förvånade barnen blev 

efter en lyckad provtagning och att en lyckad första procedur underlättade kommande 

procedurer.  

 ”...en flicka med downs syndrom som…var jätteorolig å så satte ja på den där filmen 

 då var de så där Öh! Tummarna upp! (sätter upp båda tummarna i luften) å jätteglad 

 blev hon…”         (Deltagare 6) 

 

Att förbereda proceduren 

 Majoriteten av barnsjuksköterskorna ansåg att det var betydelsefullt att ge 

förberedande information vid användning av icke- farmakologiska metoder för att minska 

procedursmärta hos barnet. Genom att ge förberedande information till barnet och föräldrarna 

uppstod inga oväntade överraskningar och informationen upplevdes lugna dem och skapa 

trygghet. Föräldrarna fick också en större förståelse för hur deras barn skulle kunna komma 
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att reagera vid proceduren. Några av barnsjuksköterskorna upplevde att tonåringar hade ett 

större behov av information för att få kontroll över situationen. Några barnsjuksköterskor 

uppgav att de alltid gav förberedande information inför procedurer via tolk till familjen när de 

inte behärskade svenska språket. Anpassning av information efter ålder och intresse ansågs 

vara angeläget av de flesta barnsjuksköterskorna för att barnet skulle få förståelse och för att 

kunna avdramatisera situationen. 

 ”…ja hade en flicka som var orolig från början men när man hinner ta de lugnt å ja 

 men visa alla grejerna å ja satte stasbandet på mej själv å visade att de inte var nån 

 fara å ja visade slangen å ja visade att man kunde ta bort nålen som fanns att kasta 

 den å då försvann mycke…jaha...för hon hennes bild va att nålen...eh…sitter i handen 

 för så pra hade mamman pratat att du ska få en nål i handen å…d…där i när man to 

 ja visa praktiskt att så att ja dra bort den här nålen å då är de den här mjuka slangen 

 å då vart de som…jaha lite lugn man såg lugnet...så…så ja tror mycke på de där visa 

 grejerna så att de inte blir en överraskande situation…”  (Deltagare 8) 

 

 Att anpassa och skapa en trygg miljö för barnet menade flera barnsjuksköterskor ledde 

till att barnet slappnade av under proceduren. Flera barnsjuksköterskor beskrev hur de valde 

att använda behandlingsrummet vid procedurer och att i största mån försöka undvika att 

genomföra proceduren i barnets rum för att låta rummet vara deras trygga plats. Några av 

barnsjuksköterskorna beskrev också vikten av att inte bli störd under proceduren, eftersom de 

inte ville riskera att tappa barnets koncentration och trygghet och därmed vara tvungna att 

börja om från början. Samarbete med andra personer ansåg majoriteten vara betydelsefullt i 

förberedelsen inför en procedur. Flera berättade att de arbetade i team och tog hjälp av sina 

kollegor, men även av andra yrkesgrupper, som till exempel personal från lekterapin och 

psykolog, när barnet hade extrem stick- och/eller sjukhusrädsla. Ett gott samarbete med barnet 

ansågs också betydelsefullt, till exempel när äldre barn skulle få ventrikelsond, fick de hålla i 

ett vattenglas och dricka samtidigt som proceduren genomfördes. 

 En del av barnsjuksköterskorna betonade vikten av att inte vela som personal utan 

vara bestämd och ta kontroll över situationen, för att inte barnet skulle bli mer stressat. Några 

barnsjuksköterskor beskrev att de var måna om att inte förlänga proceduren längre än 

nödvändigt. De ansåg också att det var angeläget att avsluta det de påbörjat och att inte fråga 

barnet om de ville ta prov eller inte.  
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 ”...man måst ju förklara nu blir de så här! Å så gör man de! Man lägger ner krutet 

 efteråt…eh…nu är de ju inte riktigt de i frågan men ändå...att så här gör vi å vi gör de 

 nu! Så man inte då står en halvtimme å försöker avleda avleda avleda man måst 

 komma till skott! Å så ta snacket efteråt de e ja också helt övertygad om att de är så 

 man måste jobba! Annars stressar man upp dom…”   (Deltagare 4) 

 

Metoden anpassas utifrån situation 

 Alla barnsjuksköterskor beskrev att de använde distraktion vid smärtsamma 

procedurer, såsom avledande samtal, tekniska hjälpmedel, musik, leksaker med mera. De 

flesta uppgav att de anpassade de icke-farmakologiska metoderna efter barnets ålder, mognad 

och intresse. Kombinationen av icke- farmakologiska metoder med farmaka upplevde flera 

barnsjuksköterskor gav bra smärtlindring för barnet. 

Att använda distraktion 

 De flesta barnsjuksköterskorna försökte avleda med hjälp av samtal. Samtalen 

användes för att få barnen att tänka på något annat än proceduren. Barnsjuksköterskorna 

försökte hitta intressanta samtalsämnen för barnet att tala utifrån. Det kunde vara samtal kring 

intressen, teveprogam, kompisar, skola eller dagis.  

 ”men det kan börja redan när man hämtar barnet i väntrummet att man kollar läget, 

 hur är det här? Jaa det är lite spänt säger mamman å då börjar man å tjollra bort å 

 fråga å beroende på ålder och mognad…öh...jaa...mycke prat att försöka prata om om 

 andra saker än provtagningen.”     (Deltagare 2) 

 

 Ett fåtal av barnsjuksköterskorna berättade även hur de använde humor som 

avledning; 

 

 ”å så brukar ja ofta skoja om att arm att man att vi måste hålla fast armen för annars 

 kanske den springer iväg annars kanske den (skrattar) din arm hoppa hoppar lös å 

 springer hem jaa (skrattar) å de kan en del tycka är roligt en del tycker inte alls de är 

 nå kul (skrattar). Därför måste vi hålla fast den.”    (Deltagare 6) 

 

 Tekniska hjälpmedel i form av film, tv, ipad, mobiltelefon och dator användes av 

många barnsjuksköterskor för att avleda barnet vid proceduren. Dessa hjälpmedel var till 
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hjälp för att få barnet att fokusera på något annat. Några av barnsjuksköterskorna berättade att 

det var vanligt att föräldrarna hade med sig en ipad eller mobiltelefon som barnet fick 

använda. 

 ”å sen kom ja på att man kan spela en film på…vi har ju datorn då kan man använda 

 sej av you tube å sätta på den hära eftersom vi har målat vårat rum med fiskar så 

 tycker ja de passar bra å sätta den här (sjunger) ”Havet är djupt, havet är djupt” å 

 för en del har ju de funka jättebra å sätta på å så kan man ju fråga: Vad tycker du 

 om? Åså kanske dom tycker om ”Cars” eller nånting då kan man ju sätta på en liten 

 snutt av de å…en del blir glada av...bara så där å lever upp...man glömmer lite de 

 man ska göra…”       (Deltagare 6) 

 

 Även leksaker som exempelvis handdockor, bilar, böcker, speldosor och akvarium 

användes av majoriteten av barnsjuksköterskorna för att distrahera barnet liksom att låta 

barnet leka med provtagningsmaterialet innan proceduren. Att sjunga för barnet var något 

som flera barnsjuksköterskor gjorde för att avleda och som även upplevdes fungera på barn 

som inte behärskade svenska språket. Framförallt användes såpbubblor som avledning. 

 ”å till slut så fick vi barnet att börja skratta till och med och blåsa bubblorna för de 

 var ju som…dom sprack ju när dom blåste (skrattar).”  (Deltagare 1) 

 

 Några barnsjuksköterskor försökte minska sikten för barnet genom att be föräldrarna 

skymma insticksstället med armen. De undvek också att visa nålen för barnet, eftersom de 

upplevde att en del var rädda för den. Flera barnsjuksköterskor tog hjälp av miljön för att 

avleda barnet. De bad barnet titta på väggarna i provtagningsrummen efter fiskar eller 

nyckelpigor som smitit iväg. Någon barnsjuksköterska beskrev miljöns påverkan på 

nedanstående sätt; 

 ”för barn som är på sjukhuset första gången så är de ju en en skrämmande å ny miljö 

 och så länge dom inte har ehh magsjuka å sånt så försöker man ju ta ut dom i 

 behandlingsrummet för att deras egen sal ska vara liksom fridfullt ställe där de inte 

 händer såna saker att göra skillnad. Ehh men nog har den säkert en asså 

 påverkan...behandlingsrummet är ju jätte mysigt.”    (Deltagare 10) 
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 Visualisering var en annan metod som några av barnsjuksköterskorna använde sig av 

för att få barnet att slappna av och tänka på något annat och hur föräldern togs till hjälp för 

detta; 

 ”...vi har ju en mamma där får man väl verkligen nämna henne för hon är helt 

 fantastisk…allti en historia på lut som hon berättar…å flickan då framförallt asså hon 

 går ju helt in i den dära berättelsen å de är ju ofta nånting som dom har gjort å så 

 berättar hon de på ett väldigt så här humoristiskt sätt (skrattar) ja de ä väldigt väldigt 

 trevligt man ser fram emot deras besök (skrattar gott). Så så att de är ju just de att få 

 dom i de dära…att dom går in i nån liten dröm...värld medans man håller på de är ju 

 då de har som allra bäst effekt.”     (Deltagare 9) 

 

Att avleda barnet utifrån ålder 

 Många av barnsjuksköterskorna anpassade avledningen utifrån barnets ålder. De flesta 

använde mer leksaker och sång till de yngre barnen. Avledningen till de äldre barnen och 

tonåringarna bestod mer av förberedande information och avledande samtal.  

 ”...mindre barnens nivå är de ju ofta mera visuellt titta på de hära! Å visa å...mm...de 

 går som inte å prata me dom utan då får man ha mera titta på saker.” (Deltagare 8) 

 

Att använda fysiska metoder 

 Några barnsjuksköterskor berättade att de använde sig av kyla för att minska smärtan 

hos barn vid provtagning, när inte föräldrarna hade tid att vänta på att lokalbedövningen 

skulle verka. Kyla som metod kunde beskrivas enligt följande; 

 ”Ja kom på en annan grej så här isglassbedövning...den är ju bra...man blir helt 

 såhära...känsellös…å de funkar ju lika bra på så här subkutana injektioner kan ja 

 tycka bara man inte gör de så himla länge kanske…så...om dom inte vill ha Emla.”  

          (Deltagare 9) 

 

Att använda positiv förstärkning 

 Belöning till barnet efter proceduren, såsom glass och presenter, ansåg många av 

barnsjuksköterskorna vara angeläget för att visa att barnet hade varit duktigt. Att följa upp och 
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ge beröm efter provtagningen beskrev de också som betydelsefullt, liksom att låta barnet få 

diskutera hur provtagningen hade upplevts.  

 ”ja vikten av å avsluta en behandling på ett positivt sätt på asså dels me eh...me 

 belöningar å beröm å å roliga ja försöka hitta på nå roligt så att man lyfter 

 situationen efter de är klart att man lyfter barnet att man talar om för barnet stärker 

 det att de har varit så väldigt duktigt oavsett hur man egentligen tycker att situationen 

 har varit så har ju barnet ändå gjort sitt bästa utifrån sina förutsättningar…De är 

 jätteviktigt!”        (Deltagare 8) 

 

Att kombinera metoder 

 Flera av barnsjuksköterskorna upplevde att kombinationen av icke- farmakologiska 

och farmakologiska metoder gav bra effekt på smärta hos barn vid procedurer. Den vanligaste 

kombinationen de använde var lustgas tillsammans med avledande samtal eller teveprogram. 

Även Emla och andra farmakologiska metoder kombinerades gärna med avledning, 

visualisering eller leksaker. 

 ”...oro kan man inte komma åt med farmakologi förutom att ge dom sederande eller 

 lugnande…Så där kan man ju..eh..stötta upp med den här icke-farmakologiska väldigt 

 bra i kombination med smärtlindring.”     (Deltagare 3) 

 

Föräldrarnas stöd  

 Känslomässigt stöd från föräldrarna till barnet ansågs av många barnsjuksköterskor 

utgöra en betydande del i att minska oron hos barnet. Därför försökte flera barnsjuksköterskor 

göra föräldrarna delaktiga i processen genom att låta dem delta i avledningen. Genom dialog 

med föräldrarna kunde en trygghet skapas hos föräldrarna som avspeglade sig på barnet. 

Att använda känslomässigt stöd  

 Föräldrarnas närhet hade enligt många barnsjuksköterskor stor betydelse för att barnet 

skulle känna sig tryggt. Flera av barnsjuksköterskorna uppmuntrade därför föräldrarna att ta 

barnet i famnen under proceduren, eftersom barnsjuksköterskorna upplevde att barnen blev 

lugna av det. Ett fåtal barnsjuksköterskor beskrev betydelsen av uppmuntrande föräldrar som 

en stor del i det känslomässiga stödet till barnet; 
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 ”Ja de bästa är ju om föräldrarna liksom trots att de är svårt men att dom kan orkar å 

 vara positiva å liksom ja visa signaler på att de här kommer å å gå bra…de ä ju 

 som...ja det underlättar ju väldigt mycke…för de de ä ju ofta ofta tror jag att de 

 speglar av sig om om dom är rädda eller inte kan…hålla inne me sin rädsla å...å sånt 

 för de speglar ju av sig direkt på barnen.”     (Deltagare 5) 

 

Att göra föräldrarna delaktiga i processen 

 Flera av barnsjuksköterskorna försökte göra föräldrarna delaktiga i proceduren genom 

att låta dem delta i distraktionen. De kunde få hjälpa till genom att sjunga, blåsa såpbubblor, 

läsa böcker, berätta historier eller trösta när barnet grät. Några ansåg att det var extra 

angelägent att ta hjälp av familjen, om barnet hade särskilda behov, eftersom de kände barnet 

bäst och visste vilka metoder som skulle kunna fungera. Föräldrarna var ibland med och 

bestämde när provet skulle tas. 

 ”…om man märker att föräldern är väldigt...rädd så är ju de ett steg att man...kan ju 

 få som tala om att nu ä nu ä du viktig! Jaa...å å sen så kan föräldrarna ofta uppleva 

 de positivt att dom får ja men vända på provrör eller bidra på nåt sätt..dom känner de 

 som känner som att dom är med i hela proceduren…”  (Deltagare 5) 

 

Att inge trygghet hos föräldrar 

 Att ha en bra kommunikation till föräldrarna beskrevs av några barnsjuksköterskor 

som betydelsefullt för att skapa trygghet hos föräldrarna. De upplevde att föräldrar som var 

trygga och inte rädda överförde sin trygghet till barnet, vilket ledde till att barnet inte 

upplevde proceduren lika jobbigt. Några barnsjuksköterskor ansåg att det var extra angeläget 

att göra föräldrar till små barn trygga för att få barnet att känna sig tryggt i situationen. 

 

Utveckling i arbetet 

 Alla barnsjuksköterskor uttryckte en önskan om att få mer tid till erfarenhetsutbyte för 

att utvecklas i arbetet. Några av barnsjuksköterskorna upplevde bekräftelse när procedurerna 

lyckades. Flera av de mer erfarna barnsjuksköterskorna upplevde också att vården hade 

förändrats genom åren på grund av nya metoder och ändrad arbetsmiljö. 
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Att vidareutveckla sin kunskap 

 Tid för reflektion och diskussion tillsammans med kollegorna önskades av några 

barnsjuksköterskor, för att få tips och idéer från dem kring avledning till barnet. En önskan 

fanns att kunna diskutera mindre lyckade situationer tillsammans med sina medarbetare för att 

ta lärdom av misstagen. Några av de yngre barnsjuksköterskorna uttryckte en önskan om mer 

kunskap om icke- farmakologiska metoder och flera barnsjuksköterskor beskrev hur de tog 

lärdom av hur kollegorna arbetade; 

 ”…inte i själva utbildningen däremot på praktik å sånt där fick man lära sej å då ser 

 man ju liksom hur andra jobbar…”     (Deltagare 6) 

 

 Några barnsjuksköterskor uppgav att de hade byggt upp en större kunskap efter många 

år i yrket. De kände sig tryggare och kunde lättare bedöma patientens behov och situation. 

Det beskrevs som tyst kunskap, att göra saker slentrianmässigt utan att tänka på det. 

 

 ”ja tror ja gör de mera automatiskt nu...då kanske man tänkte mer på...aktivt tänkte 

 på jaha...hur ska ja göra nu? Eller ja vet inte nu tycker ja de fäll faller sej 

 ganska…naturligt att nu passar de me bubbler å nu passar de inte å nu slår vi på en 

 film å a...så dära å hur man ska bemöta ja...föräldrar å barnen å va man ska prata 

 om…”          (Deltagare 6) 

 

Att motiveras i mötet med barnet 

 Barn som utstrålade glädje och lycka efter en bra procedur gav bekräftelse till 

barnsjuksköterskorna och styrkte känslan av att de arbetade på rätt sätt. Några 

barnsjuksköterskor beskrev hur de upplevde en härlig känsla av att se barnet klara av 

proceduren och att de önskade att alla möten blev lika bra. 

 ”…de som får en å...å le på jobbet å känna att man har gjort ett bra jobb de e ju när 

 man lyckas avleda dom...dom här barnen som ä...ändå rätt rädda men att man...lyckas 

 få ett förtroende med”       (Deltagare 3) 
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Att utvecklingen inom vården har gått framåt 

 Några av barnsjuksköterskorna med lång erfarenhet av barnsjukvård tyckte att 

användningen av icke-farmakologiska metoder har förändrats över tiden. Ett fåtal barn-

sjuksköterskor beskrev att förr var de mer ensamma under arbetspasset, vilket minskade deras 

möjlighet att använda icke- farmakologiska metoder. Någon upplevde att de använder mer 

avledning och tekniska hjälpmedel idag vid procedurer. Andra uttryckte motsatsen, att mer 

farmaka används idag som smärtlindring vid procedursmärta hos barn. 

 ”...alltså miljön…de ä ju mera färg å å ja mycke saker som säkert avleder utan att vi 

 dagligendags tänker på de...de va mer vita kala sjukhusväggar förut i större 

 omfattning…Å salarna skiljde sej inte så mycke från salarna på en 

 vuxenavdelning...de var nå standardgardiner me ränder å...ja de va sjukhus…”  

          (Deltagare 5) 

 

Hinder att använda icke- farmakologiska metoder 

 Alla barnsjuksköterskor upplevde att det fanns hinder för att kunna använda icke- 

farmakologiska metoder i sitt arbete. Hindren kunde finnas hos en själv, hos barnet, 

föräldrarna eller på arbetsplatsen. Även kulturella hinder upplevdes av några. 

Att uppleva hinder vid procedurer 

 Som ny i yrket upplevde hälften av barnsjuksköterkorna svårigheter i att distrahera 

barnet eftersom de saknade kunskapen och erfarenheten. De kände att de inte hade förmåga 

att se helheten och kunna anpassa icke- farmakologiska metoder därefter.  

 ”de ä svårt när man är ny man försöker men man när man är ny så är man så 

 fokuserad på liksom...eh...träffa blodkärlet å alla attiraljer å liksom så att man har ju 

 ingen möjlighet nästan att försöka avleda under tiden…så de ä stor skillnad”  

          (Deltagare 3) 

 

 Om barnsjuksköterskan handlade fel i en provtagningssituation kunde barnet bli 

uppskrämt för lång tid framöver ansåg någon barnsjuksköterska. Bristande förmåga att skapa 

kontakt med barnet ansågs också utgöra ett hinder, som kunde uttryckas på följande sätt; 



   25 
 

 ”De som ja tycker är nackdel nu när ja är så här gammal...å som var stor fördel 

 förr...de var att ja när mina barn var små att ja såg barnprogram med dom å man kan 

 härleda till adventskalendern man kund prata om...såna saker å de kan ja tycka är en 

 nackdel när man blir äldre…ja förstår int riktigt...dom här figurerna dom har me 

 sej…de blir ett litet hinder ibland när man ä äldre å int ha småbarn själv…” 

          (Deltagare 4) 

 

 Alla barnsjuksköterskor upplevde någon form av hinder hos barnen som minskade 

möjligheten att använda icke- farmakologiska metoder vid procedurer. Funktionshinder 

ansågs skapa begränsningar eftersom det kunde vara svårt att få kontakt och samspel med 

barnet. Till en del svårt sjuka barn, eller barn med smittsamma sjukdomar, upplevde 

barnsjuksköterskan svårighet att anpassa de icke-farmakologiska metoderna, då barnet 

antingen var orkeslöst eller isolerat. Ett annat hinder hos barnet beskrevs vara barnets rädsla 

och/eller tidigare dåliga erfarenhet av sjukvården. Flera barnsjuksköterskor upplevde att det 

var mycket svårt att avleda dessa barn. 

 ”…barn som är väldigt väldigt stickrädda och är helt hysteriska å upplever de väldigt 

 traumatiskt...då tycker ja att man hjälper dom me antingen då Midazolam eller 

 lustgas va man kan tillgå...de tycker ja att man ska göra! För de känns ett 

 övergrepp…annars att…när vi har dom resurserna å kunna använda de så då…tycker 

 ja absolut att vi ska göra de…”     (Deltagare 7) 

 

 Några av barnsjuksköterskorna beskrev att det var svårt att använda icke- 

farmakologiska metoder till barn i två till treårsåldern. De upplevde att barn i den åldern var 

svåra att avleda och diskutera med. Även barn som fick bestämma och var vana att aldrig få 

ett nej eller ta motgångar upplevdes av några som svårare att distrahera. 

 De flesta barnsjuksköterskorna upplevde ibland svårighet i att samarbeta med 

föräldrarna under procedurer på grund av att föräldrarna var ifrågasättande till 

undersökningen och uttryckte sig negativt om personalen; ” dom här dumma tanterna ska 

sticka dig”. Detta kunde förstärka barnets rädsla och negativa känslor inför proceduren. Andra 

barnsjuksköterskor upplevde svårigheter i att använda icke- farmakologiska metoder när 

föräldrarna inte trodde att proceduren skulle gå att genomföra. Många barnsjuksköterskor 

berättade hur de upplevde att rädsla och oro hos föräldrarna gjorde att barnet inte kände sig 

tryggt i situationen och att föräldrarna inte kunde trösta och lugna barnet. 
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 ”Har du en orolig förälder...som…se dom behöver inte säga´re men ibland säger dom 

 konstiga saker också så dom signalerar ju så tydligt till sina barn då gå´re inte me 

 vi...då kan du ha...så sjukhusclowner eller du kan ha en cirkus de funkar int ändå som 

 avledning”         (Deltagare 3) 

 

 Flera barnsjuksköterskor upplevde att det var svårare att använda avledning och 

förberedande information till barn som inte behärskade svenska språket. Föräldrar och 

barnsjuksköterskors olika syn på barnets behov av omvårdnad och information uppgavs också 

utgöra ett hinder för att använda icke- farmakologiska metoder till barnet. Några 

barnsjuksköterskor beskrev hur barn kunde sakna stöd hos föräldern, då föräldrarna tyckte att 

barnet varit med om värre saker än provtagningen.  

 ”…när de kommer barn från andra kulturer…är de som bara att föräldrarna tar i 

 dom i en arm å slängar upp dom på britsen ja men de är ingen fara varsegod å ligg! 

 Stick nu! Dom gråter, en del inte, men de rörs inte! De är som en helt annan de ä väl 

 ingenting!”        (Deltagare 4) 

 

 De flesta av barnsjuksköterskorna upplevde att både tidsbristen och personalbristen 

gjorde att det var svårt att använda icke- farmakologiska metoder på ett optimalt sätt. Vid 

tidsbrist användes farmakologiska metoder i större utsträckning, eftersom det tog längre tid att 

avleda och använda visualisering till barnet. Flera barnsjuksköterskor önskade att det fanns 

mer tid till att göra barnet tryggt, informera och skapa förtroende till rädda barn inför 

procedurer. Personalbristen gjorde att barnsjuksköterskan inte alltid kunde ta hjälp av 

kollegorna och då prioriterades avledningen bort. 

 ”…oftast när man är går hem å inte är nöjd me sin da de e när man har haft en hård 

 arbetsbelastning å inte haft tid för att kunna...förbereda barnen för smärtsamma 

 procedurer...öh...att man har varit stressad…prov...flera provtagningar på raken...å 

 även om man emlar…så...har man kanske inte tid å förutsättningar att kunna hjälpa 

 till å avleda som egentligen…är det viktigaste nästan. Alltså den viktigaste delen! Du 

 kan ge nästan hur mycke smärtstillande som helst egentligen många gånger å…ha en 

 perfekt bedövning å så men har du en stressad situation så blir int så kan du 

 misslyckas totalt med provtagningen bara för att du är stressad”  (Deltagare 3) 
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 I akuta situationer där barnet var mycket dåligt upplevde några av 

barnsjuksköterskorna att de hindrades av att använda icke-farmakologiska metoder, då de var 

tvungna att fokusera på barnets hälsa. Vid mer avancerade behandlingar och undersökningar 

såsom Botox- och cytostatika injektioner samt lumbalpunktioner ansåg några av barn-

sjuksköterskorna att icke- farmakologiska metoder var olämpliga att använda, eftersom de 

ansåg att barnet behövde ligga still. Någon barnsjuksköterska ansåg att vid smärtsamma 

såromläggningar behövdes farmaka användas. 

 Tillgången till bra avledningsmaterial och förberedande information ansågs bristfällig 

av några barnsjuksköterskor, då visst material var omodernt eller helt saknades; 

 ”…vi skulle haft så här musik! Man skulle haft en liten bandspelare på varje jourrum 

 (skrattar)…man kunde slå på så hä barnsånger å radio nä gu! Vilken idé joo...ja de 

 borde man ha men nånting så där som kan avleda…”   (Deltagare 6) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

 Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att använda 

icke- farmakologiska metoder för att minska procedursmärta hos barn. Analysen resulterade i 

fem kategorier: barnsjuksköterskans förhållningssätt, metoden anpassas efter situation, 

föräldrarnas stöd, utveckling i arbetet och hinder att använda icke- farmakologiska metoder. 

 I föreliggande studie visade resultatet att alla barnsjuksköterskor använde icke- 

farmakologiska metoder vid procedursmärta på barn och att de föredrog att kombinera 

farmaka med icke-farmakologiska metoder för bästa resultat. I en amerikansk studie av 

Vincent Van Hulle (2007) skattades användning av icke- farmakologiska metoder högst hos 

sjuksköterskor för att smärtlindra barn. Sjuksköterskor i en studie av Enskär et al. (2007) 

uppgavs däremot använda mindre icke- farmakologiska metoder för smärtlindring. Detta 

torde bero på ökad användning av lokalbedövning med Emlaplåster/kräm. Resultatet i 

föreliggande studie kan, enligt författarna, tolkas utifrån att flera barnsjuksköterskor i studien 

hade en lång erfarenhet av barn och procedursmärta och samlat på sig stor kunskap genom 

åren. Därmed kunde de använda sig av fler icke- farmakologiska metoder och kombinera 

dessa på ett effektivare sätt. Alla deltagare i föreliggande studie var dessutom 

specialistutbildade barnsjuksköterskor, vilket kan ha gett dem ytterligare kunskaper i 

användningen av icke- farmakologiska metoder då de har kunskap om barnets utvecklings-
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nivåer. Resultatet i studier av Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen och Pietilä (2003) samt 

He et al. (2011) visade att sjuksköterskor med mer utbildning samt äldre sjuksköterskor hade 

mer kompetens och var mer säkra i användningen av icke- farmakologiska metoder på barn än 

yngre sjuksköterskor med mindre utbildning och erfarenhet.  

 Flera av barnsjuksköterskorna i föreliggande studie berättade hur de försökte bygga 

upp en relation till barnet för att skapa trygghet och minska rädslan hos denne. Att inte ha 

bråttom vid proceduren och låta dem vara med och bestämma gjorde det lättare att samarbeta 

med barnet. Liknande upplevelser beskrevs av barnsjuksköterskor och sjuksköterskor i en 

studie av Svendsen och BjØrk (2014), där den mest betydelsefulla strategin vid användning av 

icke- farmakologiska metoder var att få kontakt med barnet, uppmuntra och ha en positiv 

inställning till det under hela proceduren. De beskrev vikten av att vara lekfull och använda 

ett positivt språk och humor i mötet med barnet, för att situationen skulle upplevas mindre 

skrämmande. Resultatet i studien visade också, hur sjuksköterskorna försökte få barnet att 

känna kontroll över situationen, genom att låta dem välja vilka icke- farmakologiska metoder 

som skulle användas och när de ville ta paus under proceduren. Svendsen och BjØrk (2014) 

beskriver vidare hur sjuksköterskorna ansåg att skapandet av kontroll hos barnet hade större 

betydelse än att förflytta barnets fokus från situation, för att få barnet att samarbeta och kunna 

använda icke- farmakologiska metoder mer framgångsrikt. 

 Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att ge förberedande information 

var av stor vikt för att minska oron hos både föräldrar och barn och att den förberedande 

informationen till barnet behövde anpassas utifrån barnets ålder och utveckling. Svendsen och 

BjØrk (2014) beskriver i sin studie att barnets kontroll över proceduren kan öka om barnet får 

information i förväg om vad som skulle komma att ske. Betydelsen av förberedande 

information inför smärtsamma procedurer beskrevs även i en studie av Tupper och von 

Baeyers (2010). De beskrev hur den förberedande informationen kunde bestå av både 

demonstration av tillvägagångssätt och material samt sensorisk information där personalen 

beskrev hur proceduren kunde komma att kännas. Om barnet inte var förberedd på att smärta 

kunde uppstå vid proceduren, kunde barnet bli överraskad och smärtan kunde upplevas mer. 

Vikten av förberedande information framkom också i en studie av Cohen (2008) som beskrev 

betydelsen av att använda förberedande sensorisk information och information kring 

tillvägagångssättet genom hela proceduren, för att minska smärta och rädsla hos barnet och att 

informationen bör anpassas utifrån barnets ålder. Föräldrarna i Lim, Mackey, Liam och Hes 

(2011) kvalitativa studie betonade vikten av hur de försökte förbereda sina barn och informera 
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dem inför vad som skulle komma. Ett sätt att ytterligare hjälpa barnet och föräldrarna inför 

proceduren kan, enligt föreliggande studiens författare, vara genom att barnsjuksköterskan i 

förväg uppmuntrar familjen att ta del av anpassad information via internet, såsom sidor om 

sjukvårdsrådgivning från olika landsting, eftersom det idag finns ett rikt material att tillgå där. 

Därigenom kan familjen förberedas och få mer kontroll över situationen. 

 Avledningsmetoderna anpassades utifrån barnets ålder enligt många barn-

sjuksköterskor i föreliggande studie. Barnsjuksköterskorna valde oftast att använda leksaker 

till de yngre och avledande samtal till de äldre barnen. Enligt Dahlquist et al. (2002) är det av 

stor vikt att anpassa distraktionsmetoden utifrån barnets utvecklingsnivå. Om 

distraktionsmetoden inte var intressant för barnet tappade det snabbt fokus. Författarna ansåg 

också att det var angeläget att metoderna varierades så att barnets intresse kvarstod genom 

återkommande procedurer. Därför rekommenderade de elektroniska spel som de ansåg vara 

idealiska för att behålla intresset hos barnet. Även resultatet i Svendsen och BjØrks (2014) 

studie poängterade vikten av att erbjuda nya och intressanta leksaker till barnet. I en studie av 

Tupper och von Baeyer (2010) beskrivs att till barn i förskoleåldern är sång, böcker och 

leksaker lämpliga metoder att använda för att distrahera barnet. I tidig skolålder börjar barnet 

själv kunna välja den metod som de anser fungerar bäst, exempelvis genom att välja musik. I 

denna ålder börjar barnet också kunna visualisera på annat än själva proceduren. Barn i 2-3 

årsåldern ansåg några av barnsjuksköterskorna i föreliggande studie vara svåra att avleda 

eftersom de inte gick att resonera med. Dahlquist et al. (2002) beskriver i sin studie 

svårigheten att avleda små barn under traumatiska procedurer och att denna ålderskategori 

ibland kan behöva mer intensiva smärtlindrande metoder. Författarna i föreliggande studie 

menar att svårighet i att använda icke- farmakologiska metoder på barnet i denna ålder skulle 

kunna bero på att de har mer separationsångest och svårare att uttrycka känslor än äldre barn. 

Det kan leda till att de inte kan fokusera på avledning i samma utsträckning. Därför kan 

barnsjuksköterskan behöva lägga mer vikt på omvårdnaden, såsom att skapa närhet till 

föräldrarna, se barnet och dess behov och respektera deras integritet. 

 Spädbarn och små barn är beroende av närhet till sina föräldrar för att känna sig 

trygga (Tupper & von Baeyer, 2010). Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev 

betydelsen av föräldrarnas delaktighet och stöd till barnet vid smärtsamma procedurer. 

Genom att uppmuntra föräldrarna att hålla barnet i famnen minskade barnets oro och 

föräldrarna fick även hjälpa till att distrahera barnet i samband med proceduren. Liknande 

resultat framkom i studier av Enskär et al. (2007) och Vincent Van Hulle (2007), där 
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sjuksköterskorna skattade föräldrarnas närvaro som den mest betydelsefulla faktorn för att 

behandla smärta hos barnet. Betydelse av delaktighet upplevdes även av föräldrarna i en 

studie av Tupper och von Baeyer (2010) där de beskrev hur föräldrarna ville bli involverade i 

behandlingen för att göra proceduren mer hanterbar för barnet. Genom att låta barnet sitta i 

knäet under proceduren upplevde barnet mindre rädsla och mer trygghet. Även i en studie från 

Lim et al. (2011) skildrades föräldrarnas behov av att vara nära barnet och kunna ge 

känslomässigt stöd och tröst. Det känslomässiga stödet kunde bestå av att beröra barnet när 

det kände smärta eller uppmuntra barnet att allt kommer att bli bra.  

 Känslomässigt stöd, där föräldrarna kunde överföra sin trygghet till barnet, visades 

även i föreliggande studiens resultat vara betydelsefullt för att få barnet att känna sig bekväm 

i situationen. Flera barnsjuksköterskor ansåg att om föräldern visade sin oro och rädsla till 

barnet speglades det av sig på honom/henne. Dahlquist et al. (2002) beskriver att mer 

avslappnade föräldrar bättre kan hjälpa barnet att behålla lugnet, medan en ängslig förälder 

kan påverka barnets förmåga negativt till att kunna fokusera på distraktionen effektivt. Det är 

av stor vikt att engagera föräldrarna i proceduren och uppmärksamma deras oro för att inte 

barnets rädsla ska öka enligt Cohen (2008). Vidare beskriver författaren att om föräldrarna 

exempelvis överdriver sitt lugnande, kritiserar barnet och ber om ursäkt å barnets vägnar kan 

barnets stress öka. Genom att vårdpersonalen hjälper föräldrarna att undvika beteenden som är 

negativa för barnet, samt låter dem bli involverade i distraktionen av barnet, kan både barnets 

och föräldrarnas oro minskas. 

 Resultatet i föreliggande studie visade att de flesta barnsjuksköterskorna försökte 

involvera föräldrarna i distraktionen av barnet genom att exempelvis låta dem blåsa 

såpbubblor eller sjunga för barnet. Sjuksköterskorna i en kvalitativ studie av Twycross (2013) 

upplevde att föräldrarna utgjorde en betydelsefull roll i distraktionen till barnet genom att tala 

och leka med dem. Majoriteten av föräldrarna i en studie av Lim et al. (2011) uppgav att de 

försökte distrahera sitt barn när det led av smärta. Metoderna som användes för att avleda 

barnet var till exempel tv, humor och böcker. En fördel i att låta föräldrarna vara delaktiga i 

distraktionen skulle kunna vara, enligt föreliggande studies författare, att föräldrarna känner 

sitt barn bäst och därför lättare kan anpassa distraktionsmetoderna utifrån barnets behov. En 

annan fördel med att låta föräldrarna delta i proceduren skulle kunna vara att det är lättare att 

distrahera barnet när det finns fler personer tillgängliga som är bekanta med barnet. 

Barnsjuksköterskan kan då koncentrera sig på själva uppgiften. 
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 En trygg och anpassad miljö för barnet ansågs också betydelsefullt av flera 

barnsjuksköterskor i föreliggande studie för att barnet skulle kunna slappna av. Även 

resultatet i He et als. (2011) studie visar vikten av att skapa en bekväm och tyst miljö för att 

minska barnets smärta. Sjuksköterskorna i studien försökte även justera temperaturen och 

belysningen i rummet för att skapa en behaglig miljö. Bournakis (1997) studie av sambandet 

mellan venpunktioner och barns smärtrespons visade att ju äldre barnen är desto mindre 

känsliga är de för stimuli från omgivningen. Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde även att det var angeläget att proceduren inte genomfördes i barnets vårdsal eller 

säng för att skapa en trygg plats för barnet. Därför valde barnsjuksköterskorna i föreliggande 

studie, i den mån det var möjligt, att använda behandlingsrum vid procedurer. Forskarna i 

föreliggande studie upplevde svårighet att hitta forskning som stödjer ovanstående 

upplevelser. Mer forskning inom detta område, anser föreliggande studies författare, skulle 

vara av betydelse för att få en större förståelse för hur miljön kring barnet påverkar barnets 

smärtupplevelse. 

 Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att tidigare dåliga erfarenheter 

hos barnet kunde vara ett hinder för att avleda dem. Resultatet i Tupper och von Baeyers 

(2010) studie visar att rädsla för smärtsamma procedurer hos barnet påverkas av dåliga 

minnen från tidigare procedurer. Genom att vårdpersonalen berömmer och belönar barnet kan 

de lättare hantera nuvarande situation. Majoriteten av barnsjuksköterskorna i föreliggande 

studie ansåg även de att uppföljning av procedur, beröm och belöningar var av stor vikt för att 

stärka och uppmuntra barnet. Författarna i föreliggande studie tolkar ovanstående resultat som 

att positiv förstärkning skulle kunna bidra till att skapa positiva minnen hos barnet som kan 

leda till att mindre rädsla och ångest uppstår vid nästa procedur. 

 I föreliggande studies resultat framkom att användningen av icke- farmakologiska 

metoder upplevdes begränsas av tids- och personalbrist. Barnsjuksköterskorna beskrev en 

önskan om mer tid och personal för att kunna använda icke- farmakologiska metoder i större 

utsträckning. Dessa hinder framkom även i en kvalitativ studie av Twycross (2013) där 

resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde flera hindrande faktorer inom organisationen 

för att kunna behandla smärta hos barn, däribland tidsbrist, hög arbetsbelastning och för lite 

personal. Enligt Svendsen och BjØrk (2014) ökar risken för att barnet behöver hållas fast vid 

proceduren om sjuksköterskorna upplever tidsbrist. Fasthållning kan, enligt föreliggande 

studies författare, skapa ökat lidande och dåliga erfarenheter av sjukvården hos barnet och 

genom att barnsjuksköterskan ger barnet extra tid och omvårdnad minskar risken för detta. 
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 Flera barnsjuksköterskor i föreliggande studie uttryckte en önskan om mer tid för 

eftertanke, reflektion och utbildning kring icke- farmakologiska metoder. Att kunna utbyta 

erfarenheter med sina kollegor ansågs vara angeläget, för att ta lärdom av varandra och 

förbättra hanteringen av smärtsamma procedurer hos barn. Pölkki et al. (2003) visade i sin 

studie att över hälften av sjuksköterskorna upplevde hur brist på utbildning hindrade deras 

användning av icke- farmakologiska metoder på barn. Resultatet i He et als. (2011) studie 

visade att sjuksköterskor med högre utbildning använde icke- farmakologiska metoder i större 

utsträckning, framförallt känslomässigt stöd i form av tröst och beröring. Till skillnad från 

tidigare studier ansåg flera barnsjuksköterskor i föreliggande studie att tid till eftertanke och 

reflektion var mer angeläget än formell utbildning i icke- farmakologiska metoder.  

 

Metoddiskussion  

 En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes för att få en förståelse för 

deltagarnas livserfarenhet genom deras berättelser. Denna design är enligt Polit och Beck 

(2008, s. 89) användbar då syftet med kvalitativa studier är att beskriva fenomen såsom 

erfarenheter. Graneheim och Lundman (2004) skriver att tillförlitlighet kan beskrivas utifrån 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att välja deltagare med olika lång 

erfarenhet som barnsjuksköterska samt med ett brett åldersspann kan rika berättelser erhållas 

och därigenom ökar trovärdigheten av resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

forskningsfrågan studeras utifrån olika aspekter, såsom deltagarnas olika åldrar eller skilda 

erfarenheter. Deltagarna i denna studie arbetade på två olika arbetsplatser, med olika 

arbetsuppgifter och med skilda behov hos barnen, vilket ytterligare ökar trovärdigheten. En 

svaghet i studien är att alla intervjuer baseras på kvinnliga deltagare, vilket minskar 

möjligheten att se alla aspekter av forskningsfrågan. Däremot kan resultatet i föreliggande 

studie återspegla verkligheten då de flesta barnsjuksköterskor inom barnsjukvården är 

kvinnor. Holloway och Wheeler (2010, s. 63) beskriver att deltagarna ofta kan befinna sig i en 

ojämlik ställning om författarna är auktoritära. Båda författarna i denna studie arbetar på 

samma klinik som deltagarna vilket kan minska risken för detta samt skapa möjlighet för att 

en snabbare relation utvecklas sinsemellan. Detta kan även vara en svaghet då deltagarna kan 

känna sig sårbara och tvingade att delta. I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts där 

enhetscheferna tillfrågat deltagare om medverkan, vilket kan minska risken för att deltagarna 

ska känna sig tvungna att delta i studien. Enligt Polit och Beck (2008, s. 197) minskar risken 

för snedvridning när författarna inte påverkat urvalet. Ett frivilligt deltagande kan riskera att 
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snedvrida resultatet, då personer som är intresserade väljer att delta i studien. En styrka med 

frivilligt deltagande är att deltagarna är mer villiga att öppna sig och prata fritt om sina 

erfarenheter. Två av de tillfrågade barnsjuksköterskorna tackade nej till att delta i studien, 

vilket också kan ha påverkat resultatet.  

 En semistrukturerad frågeguide med både öppna och slutna frågor har legat till grund 

för att få ett rikt material genom alla intervjuer. Frågorna har utformats utifrån litteratur och 

egna erfarenheter. En pilotintervju genomfördes för att testa frågeguiden och för att 

säkerställa att frågorna svarade mot syftet. Under studiens gång har författarnas förförståelse 

ökat, vilket medfört att följdfrågorna vid senare intervjuer kan ha påverkats. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver detta som en förändring av data över tiden. Intervjuerna 

genomfördes i anslutning till arbetsplatsen och under arbetstid. Vid två tillfällen avbröts 

intervjuerna, men det påverkade inte samtalen. Fördelen med att genomföra intervjuer på 

arbetstid är att deltagarnas fritid inte påverkas och deltagarna blir mer motiverade att delta i 

studien. Deltagarna fick själva bestämma dag och tid för intervjun. En svaghet med att 

genomföra intervjuer i anslutning till arbetsplatsen är att anonymiteten är svår att upprätthålla, 

då deltagaren tillfälligt avviker från arbetet. För att säkerställa konfidentialitet hos deltagarna 

har författarna numrerat alla intervjuer och inga personliga uppgifter kan återfinnas i 

materialet. Alla inspelade intervjuer raderades när studien var färdig. Ingen av författarna har 

tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilket kan ha påverkat studiens resultat då 

både intervjufrågor och intervjumetod kan ha sett annorlunda ut om författarna haft mer 

erfarenhet av intervjumetodik. Eftersom författarna tillhör samma barnklinik och är bekanta 

med några av deltagarna i föreliggande studie kan det ha påverkat intervjuerna. 

 Analysprocessen genomfördes, diskuterades och reflekterades tillsammans av båda 

författarna för att få ett opartiskt resultat, vilket ökar pålitligheten. Trovärdigheten av 

resultatet ökas när författarna är överens om hur datamaterialet ska sorteras och märkas 

(Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom båda författarna har deltagit i alla analyssteg, ökar 

trovärdigheten enligt Polit och Beck (2008, s. 511). Risken för att missuppfatta svaren hos 

deltagarna kan också minskas genom att båda författarna deltagit i transkriberingen, vilket 

kan ses som en styrka i studien och ökar objektiviteten (Polit & Beck, 2008, s. 372). Eftersom 

studien resulterade i ett stort material med många meningsenheter valde författarna att 

sammanföra de kodade meningsenheterna för att sedan bilda underkategorier och kategorier. 

 Resultat i föreliggande studie styrks till stora delar av annan liknande forskning gjord 

på barnsjuksköterskor och/eller sjuksköterskors erfarenhet av icke- farmakologiska metoder, 
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vilket till viss del gör att resultatet kan anses vara överförbart till liknande barnkliniker. 

Genom att använda citat från intervjuerna som styrker resultatet ökar överförbarheten enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  

 

Klinisk implementering  

 I föreliggande studie framkom önskemål om tid till reflektion och eftertanke kring 

icke- farmakologiska metoder och procedursmärta. Ett sätt att erhålla ökad kunskap för att 

utveckla omvårdnaden kring barn och procedursmärta skulle kunna vara genom att personalen 

får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter vid till exempel utbildningsdagar och 

seminarier. Återkommande reflektion i arbetslaget kan också öka kunskapen och erfarenheten 

hos dem. Genom återkommande reflektion kan lärdom dras av situationer när icke- 

farmakologiska metoder fungerat sämre och det kan förebygga risken för framtida lidande hos 

barnet. 

Slutsats 

 Barnsjuksköterskans förhållningssätt gentemot barnet beskrevs som den mest 

betydelsefulla faktorn för att använda icke- farmakologiska metoder på ett effektivt sätt vid 

procedursmärta på barn. Betydelsen av att uppmärksamma barnet och förbereda proceduren 

ansågs angeläget för att ett lyckat samarbete. En betydelsefull omvårdnadsåtgärd var att stödja 

oroliga föräldrar så att de lättare kunde ge barnet känslomässigt stöd. Vidare ansågs det vara 

av stor vikt att icke- farmakologiska metoder anpassades utifrån barnets situation, ålder och 

utveckling. Barnsjuksköterskorna beskrev hur utvecklingen inom icke- farmakologiska 

metoder hade förändrats och hur de önskade mer kunskap om dessa metoder. De upplevde 

också flera hinder för att kunna använda icke- farmakologiska metoder. Resultatet visar att 

barnsjuksköterskor upplever att icke- farmakologiska metoder är användbara för att minska 

procedursmärta hos barn.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 Det finns behov av mer kvalitativ forskning om barns upplevelser av icke- 

farmakologiska metoder vid procedursmärta, för att få större kunskap om deras effektivitet 

och användningsområde. Speciellt forskning kring anpassning av miljön relaterat till barns 
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smärtupplevelser är av betydelse. Det finns även behov av mer kvalitativ forskning om 

barnsjuksköterskor och sjuksköterskors upplevelse av att använda icke- farmakologiska 

metoder till barn vid procedursmärta och särskilt forskning riktad mot barn i två till tre års 

ålder. Den forskning som redan finns, bör också göras mer tillgänglig för sjuksköterskor, 

eftersom tidigare forskning visar att det finns kunskapsluckor vad gäller kunskaper om och 

användandet av icke- farmakologiska metoder vid smärta hos barn. Genom att exempelvis 

låta sjuksköterskor få inplanerad tid i schemat för kompetensutveckling och kunskapssökande 

kan kunskapen hos personalen utvecklas. 

 

Tack! 

 Författarna vill särskilt tacka alla barnsjuksköterskor som deltagit för all erfarenhet 

och kunskap som vi har fått ta del av under intervjuerna och som legat till grund för studien. I 

och med denna studie har vi fått en betydelsefull inblick i hur barnsjuksköterskor ser på och 

använder sig av icke-farmakologiska metoder vid procedursmärta på barn. Vi vill även tacka 

verksamhetschefen och ansvariga enhetschefer för att vi fått möjligheten att genomföra 

studien på deras arbetsplats. Slutligen vill vi tacka vår handledare Charlotte Ångström-

Brännström, som hjälpt oss genom hela processen. 
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          Bilaga 1.  

Informationsbrev till deltagarna 

Samtycke till att medverka i undersökningen om ”Barnsjuksköterskans 

upplevelse av att använda icke farmakologiska metoder för att minska 

procedursmärta hos barn”. 
 

 

Bakgrund 

De senaste årtiondena har vården av barn med smärta förändrats och idag vet vi att även 

nyfödda svarar på nociceptiv beröring. Obehandlad smärta kan utvecklas till kronisk smärta 

och numera visar forskning att även barn kan drabbas av kronisk smärta på grund av 

upprepade smärtsamma procedurer.  Det är därför av stor vikt att fokusera på smärthantering 

och smärtlindring hos barn (Baulch, 2010). Baulch (2010), He et al., (2010) och He et al., 

(2011) skriver i sina studier om barn och smärta att den mest effektiva metoden för att minska 

smärta är genom att kombinera farmakologiska och icke farmakologiska metoder. Icke 

farmakologiska metoder delas vanligen in i fem kategorier: fysiskt stöd, känslomässigt stöd, 

kognitiv beteendeterapi, stöd vid aktiviteter och skapandet av en trygg miljö (He et al., 2010).  

 

Exempel på icke farmakologiska metoder som kan användas vid procedurer: andningsteknik, 

avslappningsövningar, tv-spel/tv, musik, bilder, glukoslösning, värme och kyla, akupunktur, 

TENS-appparat, positiv förstärkning, tröst, sitta i famn, böcker, guided imagery, såpbubblor, 

information, skapa bekväm miljö, dämpad belysning, napp, leksaker, omsvepning, hypnos 

etc. 

Beroende på ålder kan olika icke farmakologiska metoder användas. Forskning visar att det 

finns evidens för att icke farmakologiska metoder har effekt på smärta hos barn i samband 

med smärtsamma procedurer. Däremot finns lite forskat om sjuksköterskans erfarenhet av att 

använda sig av dessa metoder. Ännu mindre evidens finns kring barnsjuksköterskans 

erfarenheter av icke farmakologiska metoder. Barnsjuksköterskan har, till skillnad från 

sjuksköterskan, en djupare kompetens kring barn och smärta. Därför är syftet med studien att 

beskriva barnsjuksköterskans upplevelse av att använda icke-farmakologiska metoder för att 

minska procedursmärta hos barn. 

 

Tillvägagångssätt 

Tanken är att vi kommer att genomföra totalt cirka 8-12 intervjuer med barnsjuksköterskor 

som arbetar på barnkliniken angående era erfarenheter av användandet av icke 

farmakologiska metoder vid procedurer. Intervjuerna kommer att ta max 30-45 min/person 

och deltagandet är frivilligt. Det går bra att ta paus under intervjun och du kan när som helst 

avbryta intervjun när du vill. Intervjuerna genomförs enskilt och endast forskarna deltar 

förutom du själv. Om någon annan person skulle råka komma in under intervjun tar vi en paus 

och forsätter intervjun när vi är ensamma igen. Du har möjlighet att ställa frågor om 

undersökningen och kommer förutom information att få uppgifter om var du kan vända dig 

för ytterligare frågor kring undersökningen. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas av ordagrant efter att intervjun är klar. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och skyddas enligt sekretesslagen. Inga 

namn eller andra personuppgifter kommer att sparas. Alla intervjuer kommer att kodas och 
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dina svar förblir anonyma. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en 

D-uppsats som garanterar anonymitet. Ingen kommer att kunna identifiera dina svar i 

presentationerna. 

 

Jag intygar härmed att jag informerats om undersökningen och intervjun samt att jag 

godkänner mitt deltagande i undersökningen. 

 

 

Ort, datum 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ida Falkenlöv Jonson  Linda Nyström   

Tel: X    Tel: X 

 

 

 

Handledare:  

Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet 

Tel: X 

 

 

 

 

Vi genomför nu barnvidareutbildningen vid Umeå Universitet 
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          Bilaga 2.  

Frågeguide vid intervjuer 

Frågeguide 

1. Hur länge har du arbetat som barnsjuksköterska? 

2. Vilka erfarenheter har du utöver barnsjuksköterskeutbildningen? 

Utbildning/kurser/erfarenheter? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vilka icke- farmakologiska metoder använder du dig av vid nålsättning, provtagning etc.? 

5. Vilken/vilka icke- farmakologiska metoder använder du mest? 

6. Vilken/vilka icke- farmakologiska metoder tycker du fungerar bäst på barn vid 

nålsättning/provtagning/lumbalpunktion etc. Varför? 

7. Kan du berätta om en situation när du tyckte att icke- farmakologiska metoder fungerade 

bra? 

8. Kan du berätta om en situation när du tyckte att icke- farmakologiska metoder fungerade 

mindre bra? 

9. I vilken/vilka situationer tycker du att icke- farmakologiska metoder inte är lämpliga att 

använda? Varför? 

10. Hur upplever du möjligheten att kombinera icke- farmakologiska metoder med 

farmakologiska metoder? 

11. Kan du beskriva en sådan situation? 

12. Skulle du vilja använda icke- farmakologiska metoder i större utsträckning? Varför/varför 

inte? 

13. Upplever du att det finns något hinder för att använda icke- farmakologiska metoder i ditt 

arbete? 

- Hos barnet? 

- Hos föräldrarna? 

- På arbetsplatsen? 

14. Vad skulle underlätta användningen av icke- farmakologiska metoder i ditt arbete? 

Varför? 

15. Kan du berätta om en situation där du anpassat icke-farmakologiska metoder utifrån 

barnets ålder? 

16. Finns det något mer som du vill berätta om? 
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          Bilaga 3.  

Riktlinjer Journal of Pediatric Nursing 

 

Guide for Authors 

 Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families (JPN) is interested in publishing clinical, 

theory, programmatic and research papers on a variety of topics. JPN is the official journal of the Society of 

Pediatric Nurses and Pediatric Endocrinology Nursing Society. Papers are published covering the life span from 

birth to adolescence. Subject matter pertinent to the nursing care needs of healthy and ill infants, children and 

adolescents addressing their biopsychosocial needs is disseminated in the Journal. 

In addition, the Journal features regular columns to which authors are encouraged to submit brief papers and 

announcements. These columns include Clinical Practice, Hot Topics, Research Commentary, Technology, SPN 

News and PENS News. Also, as a special feature, selected articles exemplifying timely topics are published as an 

Editor's Choice selection. Cecily L. Betz, PhD, RN, FAAN is the Founder and Editor-in-Chief and Angela Green, 

PhD, APN is the Associate Editor. 

EDITORIAL CORRESPONDENCE  

Feedback and advice about the topic and its development will be provided. It is important to note that the Journal 

has a strong and supportive editorial team. commitment to assisting first time authors in developing publishable 

papers. Therefore, prospective writers are encouraged to contact the Editor-in-Chief directly to seek additional 

assistance and encouragement to facilitate their publishing goal. Correspondence via email is preferred. Dr. Betz 

can be contacted via cbetz@chla.usc.edu or via the JPN website. For authors interested in submitting clinical 

articles, please contact Dr. Angela Green directly at greenal@archildrens.org. 

Authors interested in submitting a manuscript to one of the JPN columns are encouraged to contact the column 

editors directly. Their names and contact information are listed here:  

Clinical Practice: Mary D. Gordon, PhD, RN, CNS-BC at: mdgordon@texaschildrens.org; Hot Topics: Deborah L. 

McBride, MSN, RN, CPN, CPON,CCRN at: jrm2@berkeley.edu; Pediatric Endocrinology Nursing Society: Terri H. 

Lipman, PhD, CRNP, FAAN at: lipman@nursing.upenn.edu; Research Commentary: Becky J. Christian, PhD, RN 

at bchristi@uab.edu; Society of Pediatric Nurses: Dana Etzel-Hardman, MSN, MBA, RN, CPN at: 

DanaMarie.EtzelHardman@chp.edu; Technology: Karen Goldschmidt, MSN, RNC at:kag69@drexel.edu. 

THE REVIEW PROCESS  

This is a referred journal. All manuscripts received by the Editor-in-Chief and sent to reviewers are treated as 

privileged communication. Manuscripts are submitted electronically via the JPN website, 

http://ees.elsevier.com/jpediatrnurs/.Manuscripts will be assigned to reviewers for blind review. Generally, 

manuscripts are sent to two review experts. The original review team reviews manuscripts requiring revisions to 

ensure consistency. Scoring guides used by the reviewers for clinical, review/theoretical and research papers are 

available from the Editor-in-Chief upon request.  

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MANUSCRIPT PREPARATION  

The text and reference of the manuscript must conform in style to the American Psychological Association (APA) 

Guidelines 6th Edition. The information required for the electronic submission is detailed below: 

1) Title Page: The following information should appear on the title page: a)title of the manuscript; b) author (s) 

name (s) with highest degree earned; c) position title; d) institutional affiliation (s); e) institutional addresses; f) 

email address, telephone and fax number of corresponding author; g)acknowledgement of extramural funding; h) 

identification of previous presentation (s) of paper to include meeting name, date and location; and h) any 

http://ees.elsevier.com/jpediatrnurs/


   45 
 

commercial financial support.  

2) Article Type: Identify type of article that is to be submitted: research paper, clinical article, review/theoretical, 

brief report, column, letter to the editor. 

3) Author Information: Insert information on corresponding author and remaining authors as well as academic 

degrees, institutional affiliations and email addresses. 

4) A Abstract: Approximately 50 to 100 words in length, which is typed directly/pasted as a separate file. Abstract 

is to conform to the APA 6th edition guidelines. 

5) Manuscript Classification: Identify the manuscript's topical area by selecting one or more classifications from 

the list. 

6) Comments: Enter comments that are to be directed to the Editor-in-Chief/Associate Editor/Column Editor 

7) Cover Letter: Submit as a separate file to the editor the following:, the title of the paper, contact information for 

the corresponding author, disclosure of information if any previous presentations of data have been given, the 

manuscript is not being currently reviewed by another journal, other manuscripts with related data currently 

submitted to other journals, and disclosure of financial interests.  

8) Manuscript Text: Submit as a separate file. The manuscript narrative format should conform to the APA 6th 

edition guidelines. The manuscript should include page numbers but no personal identification of the author. 

There is not a fixed limit to manuscript length; however, it is essential that it be appropriate for the manuscript type 

and succinct in presentation. Manuscript pages should be double spaced. 

9) Tables and Figures: These are submitted as separate files. Tables and Figures should be complementary and 

not duplicative of the manuscript narrative. Format tables using APA 6th edition guidelines. 

10) Artwork/Photographs: Refer directly to the "Author Artwork Guidelines" on the website.  

11) The Journal of Pediatric Nursing has adopted the following guidelines to assist authors and reviewers. Please 

consult the applicable guidelines during manuscript development. CONSORT guidelines for randomized 

controlled trials: http://www.consort-statement.orgSQUIRE guidelines for quality improvement projects: 

http://www.squirestatement.org 

12) Brief Report: These manuscripts are short reports of original studies or clinical evaluations that are limited in 

scope, contain novel or provocative findings that need further replication, or represent replications and extensions 

of prior published work A structured abstract is required. Recommended length: 1000-1500 words (not including 

abstract, tables, figures, references, and online-only material) with no more than a total of 3 tables and/or figures. 

The Brief Report should give a clear, condensed summary of the procedure of the study or the clinical evaluation 

and as full an account of the results as space permits. An author who submits a Brief Report must agree not to 

submit the full report to another journal of general circulation.  

AUDIOSLIDES  

The journal encourages authors to create an Audio Slides presentation with their published article. Audio Slides 

are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article on Science Direct. This gives 

authors the opportunity to summarize their research in their own words and to help readers understand what the 

paper is about. More information and examples are available at http://www.elsevier.com/audioslides. Authors of 

this journal will automatically receive an invitation e-mail to create an Audio Slides presentation after acceptance 

of their paper.  
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