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Sammanfattning

Syftet med denna deskriptiva kvalitativa intervjustudie var att beskriva barns upplevelser av

lustgasbehandling. Urvalet består av sex barn i åldern sex till fjorton år som behandlats med

lustgas vid procedursmärta, akut eller planerat, på barnsjukhusets akutmottagning eller

allmänna specialistmottagning. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Alla

barnen upplevde annorlunda kroppskänslor eller abstrakta känslor som inte nödvändigtvis var

obehagliga under lustgasbehandlingen. Samtidigt som flera av barnen beskrev en typ av

frånvaro var de flesta medvetna om omgivningen och till viss del händelseförloppet. Vidare

framkom att hörsel- och synintryck kunde förvrängas där ljud ibland förstärktes och kunde

störa och påverka fokuseringen. Olika grader av smärta beskrevs. I barnens egen

sammanfattning uttryckte fyra av barnen positiva upplevelser. Fem av barnen var positiva till

att få lustgasbehandling igen om så behövdes medan ett barn svarade ”kanske” och önskade i

så fall en mindre mängd lustgas nästa gång. Behandlingen kan ytterligare utvecklas genom

kombination med andra smärtstillande läkemedel.

Abstract

The aim of this descriptive, qualitative interview study was to describe children´s experiences

of treatment with nitrous oxide. The sample consists of six children aged six to fourteen who

were treated with nitrous oxide for procedural pain, acute or planned, in the emergency room

or special surgery of the Children´s hospital. The interviews were analyzed by qualitative

content analysis. All children experienced different feelings in the body or intangible feelings

that were not necessarily unpleasant during the treatment with nitrous oxide. Although some

of the children described some kind of absence, most of them were aware of the surroundings

and to some part what happened during the treatment. Further it appeared that hearing and

sight impressions could be distorted and sounds were sometimes amplified and could disturb

and affect the focusing. Varying degrees of pain were described. In their own summary four

of the children expressed positive experiences. Five of the children were positive to receive

nitrous oxide in the future if needed, while one child answered “perhaps” and in that case

wanted less amount of nitrous oxide next time. The treatment could be developed further by

combining with other analgesics.

Nyckelord:  nitrous oxide, children, procedural pain, experience, qualitative method
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Bakgrund

Inledning

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) är definitionen av smärta “En

obehaglig förnimmelse och en känslomässig upplevelse till följd av verklig eller hotande

vävnadsskada, eller beskrivs i termer av sådan skada.” Smärtan är alltid en subjektiv

upplevelse och reaktionen på smärta är individuell (Young, 2005).

Barns smärtupplevelse påverkas bland annat av tidigare erfarenheter, ålder, utvecklingsnivå

och omgivningens förväntningar (Edwinsson Månsson & Enskär, 2000). Barns minne av

smärtsamma händelser kan påverka reaktionen på framtida smärta och få långvariga

konsekvenser för hur de hanterar den och accepterar sjukvårdande åtgärder senare i livet (von

Baeyer, Marche, Rocha, & Salmon, 2004).

Taddio, Katz, Ilersich och Koren (1997) studerade spädbarns reaktion på vaccination. De

pojkar som blivit omskurna som nyfödda utan lokalbedövning grät märkbart mer och visade

större psykisk och fysisk påverkan än de pojkar som blivit omskurna under lokalbedövning

eller inte blivit omskurna alls.

Weisman, Bernstein och Schechter (1998) jämförde smärtskattning hos barn yngre än åtta år

som vid en första smärtsam procedur randomiserades till antingen ett starkt smärtstillande

(Fentanyl) eller placebo. Vid påföljande procedurer uppvisade konsekvent de barn som

ursprungligen fått placebo högre medelvärden i smärtskattningen trots att de då fick adekvat

smärtlindring. Författarna menar att det för yngre barn är svårt att påverka smärtreaktionen

genom information och förberedelse efter en första smärtsam upplevelse. Det är därför viktigt

att ge effektiv smärtlindring redan från den första smärtsamma proceduren.

Andra forskare studerade spädbarn varav hälften genomgått ett större kirurgiskt ingrepp under

sina första tre levnadsmånader. Ingen skillnad påvisades i smärtbeteende vid vaccination vid

14 och 45 månaders ålder mellan grupperna. Detta troligtvis för att operationen genomförts i

generell narkos och att god smärtlindring givits i samband med denna (Peters et al., 2003).

Kunskapen finns att även mindre ingrepp orsakar smärta och rädsla hos barn och därför är det

av största vikt att förebygga och behandla denna (Young, 2005). Sjuksköterskan bör med sin

breda kunskap och kontinuerliga kontakt med barnet spela en central roll i identifikation och

behandling av barns smärta (Edwinsson Månsson & Enskär, 2000).
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Lustgas – historik och verkningsmekanism

Lustgas upptäcktes 1772 av Joseph Priestly. Under första hälften av 1800-talet användes

lustgasen som berusningsmedel av den amerikanska sociteten där tandläkaren Horace Wells

upptäckte att gasen även medförde okänslighet för smärta. Under andra hälften av 1800- talet

började gasen användas för medicinskt bruk (Jonson, 1997).

Lustgasen har en snabbt insättande  och avklingande effekt  och endast liten påverkan på

cirkulation och andning (Bodelsson, Lundberg, Roth, & Werner, 2005). Merparten av gasen

elimineras via lungorna (Halldin & Lindahl, 2005). Vid avslutning av lustgastillförsel finns

risk för diffusionshypoxi och patienten skall därför andas ren syrgas efter avslutad behandling

(Jonson, 1997).

Lustgas används vid generell narkos som ett komplement till andra narkosmedel (Hovind,

2005). De första övriga användningsområdena var förlossningsvård, ambulanssjukvård och

tandvård (Annequin et al., 2000). Gasens snabba tillslag och korta duration samt

smärtstillande och lugnande effekt gör den även lämplig att använda till barn vid

procedursmärta. Ingen perifer venkateter behövs och inhalationen kan administreras av

specialutbildade sjuksköterskor (Holmberg & Brunsson, 2007). Metoden anses vara ett

kostnadseffektivt alternativ till generell narkos vid mindre procedurer (Burnweit et al., 2004).

Lustgas kan administreras med en metod kallad guided association and nitrous oxide (GAN)

vid smärtsamma procedurer. Behandlingen kombineras då med en positiv distraktion genom

att den administrerande sjuksköterskan skapar en berättelse om något barnet tycker om

(Holmberg & Brunsson, 2007).

Sedan december 2008 har lustgas börjat användas vid akutmottagningen och den allmänna

specialistmottagningen vid Akademiska Barnsjukhuset vid bl. a ledinjektioner,

lumbalpunktioner, sutureringar, frakturreponeringar och insättande av venkatetrar till barn

fem år och äldre. En blandning av 50% lustgas och 50% syrgas används med GAN- metoden.

Vid de flesta procedurer kombineras lustgasen med andra smärtstillande preparat.

Sjuksköterskor med specialutbildning utför behandlingen. Efter en kort avslappningsövning

får barnet andas in lustgasblandningen genom en mask medan sjuksköterskan håller

ögonkontakt med barnet och berättar om det ämne barnet valt före behandlingens start.

Inhalationen pågår i tre minuter innan maximal effekt uppnås och efter avslutad procedur ska

barnet andas 100 % syrgas under en minut. Barnet gör en skattning av smärta och oro före och
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efter proceduren och tillfrågas även om man skulle vilja upprepa lustgasbehandlingen vid ett

eventuellt senare tillfälle.

Tidigare forskning

Lustgasinhalation till barn vid smärtsamma procedurer finns beskrivet vid reponering och

gipsning av frakturer (Annequin et al., 2000; Babl, Oakley, Puspitadewi & Sharwood, 2008;

Luhmann, Schootman, Luhmann & Kennedy, 2006), ledinjektioner (Cleary et al., 2002),

injektioner av botulinumtoxin till barn med spasticitet (Zier, Rivard, Krach, & Wendorf,

2008), mindre kirurgiska ingrepp (Annequin et al., 2000; Burnweit et al., 2004), suturering av

sårskador (Annequin et al., 2000; Bar-Meir et al., 2006) och insättande av urinblåsekateter i

samband med röntgenundersökning (Zier, Kvam, Kurachek, & Finkelstein, 2007). Studier har

även utförts då lustgas har använts vid insättning av perifer venkateter (Ekbom, Jakobsson &

Marcus, 2005), lång venkateter (long line) (Williams, Riley, Rayner & Richardson, 2006),

lumbalpunktion (Annequin et al., 2000; Kanagasundaram, Lane, Cavaletto, Keneally &

Cooper, 2001) och tandvård (Arcari & Ferro, 2008).

Biverkningar som har rapporterats vid lustgasbehandling till patienter 0-19 år var mindre

allvarliga som illamående, kräkningar, eufori, yrsel eller parestesier i 5 % enligt Gall et al.

(2001). Annequin et al. (2000) rapporterade biverkningar hos 37 % av barnen, varav eufori i

20% och illamående och kräkningar i 3,7%. Allvarliga biverkningar som bradykardi,

försämrad saturation eller längre återhämtingstid beskrevs av Gall et al. (2001) i 0,3% av

7511 behandlingar. Alla biverkningar upphörde några minuter efter att tillförseln avslutats.

(Annequin et al., 2000; Gall et al., 2001). I en svensk pilotstudie framkom biverkningar som

kontrollförlust och yrsel. (Holmberg & Brunsson, 2007).

Få studier har sammanställt barns egna upplevelser av lustgasbehandling och är oftast

begränsade till smärtskattning, generell nöjdhet och inställning till upprepad behandling.

Bristen på studier inom dettta område kan delvis bero på amnesin som beskrevs i en studie av

Burnweit et al. (2004) där 84 % av barnen i en studie som fått lokalbedövningsmedel under

lustgasbehandlingen inte mindes detta efteråt. Babl et al. (2008)  beskrev att 26 % av 119

tillfrågade barn inte kom ihåg proceduren utförd under lustgasbehandling. Kanagasundaram et

al. (2001) studerade 90 barn som fick lustgas vid smärtsamma procedurer och framhåller att

amnesi är en fördel och anger att 65% av barnen över 3 års ålder som tillfrågades inte hade

något minne av proceduren som utfördes under lustagasadministrationen.
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Ett antal studier har redovisat barns smärtskattning under procedurer där lustgas använts.

Femtiofem barn fick ledinjektioner under lustgasinhalation. Medianvärdet för

smärtskattningen vid avslutad ledinjektion var ett på en tiogradig VAS- skala. (Cleary et al.,

2002). Luhman et al. (2006) rapporterade mindre smärta under reponering av

underarmsfraktur i gruppen som fått lustgas och lokalanestesi jämfört med ketamin +

midazolam. En grupp på 145 barn genomgick mindre kirurgiska procedurer under

lustgassedering oftast kombinerat med lokalbedövning. Barnens smärtskattning resulterade i

ett medelvärde på 0,7 på en ansiktsskala 0-6. (Burnweit et al., 2004). Etthundratjugosex barn

med sårskador som suturerades gav ett medianvärde på 12 på en VAS –skala 0-100. Vid

mindre kirurgi rapporterade 36 barn medianvärdet 12, medan 30 barn med frakturer hade

medianvärde 15 (Annequin et al., 2000). Babl et al. (2008) menar att lustgas inte är tillräckligt

som enda analgetika vid mycket smärtsamma procedurer. Av de barn som under

lustgassedering fick frakturer reponerade hade 29 % 70 poäng elller mer på den 100 -gradiga

skalan. Det framgår inte om dessa barn fick någon annan smärtlindring i kombination med

lustgasen.

Ekbom et al. (2005) studerade 50 barn med erfarenhet av svårigheter vid insättande av perifer

venkateter. Den grupp som enbart fick bedövningssalva skattade smärtan med medianvärde

fem medan gruppen som fick både bedövningssalva och lustgas skattade smärtan till två på

den tio-gradiga VAS-skalan. En grupp av 20 barn genomgick regelbundet en smärtsam

procedur på en mottagning och fick jämföra att få den utförd med sedvanlig behandlingsrutin

eller under lustgassedering. Medianvärdet vid smärtskattning var fem respektive ett på den

tio-gradiga VAS-skalan.

Frågor om nöjdhet med lustgas är ofta riktade till föräldrar och personal. Ett fåtal studier har

beskrivit barns nöjdhet med och övriga upplevelser av lustgas. Ekbom et al. (2005) studerade

hur nöjda barnen var med lustgasinhalation. I gruppen som upplevt svårigheter vid insättning

av perifer venkateter skattade de barn som fick lustgas sin nöjdhet med proceduren med

medianvärde fem vilket motsvarade utmärkt på en fem-gradig skala. Den grupp som enbart

fick bedövningssalva angav median två på nöjdhet. I gruppen som fick prova både med och

utan lustgas vid procedurer angavs medianvärde fem i nöjdhet vid lustgas jämfört med två vid

traditionell behandling. Williams et al. (2006) beskrev en grupp barn med cystisk fibros som

fick lång venkateter under lustgasinhalation. Av 15 barn tyckte 14 att lustgasen var effektiv

medan ett barn inte tyckte om den.
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Arcari och Ferro (2008) ställde frågor till 100 förskolebarn som fick lustgasinhalation vid

tandvård. För 71 av dessa var den positiva upplevelsen förknippad med den goda lukten på

masken som var preparerad med antingen tutti-frutti eller vaniljdoft. Sexton av barnen angav

”pleasant sensations”. Nio procent tyckte inte om lustgasbehandlingen och skulle inte vilja

upprepa denna. Bland annat upplevde två illamående och kräkningar och en ”unpleasant

taste” förknippad med lustgasutrustningen.

Bland barn i en fransk multicenterstudie där lustgas användes som smärtstillande vid 1019

mindre procedurer angav 93% av de barn som kunde svara på frågan att de skulle acceptera

lustgas vid ett nytt procedurtillfälle (Annequin et al., 2000). I den grupp som Ekbom et al.

(2005) studerade som genomgick en procedur både med och utan lustgas föredrog 90 % att få

den utförd under lustgassedering. Luhmann et al. (2006) rapporterade att 88 % av barn som

genomgått reponering av underarmsfraktur under lustgasbehandling kombinerat med

lokalbedövning var positiva att  upprepa samma sedering vid behov.

Bruce och Franck (2000) beskrev ett patientfall där lustgas använts med gott resultat. En nio-

årig hjärt-lungtransplanterad flicka hade två olika erfarenheter vid avlägsnande av

thoraxdränage. Vid första tillfället smärtlindrades hon med morfin, diklofenac och

paracetamol och beskrev då en medelsvår smärta samt illamående och dåsighet under flera

timmar efter proceduren. Vid nästa dränageavlägsnande gavs diklofenac och paracetamol en

timme innan proceduren som utfördes under lustagasinhalation. Flickan uppgav att hon inte

kände när dränaget togs bort och att hon definitivt skulle föredra lustgas som smärtlindring i

framtiden.

I ett fåtal artiklar återfinns barns fria kommentarer om lustgas. Williams et al. (2006) gav

några exempel som:”made me feel tingly and light”, ”brilliant”, ”makes you forget”, ”felt

funny and groggy”. Tonåringar rapporterade känslor framkallade av lustgasen som ”happy”,

”giddy” och ”pleasantly lightheaded” (Burnweit et al., 2004). Bruce och Franck (2000)

beskrev exempel på barns upplevelser under lustgasbehandling som yrsel, desorientering, torr

mun, eufori och förlust av hämningar. Känsla av att flyta, vara under vatten eller i en tunnel

kan förekomma och röster kan uppfattas otydligt.
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Många smärtsamma eller skrämmande åtgärder kräver att barnet hålls fast. På senare år har

behandling med lustgas i samband med vissa procedurer börjat användas till barn på svenska

sjukhus. Sjukvårdspersonalen uppfattar lustgasen som behaglig för barnet men lite finns

beskrivet om hur barnen själva upplever behandlingen. Vid sökning i databaserna PubMed

och Cinahl med sökorden nitrous oxide, experience, children återfanns ett fåtal publicerade

studier där barn beskriver upplevelsen av lustgas. Denna intervjustudie syftade till att återge

barns egna beskrivningar av lustgasbehandling vilket kan ge ökad förståelse för och en mer

nyanserad bild av upplevelsen. Genom den kunskapen kan omhändertagandet optimeras.

Syfte

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva barns upplevelser vid lustgasbehandling i

samband med smärtsamma procedurer.

Metod

Design

Designen är en deskriptiv kvalitativ intervjustudie vilken är lämplig för att fånga barns egna

beskrivningar av upplevelsen av lustgasbehandling.

Urval

Barn sex år och äldre har kognitiv och språklig förmåga som möjliggör intervjuer med dem

(Docherty & Sandelowski, 1999). Sju till elva- åringar kan återge mer information om sina

upplevelser än de yngre barnen men har dock en begränsad förmåga att definiera abstrakta

begrepp (Kortesluoma, Hentinen, & Nikkonen, 2003). Utifrån detta valdes åldersgruppen.

Sexåringar inkluderades för att få med ett så stort och brett material som möjligt. Barn som

inte behärskade svenska språket exkluderades liksom barn som i anslutning till

lustgasbehandlingen genomgick generell narkos. Avsikten var att barnet skulle intervjuas en

till två veckor efter behandlingen, om möjligt i samband med återbesök på barnsjukhuset.

Målet var att intervjugruppen skulle omfatta så många olika diagnoser och procedurer som

möjligt, blandade åldrar och om möjligt jämn könsfördelning beroende på vilka behandlingar

som utfördes under datainsamlingsperioden. Genom att göra ett strategiskt urval ökade

möjligheten att uppnå en mer heltäckande bild av barns upplevelser av lustgas.
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Elva barn genomgick lustgasbehandling på barnsjukhusets akutmottagning eller allmänna

specialistmottagning under datainsamlingsperioden mars månad 2009. Den utvalda

intervjugruppen beskrivs i nedanstående tabell.

Tabell 1. Beskrivning av de intervjuade barnen

Kön Ålder Procedur Kompletterande smärtstillande

behandling

Flicka 6 år Ledinjektion Alvedon, lokalbedövningskräm

(EMLA) på insticksställe

Flicka 8 år Reponering och gipsning av

underarmsfraktur

Ingen

Pojke 9 år Reponering och gipsning av

underarmsfraktur

Tablett Citodon

Pojke 12 år Reponering och gipsning av luxerad

tumme

Tablett Alvedon och

lokalbedövningsmedel Xylocain

Flicka 13 år Reponering och gipsning av

underbensfraktur

Tablett Citodon

Pojke 14 år Mindre kirurgiskt ingrepp på tå Tablett Alvedon

Från den ursprungliga gruppen som fått lustgasbehandling exkluderades ett barn som inte

pratade svenska, ett barn som lades in och blev opererad, ett barn för att inte

lustgasutrustningen fungerade, samt ett barn med lång resväg och återbesök planerat 4-5

veckor fram i tiden. Vidare exkluderas ett av barnen för att det hade liknande ålder och

diagnos som ett redan tidigare intervjuat barn.

Datainsamlingsmetod

Förutsättningen för att kunna utföra intervjuer med barn är att forskaren kan vinna barnets

förtroende och är intresserad av barnets upplevelser och historier. Barnen behöver försäkras

om att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Öppningsfrågan är betydelsefull och avgör
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hur intervjun utvecklas. Frågorna skall vara formulerade så att det inte går att svara ja eller nej

på dem (Kortesluoma et al., 2003).

Då syftet var att fånga barnens egna upplevelser lämpade sig en kvalitativ semistrukturerad

intervju som metod. Författarna konstruerade själva frågorna i intervjuguiden vilka omfattade

orsaken till behandlingen, innehållet i berättelsen under proceduren och barnets fysiska och

psykiska upplevelser av lustgasbehandlingen. Den centrala frågan var: Kan du beskriva hur

det kändes att få lustgas? (Bilaga 1). Avsikten var att barnen i största möjliga utsträckning

skulle berätta fritt om sin upplevelse men ett antal uppföljande frågor var nödvändiga för att

få så uttömmande och detaljerade beskrivningar som möjligt. För att inhämta praktisk

bakgrundskunskap gjordes studiebesök på barnspecialistmottagningen under en

lustgasbehandling. Muntligt tillstånd erhölls från verksamhetschefen för akut- och

specialistmottagningen. Vidare inhämtades skriftligt tillstånd från professor i barnmedicin

verksam på barnmottagningen och från verksamhetschefen för barnkirurgi vilket vid intervjun

visades för föräldrarna (Bilaga 2,3).

Etiska överväganden

De etiska principer som gäller vid forskning på barn är baserade på Helsingforsdeklarationen

och Europarådskonventionen och ett villkor är att forskningen inte är möjlig att utföra på

vuxna för att få avsedd kunskap. Vidare ska den vara relevant för barn och att barnet självt

eller andra barn kan ha nytta av den. Forskningen skall medföra minimal risk för barnet och

åldersadekvat information skall ges och samtycke sökas (Council of Europe, 1997; World

Medical Association, 2008). Då barnet är under 18 år skall även vårdnadshavare informeras

och lämna samtycke (SFS 2003:460). För att få önskad kunskap om barns specifika

upplevelse av lustgasbehandling kunde denna intervjuundersökning inte genomföras på

vuxna. Resultatet bedöms medföra nytta för andra barn då det kan ge vårdpersonalen en ökad

förståelse av barns upplevelser av lustgasbehandling. Intervjun ansågs inte medföra risker då

deltagandet var frivilligt och kundes avbrytas när som helst. Adekvat information utformades

för barnet utifrån ålder samt till vårdnadshavare och samtycke inhämtades från både barn och

vårdnadshavare.

Tillvägagångssätt

Uppgifter om vilka barn som fått lustgas inhämtades från behandlande sjuksköterskor som

även lämnade en kortfattad information om studien till vårdnadshavaren (Bilaga 4). En lapp
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lades i ett kuvert adresserat till författarna med uppgifter om barnets namn och typ av

procedur som utförts. Dessa kuvert placerades i ett postfack på barnakutmottagningen och

hämtades varje vardag. Därefter kontaktades familjen och både barn och förälder tillfrågades

om deltagande. Alla tillfrågade var positiva till medverkan. En preliminär intervjutid bokades

och information till barn och förälder skickades hem (Bilaga 5,6). Vid förnyad telefonkontakt

bekräftades medverkan och tidpunkt. För att göra det praktiskt genomförbart för familjerna

utfördes fem intervjuer i samband med återbesök på barnsjukhuset. En familj föredrog att

återkomma vid ett senare tillfälle. För ett av barnen skedde intervjun tre dagar efter

proceduren medan de övriga intervjuades sex till tolv dagar efter lustgasbehandlingen.

Intervjuerna utfördes i olika enskilda grupprum på barnsjukhuset. För att lättare etablera

kontakt mellan intervjuaren och barnet genomfördes intervjun av en av författarna, vilka

intervjuade tre barn vardera. Innan intervjun påbörjades skedde en genomgång av den

skriftliga informationen och underskrift för samtycke från föräldrar och barn erhölls. Det

poängterades för barnet att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar och att det viktiga var

hans eller hennes personliga upplevelse. Barnet fick avgöra om föräldern skulle närvara vid

intervjun vilket var fallet vid fyra av intervjuerna. Närvarande föräldrar uppmanades att inte

svara på frågorna utan låta barnet ge sina synpunkter. Längden på intervjuerna varierade

mellan åtta och 21 minuter. Intervjuerna spelades in på MP3-spelare och bandspelare och

transkriberades ordagrant tidsmässigt i nära anslutning av intervjun. För att lätt kunna

återvända till sammanhanget radnumrerades alla intervjuer med individuella nummerserier, ex

radnumrerades intervju nr ett från 1000, nr två från 2000. Intervjumaterialet behandlades

konfidentiellt. Intervjuerna var enbart identifierade med ett nummer och inga namn nämndes.

I sammanställningen nämns inga personuppgifter och deltagarna går inte att identifiera. Alla

ljudfiler kommer att raderas efter uppsatsens färdigställande.

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys grundad på beskrivning av

Graneheim & Lundman (2004). Texten delas upp i meningsenheter som koncentreras och

förses med en kod. Koder med gemensamt innehåll samlas sedan i kategorier vilka kan ses

som det uppenbara innehållet i texten.

Författarnas mål var att kunna sammanfatta de utskrivna intervjuerna i ett antal kategorier och

möjligen hitta genomgående teman. Innehållsanalysen inleddes med genomläsning och

genomlyssning av intervjuerna upprepade gånger för att få ett helhetsintryck. Författarna
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diskuterade helhetsintrycket och därefter påbörjades arbetet med att identifiera de delar av

texten som svarade mot syftet att beskriva barns upplevelser vid lustgasbehandling.

Meningsenheter identifierades i en intervju i taget och kondenserades dvs. förkortades medan

kärninnehållet behölls. Var och en av dessa försågs sedan med en kod. På samma sätt kodades

innehållet svarande mot syftet i varje intervju. Alla koder organiserades och ordnades i olika

kategorier med hjälp av en tabell. Under hela analysprocessen behölls radhänvisningarna i

tabellen för att lätt kunna återvända till ursprungsintervjuerna för kontroll av innehållet. För

att öka tillförlitligheten i analysen genomfördes den av författarna tillsammans och koder och

kategorier diskuterades ingående.

Resultat

Vid genomgång av intervjumaterialet framträdde olika typer av upplevelser av

lustgasbehandling vilka efter kodning delades in i sju huvudkategorier. Presentationen syftar

till att återge variationen i erfarenheterna.

Annorlunda kroppskänslor

Frånvarande men ändå medvetna

Abstrakta känslor

Hörsel- och synintryck

Lukt och smak

Andning och mask

Olika upplevelser av smärta

Annorlunda kroppskänslor

Nästan alla barnen beskrev annorlunda känslor i kroppen som att kroppen sov, att det var en

konstig känsla, pirrig känsla eller som sockerdricka i den. Annorlunda känslor i huvudet

beskrevs av några av barnen som att det kändes konstigt, pirrigt eller snurrigt.
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”Jag var jättesnurrig” ”[…] liksom allting var som en stor spiral.””[…]det var som att …

vara i en karusell[…]”     Pojke 9 år

En flicka beskrev yrsel vid avslutningen.

”[…] när man har tagit bort det där då blir man lite så här liksom, man blir lite yr i huvet.” 

Flicka 13 år

Två av barnen uppgav att det kändes som om de inte kunde röra sig som vanligt.

” […] det kändes som man bara typ rörde huvet, kroppen var helt lös.” Flicka 13 år

En flicka beskrev obehag i en annan kroppsdel än den som behandlades. Då underbenet

reponerades kände hon smärta och drag i armen och kopplade det själv till berättelsen som

handlade om att hon var ute och red. Samma flicka hade också en känsla av att det behandlade

benet drogs in i en dammsugare.

”Sen kändes som hela benet skulle åka in i en maskin typ en dammsugare eller nånting.”

Flicka 13 år

Svårigheter att svälja beskrevs av en pojke som upplevde saliven som såpbubblevatten.

Samtidigt tyckte han att det var skönt och som att få massage inuti halsen när bubblorna

sprack. En av de intervjuade flickorna beskrev att det kändes torrt i halsen.

Två barn upplevde illamående efteråt medan en flicka upplevde det konstigt att hon inte

kunde prata under behandlingen.

Frånvarande men ändå medvetna

Några barn beskrev känslor av frånvaro som att sova, vara i en dröm, vara borta i huvudet

eller som att man inte märkte något.

”[…] man känner nästan ingenting... man märker liksom inte, man kollar inte när dom gör.”

Flicka 8 år

” [...] när man andas så blir man helt borta och flummig... så känner man typ inte vad som

händer[…]” Pojke 12 år

Fjortonåringen beskrev upplevelsen av lustgas som berusning.
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”Det är som och bli full typ” men på frågan hur det är att vara full svarade han ”Inte en

aning”.

En flicka beskrev inlevelsen i den skapade berättelsen som sjuksköterskan använde sig av för

distraktion under lustgasinhalationen.

”[…] när hon sa att det va en klarblå himmel då bara kom en klarblå himmel liksom bara

åhh.” Flicka 13 år

Samtidigt som flera barn beskrev en typ av frånvaro var de flesta barnen medvetna om

omgivningen där behandlingen skedde och kunde redogöra för vilka som var närvarande i

behandlingsrummet och i vissa fall vad var och en gjorde.

”Det var systern så var det en man och en kvinna till och sen var det två andra män.”

 Pojke 9 år

Dessutom beskrev någon att han påverkades av vad som hände i rummet.

”[…] det var nån bredvid henne som höll i en nål som skulle ge lokalbedövning så här… och

sen såg den ut som den var typ fem cm lång och att den höll den så här i högsta hugg och så

här bara och skulle... ja det var ganska läskigt.” Pojke 12 år

En pojke försökte dela sin uppmärksamhet mellan sjuksköterskan och de övriga personerna i

rummet:

”[…] jag försökte fokusera på henne men så försökte jag se… vad dom höll på med… det gick

inte så bra att kolla på båda samtidigt.” Pojke 12 år

Abstrakta känslor

En pojke beskrev en förändrad tidsuppfattning då han upplevde att proceduren tagit flera

timmar medan den i verkligheten tagit tio minuter.

En konstig känsla vid uppvaknandet beskrevs av en pojke som att han inte visste om det var

dröm eller verklighet.

Fjortonåringen beskrev att inget var obehagligt eller farligt och trettonåringen beskriver det

som att det allmänt var jätteskönt.
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Endast en pojke uttryckte det som roligt att få behandlingen och beskrev också att han

skrattade när han började bli påverkad av lustgasen.

Mindre behagliga upplevelser beskrevs av två barn. Sexåringen beskrev behandlingen som

otäck utan att kunna precisera vad som orsakade känslan medan en nioåring berättade att han

upprepade gånger fick panik under behandlingen.

”[…] se´n så lugnade sig paniken och se´n efter ett tag bröt den upp igen”  Pojke 9 år

Samma pojke beskrev en närmast hallucinatorisk upplevelse:

”En annan häftig grej var att det var som att allt som att golvet försvann liksom så att jag låg

i tomma luften... det var som att jag att rummet föll snurrande ner i ett bottenlöst hål.”

Pojke 9 år

Hörsel- och synintryck

Hörselintryck beskrevs av tre barn och det framkom att ljud kan bli förvrängda och förstärkta

under lustgasbehandling.

”[…] lät det bara plång, jättehögt fast dom som var runt omkring mig dom hade inte hört

nånting.” Pojke 12 år

En annan pojke beskrev ljudet från andningsmasken som jobbigt och mycket starkt:

 ”[…]det var som att nån hela tiden slog på en gonggong fast det brusade”. Pojke 9 år

Samma pojke beskrev även ljudet vid reponeringen som ”jättehögt”.

Den behandlande sjuksköterskans röst beskrevs av 12- åringen höras klart så länge hon

pratade direkt till barnet, medan andra röster i rummet förvrängdes eller inte uppfattades.

”[…] öronen som typ tog upp ljud en viss ljud och sen så hjärnan en annan del av ljudet så

de... lät bara (beskrivande ljud) alla andra som pratade... men hon, jag hörde exakt vad hon

sa om hon inte prata med nå’n annan.” Pojke 12 år

Samma pojke beskrev att ljudet han själv åstadkom genom andning och skratt lät som att det

kom från någon annan person.
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En annan pojke beskrev att han enbart hörde sjuksköterskan och visste inte om de övriga

pratade .

”Jag hörde bara hon jag såg på… och inget annat.” Pojke 14 år

Tolvåringen beskrev hur störande prat mellan administrerande sjusköterska och andra

personer i rummet bröt fokuseringen på en fotbollsberättelse

”det vart ju som ett avbrott i matchen sen börja hon prata med dom andra och … då kom jag

ju bort från berättelsen.” Pojke 12 år

Synintrycken förvrängdes för flera av barnen. Tre av barnen beskrev att sjuksköterskan

framträdde tydligare än omgivningen som upplevdes som suddig eller som ett svart-vitt

flimmer. Tolvåringen beskrev att efter en stund förändrades bilden av sjuksköterskan.

” […]efter ett tag då var det typ som om hon var på ett papper typ på som en spegelbild i

vattnet som rörde på sig som små vågor […]” Pojke 12 år

Dubbelseende beskrevs av en pojke.

”[…] sen så såg jag dubbelt så man jag såg liksom två gipsade armar och jag såg allting

två.” Pojke 9 år

Lukt och smak

Hälften av barnen uppfattade ingen annorlunda lukt eller smak under lustgasinhalationen. En

flicka beskrev en lite konstig lukt som hon inte kände igen. En pojke beskrev att masken

luktade plast medan en annan av de intervjuade beskrev det som en jättekonstig smak och en

känsla av såpa i munnen.

Andning och mask

Hälften av barnen nämnde ingenting om andningen medan tre stycken beskrev vissa besvär.

En sexårig flicka uttryckte att det jobbiga med lustgasbehandlingen var att andas. För en

nioåring kändes det som att han inte fick i sig tillräckligt med syre. En flicka beskrev att det

inledningsvis var lite svårt att få in en andningstakt:

” […] i början så här var det lite läskigt att andas… man va tvungen att tänka så här: andas

in, andas ut och sen så bara blev det av sig själv […]” Flicka 13 år



19

En pojke uppgav att han kunde styra andningsfrekvensen under inhalationen och på så sätt

påverka lustgasmängden:

 ”[…]sen så vakna jag till nån gång och så kände jag att dom höll på och dra i tummen och

då började jag andas… och då vart jag så där konstig igen […]” Pojke 12 år

Ingen uttryckte obehag av andningsmasken i sig.

Olika upplevelser av smärta

Endast ett av barnen mindes ingen smärta från proceduren och uppgav att han inte kände

någonting av ingreppet som gjordes. Övriga barn beskrev olika grader av smärta. Barnet som

fick en ledinjektion tyckte att det kändes lite och den åttaåriga flickan kände lite smärta efter

reponeringen av armen och att det började klia i armen. En flicka som hade en

underbensfraktur beskrev smärta i slutet av proceduren:

” […] det gjorde lite ont, men det var ju bara där på slutet, sen annars så var det ganska

skönt.” Flicka 13 år

Den nioårige pojken beskriver att det gjorde ”jätte-jätteont vid reponeringen av hans arm.

En annan pojke hade motsägelsefulla beskrivningar av smärtan under proceduren och beskrev

den maximala smärtan som likvärdig smärtan vid skadetillfället. Samtidigt sa han att det bästa

med lustgasen var att det inte gjorde ont.

” […] det var som att göra illa sig så där jättemycket... fast man kände ingen smärta det var

samma typ samma känsla fast det gjorde inte ont… det var konstigt men det var coolt… både

obehagligt och häftigt.” 

”[…] när det egentligen gör ont så blir det typ som att det sover.” Pojke 12 år

En flicka beskrev känslan i kroppen vid reponering av en underbensfraktur:

” […]när dom hållde på med benet… men det var som typ dålig sockerdricka… det liksom

stack till i hela kroppen… det kändes inte att det gjorde ont men jag kände att det skulle ha

gjort ont ifall jag hade vart vanlig tänkte jag.” Flicka 13 år
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Diskussion

Sammanfattning av huvudresultat

Fem av barnen var positiva till att få lustgasbehandling igen om så behövdes medan ett barn

svarade ”kanske” och önskade i så fall en mindre mängd lustgas nästa gång. Alla barnen

upplevde annorlunda kroppskänslor eller abstrakta känslor som inte nödvändigtvis var

obehagliga under lustgasbehandlingen. Samtidigt som flera barn beskrev en typ av frånvaro

var de flesta barnen medvetna om omgivningen och till viss del händelseförloppet. Vidare

framkom att hörsel- och synintryck kunde förvrängas där ljud ibland förstärktes och kunde

störa och påverka fokuseringen. Hälften av barnen kände ingen annorlunda lukt eller smak

och hade inga besvär med andningen. Ingen beskrev obehag av inandningsmasken. Endast ett

barn beskrev proceduren som helt smärtfri medan ett barn beskrev stark smärta. Övriga barn

upplevde lite smärta eller hade motsägelsefulla beskrivningar som att det gjorde ont fast det

inte gjorde det. I barnens egen sammanfattning uttrycker fyra av barnen positiva upplevelser.

Resultatdiskussion

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva barns upplevelser av lustgasbehandling.

Några författare (Babl et al. 2008; Burnweit et al. 2004; Kanagasundaram et al. 2001) har

beskrivit att många barn hade en viss amnesi efter lustgasbehandling. I vår studie mindes alla

sex barnen distraktionsberättelsens ämne och fyra av dem kunde relativt väl redogöra för vad

som hände i rummet under lustgasbehandlingen. Alla barnen kunde på något sätt återge sin

upplevelse av lustgasbehandlingen.

Helhetsintrycket var att lustgasbehandlingen var en positiv upplevelse. Fem av barnen var

utan tvekan positiva till att återupprepa den igen om så behövdes. Motsvarande beskrev

Annequin et al. (2000) att 93 % av tillfrågade barn kunde tänka sig att återupprepa

lustgasbehandling.

De två barn som beskrev störst obehag i sina egna sammanfattningar kunde ändå tänka sig att

återupprepa behandlingen varav ett barn svarade ”kanske” och uttryckte önskemål om lite

förändrad metod. Denna pojke gav vid sidan om sin beskrivning av panik ändå uttryck för

vissa positiva och sköna upplevelser under lustgasbehandlingen. Detta tyder alltså på att för

de flesta var lustgasbehandlingen en positiv erfarenhet.
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Endast ett av barnen beskrev total smärtfrihet under proceduren medan övriga beskrev olika

grader av smärta. Babl et al. (2008) menar att lustgas inte är tillräckligt som enda analgetika

vid mycket smärtsamma procedurer som exempelvis frakturreponeringar.

Behandlingsmetoden som används på barnsjukhuset inkluderar en dos av paracetamol

och/eller ibumetin före behandlingsstart men leder inte alltid till smärtfrihet. Frågan är om det

är möjligt att uppnå total smärtfrihet utan generell narkos vilken i sig innebär större risker.

Dessutom kan narkos medföra större trauma än lustgasbehandling för barnet genom

insättande av venkanyl, förflyttning till operationsmiljö och längre sjukhusvistelse.

En pojke beskrev hur han efteråt kunde återuppleva reponeringproceduren i samband med att

han skulle somna.

”ibland när jag ska sova så kan det kännas som att dom håller på att dra i min tumme så

där… samma känsla som det var då… som att det sover”. Pojke 12 år

Vid intervjun återgav han smärtupplevelsen under lustgasbehandlingen med motsägelsefulla

beskrivningar som att det inte gjorde ont fast det gjorde ont. Frågan är om kroppen har ett eget

minne av smärta trots att hjärnan inte minns den. Vidare om kroppen kan uppleva smärta utan

att hjärnan lagrar minnet av den. En annan pojke beskrev att han inte kände någon smärta alls

under proceduren medan mamman efter intervjun berättade att han ryckte till under den

kirurgiska åtgärden som utfördes.

Endast ett av barnen uppgav att han skrattade under proceduren vilket stämmer relativt väl

med Annequin et al. (2000) som beskriver eufori hos 20 % av barnen. Lustgas brukar även

kallas skrattgas vilket ger intrycket att den framkallar skratt. Kanske är det främst

omgivningen som märker av skrattandet medan barnen kanske inte minns detta. Författarna

ställde inte heller någon direkt fråga till barnen om de skrattade.

Annequin et al. (2000) uppgav illamående och kräkningar hos 3,7 % av barnen och Arcari &

Ferro (2008) hos 2 %. Två av barnen i vår studie beskrev illamående under eller efter

lustgasbehandlingen. Det är möjligt att detta berodde på lång fasta då en sövning eventuellt

skulle bli nödvändig om reponeringen misslyckades. Ett av dessa barn uppgav att han fastat

12 timmar innan proceduren.

Ett av barnen som intervjuades hade blivit behandlat upprepade gånger beroende på en

kronisk sjukdom. Rädsla och smärta från tidigare procedurer kan möjligen ha påverkat
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effekten vid lustgasbehandlingen. Barnet kanske var mer fokuserat på ingreppet vilket gjorde

det svårt att koncentrera sig på sjuksköterskan och berättelsen.

Slutsats

Lustgasbehandling är en enkel och effektiv metod som i de flesta fall har god smärtlindrande

och lugnande effekt. De barn som intervjuades i denna studie beskrev en mängd olikartade

upplevelser av lustgasen och gav i de flesta fall en positiv bild av sin upplevelse och kunde

tänka sig att återupprepa behandlingen vid behov. Behandlingen kan ytterligare utvecklas

genom kombination med andra smärtstillande läkemedel.

Barns beskrivningar av det de upplevt är ofta spontana och kan vara fantasifulla. Det är viktigt

att vi lyssnar på barnens berättelser och tar till oss det som kan förbättra vården.

Metoddiskussion

Då undersökningsgruppen endast består av sex barn är generaliserbarheten liten. Det

strategiska urvalet med olika åldrar, olika ingrepp, kronisk och akut sjukdom var dock relativt

representativt för de aktuella mottagningarna där den största gruppen som får

lustgasbehandling är barn med frakturer. En fördel hade varit att få med något barn som

genomgått lumbalpunktion och ytterligare något som fått ledinjektion. Resultatet kan ändå ge

en uppfattning om variationen i barns upplevelser i samband med lustgasbehandling.

Vid intervjun har intervjuguiden använts som grund men exakt samma frågor har inte ställts

varje gång och av båda författarna. Möjligen kan en del uppföljningsfrågor ha varit ledande

och i tveksamma fall har svaret inte tagits med i analysen.

Flera av barnen gav livliga beskrivningar av sin erfarenhet av lustgas medan den sexåriga och

yngsta flickan hade svårt att återge sina intryck och känslor. Detta uppfattades inte som att

hon inte vågade eller ville prata utan troligen var det så att hon inte mindes eller inte kunde

sätta ord på sin upplevelse. Kortesluoma et al. (2003) menar att barn från sju års ålder kan

återge mer information om sina upplevelser än de yngre barnen. Detta visar på svårigheten att

inkludera åldersgruppen sexåringar i denna typ av intervjustudier.

Tiden som förflöt mellan lustgasbehandlingen och intervjun kan ha påverkat barnens minne

av sin upplevelse. Den fjortonårige pojken hade för sin mamma direkt efter

lustgasbehandlingen givit en utförlig beskrivning hur det kändes medan han under intervjun

enbart fåordigt beskrev sin upplevelse. Det kunde ha varit en fördel att intervjua direkt efter
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avslutad behandling men författarna valde att inte göra det då det ansågs finnas risk för

kvarstående påverkan av lustgasen och eftersom det dessutom inte var praktiskt genomförbart.

Barnen har fått ge en fri beskrivning av den smärta de upplevde under proceduren då VAS-

skala inte ansågs relevant att använda så långt efter smärttillfället. Inhämtande av VAS-

skattning från journal hade varit möjligt men huvudsyftet var inte att återge barns

smärtskattning utan deras beskrivning av sin upplevelse.

Förslag till vidare forskning

Då minnet av upplevelsen av lustgasproceduren kan påverkas med tiden vore det intressant att

intervjua barn dels direkt efter avslutad procedur och dels en vecka efteråt för att få en bredare

bild av erfarenheten. En multicenterstudie pågår i Sverige på detta sätt, inkluderande barn

som fått ledinjektion under lustgasbehandling (Holmberg & Brunsson, 2007).

Studier behövs för att utröna vilka typer av analgetika som kan kombineras med lustgas för att

uppnå bästa smärtstillande effekt utan stora risker vid sjuksköterskeadministrering.

Ett annat möjligt studieområde skulle vara att observera barnet under lustgasadministreringen

och därefter göra en intervju för att jämföra upplevelsen med den objektiva observationen.

Intervjuer av både barn och föräldrar en tid efter lustgasbehandlingen är ett annat alternativ.

Arbetets praktiska/kliniska betydelse

Barnen i vår studie har i de flesta fall beskrivit en positiv upplevelse av lustgasbehandling

vilken kan vara ett bra alternativ till sövning vid smärtsamma procedurer.

Användningsområdet kan möjligen utvidgas till att omfatta barn som får behandling med

botulinumtoxin mot spasticitet, genomgår tunntarmbiopsier eller smärtsamma

röntgenundersökningar.

För att lustgasen skall få optimal effekt krävs att barnet kan fokusera på den administrerande

sjuksköterskans berättelse. Det är därför av största vikt att de befintliga riktlinjerna följs vilka

säger att all nödvändig personal skall vara på plats före inledningen av lustgasbehandlingen

och att det är lugnt och tyst i rummet under hela proceduren.

Flera av barnen beskrev att de var medvetna om vad som hände i rummet. Det är viktigt att

tänka på när man exempelvis drar upp en injektionsspruta att göra detta utom synhåll för

barnet då detta kan uppfattas som skrämmande.
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Då majoriteten av barnen i denna studie beskrev upplevelse av smärta bör möjligheten att

kombinera lustgasen med andra analgetika än de som nu används övervägas och undersökas

vidare.
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Bilaga 1(6)

Intervjuguide

Inledande information

Presentation av oss själva.

Vad vi jobbar med, varför vi gör den här intervjun.

Viktigt att veta för att behandla barn på bästa sätt.

Inledande frågor

Vet du vad vi vill fråga dig om?

Har du eller mamma eller pappa läst för dig brevet som vi skickade till dig?

Går det bra om vi frågar dig några frågor?

Vi vill att inte föräldrarna svarar utan bara barnet.

Inga svar är rätt eller fel.

Vi vill att du ska berätta hur just du upplevde det här.

Intervjufrågor

Varför kom du till sjukhuset?

Du fick andas i en mask. Vet du vad det var?

Varför fick du lustgas eller skrattluft?

Var det någon med dig på sjukhuset?

Vad hade ni bestämt att sköterskan skulle prata om under tiden?

Kan du beskriva hur det kändes att få lustgas?

Uppföljningsfrågor: Hur menar du då?

Kan du beskriva…..? 

Kan du berätta…….? 



Hur kändes det då….? 

Kan du säga nåt mer om det?

Sonderande frågor

Pilotmasken över näsa och mun hur kändes det?

Kan du beskriva hur skrattgasen smakade eller luktade?

Kan du beskriva hur kändes det i kroppen?

Kan du beskriva hur kändes det i huvudet?

Kan du beskriva vad som hände i rummet?

Vad gjorde mamma eller pappa under tiden?

Kan du berätta om vad du såg o hörde?

Om du hade velat avbryta hur skulle du ha gjort då?

Kan du berätta om det var något som kändes bra?

Kan du berätta om det var något som kändes otäckt?

Du fick ju den har lustgasen för att det inte skulle göra ont.

Hur tycker du det kändes?  Kan du beskriva hur ont det gjorde?

Kan du beskriva hur ont ex jämfört med skada.

Kan du jämföra med tidigare behandlingar?

Om din kompis skulle få skrattgas, hur skulle du beskriva hur det gick till?

Avslutande frågor

Är det nåt annat du vill berätta?

Skulle du kunna tänka dig att få skrattgas igen?

Sammanfattande fråga

Så här har jag förstått att du tyckte det var……… Stämmer det?
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Bilaga 4(6)

Information och förfrågan till föräldrar vars barn fått lustgasbehandling

Vi är två sjuksköterskor med lång erfarenhet inom barnsjukvård som går en kompletterande
utbildning i vårdvetenskap där det ingår att skriva en uppsats.

Då lustgasbehandling är en ny metod på denna enhet är vi intresserade av att ta på reda hur

barn upplever detta genom att göra en uppföljande intervju. Genom resultatet av denna studie

är det vår förhoppning att få ökad förståelse för barns upplevelse av lustgas och därigenom
kunna göra behandlingen så bra som möjligt.

Vi kommer att få information från den sjuksköterska som behandlat ditt barn och väljer sedan

ut sex barn som fått lustgas vid olika typer av behandlingar. Eventuellt ringer vi upp dig inom

den närmaste veckan för att fråga om ni vill delta. I mesta möjliga mån försöker vi göra
intervjun i samband med ett återbesök.

Prata gärna med ditt barn och fråga om hon/han vill vara med. Det underlättar om ni redan

funderat på det om/när vi ringer upp er.

Vi kommer att skicka hem mer utförlig information till Dig och ditt barn om ni vill delta.

Om ni inte vill bli uppringda kontakta någon av nedanstående.

Ann-Charlotte Almblad Ann-Marie Kassa
Leg sjuksköterska Forskningssjuksköterska

070-5328162 076-2114259
018-6115836 (arb) 018-6119887 (arb)
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Information och förfrågan till föräldrar vars barn fått lustgasbehandling

Härmed tillfrågas Du om att ge tillstånd till att ditt barn medverkar i en intervjuundersökning

där vi frågar om hur det känns att få lustgas. Undersökningen beräknas pågå under vecka 9 -

15 2009.

Vi är två sjuksköterskor med lång erfarenhet inom barnsjukvård som går en kompletterande

utbildning i vårdvetenskap där det ingår att skriva en uppsats.

Lustgasbehandling till barn som genomgår ingrepp som kan vara smärtsamma är en väl

beprövad metod som använts länge inom barnsjukvården. Här på sjukhusets akut- och

specialistmottagning har denna metod nyligen införts.

Då lustgasbehandling är en ny metod på denna enhet är vi intresserade av att ta reda på hur

barn upplever detta genom att göra en uppföljande intervju. Genom resultatet av denna studie

är det vår förhoppning att få ökad förståelse för barns upplevelser av lustgas och därigenom
kunna göra behandlingen så bra som möjligt.

Vi har fått uppgift om att ditt barn fått lustgas genom behandlande sjuksköterska som

meddelat oss personligen.

Intervjun utförs av en av oss och tar uppskattningsvis 30 minuter och kommer att göras 1 -2

veckor efter behandlingen. Barnet får avgöra om du som förälder är med i rummet vid

intervjun eller väntar i ett angränsande rum. Om du är närvarande är det av största vikt att

barnet själv svarar på frågorna som handlar om orsaken till och barnets upplevelse av

lustgasbehandling. Vi frågar också om vad sjuksköterskan berättade om under tiden. Intervjun

kommer att spelas in på band eller MP3- spelare.

Läs gärna barn – och ungdomsinformationen tillsammans med barnet.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och enskilda barn kan inte identifieras i
sammanställningen.

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.

Ingen ersättning utgår för förlorad arbetstid eller resor.

Ansvariga

Ann-Charlotte Almblad Ann-Marie Kassa

Leg sjuksköterska Forskningssjuksköterska

070-5328162 076-2114259

018-6115836 (arb) 018-6119887 (arb)

Var god vänd
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Information till barn och ungdomar som fått lustgasbehandling

Vi är två sjuksköterskor som jobbar på barnsjukhuset som vill fråga Dig om Du vill vara med
i en intervju och svara på några frågor om hur det kändes att få lustgas eller skrattgas.

Vi vill ta reda på hur barn tycker att det känns att få lustgas för att lära oss hur man ska ge det
på ett så bra sätt som möjligt.

Vi kommer att ställa några frågor till dig samtidigt som vi spelar in det på band eller MP3-

spelare och det tar ungefär en halvtimme.

Du får själv bestämma om mamma eller pappa ska vara med när en av oss frågar dig eller om

de ska sitta utanför rummet. Vi vill att du själv svarar på frågorna och att inte mamma eller

pappa berättar vad som hände.

Frågorna handlar om varför du fick lustgas och hur det kändes. Vi frågar också om vad

sjuksköterskan berättade för dig under tiden du andades lustgas.

Inga svar är fel eller rätt utan vi vill att du berättar hur det kändes för just Dig.

Flera barn kommer att få svara på frågorna och vi kommer sedan att skriva en berättelse om
vad alla har svarat. Det är viktigt att du känner till att ingen vet vad just du har sagt.

Om du ångrar dig får du säga till om du inte vill fortsätta att svara på frågorna.

Ann-Charlotte Almblad Ann-Marie Kassa
Leg sjuksköterska Forskningssjuksköterska

070-5328162 076-2114259
018-6115836 (arb) 018-6119887 (arb)

Jag har förstått och vill vara med och bli intervjuad.

Datum Namn


