
 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 
 

 

 

 

 

 

 

Påverkan av EMLA-behandling hos barn vid 

etablering av perifer venkateter inför operation 

 

 

 

 

 
  Författare     Handledare  

 Helén Kreuger    Thomas Wallby      

 Helena Spinord     

        

 

 

 

 

 

      Examinator 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp         Gunn Engvall  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 60 hp 

2013         

http://www.uu.se/


SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med föreliggande pilotstudie var att studera rutinerna för preoperativ 

Emlabehandling på barn. Pilotstudien inriktar sig specifikt på att undersöka om tiden mellan 

borttagande av EMLA-behandling och venpunktionen påverkar antalet försök som krävs för 

att etablera perifer venkateter på barn inför operation. 

Metod: Patienterna kvasirandomiserades till två grupper. Totalt 73 barn deltog i studien. Åtta 

barn exkluderades då de inte utsattes för några försök för att etablera perifer venkateter. 

Således inkluderades 65 barn i pilotstudien. I EMLA-grupp 1(n=42) avslutades EMLA-

behandlingen strax före insättandet av den perifera venkatetern. I EMLA-grupp 2 (n=23) 

avlägsnades behandlingen med EMLA på vårdavdelningen minst 15 minuter innan insättandet 

av den perifera venkatetern vilket sedan skedde på operationsavdelningen. Alla 

studievariablerna noterades på ett studieformulär av de ansvariga anestesisjuksköterskorna. 

 

Resultat: Föreliggande pilotstudie kunde inte påvisa några skillnader mellan studiegrupperna 

avseende antalet venpunktioner som krävs för att etablera perifer venkateter.  

 

 Slutsats: Generellt visar resultatet att metoderna för EMLA-behandling inte har någon 

signifikant betydelse för chansen att lyckas etablera perifer venkateter på första försöket. Det 

kan dock inte uteslutas att borttagandet av EMLA-behandling 15 minuter innan stickförsök 

påverkade chansen att lyckas etablera perifer venkateter på första försöket hos de yngsta 

barnen (0-1 år). I just denna ålderskategori skulle det därför kunna vara av värde att avlägsna 

EMLA-behandling minst 15 minuter innan venpunktion, men detta måste först säkerställas i 

en separat uppföljande studie med en större patientgrupp. 

 

 

 

Nyckelord  

EMLA, att etablera perifer venkateter, vasokonstriktion, barn, rädsla,  

 

 



 

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this pilot study was to study the routines of preoperative EMLA 

treatment in children. The pilot study is specificly focused on if the time between the removal 

of EMLA treatment and venipuncture affects the number of trials required for a successful 

insertion of a peripheral venous catheter in children about to undergo surgery. 

 

Methods: A quasi-randomized study was performed, where the patients were divided into 

two groups. A total of 73 children were initially enrolled in the study, of which eight were 

excluded, as they were not exposed to any attempt to insert a peripheral venous catheter. 

Thus, 65 children were analyzed. In EMLA group number 1 (n = 42) the EMLA treatments 

were ended just before insertion of the peripheral venous catheter. In EMLA group number 2 

(n = 23) the EMLA treatment was terminated on the ward at least 15 minutes prior to 

insertion of peripheral venous catheter in the operating room. Anesthesia nurses at the 

surgical department received a document were all the study variables were recorded. 

 

Results: This pilot study could not prove any difference between the study groups in the 

number of attempts required to achieve a successful insertion of a peripheral venous catheter.  

 

Conclusion: Overall, the results showed that the methods of EMLA-treatment did not have 

any significantly meaning for the chans to succefully establish a peripheral venous catheter at 

the first attempt. Thus, it can not be excluded that removal of EMLA treatment at least 15 

minutes before venipuncture affected the chans to succefully establish a peripheral venous 

catheter at the first attempt, in the youngest children (between 0 and 1 year of age). In this 

particular age group, it may thus be useful to remove EMLA treatment at least 15 minutes 

before venipuncture, but this must first be established in a separate follow-up study using a 

larger patient group. 
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1.BAKGRUND 

 

 

1.1 Vasokonstriktion av EMLA 

Venpunktion och insättning av perifer venkateter är några av de vanligaste smärtsamma 

procedurer som barn utsätts för i vården (Schreiber et al., 2012). Hälften av alla barn upplever 

smärta och rädsla vid dessa procedurer vilket gör det till en stor utmaning i vården (Schreiber 

et al., 2012). Eutectic Mixture of Local Anaesthetics (EMLA) är det vanligast använda 

lokalanestetiska läkemedlet som används för att minska denna smärta (Schreiber et al., 2012). 

Med EMLA-behandling blir 85% av barnen smärtlindrade (Schreiber et al., 2012). En känd 

effekt av EMLA-behandling är vasokonstriktion. Denna vasokonstriktion kulminerar 90 

minuter efter att EMLA applicerats. Vasokonstriktionen kan göra det svårare att identifiera 

venerna och lyckas med att etablera perifer venkateter (Schreiber et al., 2012). För att undvika 

upprepade punktioner rekommenderas att vänta 15 minuter efter att EMLA avlägsnats innan 

insättandet av perifer venkateter (Egekvist & Bjerring, 2000).  

 

Den vasokontraherande effekten av EMLA ger en minskad visualisering av venerna (Huff, 

Hamlin, Wolski, McClure & Eliades, 2009). I en studie av Huff och medarbetare (2009) 

undersöktes om värmebehandling efter EMLA-behandling ger en ökad visualisering av 

venerna och därmed underlättar att etablera perifer venkateter. Innan EMLA-behandling var 

venernas medelstorlek 0.243 cm. En timme efter EMLA-behandling var medelstorleken  

0,205 cm. Två minuter efter värmebehandling var medelstorleken  0,253 cm. Skillnaden i 

visualisering av venerna var signifikant. I 80% av fallen krävdes endast ett försök för att 

etablera perifer venkateter med värmebehandling (Huff et al., 2009). 

 

Ytterligare forskning finns om EMLAs påverkan på antal försök för venpunktion och 

etablering av perifer venkateter. Funna studier mäter ej antalet försök som krävs för 

venpunktion och för att etablera perifer venkateter. Istället är studierna fokuserade på att mäta 

chansen att lyckas på första försöket. Ett exempel är studien av Schreiber och medarbetare 

(2012) som visar att EMLA inte påverkar chansen att lyckas med venpunktion eller att 

etablera perifer venkateter (Schreiber et al., 2012). 
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1.2 EMLA 

EMLA framställs genom en blandning av Lidokain 2,5% och Prilokain 2,5%. Lika stora delar 

av dessa läkemedel blandas med olja och bildar en emulsion som kan appliceras på huden 

(Macinthyre, Walker & Rowbotham, 2008). Ett vanligt användningsområde är smärtlindring 

inför insättande av perifer venkateter. Läkemedlet når ett maximalt djup på 5 mm ner i huden 

vilket ger god smärtlindring vid ytlig venpunktion (Macinthyre et al., 2008). För att uppnå 

maximal effekt bör EMLA appliceras på huden 60 minuter före punktionen (Macinthyre et al., 

2008). Vid insättning av perifer venkateter eller venprovtagning stryks ett tjockt lager (ca 2g) 

EMLA-kräm på hudens yta och täcks med ett förband (Läkemedelsindustriföreningens 

service AB. 2012). Förbandet får ej sitta på mer än 5 timmar och den smärtlindrande effekten 

har en duration på upp till 2 timmar efter att förbandet avlägsnats. Beredningar av EMLA 

finns, förutom som kräm, också som medicinskt plåster (Läkemedelsindustriföreningens 

service AB. 2012).  

 

Den första studien om EMLAs smärtlindrande effekt publicerades 1982 (Ehrenström Reiz & 

Reiz, 1982). De tidigare smärtlindrande emulsionerna bestod till stor del av olja vilket gav en 

rinnig konsistens vilket resulterade i att endast en låg koncentration av läkemedlet hann 

genomtränga huden. EMLA som består av en blandning av Lidokain och Prilokain innehåller 

betydligt mindre olja vilket ger en bättre konsistens så att en högre koncentration 

lokalanestetika kan penetrera huden (Ehrenström Reiz & Reiz, 1982).  

 

Studien av Ehrenström Reiz & Reiz (1982) utfördes på 60 barn i åldrarna 6 till 15 år som 

skulle erhålla perifer venkateter. Barnen delades in i två grupper. EMLA applicerades på 

barnen i den ena gruppen och barnen i den andra gruppen erhöll placebo. Resultatet visade en 

signifikant skillnad mellan grupperna där EMLA-gruppen skattade markant lägre smärta 

(Ehrenström Reiz & Reiz, 1982). 

 

1.3 Alternativa preparat till EMLA  

Även om EMLA är det vanligast förekommande lokalanestesiläkemedlet så finns det andra 

liknande preparat. Amethocain gel 4% är ett läkemedel som liknar EMLA och används på 

samma sätt för lokal smärtlindring inför venpunktion (Newbury & Herd, 2009). Det skiljer sig 

dock från EMLA i vissa avseenden. Det behöver endast sitta på huden i 45 minuter före 

venpunktionen för att ha en god smärtlindrande effekt och det är inte vasokontraherande. 

Istället ses en rodnad i huden vid användning av Amethocain vilken antas bero på 
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vasodilatation av kapillärerna (Newbury & Herd, 2009). Denna skillnad gör att Amethocain 

skulle kunna kräva färre försök vid venpunktion. Newbury & Herd (2009) har i en studie 

jämfört EMLA och Amethocain där det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka om 

Amethocain förbättrar förutsättningen för att etablera perifer venkateter på endast ett försök. 

Resultatet visar dock inte på någon signifikant skillnad mellan EMLA och Amethocain 

gällande chansen att lyckas etablera perifer venkateter vid första försöket. Det visar heller 

ingen skillnad i smärtlindring. Amethocain är något dyrare än EMLA (Newbury & Herd, 

2009). 

 

1.4 Smärtfysiologi 

När en perifer venkateter penetrerar huden uppstår en vävnadsskada som ger upphov till 

smärta (Ehrenström Reiz & Reiz, 1982). Det är nociceptorer, nervceller, i huden som leder 

smärtsignalen från huden till hjärnan. Dessa nociceptorer är antingen snabba myeliniserade 

Aδ-fibrer, eller långsamma omyeliniserade C-fibrer. Även i den subkutana vävnaden och i 

kärlväggar finns C-fiberreceptorer (Ehrenström Reiz & Reiz, 1982). EMLA ger en reversibel 

blockad av överföringen av nervimpulser genom att hindra natriumjoner från att passera över 

nervfibrernas cellmembran. På detta sätt förhindras en aktionspotential i nervcellen och inget 

smärtstimuli förs vidare till hjärnan (Läkemedelsindustriföreningens service AB. 2012). 

 

1.5 Vikten av perifer venkateter 

Inför en operation är det av största vikt att barnet erhåller en perifer venkateter. Flertalet av de 

mediciner som ges vid sövning och under det kirurgiska ingreppet ges intravenöst (Nagelhout 

& Plaus, 2010). En studie av von Ungern-Sternberg och medarbetare (2010) visar att 

induktion på mask med inhalationsanestetika är förenat med fler risker än induktion med 

intravenösa anestesiläkemedel (Von Ungern-Sternberg et al., 2010). En av riskerna vid 

induktion är laryngospasm och incidensen är hög hos barn. Frekvensen laryngospasm är 

dubblerad hos barn mellan 0 och 9 år jämfört med vuxna (Nagelhout & Plaus, 2010). Risken 

minskar vid administrering av muskelrelaxantia intravenöst vid induktionen (Von Ungern-

Sternberg et al., 2010). I händelse av laryngospasm är förstahandsåtgärden att behandla med 

muskelrelaxantia (Succenylcholin) intravenöst för att häva laryngospasmen och återfå fri 

luftväg (Von Ungern-Sternberg et al., 2010). De barn som sövs utan etablerad perifer 

venkateter löper således stor risk att inte erhålla adekvat behandling vid händelse av 

laryngospasm. Att söva ett barn utan etablerad venkateter äventyrar således patientsäkerheten 

(Von Ungern-Sternberg et al., 2010). Alternativ till intravenös behandling är intramuskulär, 
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intralingual eller intraossiös administrering av läkemedel men med dessa tar det betydligt 

längre tid innan läkemedlet har effekt (Al-alami, Zestos & Baraka, 2009).  

 

1.6 Försvårande faktorer 

Ett flertal försvårande faktorer för att etablera perifer venkateter hos barn finns rapporterade i 

litteraturen. En av dessa är obesitas (Nafiu et al., 2010). På obesa barn ligger venerna djupare 

ner i huden och är svårare att visualisera och palpera (Ekbom, Kalman, Jakobsson & Marcus, 

2012). En studie av Nafiu och medarbetare (2010) visar att det är svårare att etablera perifer 

venkateter på obesa barn än på normalviktiga barn. Ytterligare en faktor som försvårar 

möjligheten att etablera perifer venkateter på barn är barnets ålder. Vid venpunktion hos barn 

under två år krävs fler försök än hos äldre barn (Reigart et al., 2012). Arbetslivserfarenhet hos 

anestesipersonal har inte visat sig påverka antalet försök vid etablering av perifer venkateter 

(Nafiu et al., 2010). 

 

1.7 Smärta och rädsla inför venpunktion och etablering av perifer venkateter 

Det är känt att yngre barn, ett till sex år, upplever större smärta av venpunktion än äldre barn 

(Goodenough et al., 1997). Barn över sex år upplever ofta även rädsla inför proceduren (Hee, 

Goy & Suah-Bwee, 2003). Hos yngre barn, ett till sex år, kan det således vara tillräckligt med 

enbart smärtlindring inför venpunktionen eller insättandet av perifer venkateter i jämförelse 

med äldre barn (Hee et al., 2003). Hos de äldre barnen, över sex år, kan ett sederande 

läkemedel som lustgas med fördel tillämpas i kombination med EMLA för att minska barnets 

rädsla. Det är också visat att lustgas höjer barnets välbefinnande under procedurer som 

venpunktion och etablering av perifer venkateter (Hee et al., 2003; Gall, Annequin, Ravault & 

Murat, 1999). Kombinationen av sederande läkemedel och EMLA-behandling är av stort 

värde då rädsla hos barnet kan leda till att fler försök måste göras för en venpunktion eller för 

att kunna etablera en perifer venkateter (Di Gioia et al., 2011). 

 

I en studie av Tak & van Bon (2006) undersöktes om information före venpunktion samt 

distraktion under venpunktionen kunde minska barns oro och rädsla. Informationen gavs i 

form av en bilderbok med enkel text som förklarade hur venpunktion går till. Som distraktion 

visades en tecknad film. Studien visar att varken information eller distraktion minskade 

barnens oro (Tak & van Bon, 2006). En annan studie av Inal & Kelleci (2012) visar att 

distraktion i form av bilder gav en signifikant lägre observerad rädsla under venpunktion. 
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1.8 Fysiologiska effekter av smärta och rädsla 

Smärta och rädsla relaterat till procedurer som venpunktion och etablering av perifer 

venkateter är återkommande problem hos barn (Ekbom, Jacobsson & Marcus, 2005). 

Symptom på stress och rädsla hos barn är beteenden som gråt, grimaser, verbala protester, 

spända och stela muskler och hyperventilation (Tak & van Bon, 2006). Stress och rädsla inför 

venpunktion och etablering av perifer venkateter kan resultera i trauma för barnet vilket kan 

orsaka försenade eller inställda operationer och undersökningar (Ekbom et al., 2005). Smärtan 

och stressen påverkar även metabolismen och det endokrina systemet (Ekbom et al., 2012). 

Detta är av betydelse då metabolismen påverkar nedbrytningen av de läkemedel som används 

i samband med anestesi (Nagelhout & Plaus, 2010). Stress kan även resultera i hypoxemi och 

hemodynamisk instabilitet hos nyfödda barn. Inför en operation är det av största vikt att 

barnets vitala parametrar såsom saturation, blodtryck och puls ligger inom normala 

referensvärden. Sövningen och operationen i sig innebär också en stor påfrestning för barnet. 

Påverkade vitalparametrar redan innan ingreppets början utgör därför ett ogynnsamt 

utgångsläge (Nagelhout & Plausen, 2010). 

 

1.9 Anestesisjusköterskans kompetensområde 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tydliggörs att det i 

sjuksköterskans profession och yrkesutövande ingår att ge patienten en god och säker vård 

(Socialstyrelsen, 2005).  I anestesisjuksköterskans kompetensområde ingår det att för 

patienten bidra till lugn, trygghet och en säker och professionell anestesiologisk omvårdnad. 

Detta ska genomföras under den korta tid som anestesisjuksköterskan träffar patienten innan 

denne sövs. Det är även av stor vikt att anestesisjuksköterskan skapar ett förtroende samt 

inger trygghet hos patientens anhöriga (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening – SSF, 2008).  

 

1.10 Problemformulering 

Många barn upplever venpunktion och etablering av perifer venkateter som procedurer 

förknippade med mycket smärta och rädsla. Som smärtlindring inför dessa procedurer 

används ofta behandling med EMLA. Det är känt att EMLA-behandling har en 

vasokontraherande effekt på blodkärlen vilket kan försvåra venpunktion eller att etablera 

perifer venkateter och därmed leda till fler venpunktioner för barnen. Resultatet av 

föreliggande pilotstudie kan leda till förändring av rutin vid avlägsnande av EMLA på 
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dagvårdsavdelningen för barn, Uppsala Akademiska sjukhuset, vilket kan minska barnens 

smärta och rädsla vid dessa procedurer. Det kan även leda till en ökad patientsäkerhet. 

 

1.11 Syfte 

Syftet med föreliggande pilotstudie är att ta reda på om tiden mellan borttagande av EMLA-

behandling och venpunktionen påverkar antalet försök som krävs för att etablera perifer 

venkateter på barn som ska opereras. 

 

1.12 Frågeställning 

Ökar möjligheten att etablera perifer venkateter på första försöket om EMLA-behandling tas 

bort minst 15 minuter innan insättandet i jämförelse med om EMLA-behandling avlägsnas i 

direkt anslutning till venpunktionen? 

 

2. METOD 

 

2.1 Design  

Föreliggande arbete är utförd som en kvantitativ komparativ studie. 

 

2.2 Urval 

Studiepopulationen valdes genom konsekutivt urval. Inklusionskriterierna var följande:  

1. Att barnet planerades genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp på barnoperation på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

2. Att barnet var inskrivet på dagvårdsavdelningen. 

3. Att EMLA-behandlingen hade applicerats på huden minst en timme innan operativt 

ingrepp. 

 

För att inkluderas behövde även barnens målsman få skriftlig information och lämna skriftligt 

medgivande till att delta i studien (se bilaga 1). En powerberäkning genomfördes inför 

studien. Under förutsättningen att signifikant kunna mäta en skillnad mellan grupperna på ett 

stickförsök eller fler beräknades antalet inkluderade försökspersoner behöva uppgå till ca 80. 

  

2.3 Material 

Totalt 73 barn inkluderades primärt i studien. Åtta av dessa barn exkluderades på grund av att 

de inte utsattes för några försök att etablera perifer venkateter innan sövning. I dessa fall togs 
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beslutet att söva barnet med inhalationsanestesi istället för intravenös anestesi varför inga 

försök för etablering av perifer venkateter gjordes innan induktion. Den slutliga 

studiepopulationen utgjordes därefter av 65 barn.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Data på de barn som motsvarade inklusionskriterierna samlades in på 

barnoperationsavdelningen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Barnen kom tidigt på 

morgonen från hemmet till dagvårdsavdelningen. Den sjuksköterska som tog emot barnet på 

dagvårdsavdelningen ansvarade för att föräldrarna blev informerade om pilotstudien samt att 

föräldrarnas medgivande att delta i pilotstudien samlades in. Efter sedvanliga 

operationsförberedelser tog dagvårdssjuksköterskan med barnet och medföljande föräldrar till 

barnoperationsavdelningen. Där tog den ansvariga anestesisjuksköterskan emot barnet. 

Anestesisjuksköterskan på barnoperationsavdelningen dokumenterade alla studieuppgifter på 

ett datainsamlingsformulär (se bilaga 2). 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Patienterna kvasirandomiserades till två studiegrupper, i studien kallade EMLA-grupp 1 och 

EMLA-grupp 2. Datainsamlingen var planerad att pågå under fyra veckor, vecka 12 till och 

med vecka 15, 2013. De barn som var planerade för operation under de två första veckorna 

randomiserades till EMLA-grupp 1. De barn som genomgick operation under de två sista 

veckorna randomiserades till EMLA-grupp 2. I EMLA-grupp 1 avslutades EMLA-

behandlingen i direkt anslutning till insättande av den perifera venkatetern, vilket sedan 

skedde på operationsavdelningen. I grupp två avlägsnades behandlingen med EMLA på 

vårdavdelningen minst 15 minuter innan insättande av den perifera venkatetern vilket sedan 

skedde på operationsavdelningen. I båda grupperna skulle EMLA-behandlingen vara 

applicerad i minst 60 minuter.  

 

Efter fyra veckors datainsamling var antalet inkluderade barn för få i framförallt EMLA-

grupp 2. Därför förlängdes datainsamlingen ytterligare en vecka för inklusion till EMLA-

grupp 2. Orsaken till det lägre antalet inkluderade barn till EMLA-grupp 2 var att den totala 

behandlingstiden var 15 minuter längre för barnen i denna grupp, alltså totalt ca 75 minuter. 

De barn som stod först på operationsprogrammet kom till dagvårdsavdelningen tidigt på 

morgonen, ca klockan 07.00. Med en planerad operationsstart ca klockan 08.00 blev 

förberedelsetiden för kort för att kunna genomföra EMLA-behandlingen enligt plan för 
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EMLA-grupp 2. De barn som opererades under de sista tre av de totalt fem veckorna, men där 

EMLA-behandlingen av tidsskäl inte hann avbrytas minst 15 minuter före etablering av 

perifer venkateter inkluderades därför istället i EMLA-grupp 1. Detta medförde att ett större 

antal barn inkluderades i EMLA-grupp 1 än i EMLA-grupp 2.  

 

 

 

Personalen på dagvårdsavdelningen och operationsavdelningen informerades skriftligt om 

pilotstudien via ett informationsbrev (se Bilaga 3 och Bilaga 4). På vardera avdelning fanns en 

utsedd kontaktperson som blivit utförligt informerad inför pilotstudiens genomförande (se 

Bilaga 5 och 6) och kunde besvara personalens eventuella frågor. För att genomföra 

pilotstudien krävdes godkännande av avdelningscheferna på respektive avdelning samt 

verksamhetschefen. Det skriftliga medgivande som krävdes från varje barns målsman 

samlades in av sjuksköterskan på vårdavdelningen innan avfärd till operationsavdelningen.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Studievariabler 

Den huvudsakliga utfallsvariabeln är antalet venpunktioner som krävs för att etablera perifer 

venkateter innan sövning. Variabler som för övrigt samlats in omfattar längd, vikt och ålder 

på de inkluderade barnen. I föreliggande pilotstudie har kategoriseringen av variablerna vikt 

och ålder begränsats av testfunktionens krav på tillräckligt stora antal i de grupper som 

jämförs. Av detta skäl har dessa variabler dikotomiserats. 

 

Antal venpunktioner 

På datainsamlingsformuläret dokumenterades det antal stickförsök (hudpenetrationer) som 

krävdes för att etablera en stabilt fungerande perifer venkateter för varje barn. Det fanns också 

en ruta på datainsamlingslistan för dokumentation av de fall där ingen perifer venkateter 

kunde erhållas innan sövning. De fall där ingen perifer venkateter erhölls trots ett eller flera 

försök skulle, vid fortsatta försök att etablera venkateter, sannolikt ha adderat ett betydande 

antal stickförsök och kategoriserades av detta skäl för dataanalysen som en extrem grupp. Då 

antalet stickförsök för barn där man lyckats etablera en stabilt fungerande perifer venkateter 

varierade mellan 1 och 6 försök gavs den extrema gruppen värdet 7 stickförsök. Dessa barn 

fick således sövas på mask och i tabell 1 redovisas de som ”Maskinduktion”. Variabeln 
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stickförsök dikotomiserades för den statistiska analysen i kategorierna 1 stickförsök 

respektive 2 eller fler stickförsök. 

 

Längd och vikt 

Då övervikt är en faktor som skulle kunna påverka resultatet av föreliggande pilotstudie 

samlades data som längd och vikt in för att Body Mass Index (BMI) skulle kunna beräknas 

för deltagarna. Vikt fanns dokumenterat för alla inkluderade barn medan längd saknades i 

många fall. För att få fram ett mått på huruvida barnen var normalviktiga eller inte jämfördes 

barnens vikt med ett tabellverk för standardiserad vikt per levnadsdag (Bodin, Ekholm & 

Werner, 2011). Register med tillväxtdata för barn, från barnhälsovården i Örebro Läns 

Landsting, har använts för att för varje levnadsdag beräkna kroppsviktens spridning. I 

tabellverket kan utläsas den vikt som närmast motsvarar varje heltal standardavvikelse mellan 

-5 och +5 SD. Tillväxtkurvorna ser något olika ut för pojkar och flickor (Bodin et al., 2011). 

Då barnets kön inte fanns med bland studievariablerna på datainsamlingsformuläret i 

föreliggande pilotstudie, fanns inte denna uppgift att tillgå. Varje barns vikt, oberoende av 

kön, jämfördes därför med både pojk- och flickregistret och varje barn gavs för dataanalysen 

ett medelvärde av standardavvikelserna mellan dessa två register. Spridningen i 

åldersstandardiserad vikt var mellan standardavvikelse -6 och 2,5. Ett barn hamnade på 

standardavvikelse -6 och två barn på -3,5. Då dessa var så få redovisas de tillsammans med 

barnen i standardavvikelse -3. Variabeln åldersstandardiserad vikt dikotomiserades för den 

statistiska analysen i kategorierna standardavvikelse -3 till 0,5 respektive standardavvikelse 1 

till 2,5. 

 

Ålder 

Uppgift om barnens ålder insamlades på dataformuläret som hela år och månader. Baserat på 

dessa data beräknades barnens ålder i dagar för att kunna jämföras med tabellverket för 

åldersstandardiserad vikt. Utifrån uppgift om barnets ålder i år och månader beräknades ett 

mått på ålder uttryckt i år med 2 decimaler vilket sedan multiplicerades med 365. I detta 

sammanhang gavs varje månad värdet 30 dagar. För den statistiska analysen kategoriserades 

också ålder i fyra grupper, 0-1 år, 2-5 år, 6-12 år och 13 eller äldre. Variabeln ålder 

dikotomiserades för den statistiska analysen i kategorierna noll till ett år respektive två till 

arton år. 
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Dataanalys 

Bakgrundsvariablernas (vikt, ålder och antal stickförsök) fördelning på såväl studiegrupperna 

(EMLA-grupp) som den huvudsakliga utfallsvariabeln (antal stickförsök) har analyserats i 

bivariat korstabellanalys. 

 

Bakgrundsvariablernas samband med utfallsvariabeln har analyserats med hjälp av såväl bi- 

som multivariat logistisk regressionsanalys.  Regressionsanalys har valts som testmetod 

eftersom metoden medger att sambandet mellan bakgrund och utfall analyseras samtidigt som 

hänsyn tas till andra faktorer som kan påverka sambandet. Detta ger ett resultat där sambandet 

mellan den huvudsakliga bakgrundsvariabeln, i detta fall EMLA-grupp, och utfallet, i detta 

fall antal stickförsök, är oberoende av studiepersonernas värden på övriga kontrollvariabler 

(confounders, d.v.s. faktorer som har samband med såväl utfallsvariabeln som med 

bakgrundsvariabeln). För föreliggande pilotstudie valdes att utföra anlysen med logistisk 

regressionsanalys. Skälet till detta är för det första att den logistiska regressionsanalysen kan 

utföras på variabler som inte är normalfördelade och för det andra att antalet studiepersoner är 

lågt och har krävt att materialet har delats in i få kategorier. För regressionsanalysen har 4 

olika modeller skapats. 

 

 Modell 1 är den ojusterade bivariata regressionsmodellen där alla bakgrundsvariablers 

samband med utfallsvariablerna testas var för sig. 

 

Modell 2 är en modell som tar hänsyn till samtidig inverkan från EMLA-grupp och 

bakgrundsvariabeln ålder på utfallsvariabeln. 

 

Modell 3 är en modell som tar hänsyn till samtidig inverkan från EMLA-grupp och 

bakgrundsvariabeln åldersstandardiserad vikt. 

 

Modell 4 är den fullständiga modellen som tar hänsyn till samtidig inverkan från EMLA-

grupp och bakgrundsvariablerna ålder och standardiserad vikt. 

 

För databearbetningar och statistiska analyser har använts IBM SPSS Statistics ver. 19. 
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2.7 Forskningsetiska överväganden 

Diskussion fördes kring huruvida barnen och föräldrarna skulle informeras om deltagande i 

pilotstudien eller inte. Efter övervägande togs beslut om att föräldrar och barn skulle 

informeras om pilotstudien, då studien krävde en förändring i rutiner. Pilotstudien krävde 

endast en förändring i rutinerna kring avlägsnandet av EMLA-behandlingen och påverkade 

inte barnens smärtlindring. Ett annat övervägande som diskuterades var om sjuksköterskan på 

vårdavdelningen glömde att markera det hudområde som hade behandlats med EMLA. 

Anestesisjuksköterskan kunde då inte se vilket hudområde som var smärtlindrat och kunde 

utsätta barnet för smärta. Detta var ytterligare en anledning att ha målsmans underskrift för de 

barn som inkluderades i pilotstudien. För att undvika stick i hudområde som ej var 

smärtlindrat kunde anestesisjuksköterskan nypa i huden för att försäkra sig om var EMLA-

behandlingen hade suttit. 

 

Tillstånd för föreliggande pilotstudie från etisk kommitté krävdes ej då arbetet utfördes inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå enlig lag (2003:460) § 2. 
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3. RESULTAT 

Totalt 65 barn deltog i studien. I tabell 1 redovisas bakgrundsvariablernas fördelning på 

studiegrupperna. De fall där ingen perifer venkateter erhölls trots ett eller flera försök att 

etablera perifer venkateter, och barnet därför fick sövas på mask, redovisas som 

maskinduktion i tabellen. Detta gällde 17 av 65 barn, 26,2 %. Av dessa var 82,4 % mellan 0 

och 5 år. 

EMLA-grupp 1 – EMLA-behandling avlägsnas i direkt anslutning till försök att etablera perifer venkateter. 

EMLA-grupp 2 – EMLA-behandling avlägsnas minst 15 minuter innan försök att etablera perifer venkateter. 

 

 

  

 

 

Tabell 1          

Fördelning av ålderskategorier, åldersstandardiserad vikt och antal venpunktioner per studie-grupp (n=65). 

 

     EMLA-grupp 1 EMLA-grupp 2 Total 

        n % n % n % 

Ålder           

   0-1 år  11 26,2 5 21,7 16 24,6 

   2-5 år  10 23,8 5 21,7 15 23,1 

   6-12 år  16 38,1 7 30,4 23 35,4 

   13 år eller äldre 5 11,9 6 26,1 11 16,9 

            

Vikt, SD           

   -3  4 9,5 1 4,3 5 7,7 

   -2  4 9,5 3 13 7 10,8 

   -1,5  1 2,4 1 4,3 2 3,1 

   -1  7 16,7 4 17,4 11 16,9 

   -0,5  4 9,5 2 8,7 6 9,2 

   0  8 19 6 26,1 14 21,5 

   0,5  4 9,5 2 8,7 6 9,2 

   1  9 21,4 2 8,7 11 16,9 

   1,5  1 2,4 1 4,3 2 3,1 

   2,5  0 0 1 4,3 1 1,5 

            

Venpunktioner          

   1  19 45,2 11 47,8 30 46,2 

   2  6 14,3 3 13 9 13,8 

   3  4 9,5 2 8,7 6 9,2 

   4  2 4,8 1 4,3 3 4,6 

    Maskinduktion 11 26,2 6 26,1 17 26,2 
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I EMLA-grupp 1, där EMLA-behandlingen avslutades i direkt anslutning till venpunktionen, 

etablerades perifer venkateter på första försöket i 45,2% av fallen. I EMLA-grupp 2, där 

EMLA-behandlingen avlägsnades minst 15 minuter innan etablering av perifer venkateter, 

etablerades perifer venkateter på första försöket i 47,8% av fallen. 

 

Den ålderskategori där det var svårast att etablera perifer venkateter på första försöket var 

ålderskategorin 0 till 1 år. I 68,8% av fallen krävdes det två eller flera försök för att etablera 

perifer venkateter i denna ålderskategori. I ålderskategorin sex till tolv år var motsvarande 

siffra 39,1 %. 

 

Barnens vikt visade sig inte ha någon större påverkan på chansen att lyckas med att etablera 

perifer venkateter på första försöket. Det var något större chans att lyckas på första försöket i 

viktgruppen +1 -+2,5 SD. Se tabell 2. 

 
 

Tabell 2 

EMLA-grupper, ålderskategorier, åldersstandardiserad  

vikt i förhållande till chansen att lyckas med att etablera perifer venkateter på 

första försöket (n=65). 

      Venpunktioner 

    Första  2 eller flera  Total 

      försöket   försök     

      n           %   n           %   n           % 

EMLA-grupp        

  2  11      47,8  12      52,2  23       100 

  1  19      45,2  23      54,8  42       100 

Total   30      46,2  35      53,8  65       100 

          

Ålder kat.         

  0-1 år  5        31,2  11      68,8  16       100 

  2-5 år  7        46,7  8        53,3  15       100 

  6-12 år  14      60,9  9        39,1  23       100 

  13 eller äldre 4        36,4  7        63,6  11       100 

Total   30      46,2  35      53,8  65       100 

          

Vikt, SD         

  -3 - +0,5 23      45,1  28      54,9  51       100 

  +1 - +2,5 7        50,0  7        50,0  14       100 

Total     30      46,2   35      53,8   65       100 

EMLA-grupp 2 – EMLA-behandling avlägsnades minst 15 minuter innan etablering av perifer venkateter. 

EMLA-grupp 1 – EMLA-behandling avlägsnades i direkt anslutning till etablering av perifer venkateter. 
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I logistisk regressionsanalys kunde ingen statistsikt signifikant skillnad påvisas mellan 

studiegrupperna på signifikansnivå 5 % avseende antalet venpunktioner som krävdes för att 

etablera perifer venkateter på första försöket. Detta gällde såväl när EMLA-grupperna 

analyserades utan andra faktorers påverkan (modell 1) som vid justerad analys (modell 2-4), 

se tabell 3. Oddskvoten för åldersgruppen 0-1 år ökade från 1,11 i den ojusterade analysen till 

2,28-2,26 i de justerade modellerna.       

 

 

Tabell 3 

Logistiska regressionsmodeller över bakgrundsvariablernas samband med chansen att lyckas med att etablera 

perifer venkateter på första försöket. Oddskvoter och p-värden (n=65). 

      1 2 3 4 

      Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

      OR P OR P OR P OR P 

EMLA-grupp           

  2  1  1  1  1   

  1  1,11 0,841 1,07 0,893 1,13 0,822 1,08 0,882 

             

Ålderskategorier           

  0  1  1    1   

  0-1 år  1,72 0,368 2,28 0,177   2,26 0,186 

Vikt, SD            

  SD -3-0,5  1    1  1   

  SD 1 -2,5   0,87 0,807     0,81 0,733 0,9 0,867 

1) Modell 1 – Bivariat analys.  

2) Modell 2 – EMLA-grupp justerad för ålder. 

3) Modell 3 – EMLA-grupp justerad för vikt. 

4) Modell 4 – EMLA-grupp justerad för ålder och vikt. 
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4. DISKUSSION  

 

4.1 Sammanfattning 

Huvudresultatet i föreliggande pilotstudie är att ingen skillnad i antalet venpunktioner kunde 

påvisas mellan studiegrupperna.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Förhoppningen var att resultatet av föreliggande pilotstudie eventuellt skulle kunna ligga till 

grund för en eventuell rutinförändring med syfte att öka möjligheten att etablera perifer 

venkateter med färre försök för venpunktion hos barn. Då antalet barn som deltog i 

pilotstudien blev betydligt färre än beräknat var det svårt att tolka resultatet med tillräcklig 

säkerhet för att kunna påverka den praktiska verksamheten. För det ändamålet krävs en 

separat uppföljande studie med ett mer omfattande material framförallt i form av fler 

deltagande barn. 

 

Ålder var den variabel som i analysresultatet kunde tolkas ha störst betydelse för utfallet. 

Oddskvoten för åldersgrupp 0-1 år ökade från 1,72 till 2,28 när ålder fördes in i modell 2 

samtidigt som den statistiska säkerheten stärktes. Principen att avlägsna EMLA-behandling 15 

minuter innan venpunktion, skulle därför kunna ha viss betydelse för de allra minsta barnen 

(0-1 år). Detta är en intressant aspekt med tanke på att tidigare forskning pekar på att det är 

svårare att etablera perifer venkateter hos barn under två år än hos äldre barn (Reigart et al., 

2012). I just denna ålderskategori skulle det därför kunna vara av värde att avlägsna EMLA-

behandling minst 15 minuter innan venpunktion. 

 

Om en uppföljande studie skulle kunna förstärka föreliggande pilotstudies resultat gällande 

påverkan av handhavandet av EMLA-behandling hos de allra yngsta barnen kunde detta leda 

till flertalet praktiska förbättringar i verksamheten. Självklart är det en stor vinst för barnen 

som utsätts för färre venpunktioner i samband med etablering av perifer venkateter inför 

operation. För den medföljande föräldern skulle det också kunna innebära mindre stress då det 

kan upplevas som frustrerande att se sitt barn utsättas för flera försök för etablering av perifer 

venkateter. Färre venpunktioner leder även till en tidsvinst vilket är intressant med tanke på 

Reigart och medarbetares (2012) fynd att etablering av perifer venkateter är mer tidskrävande 

hos barn under två år än hos äldre barn (Reigart et al., 2012). Ekbom och medarbetare (2005) 

visade även i en studie att problemet med stress och rädsla inför etablering av perifer 
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venkateter kan leda till trauma för barnen vilket inte sällan resulterar i försenade eller inställda 

operationer eller undersökningar. Således skulle detta även kunna vara en vinst för 

verksamheten. 

 

Ett oväntat fynd var att det nästan var lika vanligt att misslyckas etablera perifer venkateter på 

första försöket hos de äldsta barnen, 13 år eller äldre, som hos de yngsta barnen i 

åldersgruppen noll till ett år. Kanske kan förklaringen till detta ligga i att barn över sex år i 

högre grad förknippar venpunktioner med rädsla jämfört med yngre barn under sex år. Detta 

på grund av att de har en större medvetenhet och förståelse för att en venpunktion är ett stick i 

huden och kan komma att göra ont (Hee et al., 2003). Denna rädsla kan försvåra möjligheten 

att etablera perifer venkateter (Di Gioia et al., 2011).   

 

Ett beaktansvärt fynd var det höga antalet barn som sövdes utan etablerad perifer venkateter. 

Av de barn som deltog i studien sövdes 26,2% (n=11) med inhalationsanestesi utan etablerad 

venkateter vilket var många med tanke på de risker det medför. Dessutom var en hög andel av 

dem (82,4% ) mellan noll och fem år, en åldersgrupp där risken för laryngospasm är påtagligt 

förhöjd (Nagelhout & Plaus 2010). Det finns således stora vinster med att minska antalet barn 

som sövs utan etablerad perifer venkateter. I föreliggande pilotstudie antyder resultatet att 

principen för EMLA-behandling kan ha betydelse för möjligheten att lyckas etablera perifer 

venkateter hos de allra minsta barnen. Det krävs dock mer forskning om vilka faktorer eller 

metoder som kan underlätta etablering av perifer venkateter hos barn som ska genomgå 

operation. Detta skulle kunna öka patientsäkerheten på det sättet att en sövning med etablerad 

perifer venkateter ger betydligt bättre förutsättningar för adekvat behandling i händelse av 

oförutsedda komplikationer. 

 

I en studie av Huff och medarbetare visade resultaten på att värmebehandling i samband med 

EMLA-behandling ökade venernas medelstorlek (Huff et al., 2009). Denna enkla och 

skonsamma metod är således ett bra sätt att öka visualiseringen av venerna och därmed 

underlätta etablering av perifer venkateter. Föreliggande pilotstudies resultat visar att 

principen för EMLA-behandling kan ha betydelse för möjligheten att lyckas etablera perifer 

venkateter hos de allra minsta barnen. Denna princip för EMLA-behandling i kombination 

med applikation av värme skulle eventuellt ytterligare kunna förbättra förutsättningarna för att 

lyckas med etablering av perifer venkateter hos de minsta barnen under två år. Ytterligare 
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studier krävs dock för att eventuellt kunna verifiera förbättrade förutsättningar för etablering 

av perifer venkateter med denna kombination.  

 

Obesitas är en försvårande faktor vid etablering av perifer venkateter hos barn (Nafiu et al., 

2010). Detta på grund av att venerna ligger djupt ner i huden och är svåra att visualisera och 

palpera (Ekbom et al., 2012). Värmebehandling skulle således kunna vara till hjälp med 

etablering av perifer venkateter även hos obesa barn.     

 

Barnens vikt visade sig inte påverka insättandet av perifer venkateter. Etablering av perifer 

venkateter lyckades på första försöket i lika hög grad oavsett viktgrupp. Förvisso säger 

tidigare forskning att obesitas är en försvårande faktor vid venpunktion och etablering av 

perifer venkateter (Nafiu et al., 2010). Det bör dock påpekas att majoriteten i den grupp där 

barnen vägde lite mer, standardavvikelse 1 till 2,5, var normalviktiga. Med normalviktig 

menas ett barn som ligger mellan standardavvikelse -3 och +3 (Bodin et al., 2011). Endast två 

barn som deltog i pilotstudien låg på standardavvikelse 2 och däröver. Detta kan vara 

anledningen till att resultatet inte visade på någon signifikant skillnad mellan EMLA-

grupperna avseende åldersstandardiserad vikt.       

 

4.3 Metoddiskussion  

En svaghet i pilotstudien var att antalet deltagare var för få för att kunna erhålla ett tillförlitligt 

resultat. Detta påverkar den externa validiteten något. En orsak till det låga antalet deltagande 

barn var att endast barn från dagvårdsavdelningen som skulle genomgå ett dagkirurgiskt 

ingrepp inkluderades i pilotstudien. För att öka antalet deltagande barn hade alla barn som 

opererades på barnoperation kunnat inkluderas. Detta hade då involverat övriga 

vårdavdelningar på sjukhuset där barnen var inneliggande och skulle genomgå ett kirurgiskt 

ingrepp. Anledningen till att endast dagvårdsavdelningen involverades i pilotstudien var att 

det hade krävts ett betydligt större arbete om övriga vårdavdelningar skulle ha involverats. I 

det fallet hade information krävts till all personal på respektive avdelningar. En kontaktperson 

hade behövt utses på respektive vårdavdelning samt att ett godkännande hade krävts från 

verksamhetscheferna på varje vårdavdelning. 

 

Det var en snedfördelning i rekryteringen mellan EMLA-grupp 1 (n=42), där EMLA-

behandlingen avlägsnades i direkt anslutning till venpunktionen, och EMLA-grupp 2 (n=23), 

där EMLA-behandlingen avlägsnades minst 15 minuter innan venpunktion. Snedfördelningen 
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mellan EMLA-grupperna berodde på att många barn som egentligen skulle ha inkluderats i 

EMLA-grupp 2 inte hann erhålla EMLA-behandling i 60 minuter, då de stod först på 

operationsprogrammet. Dessa hamnade därför i EMLA-grupp 1. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet i föreliggande pilotstudie är hur personalen på 

operationsavdelningen har tolkat det datainsamlingsformulär (se bilaga 2) de fick för 

dokumentation av studievariablerna. Det finns en risk att venpunktioner som har utförts efter 

induktion har räknats med i det totala antalet venpunktioner. Tanken var att endast de 

venpunktioner som utfördes innan induktion skulle dokumenteras. Detta på grund av att de 

läkemedel som ges vid induktion dilaterar blodkärlen kraftigt vilket betydligt underlättar att 

etablera perifer venkateter. Detta är en faktor som eventuellt påverkade pilotstudiens 

reliabilitet något. Som nuvarande pilotstudie utfördes finns risken att för många 

venpunktioner dokumenterades i de fall där en extra perifer venkateter eventuellt etablerades 

efter sövning. Om det var en snedfördelning av dessa mellan studiegrupperna skulle detta 

kunna påverka resultatet. Så som datainsamlingsformuläret var utformat går det inte att 

urskilja i vilka fall denna misstolkning eventuellt har skett. För att undvika denna typ av 

misstolkning skulle den kolumn på datainsamlingslistan där antalet venpunktioner 

dokumenterades ha förtydligats med att benämnas ”antal venpunktioner innan induktion” 

istället för endast ”antal venpunktioner”.  

 

Ytterligare en faktor som beaktades vid bearbetning av data var att i de fall där ingen perifer 

venkateter erhölls innan induktion, trots ett eller flera försök, korrelerade inte antalet försök 

för att etablera perifer venkateter med svårighetsgraden att etablera perifer venkateter. Då det 

är omöjligt att förutspå hur många försök som hade krävts för etablering av perifer venkateter 

i dessa fall har dessa barn i resultatet sammanslagits till en extremgrupp som tilldelades värdet 

sju venpunktioner. Dessa barn sövdes med inhalationsanestesi istället för intravenös anestesi. 

I och med detta kunde antalet försök för venpunktion hos de övriga barnen, där perifer 

venkateter erhölls, jämföras mellan studiegrupperna. I denna grupp korrelerade 

svårighetsgraden att etablera perifer venkateter med antalet försök för venpunktion. Utfallet 

visade således på skillnaden i svårighetsgrad gällande etablering av perifer venkateter mellan 

studiegrupperna.  

 

Då deltagarna i pilotstudien är barn mellan noll till arton år är det svårt att säga att resultatet, 

från gruppen i sin helhet, är generaliserbar till alla individer inom detta åldersspann då det är 
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stora skillnader mellan en artonåring och en ettåring. På grund av detta delades barnen in i 

fyra olika ålderskategorier. Ett problem som följer med detta är att det då blir få barn i 

respektive ålderskategori. Detta gör föreliggande pilotstudies resultat mer osäkert samt sänker 

den externa validiteten. 

 

Då det var tänkt att BMI skulle mätas på barnen fanns kolumner för vikt och längd på det 

datainsamlingsformulär som anestesisjuksköterskorna erhöll för dokumentation. Då de 

läkemedel som ges i samband med anestesi ordineras utefter barnets vikt fanns denna uppgift 

alltid dokumenterad. Däremot var längden inte dokumenterad i många fall. Detta innebar att 

BMI inte kunde beräknas och att åldersstandardiserad vikt istället fick utgöra ett mått på 

huruvida barnen var överviktiga eller inte. Det register som användes för att beräkna den 

åldersstandardiserade vikten var uppdelat i ett pojk- respektive flickregister. Då barnets kön 

inte var tänkt att dokumenteras fanns inte denna information att tillgå. Istället gavs varje barn 

ett medelvärde av standardavvikelserna mellan dessa två register. För en högre frekvens av 

dokumenterad längd hade det krävts tydligare information till all involverad personal om att 

BMI var en viktig variabel för pilotstudien. Ett högt BMI ökar svårighetsgraden för etablering 

av perifer venkateter (Nafiu et al., 2010) vilket således hade kunnat ge ett högt antal 

venpunktioner som inte berodde på principen för EMLA-behandling. 

 

I den logistiska regressionsmodellen är det möjligt att testa flera bakgrundsvariabler samtidigt 

mot den utfallsvariabel man är intresserad av att studera. Metoden gör det möjligt att 

analysera dikotoma utfall och utfall som inte är normalfördelade. Det är bra att dikotomisera 

variabler där antalet är lågt vilket var fallet i föreliggande pilotstudie. Samtidigt kan man i 

regressionen kontrollera för andra tänkbara variabler som kan påverka utfallet, så kallade 

confounders. Med linjär regression krävs linjära samband mellan variabler som är 

approximativt normalfördelade vilket inte var fallet i pilotstudien. Av dessa anledningar 

valdes logistisk regressionsanalys som statistisk metod i föreliggande pilotstudie. 

 

Ett etiskt dilemma som framkom vid sammanställningen av data var att antalet 

föräldraunderskrifter inte överensstämde med antalet dokumenterade deltagare. Då inga 

personuppgifter har dokumenterats för någon deltagare och alla resultat har presenterats på 

gruppnivå finns det ingen risk att någon sekretess har brutits. Pilotstudien kunde därför 

avslutas som planerat. 
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4.4 Slutsats 

Det är känt att många barn upplever venpunktion och etablering av perifer venkateter som 

mycket smärtsamt och traumatiskt. Då EMLA-behandling ger en vasokonstriktion av 

blodkärlen skulle detta kunna försämra förutsättningarna för möjligheten att etablera perifer 

venkateter. Om EMLA-behandlingen avlägsnas minst 15 minuter innan venpunktion har den 

vasokontraherande effekten avtagit. Detta handhavande skulle således kunna minska antalet 

venpunktioner vid etablering av perifer venkateter hos barn som ska opereras. 

 

Generellt visar resultaten i föreliggande pilotstudie inte på någon signifikant skillnad mellan 

studiegrupperna gällande chansen att lyckas etablera perifer venkateter på första försöket. Hos 

de yngsta barnen mellan noll till ett år fanns en tendens till att principen för EMLA-

behandling påverkade chansen att lyckas etablera perifer venkateter på första försöket. I just 

denna ålderskategori skulle det därför kunna vara av värde att avlägsna EMLA-behandling 

minst 15 minuter innan venpunktion, men detta måste först säkerställas i en separat 

uppföljande studie med en större patientgrupp. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om att delta i en undersökning  
 

Till er som är förälder till barn som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp på barnoperation, Uppsala 

Akademiska Sjukhuset. 

  

Undersökningen syftar till att underlätta venpunktion för barn i samband med operation, vilket krävs 

för administrering av intravenösa läkemedel. Undersökningen kan leda till ny kunskap och 

kvalitetsförbättringar för barn. 

 

Alla barn smärtlindras med EMLA-salva innan venpunktionen. När salvan tas bort är huden 

smärtlindrad i ca två timmar efter borttagandet.  Några barn kommer att få salvan borttagen innan 

avfärd till operationsavdelningen och några barn kommer att ha salvan kvar ända fram till 

operationsavdelningen. Det betyder att ditt barn är smärtlindrat oavsett när salvan tas bort. Vi vill ta 

reda på om tiden mellan borttagandet av EMLA-salvan och venpunktionen påverkar antalet försök 

som krävs för venpunktion.  

 

Endast barnets ålder, längd och vikt kommer att finnas noterat samt uppgifter om antalet försök för 

venpunktion. Barnets adress eller personuppgifter kommer inte att finnas registrerat. Vid 

redovisningen kommer inget enskilt barn att kunna identifieras. 

 

 

Det är helt frivilligt att delta i pilotstudien och ni kan avbryta deltagandet utan att förklara varför. 

 

Pilotstudien görs inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi och 

kommer att presenteras i ett examensarbete.  

 

Vid frågor kontakta i första hand Sjuksköterskorna Kerstin Lagergren och Jessica Sundberg. 

 

 

Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord: 070-145 44 27 
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. 

Uppsala universitet 

Handledare: Med. Dr, Thomas Wallby vårdutvecklare tel: 018-611 59 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgivande om deltagande 

 

Målsmans underskrift……………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2    Datainsamlingslista   

             2013 

 

Examensarbete för studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

anestesi. Syftet med arbetet är att ta reda på om tiden mellan borttagandet av EMLA-

behandling och venpunktionen påverkar antalet försök som krävs för att etablera perifer 

venkateter på barn som ska opereras. Insamlingen kommer att ske mellan veckorna 12-15, 

2013. Vi behöver er hjälp att fylla i denna datainsamlingslista inför examensarbetet. 

 

 

 

Datum: 
  

 Ålder: 

År/ 

månad 

Längd Vikt Antal 

Ven- 

punktioner 
 

Ingen 

Pvk 

innan 

induktion 

Emla 

Kvar vid 

ankomst 

Till op. 

Emla  

Borttaget 

på vård- 

avdelning 

Patient 1 

 

 

       

Patient 2 

 

 

       

Patient 3 

 

 

       

Patient 4 

 

 

       

Patient 5 

 

 

       

 

Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord:070-145 44 27 

Anestesisjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet 

Kontaktperson: Victoria Karlsson 
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Bilaga 3   

Information till vårdpersonal på dagvårdsavdelningen 

 

Påverkan av EMLA-behandling hos barn vid att etablera preifer 

venkateter   

 

Under veckorna 11 till 15, 2013 kommer vi att utföra vårt examensarbete hos er på 

dagvårdsavdelningen. Syftet med arbetet är att ta reda på om tiden mellan borttagandet av 

EMLA-behandling och venpunktionen påverkar antalet försök som krävs för att etablera 

preifer venkateter på barn som ska opereras.  

 

Under veckorna 14 och 15 behöver vi er hjälp med att avlägsna EMLA-behandling innan 

transport till operationsavdelningen och markera var EMLA-behandlingen har suttit. Under 

veckorna 11 till 15 behöver vi målsmans underskrift för de barn som inkluderas. Vid frågor, 

kontakta Kerstin Lagergren eller Jessica Sundberg. 

 

 

 

Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord: 070-145 44 27 
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. 

Uppsala universitet 

Handledare: Med. Dr, Thomas Wallby vårdutvecklare tel: 018-611 59 78 

 

Kontaktpersoner: Kerstin Lagergren och Jessica Sundberg 
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Bilaga 4 

 

Information till personal på barnanestesin 

 

Påverkan av EMLA-behandling hos barn vid att etablera preifer 

venkateter   

 

Under veckorna 11 till 15, 2013 kommer vi att utföra vårt examensarbete hos er på 

barnoperation. Syftet med arbetet är att ta reda på om tiden mellan borttagandet av EMLA-

behandling och venpunktionen påverkar antalet försök som krävs för att etablera preifer 

venkateter på barn som ska opereras. 

 

Vi behöver er hjälp att fylla i en datainsamlingslista för de barn som har målsmans underskrift 

och kommer från dagvårdsavdelningen. Vid frågor kontakta Victoria Karlsson 

 

 

Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord: 070-145 44 27 
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. 

Uppsala universitet 

Handledare: Med. Dr, Thomas Wallby vårdutvecklare tel: 018-611 59 78 
  

Kontaktperson: Victoria Karlsson 
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Bilaga 5 

 

Informationsbrev till kontaktperson på dagvården angående 

examensarbete 2013 

 

 
Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som nu i vår kommer att skriva vårt examensarbete. Vi har 

valt att skriva om EMLA. Det är känt att EMLA har en vasokontraherande effekt på kärlen vilket kan 

försvåra insättningen av perifer venkateter. Om EMLA avlägsnas minst 15 minuter innan insättandet 

av perifer venkateter avtar den vasokontraherande effekten vilket kan underlätta venpunktionen.  

 

I vår pilotstudie vill vi undersöka huruvida antalet försök för venpunktion påverkas om EMLA tas bort 

i direkt anslutning till operation, eller om EMLA avlägsnas på vårdavdelning innan transport till 

operation. 

Upplägget är att patienterna delas in i två grupper. I den ena gruppen sitter EMLA-behandlingen kvar 

ända in på operationssalen och i den andra gruppen avlägsnas EMLA-behandlningen på 

vårdavdelningen. De patienter som kommer från dagvårdsavdelningen och står först på 

operationsprogrammet, där det är tveksamt om EMLA-behandlingen hinner sitta på huden i 60 

minuter, exkluderas. Detta för att pilotstudien inte på något sätt ska påverka smärtlindringen av 

barnen. 

 

Insamlingen av data kommer att ske under veckorna 12-15. Uppdelningen av de två grupperna sker 

genom att barn som opereras under veckorna 12 och 13 hamnar i den grupp där EMLA-behandlingen 

sitter kvar ända in på operationssalen. De barn som opereras under veckorna 14 och 15 hamnar i den 

grupp där EMLA-behandlingen avlägsnas innan transport till operation.  

 

Vi kommer att behöva er hjälp med att avlägsna EMLA-behandlingen innan transport till operation 

samt samla in målsmans underskrift under veckorna 12 och 15. För att anestesipersonalen ska kunna 

se var EMLA-behandlingen har suttit under denna tid krävs det att ni streckar området där EMLA-

behandlingen har suttit. Vi behöver få ihop ca 40 patienter i varje grupp. 

 

 

 

 

 

 

Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord: 070-145 44 27 
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. 

Uppsala universitet 

Handledare: Med. Dr, Thomas Wallby vårdutvecklare tel: 018-611 59 78 
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Bilaga 6 

 

Informationsbrev till kontaktperson på Barnanestesin angående 

examensarbete 2013 

 

 
 

Vi är två anestesisjuksköterskestudenter som nu i vår kommer att skriva vårt examensarbete. Vi har 

valt att skriva om EMLA. Det är känt att EMLA har en vasokontraherande effekt på kärlen vilket kan 

försvåra insättningen av perifer venkateter. Om EMLA avlägsnas minst 15 minuter innan insättandet 

av perifer venkateter avtar den vasokontraherande effekten vilket kan underlätta venpunktionen.  

 

I vår pilotstudie vill vi undersöka huruvida antalet försök för venpunktion påverkas om EMLA tas bort 

i direkt anslutning till operation, eller om EMLA avlägsnas på vårdavdelning innan transport till 

operation. 

Upplägget är att patienterna delas in i två grupper. I den ena gruppen sitter EMLA-behandlingen kvar 

ända in på operationssalen och i den andra gruppen avlägsnas EMLA-behandlingen på 

vårdavdelningen. De patienter som kommer från dagvårdsavdelningen och står först på 

operationsprogrammet, där det är tveksamt om EMLA-behandlingen hinner sitta på huden i 60 

minuter, exkluderas. Detta för att pilotstudien inte på något sätt ska påverka smärtlindringen av 

barnen. 

 

Insamlingen av data kommer att ske under veckorna 12-15. Uppdelningen av de två grupperna sker 

genom att barn som opereras under veckorna 12 och 13 hamnar i den grupp där EMLA-behandlingen 

sitter kvar ända in på operationssalen. De barn som opereras under veckorna 14 och 15 hamnar i den 

grupp där EMLA-behandlingen avlägsnas innan transport till operation. Vårdpersonalen från 

dagvårdsavdelningen har då streckat runt det område där EMLA har suttit så att ni ska se var det är 

smärtlindrat. 

 

Vi kommer att behöva er hjälp med att dokumentera antal stickförsök på ett enkelt formulär. I 

formuläret dokumenterar ni antalet försök för att få in en perifer venkateter, eller om det inte går att få 

in någon alls innan induktion. Längd, vikt och ålder dokumenteras också på samma formulär. Det 

kommer också att finnas en ruta där ni kryssar i om barnet har EMLA-behandlingen kvar eller om den 

avlägsnats på avdelningen. Vi ser till att detta formulär finns tillgängligt hos er i god tid. Endast de 

barn där målsmans underskrift medföljer får dokumenteras. Vi behöver få ihop ca 40 patienter i varje 

grupp. 

 

 

 

 

 
Helén Kreuger: 073-579 13 81 Helena Spinord: 070-145 44 27 
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi. 

Uppsala universitet 

Handledare: Med. Dr, Thomas Wallby vårdutvecklare tel: 018-611 59 78 

 


