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Abstrakt  

Sjuksköterskors erfarenheter av att utföra Guided Imagery på barn- "Wow alltså, det 

är en väldig power i den här metoden". 

Syfte. Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

använda Guided Imagery [GI] på barn. Bakgrund. Rädsla är vanligt förekommande 

inom barnsjukvården vilken kan tendera i ökad rädsla vid nästa sjukvårdskontakt. 

Distraktionssätt såsom GI kan vara effektivt för att reducera dessa känslor och stärka 

barnen så de får ökat självförtroende och ökad känsla av kontroll. Design. Semi 

strukturerade intervjuer användes för datainsamling och kvalitativ innehållsanalys 

användes till dataanalys. Metod. Sju sjuksköterskor som hade genomgått utbildning i 

GI och utfört det på barn intervjuades under våren 2016 med semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och transkriberades ordagrant. Sjuksköterskorna valdes ut 

med hjälp av snöbollsurval och materialet analyserades med Kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat. Analysen av sjuksköterskornas erfarenheter av att använda 

GI på barn resulterade i två kategorier: att kunna hjälpa barnen och att inte komma 

till skott, vilka huvudsakligen handlar om sjuksköterskornas positiva erfarenheter av 

att kunna hjälpa barnen samt deras erfarna faktorer som försvårar möjligheten att inte 

komma till skott. Konklusion. GI är enligt sjuksköterskorna tillämpbar inom 

barnsjukvården med gott resultat och erfors ge barnen kontroll, självförtroende och 

redskap att ta sig igenom en svår situation. Däremot finns faktorer som försvårar 

implementeringen av GI på sjuksköterskornas arbetsplatser och framtida forskning 

kan fokusera på att hitta instrument som kan vara tillämpbara att övervinna 

barriärerna. 

Nyckelord: barn, distraktionssätt, erfarenheter, Guided Imagery, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad, sjuksköterskor. 

  



 

Abstract 

Nurses' experiences of using Guided Imagery on children "Wow, there's a 

tremendous power in this method". 

Aim. The aim of this study was to describe nurse’s experiences of using Guided 

Imagery [GI] on children. Background. Fear is a common feeling within paediatric 

nursing which can tend to increase at the next hospital contact. Distraction such as GI 

can be effective to reduce these feelings and gain the children’s confidence and increase 

a sense of control. Design. Semi-structured interviews were used in the data collection 

and qualitative content analysis were used in the data analysis. Methods. Seven 

nurses who had completed an education in GI and had performed it on children were 

interviewed under the spring of 2016 with semi-structured interviews which were 

audio recorded and transcribed verbatim. The nurse's were included with snowball 

sampling and the data collection were analyzed using qualitative content analysis. 

Results. The analysis of nurse’s experience to use GI on children resulted in two 

categories: to be able to help the children’s and failiure to initiate. These categories 

main content includes the nurse’s positive experiences of being able to help the 

children and their experienced barriers which makes it difficult to be able to initiate 

GI. Conclusion. GI is applicable according to the nurses in paediatric care with good 

results and experienced giving children control, confidence and tools to get through a 

difficult situation. However, there are factors that complicates the implementation of 

GI on the nurses' work. Future research could focus on finding instruments that may 

be applicable to overcome these barriers. 

 Keywords. children, distraction, experiences, Guided Imagery, nurses, nursing, 

qualitative content analysis. 

  



Sammanfattning  

Varför behövs den här forskningen? 

 Barns upplevelser av GI har vi sett forskning på, men det finns få studier som 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att använda GI på barn. 

 Denna studie behövs för att visa hur sjuksköterskor kan hjälpa barn med 

rädsla, oro och smärtkänslor genom ett enkelt hjälpmedel. 

Vilka är huvudfynden? 

 Med hjälp av GI kunde sjuksköterskorna hjälpa barnen med att stärka deras 

självförtroende och reducera/övervinna sjukvårdsrelaterad rädsla genom att 

erbjuda barnen ett verktyg att bära med sig. 

 Det fanns olika faktorer som hindrade sjuksköterskorna att komma till skott 

genom svårigheter att implementera GI på sin arbetsplats.  

Hur ska resultaten användas för att påverka politiken/praktik/ 

forskning/ utbildning? 

 GI är ett individanpassat distraktionssätt med många användningsområden, 

vilket i förlängningen kan ge tryggare barn som inte behöver vara rädda för 

sjukvården. 

 Denna studie kan användas som inspiration för all vårdpersonal som möter 

barn att gå utbildning i GI. 

 Fynden i studien kan främja hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. 
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Introduktion 

Rädsla för sjukvården är vanligt förekommande under barndomen och kan för barnet 

variera mellan känslor av obehag inför en procedur, men som barnet ändå klarar av att 

genomföra, till att barnet har svår ångest, oro, får aggressiva utbrott eller svimmar 

(Forsner 2015, 131). Rädsla definieras som ”en stark negativ känsla som uppkommer 

i situationer av hot” och är dels biologiskt betingad men även till viss del inlärd (Tamm 

2006, 12). Psykiskt påfrestande och negativa upplevelser i samband med 

sjukvårdsbesök riskerar att frambringa rädsla och oroskänslor hos barnet även vid 

nästa sjukvårdskontakt (Forsner 2015, 132). En barnsjuksköterska ska verka för att 

provtagningar, undersökningar och behandlingar anpassas till det specifika barnet 

samt förbereda och ge stöd efter barnets utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och 

sjukvård och därför ska hälsovården ständigt vara under utveckling (Unicef, 2016). 

Här har barnsjuksköterskan ett ansvar att genom olika distraktionssätt förbereda 

barnet. Eriksson (2000, 26) menar att leken är ett uttryck för hälsa och är ett viktigt 

inslag för den vård som ges på sjukhus. Sjuksköterskan kan genom att vara förstående 

och hjälpsam skapa utrymme för positiv lek och humoristisk anda runt barnet och på 

så sätt minska rädsla, oro och smärtkänslor (Salmela, Salantera & Aronen, 2010). 

Dessa känslor kan även minskas genom att ge information om vad som ska hända och 

låta barnet öva på en leksak med hjälp av sjuksköterskan. Det är viktigt för barnen att 

ha en känsla av kontroll och att de vet vad som ska hända (Tunç-Tuna & Açikgoz, 2015). 

 

Bakgrund 

Barnens behov av distraktion 

Det finns olika distraktionssätt inom pediatrisk omvårdnad såsom förberedande 

information, avslappning, andningsteknik, positiv återkoppling, hypnos och guided 

imagery. Flertalet av dessa metoder förstärker eller inducerar endogena 

smärthämmande mekanismer i nervsystemet. Dessa icke farmakologiska metoder är 

inte enbart riktade mot smärta, utan även mot oro, stress och ängslan. Målet med dessa 

metoder är att hjälpa barnet att gå från ett passivt tillstånd och hjälplöshet till ett 
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tillstånd där barnet känner kontroll över situationen (Thornberg 2002, 39). Den 

psykiska miljön runt barnet påverkar huruvida barnet tillåts bli distraherad eller inte. 

Barnens behov av information och delaktighet är en central faktor inom 

barnsjukvården för att minska rädsla. Om de känner en delaktighet i beslut även om 

det handlar om att säga till när det gör ont eller få reda på om föräldern kommer vara 

med när de vaknar upp från en sövning så är det av stor vikt för att reducera rädsla. 

Sjuksköterskans uppgift är därför att informera och få barnet att känna sig delaktig 

(Sjöberg et al. 2015). När barn själva fått välja vad som fungerat bättre mot rädsla och 

smärta har de berättat att hjälp från sjuksköterskor för distraktion samt 

föräldranärvaro gör att de lättare kan slappna av och inte vara lika nervösa vilket 

minskar den psykologiska och förväntade smärtan. Personalens bemötande och 

hantering av barnet samt vilken information som ges har stor betydelse (Pölkki, Pietilä 

& Rissanen, 1999; Forsner, Jansson & Söderberg, 2009; Wen Sng et al. 2013). Vidare 

beskrivs föräldranärvaro vara viktigt eftersom de är ett stort stöd för barnen och kan 

hjälpa dem med olika metoder för att hantera smärtsamma- eller situationer av rädsla 

(Rindstedt, 2014). Kognitiv distraktion av olika former kan ge bra effekt för rädsla och 

smärtkänslor inför nålsättning, provtagning eller andra medicinska procedurer och det 

bör användas i första hand innan farmakologiska preparat (Tüfeki, Çelebioglu & 

Küçükoglu, 2008). Vidare har studier visat att sjuksköterskor som jobbar på 

barnavdelningar gärna använder sig av icke farmakologiska metoder men att det inte 

alltid används på grund av hög arbetsbelastning, brist på kunskap och utbildning inom 

ämnet. Även yrkeserfarenhet och barnets samarbetsförmåga påverkar 

sjuksköterskorna (Pölkki et al. 2003; He et al. 2005). 

 

Guided Imagery 

Den här uppsatsen fokuserar på distraktionsättet Guided Imagery [GI] eller GI med 

avslappning (Koller & Goldman, 2012). GI, även kallad vägledd dagdröm är en metod 

som används för att underlätta i sjukvårdande sammanhang (Ott, 1996). Med hjälp av 

GI kan barnet koncentrera sig på något annat under tiden obehagliga procedurer 

utförs. GI och avslappning genomförs oftast samtidigt och kombinerat och barnet ska 

då föreställa sig något positivt och få frågor om den fantasin (Forsner et al. 2014). 

Genom att ta hjälp av barnets konkreta tänkande och naturliga fantasi samt lekglädje 
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passar GI bra att utföras på barn från förskoleålder. GI kan även utföras på yngre barn 

men då måste sjuksköterskan ha kunskap i deras kognitiva och emotionella utveckling 

och värna om deras autonomi i en öppen och förtroendegivande atmosfär (Ott, 1996). 

Vanligtvis används GI på barn mellan sju-sexton år och ibland på äldre ungdomar och 

mer sällan på barn yngre än fyra år (Forsner et al. 2016). Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskor som använder GI har genomgått utbildning och känner sig säkra med 

utförandet för att metoden ska fungera tillförlitligt (MacLaren et al. 2008). 

 

Barn lär sig på egen hand olika metoder att anpassa sig till smärtsamma procedurer 

eller göra saker de är rädda för inom sjukvården och när sjuksköterskan exempelvis 

leder barnets fantasi utifrån vad barnet själv är intresserad av, så har det bättre effekt 

än när barnet på egen hand föreställer sig olika saker (Rindstedt, 2014). Genom att 

använda GI kan barnet själv få kontroll över situationen och erhålla nya strategier till 

att hantera rädsla oro och smärtkänslor. Detta möjliggör att de kan bli aktiva i vården 

samt stärker deras självförtroende (Ott, 1996). 

 

GIs inverkan på barn  

Tidigare studier som undersökt hur GI fungerat visar på skilda resultat. En studie som 

undersökt hur GI fungerat under venös provtagning och som utförts av en för barnet 

främmande sjuksköterska, visade att GI har tveksam effekt eftersom barnet har svårt 

att berätta om sina fantasier för en främmande människa (Forsner et al. 2014). En 

annan studie visar att avslappning och GI inte är en effektiv metod mot rädsla och 

smärta under HPV vaccinering av tolvåriga flickor (Nilsson et al. 2014). När effekten 

av GI studerades på en barnakut, där barn kom som hade varit med om en olycka och 

som hade måttlig till svår smärta, sågs att de barn som fick 15-20 minuter avslappning 

med GI, smärtskattade signifikant lägre 48 timmar senare än de barn som fick 

traditionell vård. Samma studie visade att GI var mer effektivt för pojkar än flickor 

(Kline et al. 2010). GI fungerar om barnen vågar berätta om sina fantasier, speciellt om 

de får en uppmaning att skapa en egen bild av vad som är smärta och föreställer sig 

den då de börjar få ont samt att de skapar en andra bild som tar bort smärtan. Med 

vägledning från en utbildad person inom GI fungerar den här specifika GI tekniken 
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väldigt bra och med lite träning på sjukhuset så kan barnen sedan utföra den här 

tekniken på egen hand efter behov (Weydert et al. 2006). 

 

Tre studier som visar att GI ger gott resultat är studier på barn som lider av långvarig 

och återkommande buksmärta, samt barn med sickelcellsanemi. Dessa studier kunde 

gemensamt visa på att användning av GI bidrog till att barnen upplevde mindre 

smärtintensitet och att det varade över tid (Weydert et al. 2006; van Tilburg et al. 

2009; Dobson, 2014). 

 

Problemformulering 

Att ge adekvat information och att skapa en positiv lek och humoristisk anda runt 

barnet kan reducera barns upplevda rädsla (Salmela, Salantera & Aronen, 2010; 

Sjöberg et al. 2015). Studier har visat att sjuksköterskors distraktion tillsammans med 

föräldranärvaro gör att barn lättare kan slappna av och inte blir lika nervösa, vilket 

minskar den psykologiska och förväntade smärtan (Pölkki et al. 1999; Forsner et al. 

2009; Wen Sng et al. 2013; Rindstedt, 2014). Ett flertal studier synliggör GIs positiva 

effekter på barns långvariga smärtproblematik och det var främst barn som vårdades 

på sjukhus som hade positiva resultat av GI (Weydert et al. 2006; van Tilburg et al. 

2009; Kline et al. 2010; Dobson, 2014). Det framkom även att sjuksköterskor gärna 

använder ickefarmakologiska metoder som GI vid smärtprocedurer som rör barn, men 

faktorer som yrkesvana, tidspress samt brist på kunskap och utbildning gör att det inte 

används (Pölkki et al. 2003; He et al. 2005). Vi har i vår litteraturgenomgång inte hittat 

några studier på sjuksköterskors erfarenheter av att utföra GI på barn. För att 

ytterligare förstå hur sjuksköterskor kan hjälpa barn med rädsla, oro och smärtkänslor 

är det av stor vikt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda GI på barn. 
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Metod 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda GI på 

barn. 

 

Design 

Data samlades in genom semi-strukturerade öppna intervjuer med sjuksköterskor. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien utformades enligt de riktlinjer som tidningen Journal of Advanced Nursing 

har för en kvalitativ studie (Watson et al. 2015). 

 

Urval 

Snöbollsurval användes. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna hade genomgått 

utbildning i GI och att de hade erfarenhet av att använda det på barn. Vi frågade 

specifikt deltagarna efter andra informanter utifrån studiens inklusionskriterier. Från 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor fick vi förslag på fyra personer som kunde 

tänkas vara med. Av de fyra personerna, tackade två nej eftersom de inte hade 

erfarenhet av att använda GI på barn. De andra två tackade ja och av dem fick vi två 

snöbollar. Parallellt skickades även en förfrågan till tolv personer som gått utbildning 

i GI under hösten 2015. Av dem fick vi svar från sex att de inte hade utfört GI varav de 

exkluderades, av övriga sex fick vi inget svar. Genom vår handledare fick vi kontakt 

med två informanter och från dem fick vi en tredje snöboll. Totalt inkluderades sju 

personer i studien och dess demografiska data redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Demografisk redovisning av deltagarna (n 7) 

Utbildning 

 

5 barnsjuksköterskor 

1 narkossjuksköterska 

1 narkos - och operationssjuksköterska 

Ålder, år 44-73 (medel 58) 

Antal år sedan utbildning i GI 5-20  

Antal utförda guidningar på barn 20-200 (medel 80) 

Antal år inom barnsjukvård 17-40 

 

Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer användes till datainsamlingen (Polit & Beck 2008, 294, 

394). Vi använde en frågeguide med förutbestämda huvudämnen, öppna frågor samt 

följdfrågor inspirerad av Kvale & Brinkman (2014). Deltagaren fick tala fritt och 

författarna ställde följdfrågor för att täcka alla ämnen som önskades beröras (bilaga 1). 

Under våren 2016 blev fem sjuksköterskor telefonintervjuade då de och författarna bor 

på olika platser i Sverige. Två valde att bli intervjuade personligen efter önskemål från 

dem. Dessa intervjuer utfördes på respektive sjuksköterskas arbetsplats efter att de 

hade slutat för dagen. Intervjuerna varade mellan 27-47 minuter. En pilotintervju 

utfördes innan för att bedöma om frågeguiden svarade upp till studiens syfte. Den 

bedömdes som relevant och inkluderades i studien. Vi transkriberade intervjuerna 

ordagrant innan de analyserades.  

 

Etiska faktorer 

Etiska aspekter övervägdes innan studien och vi diskuterade nytta och fördelar samt 

vad som möjligen kunde skada tillsammans med varandra samt i den 

handledningsgrupp vi ingick i (Polit & Beck, 2008, 170). En aspekt som skulle kunna 

påverka deltagarna var om de fick dåligt samvete att de inte utförde GI så ofta som de 

skulle vilja, men fördelarna var större då det finns för lite forskning på sjuksköterskors 

erfarenheter. Eftersom ökad användning av GI kunde förbättra patientvården, 

bedömde vi att forskningen var etiskt försvarbar (Polit & Beck, 2008, 174). Deltagarna 
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informerades om studiens syfte och varför studien behövdes samt om det frivilliga 

deltagandet i ett informationsbrev via mail där de ombads att meddela sitt deltagande. 

De fick veta att intervjun hanterades konfidentiellt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak (Bilaga 2). Intervjumaterialet behandlades 

konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Eftersom detta är ett 

examensarbete som utfördes på avancerad nivå på uppgift av universitet, behövdes 

ingen etikprövning göras (Codex, 2016). 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Intervjuerna lyssnades på och lästes igenom noggrant ett flertal 

gånger av oss båda för att få en helhetsbild av intervjuerna innan analysen påbörjades. 

Materialet delades in i meningsbärande enheter och kondenserades i syfte att korta 

ned texten utan att förlora något innehåll. De kondenserade meningsenheterna 

kodades och koderna sorterades in i sju subkategorier som bildade två kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Studiens trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

Vi analyserade och hade en dialog om resultaten under arbetets gång vilket stärker 

studiens trovärdighet (credibility). Urvalet och deltagarnas egenskaper beskrevs 

noggrant, en tydlig beskrivning av datainsamling och hela analysprocessen fanns för 

att öka överförbarheten (transferability). För att öka pålitligheten (dependability) hade 

vi samma intervjuguide med förberedda följdfrågor för att undvika att dessa 

utvecklades när insikten av fenomenet blev större under intervjuernas gång. Vi gjorde 

vårt bästa för att undvika att avbryta under intervjuerna och fokuserade enbart på att 

lyssna samt ställa följdfrågor vid behov. Trots inspelningen dokumenterades stödord 

och minnesanteckningar under och efter intervjun för att öka trovärdigheten. En 

pilotintervju genomfördes för att upptäcka eventuella svagheter till de nästkommande 

intervjuerna (Polit & Beck 2008, 400). Vi diskuterade förförståelsen av Guided 

Imagery under dataanalysen för att inte tolka intervjuerna olika eftersom ingen av oss 
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hade tidigare erfarenhet av GI. Vi hade kontinuerlig handledning för utformningen av 

uppsatsen samt över etiska överväganden.  

 

Resultat 

Sjuksköterskors erfarenheter av att använda GI på barn beskrivs i två kategorier och 

sju subkategorier, se tabell 2. Citaten redovisas med pseudonymer. 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier 

 

 

Att kunna hjälpa barnen 

I den här kategorin beskrev sjuksköterskorna att GI var ett kraftfullt verktyg och vilka 

vinster det för med sig för hela familjen samt att det lämpar sig för de flesta barnen. 

Avslappning var viktigt innan GI och att sjuksköterskorna endast skulle vara ett stöd 

och stötta snarare än att leda. 

 

Kraftfullt verktyg 

Sjuksköterskorna använde främst GI som distraktionssätt vid procedursmärta som 

exempelvis vid venprovtagning, insättning av perifer venkateter och Port-a-cath, vid 

suturtagning eller vid omläggning av sår. Målet med GI var att ge barnen ökat 

självförtroende och att övervinna oro, rädslor och smärtkänslor som sjuksköterskan 

Kategorier Subkategorier 
Att kunna hjälpa barnen  Kraftfullt verktyg 

 Avslappning lägger grunden 

 GI lämpar sig för de flesta barn 

 En process präglad av samspel 

Att inte komma till skott  Brist på förståelse från kollegor 

 Läkemedel i syfte att lugna barnet 

 Otillräcklig föräldrainformation 
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upplevde att de hade. Några av sjuksköterskorna hade även använt GI vid 

läkemedelsindicerat illamående, tillfällig eller kronisk buksmärta, huvudvärk, 

sömnsvårigheter och vid hemlängtan under sjukhusvistelse.  De barn som hade 

kronisk smärta i huvud och buk fick som en del i behandlingen med sig ett förinspelat 

band av sjuksköterskan där hon guidade, för att träna på att utföra GI i sin hemmiljö. 

“Och sen den här tonårstjejen som var så less på att vara här, då guidade jag, då åkte 

hon utomlands i en dagdröm och fick bara fantisera fritt och fara iväg härifrån 

avdelningen ett tag och det var ju inte i någon procedur eller något utan det var ju 

bara ren avledning av hennes leda att vara här” Erika. 

 

Alla sjuksköterskor betonade att med GI fick barnen kontroll över sin situation. De 

ansåg att det bästa med GI var att barnen fick ett redskap att alltid bära med sig som 

kunde vara användbart i andra svåra situationer. Barnen upplevdes ha goda förmågor 

till att göra dagdrömmen så levande att de inte ens märkte när sjuksköterskan utförde 

proceduren. GI ansågs ge barnen en känsla av kontroll i en pressad situation och 

distraherade de jobbiga känslorna med något som var positivt för barnet och som i 

längden kunde göra dem tryggare inför sjukvården även i vuxen ålder. 

“Det är en valfrihet, ett sätt att ta kontroll över sin kontrollösa situation. Du måste 

opereras idag men sättet att göra det på kan man ändå få inflytande över liksom” 

Maria. 

 

Sjuksköterskorna tyckte att GI var värdefullt för barnen, och beskrev vidare att barnen 

blev väldigt positivt inställda när de fick mer information om hur GI fungerade. 

Sjuksköterskorna upplevde barnen mer självsäkra och att deras självförtroende ökade 

efter en guidning. Barnen själva uttryckte till sjuksköterskorna att de kände sig lyckliga 

och förvånade över hur bra det hade gått. Sjuksköterskorna beskrev att det var en 

okomplicerad metod att gå in i för barnen och påtalade att det är barnens motivation 

och övertygelse som lägger grunden för om det ska lyckas. Barnens personlighet kunde 

även påverka utförandet av GI snarare än smärttillståndet. För sjuksköterskorna 

handlade det mycket om att förebygga rädslor gällande sjukvården och att stärka 

barnen genom att låta dem hitta en trygghet inuti sig själva. GI var tidssparande i 
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längden och endast förde med sig vinster och dessutom var chansen större att lyckas 

med ett stick då barnet var lugnt. 

“Han var jätterädd, så då tänkte vi testa det här då och frågade om han ville och han 

sa okej. Och det gick ju bra för honom att klara av sticket med guidning och så gick 

det väl tre-fyra gånger så sa han; Ähh, jag tror vi skiter i det där nu för jag tror inte 

jag behöver det längre” Josefin. 

 

Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna kunde bli förvånade över hur bra GI 

fungerade på deras barn som resulterade i att även föräldrarna blev lättade och glada. 

Sjuksköterskorna ansåg att ett bra föräldrastöd gjorde barnen tryggare och endel 

familjer tog dessutom med sig metoden hem där föräldrarna guidade barnen såsom 

sjuksköterskorna hade gjort på avdelningen.  

“... pappa har gjort det här med mig och då gick det mycket bättre när jag skulle dra 

bort det här stora plåstret. Då känns det ju som de fattat att detta är något hemskt 

bra” Lotta.  

 

Avslappning lägger grunden 

Alla sjuksköterskor startade GI med att göra en avslappningsövning med barnet 

eftersom det förberedde barnet på vad som skulle göras. De ansåg att avslappning 

endast gynnade och att det inte var svårt för barnen då avslappning varit invand sedan 

i tidig ålder på förskolan. Det fanns olika metoder på hur avslappningsövningarna såg 

ut både i längd och i utformning men alla innefattade andningsövningar. För att 

barnen skulle kunna bli avslappnade var det viktigt att barnet satt eller låg bekvämt 

med kuddar eller filtar i sängen/britsen så de inte frös. Det var dessutom viktigt att 

individanpassa avslappningen så den passade för alla barns olika nivåer av rädsla och 

koncentrationsförmågor. Barnen fick gärna blunda under avslappningen men ville de 

titta var det inget hinder.  

“Jag brukar säga först att du ska du försöka vara som en kokt spagetti. För det tycker 

jag är en lite bra liknelse. Haha. För det vet alla ungar hur sladdrig en kokt spagetti 

är” Karin. 
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Vinsterna med att starta guidningen med avslappning var att barnet blev lugnt och 

avslappnat vilket medförde att blodkärlen kom fram tydligare så det blev lättare att 

sticka. 

“Att ha den här lilla avslappningsövningen innan och få igång det parasympatiska 

påslaget, det hjälper ju. Då får man ju finare kärl att sticka i. Så jag tycker, det är 

bara vinster med detta” Maria. 

 

GI lämpar sig för de flesta barn 

Sjuksköterskorna var överens om att det fungerade allra bäst för barn i skolåldern 

främst mellan sju-tolv år eftersom barn i denna ålder tyckte det var spännande och 

roligt att berätta sin historia och hade bra fantasi. GI var även applicerbart på barn från 

fem år samt på tonåringar. De yngre barnen beskrevs av sjuksköterskorna ha mindre 

upplevelser i bagaget att använda och behövde därför extra stöd och stöttning under 

en guidning. Det kunde vara svårt för dem att få upplevelserna att räcka till och därför 

var det bäst att använda vardagsnära upplevelser. Tonåringarna kunde tycka att det 

kändes fånigt, lite larvigt och kunde vara skeptiska. Huvudsakligen var ett brinnande 

intresse för något en viktig aspekt för en lyckad guidning oavsett ålder och om det inte 

fanns något tydligt intresse så krävdes det att hitta något som barnet var intresserad 

av.  

“Där hade vi snackat lite innan och då visade det sig att fotboll var hans stora grej så 

då körde vi en GI när han var på en fotbollsarena som han hade varit på. Det var 

hans grej, då gick han in i för det och berättade om läktarna och spelarna där och då 

gick det jättebra” Maria. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade guidat en tjejmajoritet och en sjuksköterska 

uppgav att det var lättare att guida tjejer. Deras erfarenheter var att det inte fanns något 

samband mellan kön och hur god effekten var. De barn som hade en panisk rädsla med 

ett brinnande intresse lämpade sig särskilt bra till GI tyckte en sjuksköterska medan 

majoriteten ansåg att det endast fungerade till en viss nivå av rädsla, de fick inte var 
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för rädda eller förskräckta för då var det svårt att nå fram till dem och svårt att få dem 

att slappna av. 

“... de får inte vara så rädda att de inte kan koncentrera sig på en dagdröm. Är de för 

stressade och rädda då fixar de inte det” Karin. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att tonåringarna gärna ville göra GI men att en del av dem 

inte ville berätta om sina dagdrömmar högt, de ville att drömmarna skulle hållas 

hemliga. Det var aldrig något problem för sjuksköterskorna, att drömmen skulle vara 

hemlig, utan det svåra var att veta om ungdomarna höll sin dröm vid liv. I slutändan 

handlade det om att se till varje enskild individs behov för att minska rädsla och oro. 

Sjuksköterskorna berättade att de barn som kunde kräva mer individualisering var 

barn med neuropsykiska funktionsnedsättningar. GI kunde vid behov få anpassas efter 

barnets behov eftersom en del av barnen uttryckte sina känslor annorlunda. 

 

En process präglad av samspel 

När sjuksköterskorna hade gått utbildning i GI så fick de lära sig att det alltid skulle 

vara två stycken ur personalen som närvarade under guidning inför procedurer, en som 

guidade och en utförde proceduren. Men i verkligheten var det några av 

sjuksköterskorna som utförde GI själva och det var lite delade åsikter om det var bra 

eller dåligt. Bra eftersom det var effektivt och dåligt om barnet ryckte till i armen när 

sjuksköterskan stack. Innan guidningen började kom sjuksköterskan överens med 

barnet hur guidningen skulle gå till och barnet fick sedan själv bestämma det som 

dagdrömmen skulle handla om. När sjuksköterskan skulle utföra proceduren kunde 

hon säga en mening som de hade kommit överens om tidigare, då visste barnet att nu 

kommer proceduren börja. När den guidande sjuksköterskan märkte att barnet var 

inne i dagdrömmen gav hon en signal till kollegan att utföra proceduren. Barnet var 

aktören som berättade det mesta själv och styrde skeendet i dagdrömmen och 

sjuksköterskan skulle vara passiv och stötta upp med följdfrågor efter behov. 

Sjuksköterskan skulle med enkla medel få barnet att aktivera alla sinnen som 

resulterade i att barnet kunde fokusera på något annat och på så sätt hjälpa de in till 

en annan värld. De barn med stort kontrollbehov kunde ibland tappa fokus under 
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guidningen en kort stund beskrev sjuksköterskorna och att de då fick hjälpa till med 

understödjande frågor för att låta barnet komma tillbaka till sin dagdröm.  

 

Det var viktigt att inte leda dagdrömmen utan ställa öppna frågor på ett pedagogiskt 

sätt som förmådde barnen att förklara och berätta mer. Sjuksköterskorna såg att 

många barn kunde ha svårigheter att avsluta sin dagdröm och då blev uppgiften att på 

ett smidigt sätt leda barnen till avslut. Det var också viktigt att vara prestigelös efter 

guidning och för att inte pressa barnen behövde de inte berätta om sin upplevelse av 

GI om de inte ville. 

“... du använder talet, du använder känslorna, du använder allt som gör att du kan 

låta bli att tänka på allt som vi ska göra, det är det som är grejen. Inte bara att tänka 

utan också att tala, då stimulerar du ju väldigt mycket annat” Annika. 

 

De flesta sjuksköterskorna påtalade att det vore bra om även undersköterskorna och 

barnsköterskorna kunde guida, så det kunde bli ett bättre samarbete mellan kollegor. 

För ju fler som kunde GI desto mer kunde metoden användas ansåg sjuksköterskorna. 

Men, huvudsakligen handlade det om att hitta ett gott samspel gentemot barnen, något 

som alla sjuksköterskor ansåg problematiskt vid första tillfället de skulle prova GI. 

Känslor av nervositet över att misslyckas präglade sjuksköterskorna, däremot var alla 

ändå väldigt positiva till att försöka trots sina farhågor. För att ha en lyckad interaktion 

med barnen och bli bekväm med att guida och få ökat självförtroende var det viktigt 

att lyckas den första gången med GI. Det var en fördel att välja patient som var villig 

att försöka och som inte var särskilt rädd. De kunde prova GI utan procedur så att både 

sjuksköterskan och barnet fick känna efter vilket bra redskap GI var. Det kunde även 

kännas pinsamt, utelämnande och skapa känslor av osäkerhet i början men i slutändan 

var sjuksköterskorna överens om att det fanns ingenting att förlora på att försöka och 

när de hade gjort det några gånger ansåg de att kontakten med barnet ökade. 

“Wow alltså det finns en väldig power i den här metoden som gör att man blir väldigt 

frälst på nåt sätt” Karin. 
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Det kunde vara väldigt underhållande att lyssna på och kontakten med barnet blev 

bättre efteråt.  

“... de har berättat om hur helt tokigt det varit och det har ju varit helt säkert kryddat 

med jättemycket fantasi och jätterolig historier så att man själv fått bita sig i läppen 

för att inte börja skratta, haha” Erika. 

 

Att inte komma till skott 

I den här kategorin beskrev sjuksköterskorna olika hindrande omständigheter som 

resulterade i att de inte kom till skott med GI. Dessa hinder påverkade utförandet av 

GI i negativ bemärkelse och vidare beskrev de vilka fallgropar som bör undvikas. 

Läkemedel i lugnande syfte var inte nödvändigt. 

 

Brist på förståelse från kollegor 

De gånger som sjuksköterskorna upplevde att det inte hade gått bra att utföra GI var 

när de framförallt blivit störd av annan personal genom att någon exempelvis öppnade 

dörren till rummet när de precis hade startat GI vilket medförde att barnen tittade upp 

och tappade fokus på guidningen. Ytterligare ett hinder var om kollegorna inte var 

synkade exempelvis om kollegan utförde proceduren innan den som guidade gjort 

tecken till att börja proceduren.  

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var en svårighet att vara själv på sin arbetsplats 

och utföra GI. Några upplevde att det fanns en förutfattad mening på arbetsplatsen att 

GI tog tid och därför hindrades sjuksköterskor att utföra GI i den mån som de önskade. 

“.. då känner man den där hetsen att nu måste jag skynda mig här och det kan ju vara 

ett hinder att göra det här lilla extra om jag säger så..” Anna. 

 

De sjuksköterskor som blev inspirerade att implementera GI på sin arbetsplats beskrev 

att det var problematiskt och svårt att genomföra det i verkligheten. De menade att det 
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behövdes någon som verkligen brann för GI för att få andra att utföra det eller att det 

var lättare om det var fler på avdelningen som utförde GI för då fanns det en helt annan 

förståelse. Deltagarna beskrev att kollegor kunde bli irriterade när en procedur tog 

längre tid än planerat och att de hellre ville få den genomförd än att det skulle vara så 

bra som möjligt för barnet. Ofta var attityden att ju mindre barnet visste om 

proceduren desto mindre att var det att gruva sig för. Kollegorna tog hellre till övervåld 

istället för att förklara och visa barnet vad som skulle ske.  Det gällde ibland att göra 

sig lite obekväm på sin arbetsplats genom att ifrågasätta och sätta barnens rädsla före 

vad som underlättade för personalen. 

".. detta är något som går utöver tidsramen, då kan ju folk bli väldigt irriterande. 

Men jag känner att jag bryr mig inte om det för att det här handlar om barnen" 

Maria.  

 

Läkemedel i syfte att lugna barnet 

Det var lätt att ta till läkemedel av olika slag men generellt föredrog sjuksköterskorna 

Emla som enda smärtlindrande metoden och de tyckte det fungerade bra utan extra 

läkemedel. De hade däremot svårt att avgöra om det möjligen skulle kunna ge en bättre 

effekt med ett lugnande eller smärtstillande läkemedel i kombination. Det fanns dock 

några som provat kombinera lugnande samt sederande läkemedel med GI men 

resultatet var varken eller och effekten var svårutvärderad.  

“Jag tänker då om man använder midazolam som vi använt mycket och då blir dem 

ju lite borta och inte riktigt med så och då känns det inte riktigt som guided skulle ha 

riktigt lika bra effekt” Josefin. 

 

Några sjuksköterskor hade kombinerat GI med lustgas och det fungerade bra främst i 

avslappningssyfte men även där fanns tveksamheter kring om det påverkade resultatet 

till det bättre gällande guidningen. Problemet med lustgas var att det kunde vara svårt 

att följa med i barnets berättelse både för att det var svårt att höra på grund av masken 

över barnets mun men också för att barnet upplevdes ha svårigheter att koncentrera 

sig. Lustgasen kunde snarare ses som ett komplement än ett förstahandsval. Om 

lustgas valdes behövdes utformningen av guidningen ändras och sjuksköterskan 
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behövde ställa mer frågor som stimulerade barnens fantasi. Lugnande medicinering 

borde vara ett sistahands alternativ efter lustgas tyckte majoriteten av 

sjuksköterskorna. 

“Målet är ju att de ska kunna gå till vårdcentralen att göra vissa saker och de har 

ingen lustgas där. Lustgas ser jag mer att man kan ha som nödlösning” Maria. 

 

Otillräcklig föräldrainformation  

Alla sjuksköterskorna som deltog var överens om att föräldranärvaro var viktigt men 

att de skulle finnas där som ett tyst stöd. Det var viktigt att lyssna på barnen om de ville 

att föräldrarna skulle närvara eller inte. Föräldrarna räknades som en tillgång för 

sjuksköterskan då de hade en lugnande inverkan på barnen, men GI ansågs även 

fungera som ett lugn på hela familjen och inte bara på barnet. Nyckeln till en lyckad 

guidning var att informera föräldrarna om hur de skulle förhålla sig till guidningen 

utan att delta, försöka vara aktiva eller störa guidningen på något sätt. Trots att 

sjuksköterskorna upplevde att de gett god information kunde föräldrarna ändå avbryta 

guidningen i syfte att snabba på processen vilket påverkade guidningen negativt då 

barnet upplevdes som stressat. När föräldrarna avbröt i guidningen fick 

sjuksköterskorna signalera till föräldern att de skulle vara tysta och leda tillbaka 

frågorna till barnet igen. Det var viktigt att föräldrarna förstod att dagdrömmen var 

barnens egen och att det var barnen som tog initiativ till vad som skulle hända i 

drömmen.   

“Så öppnade pappan munnen och sa; berätta om fyren! Och det är ju väldigt viktigt 

att informera föräldrarna att de ska vara tysta. För nu vaknade ju pojken till och 

satte sig nästan upp…” Josefin. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda GI på barn 

och resultatet presenterades i två kategorier och sju subkategorier som handlade om 

sjuksköterskornas erfarenheter av att kunna hjälpa barnen samt deras erfarna faktorer 

som försvårar möjligheten att inte komma till skott. Resultaten var tydliga i att alla 

sjuksköterskor var överens om att GI är applicerbart på barn från tidig skolålder något 

som även Forsner et al. (2016) kom fram till i sin studie. 

 

Implementeringssvårigheter  

Sjuksköterskorna beskrev i resultatet några orsaker de ansåg försvårade utförandet av 

GI. Vi anser att en av anledningarna till att sjuksköterskorna inte kom till skott är värda 

att diskutera. Ett tydligt hinder som presenterades var kollegornas förutfattade 

meningar vilket försvårade för sjuksköterskorna att implementera metoden på sin 

arbetsplats. Tidsbrist (Wallin, Rudberg & Gunningberg, 2005; Wallin, 2009; Heydari 

& Emami Zeydi, 2014), personliga åsikter och föreställningar, tunga arbetsbördor 

(Wallin, Rudberg & Gunningberg, 2005; Wallin, 2009; Kristiansen, Hassani & 

Krasnik, 2010), kultur- och klimat i organisationen samt relationer mellan kollegorna 

är några orsaker som försvårar implementering av nya eller ytterligare arbetsuppgifter, 

vilket även är vad vårt resultat säger gällande vad som försvårar implementeringen. 

Dock redovisar Wallin (2009) att varje arbetsplats har olika faktorer som försvårar 

implementeringen och därför måste barriärerna som finns på den specifika 

arbetsplatsen först identifieras innan den nya metoden införs. Om en ny metod har god 

förbättringspotential accepteras innovationen lättare vilket vårt resultat visat att GI 

har. Sjuksköterskorna i vår studie beskrev att GI lämpar sig att utföras av både 

sjuksköterskor och barn/undersköterskor vilket är en viktig aspekt för att lyckas med 

implementeringen, det vill säga att inte exkludera en yrkeskategori (Wallin, 2009). 

Däremot när fler människor är inblandade i en förändring krävs en mer komplex 

strategi för genomförandet (Bucknall, 2007). Sjuksköterskorna i vår studie beskrev att 

ensam kom de inte långt med implementationen men om fler är inblandande eller om 

hela avdelningen ändrar på sitt arbetssätt finns goda förutsättningar för att lyckas. 
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Information och positiv feedback är viktigt att inte glömma bort under en 

förändringsprocess (Wallin, Rudberg & Gunningberg, 2005). 

 

Minimera rädsla hos barn 

Ytterligare ett intressant fynd som vi vill diskutera var att sjuksköterskorna beskrev att 

med hjälp av GI kunde sjukhusrädsla och stickrädsla minimeras eller försvinna om 

barnen fick använda GI från början. Barn är av naturen rädda för sjukvården (Forsner 

2015, 131) och rädda för exempelvis nålar och vaccinationer redan innan de varit med 

om en procedur. Däremot när en provtagning, vaccination eller liknande procedur 

utförts och gått bra minskar denna rädsla (Kajikaw, Maeno & Maeno, 2014). Dock ökar 

risken om ett barn med stickrädsla inte får hjälp att överkomma detta i tid så kan de 

utveckla en kronisk rädsla och fobi för sjukvården vilket kan resultera att i vuxen ålder 

ovilja att uppsöka sjukvården. Genom att stegvis utsättas för det som skrämmer eller 

oroar kan rädslan övervinnas (McMurty et al. 2016). Vårt resultat redovisar att 

sjukhusrädsla faktiskt kan övervinnas i citatet om en pojke som tillslut klarat sig utan 

GI och kunde utföra proceduren utan distraktion.  Sjukhusrädsla grundar sig inte 

endast i rädsla för procedurer, utan det kan handla om hur personal bemöter barnen, 

om barnen känner sig otrygga och om de känner att de tappar sin 

självbestämmanderätt och upplever att ingen lyssnar på dem. Barnen tyckte det var 

viktigt med information och de ville uppleva att personal och föräldrar lyssnade på 

deras åsikter (Salmela, Aronen & Salanterä, 2011). Genom användandet av GI enligt 

vårt resultat får barnen själva ett redskap, de får bestämma själv och ta kontroll över 

en skrämmande situation som resulterar i tryggare barn. Aley (2002) skriver att 

upplevd sjukhusrädsla kan vara så pass dramatiskt för barnet att det kan påverka den 

normala psykosociala utvecklingen. 

 

Användning av GI stimulerar till lek 

Enligt Eriksson (2000, 20-21,26) är en del av vårdandets kärna att leka. Leken är ett 

tecken för hälsa och via leken uttrycks skapande kraft och tillit. Genom att använda GI 

som distraktionssätt kunde sjuksköterskan använda leken i syfte att minska ett barns 

rädsla, oro och smärtkänslor. 
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Eriksson (2000) beskriver fem grundformer av lekande. Leken som assimilation- 

denna lek är kravlös och trygg för patienten, integrering sker genom att människan 

anpassar den utifrån kommande informationen så att den svarar mot egna aktuella 

krav (Eriksson 2000, 27). Detta kunde vi se i hur sjuksköterskorna förberedde barnen 

inför GI-sessionen i bland annat hur de beskrev att innan guidningen skedde en 

överenskommelse med barnet om hur guidningen skulle gå till samt att barnet själv 

fick bestämma dagdrömmens innehåll. Barnen fick även information när proceduren 

skulle börja genom att sjuksköterskan sade en mening som de kommit överens om. 

Den lustbetonade leken- där leken ses som en yttring av den överskottsenergi en 

människa har. I vården ger denna form av lekande utrymme för vila och rekreation 

(Eriksson 2000, 28). Sjuksköterskorna beskrev detta i subkategorin avslappningen 

lägger grunden. Avslappningen förberedde barnet på vad som skulle göras samt att 

avslappningen individanpassades för alla barns olika nivåer av rädsla och 

koncentrationsförmågor. Sjuksköterskornas erfarenheter var att barn i dag inte har 

svårt för avslappning eftersom barn lär sig olika avslappningsövningar på förskolan. 

Den skapande leken- denna skapande lek kan ske i abstraktion i tanke eller i skapande 

aktivitet. Det är vårdarens uppgift att försöka gå med i processen och aktivera den samt 

att förstå och acceptera denna lek som en del i hälsoprocessen (Eriksson 2000, 28). GI 

är en process av samspel mellan sjuksköterskan och barnet. Genom abstraktion via 

tanken skapar barnet en lek och sjuksköterskornas roll är att gå in i processen och 

aktivera den med understödjande frågor. Sjuksköterskorna beskrev att barnet var 

aktören, som berättar och bestämmer dagdrömmen. De framställda hindren för den 

skapade leken var om föräldrarna inte respekterade att dagdrömmen var barnets utan 

svarade och lade sig i berättelserna. Däremot behövs föräldrarna som ett stöd och som 

medlare då det är föräldrarna som först får reda på om barnen har ont skriver Wen Sng 

et al. (2013). Leken som utryck för önskningar- Människan får genom leken vara den 

som hen skulle vilja vara. Vårdaren ska förstå önskningarna men inte förverkliga dem 

eller förändra dem till krav (Eriksson 2000, 28).  Denna lek synliggörs genom att 

sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara prestigelösa och att de lät barnet få 

kontrollen genom att själv bestämma sin dagdröm. Genom att guida en patient på 

grund av leda är ett uttryck för önskningar. Leken som övning och prövning- Att låta 

människan få göra misstag eller prova olika strategier under leken kan vara en 

värdefull intention till att finna nya hälsoinriktade handlingar och aktiviteter (Eriksson 

2000, 28-29). Genom att se leken som övning och prövning gynnandes både 
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sjuksköterskor och barn av. Sjuksköterskorna såg det som en självklarhet att föreslå 

för barn att de kunde få prova GI utan att någon procedur skulle utföras om de trodde 

att det skulle minska barns rädsla och oroskänslor. Det var även ett bra sätt för 

sjuksköterskorna att få prova GI utan procedur för att lättare hantera sina känslor av 

osäkerhet, utelämnande och pinsamhet de första gångerna som de skulle utföra GI. 

Sjuksköterskorna beskrev att få prova kunde vara lugnande för både barn och 

sjuksköterskor eftersom de båda fick känna vilket bra verktyg som GI var. 

 

Metoddiskussion  

Vi hade svårigheter att rekrytera deltagare till studien då en stor andel av de 

sjuksköterskor som vi fick kontakt med deltagit i utbildning inom GI men inte hade 

någon erfarenhet att använda det. Ett exempel på det var att av de tolv personer som 

mailades och som hade gått utbildning i GI under hösten 2015 så hade sex personer 

inte använt GI på något barn än, vilket gjorde att de exkluderades från studien. Av de 

övriga sex fick vi inget svar trots att vi skickat ett påminnelsemail. Snöbollsurval 

användes därför men en svaghet med det är att datainsamlingsmetoden blev något 

begränsad eftersom den byggde på rekommendationer från tidigare informanter.  

Ytterligare en möjlig svaghet var att det på grund av snöbollsmetoden tog tid innan alla 

intervjuer kunde genomföras och det fanns risk för inkonsekvens under intervjuerna. 

För att undvika detta och för att styrka studiens trovärdighet, fanns förutom den 

tidigare beskrivna frågeguiden även förberedda följdfrågor som följdes i den mån det 

gick beroende på det svar som delgavs i samtliga intervjuer (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på följdfrågor “Berätta mer/utveckla på vilket sätt? Hur tänkte du 

då? Hur agerade du då? Har jag förstått dig rätt att du menar såhär?”. Styrkan med 

urvalet var att det var lätt att skapa en relation till nya informanter efter 

rekommendation från tidigare deltagare (Polit & Beck 2008, 355). 

 

Datainsamlingen varade under fem veckor våren 2016. De sju deltagande 

sjuksköterskorna blev intervjuade efter förslag på datum och tid från dem. Det ser vi 

som en styrka eftersom de inte behövde känna sig stressade under intervjutillfället som 

var självvalt. Det resulterade i att det var få krav från deltagarna i vår studie och det 
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var på så sätt lättare att få dem att delta (Polit & Beck 2008, 87). Fem av deltagarna 

blev telefonintervjuade och två personligt intervjuade. Önskvärt hade varit att alla 

intervjuer utfördes personligt men eftersom vi och deltagarna bodde på olika platser i 

Sverige var det inte möjligt. Intervjuerna spelades in och den författare som inte hade 

intervjuat lyssnade på inspelningen efteråt. Under dataanalysen hade vi ett nära 

samarbete, vi transkriberade enskilt intervjuerna ordagrant för att bibehålla 

deltagarnas röster och inte våra egna tolkningar eller perspektiv (Polit & Beck 2008, 

539). Vi lyssnade och läste igenom allt material innan vi tillsammans började 

abstrahera texten enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Inklusionskriterier för studien var att sjuksköterskorna hade genomgått utbildning i 

GI och att de hade erfarenhet av att använda det på barn. I studien deltog 

specialistsjuksköterskor med olika inriktningar men med gemensam lång erfarenhet 

av att vårda barn och som därför besitter olika erfarenheter av att använda GI vilket 

belyser syftet ur olika aspekter som stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Genom vårt urval fick vi enbart kontakt med kvinnliga sjuksköterskor. Det kan 

ses som en svaghet då vi inte säkert kan säga att resultatet skulle ha sett lika ut om det 

varit mer jämt könsfördelat. Vi tror dock inte att resultatet skulle sett annorlunda ut 

om sjuksköterskorna varit en mer heterogen grupp, detta med tanke på att de 

deltagande sjuksköterskorna beskrev samma saker i stor utsträckning. Så vi anser ändå 

att pålitligheten är stark (Polit & Beck 2008, 539). Vi anser att resultatet i denna studie 

är överförbar till all sjukvårdspersonal som möter och behandlar barn. 

Sjuksköterskorna har arbetat på allt från avdelningar och mottagningar till i en 

operationssal och har därför olika kunskap och erfarenheter men ändå når samma 

resultat. 

 

Konklusion  

Sjuksköterskornas erfarenheter av GI var positiva och ansågs vara tillämpbara inom 

barnsjukvård. Det var ingen som var negativ till metoden och alla hade bra 

erfarenheter gällande resultatet av GI, de anpassade metoden så den passade in i deras 

egna arbetssätt som sjuksköterska och för det specifika barnet. Det fanns inga 
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nackdelar med metoden. Däremot fanns faktorer som försvårade utförandet vilket 

forskning i framtiden kan försöka hitta hjälpmedel som lätt kan ta oss över dessa 

hinder för implementering av nya metoder. De studier vi läst anser att det krävs 

individanpassning för att upptäcka de olika barriärerna. Då vår studie hade något 

begränsat antal deltagare ser vi gärna fler experimentella studier som bygger på GIs 

effekt samt fler studier som tar upp hur vi ska ta oss över dessa hinder som försvårar 

implementation av nya metoder. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Intervjuguide 

Demografiska data: 

Ålder? 

Kön? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska/barnsjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat med barn? 

När gick du utbildning i Guided Imagery? 

Hur många barn har du utfört GI på? 

Om du inte vet exakt hur många gånger, är det ca 0-5, 5-10, 10-15, >15ggr? 

Är ni många på din arbetsplats som utför GI? 

Huvudfrågor 

Beskriv dina erfarenheter/upplevelser av Guided Imagery. Berätta mer/utveckla på 

vilket sätt? Hur tänkte du då? Hur var det för dig? Har jag förstått dig rätt att du 

menar så här…? 

Hur upplever du skillnader med GI kombinerat med avslappning eller utan? Beskriv?  

Brukar tiden för avslappning spela roll? Om ej avslappning: Tror du avslappning före 

skulle kunna ge bättre effekt? Utveckla? Kan du berätta om nån situation? 

Finns det något smärttillstånd, oro, rädsla som du upplever att GI fungerar bättre på 

än andra? Hur bedömde du det, utveckla på vilket sätt? 

Har du upplevt någon skillnad mellan kön och utförandet av GI? Hur bedömde du det, 

utveckla på vilket sätt? 

Upplever du att det är någon speciell ålder på barnen där GI fungerar bättre? Vad tror 

du det beror på? Utveckla. 
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Vilken betydelse har föräldranärvaro vid utförandet av GI? Berätta mer/utveckla på 

vilket sätt? Hur tänkte du då? Har jag förstått dig rätt att du menar så här…? 

Har det hänt att du inte har upplevt effekt av GI? Hur agerade du då? Berätta 

mer/utveckla på vilket sätt? Har jag förstått dig rätt att du menar så här…? 

Har du kombinerat GI med lugnande/smärtlindrande farmaka? Hur upplevde du 

effekt? Bättre? Ingen skillnad? Om ej kombinerat: Tror du det skulle ha bättre eller 

ingen skillnad på effekten? Varför? Utveckla.  

Har du upplevt svårigheter att utföra GI på grund av yttre faktorer som exempelvis 

tidspress, yrkeserfarenhet, finns det något du hade kunnat göra annorlunda? Berätta 

mer/utveckla på vilket sätt? Hur tänkte du då? Hur var det för dig? Har jag förstått 

dig rätt att du menar så här…? 

Känner du någon mer som du tror skulle vara intresserade att vara med i denna studie? 

Om ja vilken då? 
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VT 2016  

Informationsbrevtill sjuksköterska 
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Sid 31(2) 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie! 

Vi vänder oss till Dig som är barnsjuksköterska och har utbildning i Guided Imagery 

och erfarenhet av denna behandling på barn. Vår studie syftar till att undersöka 

barnsjuksköterskors upplevelse av Guided Imagery för att minska rädsla oro och 

smärtkänslor hos barn och därför behöver vi Dina upplevelser av Guided Imagerys 

effekt.  

Vi har inte hittat några studier på barnsjuksköterskans upplevelser av att utföra Guided 

Imagery på barn. Därför undrar vi om Du kan tänka Dig att ställa upp på en 

bandinspelad telefonintervju där vi ber Dig berätta om Din upplevelse av Guided 

Imagery. Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter och sker via telefon, Skype eller 

Facetime beroende på vad Du önskar. Dessa kommer starta under vecka 7-8 och Du 

bestämmer vilken dag och tid som passar Dig bäst, vi är flexibla och kan inte Du under 

dessa veckor får Du gärna ge förslag på andra datum. Deltagandet i studien är frivilligt 

och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att ange något skäl. Om Du 

väljer att ställa upp för en intervju så kommer allt som Du berättar under intervjun att 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att Din identitet inte röjs varken under 

bearbetning av intervjuerna eller när vi redovisar resultaten. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras, förses med en kod och kodlistan kommer att skyddas inlåst avskild från 

intervjuerna. Umeå Universitet är ansvarig för personuppgifterna och dessa kommer 

att hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Resultaten från Din intervju 

kommer att sammanställas till en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet. Vi hoppas att resultatet av vår studie kan bidra till ett ökat intresse och 

därmed ökad användning av Guided Imagery samt att påvisa att det finns ett behov av 

att metoden ska används mer. 
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Accepterar Du att delta i vår intervjustudie? 

Vi ber Dig att svara på det här mailet och tacka Ja eller Nej till Ditt deltagande samt ge 

förslag på tid och dag som passar Dig.  Vid frågor angående studien så kontakta oss 

gärna via telefon eller mail. 

 

Med Vänlig Hälsning Emma & Linnéa 

 

Emma Eklund                                                Linnéa Gradin 

Granmyrsgatan 5                                          Bergsgatan 30 A 

654 69 Karlstad                                            852 36 Sundsvall  

Telefon: 0704-494566                                 0705-457674 

Epost: emma.eklund79@gmail.com        linneagradin@live.se  

 

Handledare: 

Anders Ringnér 

Epost: anders.ringner@umu.se  

Telefon: 090-786 91 54 
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