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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Smärta är en subjektiv upplevelse som är förenad med vävnadsskada eller hot av sådan. 

Inom sjukvården används uttrycket procedursmärta, där patienten utsätts för smärta i syfte att kunna 

diagnostisera eller behandla. Barn kan ha svårt att förstå meningen med att utstå en smärtsam procedur 

i syfte att tillfriskna. En effektiv metod för att lindra smärta och oro hos barn är lustgas och de 

rapporterade biverkningarna är få. Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på vilka för- och 

nackdelar som sjuksköterskor ser vid administrering av lustgas som smärtlindring för barn vid 

procedursmärta. Metod: Detta är en intervjustudie, baserad på ett bekvämlighetsurval. Studien har en 

deskriptiv design för att undersöka sjuksköterskors subjektiva upplevelse av lustgas som 

behandlingsmetod. Resultat: Resultatet från intervjuerna bildade nio subkategorier som sedan delades 

in i tre stycken kategorier. Dessa kategorier blev ”tillvägagångssätt vid procedursmärta”, ”lustgasens 

effekter” och ”svårigheter kring lustgasbehandling”. Slutsats: Sjuksköterskorna ansåg att fördelarna 

med lustgas är att det är en effektiv och säker behandlingsmetod mot procedursmärta, framförallt till 

barn mellan fem år och tonåren. Lustgasens effekter är smärtstillande, lugnande samt att den motverkar 

rädsla och oro. Eftersom sjuksköterskorna beskriver lustgas som ett så pass bra preparat vid 

procedursmärta och målet med vården är att främja hälsa och minska lidande så bör lustgas användas i 

större utsträckning. Nackdelarna med lustgas som metod är att det kräver mer resurser, i form av 

personal med delegering, samt en högre tillgänglighet genom fler lokaler och lustgasapparater. 

 

Nyckelord 

Lustgas, smärtsamma procedurer, barn, uppfattningar hos sjuksköterskor



ABSTRACT 

Introduction: Pain is a subjective experience, caused by tissue damage or threat of such. Procedural 

pain is described as when the patient is exposed to pain in order to diagnose or treat. However, 

children may have a hard time understanding this. An effective method for alleviating pain and anxiety 

in children is laughing gas and the reported side effects are few. Aim: The aim of this study was to 

investigate what nurse’s view as advantages and disadvantages of the administration of laughing gas to 

children as analgesia in painful procedures. Method: This is an interview study based on a 

convenience sample. The study has a descriptive design in order to examine nurse’s subjective 

experience of laughing gas. Results: The results from the interviews formed nine subcategories 

divided into three categories. These categories were “approaches to procedural pain”, “effects of 

laughing gas” and “difficulties surrounding the laughing gas treatment” Conclusion: Nurse’s consider 

that the advantages of laughing gas is that it is a safe and effective treatment for procedural pain, 

particularly in children between five years and adolescence. Laughing gas has analgesic and sedative 

effects and prevents fear and anxiety. The nurses describe laughing gas as a good method to counteract 

procedural pain and given that the aim is to promote health and reduce suffering, the laughing gas 

should be used more extensively. The disadvantages are the need for more resources in terms of 

personnel with the delegation as well as a higher availability by more facilities and laughing gas 

devices. 
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BAKGRUND 

Smärta definieras enligt organisationen International Association for the Study of Pain som “en 

obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (Almås, Berntzen & Danielsen, 2011). Smärta 

kan delas in i olika kategorier beroende på mekanismen bakom smärtan. De olika typerna av smärta är 

neuropatisk-, psykogen- och nociceptiv smärta. Neuropatisk smärta uppkommer som följd av att 

nerver i kroppen tar skada, medan psykogen smärta beskrivs som smärttillstånd som beror på psykiska 

sjukdomar. Nociceptiv smärta är förenad med vävnadsskada och det är den vanligaste typen av smärta 

samt att det är den typ som är lättast att behandla. Målet för sjukvården är därför att begränsa denna 

typ av smärta i största möjliga utsträckning. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför kan ett och 

samma smärtstimuli ge upphov till varierande smärtupplevelser hos olika personer, och ibland är 

patientens beskrivning det enda vårdpersonalen har att förlita sig på. Exempelvis kan det vara enklare 

att föreställa sig smärtan hos en patient med ett brutet ben, medan det kan vara svårare att föreställa sig 

en smärta som saknar visuella tecken (Almås et al., 2011). 

 

Smärta liksom obehag är naturliga signaler på att något inte står rätt till och är den vanligaste orsaken 

till att patienter söker kontakt med sjukvården. Barn har beroende på mognadsgrad generellt sett 

svårare att verbalisera smärta än vuxna individer. Att ett barn inte kan sätta ord på sin smärta innebär 

inte att barnet inte har ont och därför bör utgångsläget för behandling vara att alltid ta barnets symptom 

och beskrivning av smärta på allvar. Ett annat problem vid smärtlindring av barn är att smärta är 

skrämmande och rädsla samt oro kan förstärka smärtan och den obehagliga upplevelsen. Delvis kan 

detta bero på att barnet inte förstår orsaken och det obegripliga förstärker skräcken (Jylli, 2008). Det är 

viktigt att sjukvården lindrar barns upplevelser av smärta, både för att underlätta den aktuella 

vårdsituationen samt på grund av att obehagliga upplevelser tenderar att försvåra framtida 

vårdkontakter (Bernstein, Schechter & Weisman, 1998).  

 

Inom sjukvården används uttrycket procedursmärta, där patienten utsätts för smärta i syfte att kunna 

diagnostisera eller behandla. Denna form av smärta går att undvika eftersom det finns möjligheter till 

att behandla före, under och efter proceduren (Bice, Gunther & Wyatt, 2014). Barn kan ha svårt att 

förstå meningen med att utstå smärta i syfte att kunna bli frisk och för att bemästra detta problem kan 

smärtlindring användas för att minska procedursmärtan (Jylli, 2008).  

 

Lustgasen var det första anestesiläkemedlet och introducerades tidigt inom vården (Henningsson, 
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2009). Det administreras genom inhalation, har både lugnande och smärtlindrande effekter samt att det 

verkar snabbt då induktionstiden (tid till effekt) och eliminationstiden (tiden det tar för effekten att 

försvinna) båda är tre minuter (Henningsson, 2009; Holmberg & Brunsson, 2007). Lustgasens 

verksamma substans heter dikväveoxid och hämmar de receptorer som naturligt stimuleras av glutamat 

och smörsyra. Hämningen av glutamatreceptorerna ger den lugnande effekten, medan hämningen av 

smörsyrareceptorerna leder till smärtlindring. När smörsyrareceptorerna hämmas, förstärks aktiviteten 

av de kroppsegna opioiderna, vilket leder till en frisättning av noradrenalin i ryggmärgen som hämmar 

smärtsignaleringen. Lustgas har även en euforisk effekt då det påverkar dopaminfrisättningen 

(Sanders, Weimann & Maze, 2008). Denna dopaminfrisättning har även effekt inom 

belöningssystemet, varför dikväveoxid är beroendeframkallande (Benturquia, Le Marec, Scherrman & 

Noble, 2008).  

 

Lustgas som inhalation finns beskrivet av Pedersen, Bayat, Phaff Steen och Bouchy Jacobsson (2013) 

som menar på att lustgas är ett bra smärtstillande och lugnande läkemedel att använda sig av vid 

mindre men samtidigt smärtsamma procedurer som exempelvis venprov och insättning av perifer 

venkanyl. En annan studie beskriver hur lustgas används effektivt vid lumbalpunktioner (Germán, 

Rosa Pavo, Palacios & Ordoñez, 2011) och en tredje beskriver hur lustgas används tillsammans med 

lokalbedövning i samband med reponering av underarmsfrakturer (Schofield, Schutz & Babl, 2013). 

 

Lustgas kan användas till alla barn vid smärtsamma procedurer så länge de inte uppfyller kraven för 

någon kontraindikation som exempelvis samtidig användning av andningsnedsättande läkemedel. 

Risken för allvarliga biverkningar som desaturation, apné, bradykardi och lång återhämtningstid, är 

under 0,3 % och vanliga biverkningar som illamående, yrsel, eufori och parestesier (domningar) är 

uppstår i ungefär 5 % av fallen (Holmberg & Brunsson, 2007). Kanagasundaram, Lane, Cavalletto, 

Keneally och Cooper (2001) redogör för att oron hos små barn kan öka vid administrering av lustgas. 

De kommer även fram till att lustgas är mest lämpad för barn över 6 år, då yngre barn kan uppleva 

ökad oro i samband med lustgasbehandling. Detta kan exempelvis bero på att masken som lustgasen 

administreras i upplevs som skrämmande. Däremot finns det beskrivet att personal med delegering kan 

administrera lustgas på ett säkert sätt till barn ända ned till ett års ålder. För barn yngre än ett år krävs 

däremot att en läkare är med vid administrationen då risken för allvarliga biverkningar ökar (Holmberg 

& Brunsson, 2007). 

 

Ekbom, Jakobsson och Marcus (2005) beskriver att lustgas är mer effektivt än standardbehandlingen 

(lokalanestetika, Emla) för barn som är svåra att sticka (sätta perifer venkanyl eller ta venprover), på 
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grund av fetma eller stark oro. Det fanns även en signifikant skillnad i hur barnen och föräldrarna 

upplevde procedurerna. Barnens smärtskattning beskrev mindre smärta och sjuksköterskornas 

bedömning var mer positiv för lustgas än för standardbehandlingen. Vad gäller tidsåtgången för 

procedurerna, så förlängdes inte den effektiva tiden för proceduren vid lustgasbehandling, då det 

exempelvis krävdes färre försök för att uppnå önskat resultat. En annan studie redogör för att det finns 

större risker för biverkningar vid användandet av lugnande/sederande och smärtstillande läkemedel än 

med lustgas, samt att induktions- och eliminationstiden är längre (Luhmann, Schootman, Luhmann & 

Kennedy, 2006). Detta överensstämmer också med Luhmann, Kenedy, Lang Porter, Philip Miller och 

Jaffe (2001) studie som visar på att lustgas är mer effektivt än Midazolam, som är ett 

lugnande/sederande läkemedel, för att minska oro samt att det har färre biverkningar. 

 

Almblad och Kassa (2009) genomförde intervjuer med sex barn mellan åldrarna sex till fjorton år i 

syfte att ta reda på barns uppfattning av lustgasbehandling vid smärtsamma procedurer. De intervjuade 

barnen hade positiva upplevelser av lustgas och beskrev en typ av frånvaro med abstrakta känslor, men 

att de fortfarande var medvetna om omgivningen och till viss del även proceduren. En annan 

beskrivning var att sinnena blev förvrängda och där särskilt hörseln kunde bli förstärkt. Barnen 

beskrev också att förstärkningen av hörseln kunde leda till att små ljud kunde förstöra upplevelsen. 

Vad avser lustgasens smärtlindrande egenskaper så beskrev ett barn stark smärta i samband med 

proceduren och de andra barnen hade motstridiga beskrivningar där de förklarade att det gjorde ont 

under proceduren, men ändå inte. Trots detta var samtliga av de barn som intervjuades positivt 

inställda till behandling med lustgas i framtiden. Samtidigt rapporterar en annan studie att både 

vårdpersonal och föräldrar är nöjda med lustgas som smärtlindring, men att denna uppfattning skiljer 

sig från barnens (Babl, Oakley, Puspitadewi & Sharwood, 2008). Barnen som intervjuades av Almblad 

och Kassa (2009) rapporterade i de flesta fall smärtor och i vissa fall även starka smärtor. Slutsatsen 

från denna studie var att lustgas inte ska användas utan stöd från annat analgetikum vid smärtsamma 

procedurer. Detta överensstämmer med Sanders och medarbetare (2008) studie, där misstankar finns 

om att de receptorer som krävs för smärtlindring från lustgas utvecklas under olika åldrar för olika 

barn och att den smärtlindrande effekten därför inte blir märkbar för alla barn.  

 

Sjukvårdens tillvägagångssätt vid smärtbehandling syftar till att minska onödigt lidande för patienten, 

samt att minska risken för framtida komplikationer som kan uppstå på grund av inadekvat 

smärtbehandling. Beroende på vilken typ av smärta som patienten lider av ser behandlingsalternativen 

olika ut. Vid smärtsamma procedurer är smärtan som uppstår vid de vanligaste procedurerna 

nociceptiv och kan därför i många fall begränsas och behandlas. Vid farmakologisk behandling av 
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smärta har organisationen World Health Organization (2014) konstruerat en så kallad smärttrappa. 

Första steget i denna smärttrappa är svaga smärtstillande läkemedel som NSAID-preparat och 

Paracetamol. Om patienten har ihållande eller ökande smärta används steg två i trappan. I detta steg 

kombineras NSAID-preparat och Paracetamol alternativt tillförs en svag opioid. Har patienten 

fortfarande ont är det tredje steget aktuellt, vilket innebär tillägg med starka opioider. Eftersom 

opioider är baserade på morfinliknande preparat har dessa fler biverkningar än de grundläggande 

preparaten och används därför mer sparsamt (Almås et al., 2011). Förutom denna smärttrappa så 

används även lugnande och sederande läkemedel för att minska barns rädsla och oro inför en procedur. 

Däremot saknas det dokumentation för vilken effekt dessa läkemedel har i dessa situationer. Vidare 

rekommenderas även att lokalanestetika i form Emla används för att minska smärtan vid penetration av 

huden (Jylli, 2008). 

 

Förutom den farmakologiska behandlingen används även andra typer av smärtlindring, där exempelvis 

avledning i form av distraktion är ett vanligt hjälpmedel. Eftersom att hjärnan inte klarar av att 

fokusera fullständigt på flera olika saker samtidigt så minskar smärtsignalerna vid samtidig distraktion 

(Almås, et al., 2011). Olika former av distraktion kan exempelvis vara såpbubblor, sång och video 

(Jylli, 2008). Vid behandling med lustgas används idag enligt Holmberg & Brunsson (2007) en 

medicinsk blandning av lustgas och syrgas med hälften av varje. Vid behandling med lustgas används 

samtidigt verbal avledning, där barnet får välja en historia som administratören sedan får prata om i 

monologform under behandlingen. Den verbala avledningen fungerar som distraktion och förstärker 

därigenom den smärtstillande effekten. Lustgasen administreras i ungefär tre minuter innan full effekt 

nås och proceduren kan påbörjas. Under administrationen kontrolleras syremättnaden i blodet hos 

barnet med hjälp av en saturationsmätare för att minska risken för biverkningar. Efter att proceduren är 

genomförd får barnet andas syrgas i tre minuter och därefter är behandlingen klar. För att 

lustgasbehandling ska vara aktuellt krävs ordination från en läkare. 

 

Holmberg och Brunsson (2007) beskriver att lustgas som smärtlindring och lugnande är effektivt mot 

procedursmärta, vilket indikerar att särskilt utbildade sjuksköterskor kan hantera administrationen till 

barn över ett år. Författarna argumenterar för att tillvägagångssättet är lättstyrt, kontrollerbart och har 

låga reversibla risker, vilket ger stöd för att lustgasinhalation bör ingå som rutinmetod vid 

procedursmärta hos barn. På Akademiska sjukhusets barnakut utbildas och delegeras sjuksköterskor 

för att kunna administrera lustgas vid smärtsamma procedurer. Lustgas erbjuds till barn mellan 4-18 år, 

där samarbete mellan sjuksköterska och barn är möjligt (T. Hansson, smärtsjuksköterska, 28 mars 

2014). På samma sjukhus finns det sex lustgasapparater, varav tre stycken destruerar gasen direkt i 
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apparaten och tre stycken kräver utsug i väggen vilket finns på fyra ställen på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen (T. Hansson, smärtsjuksköterska, 18 november 2014). 

  

Pertrillo och Sanger (i Tamm, 1996) beskriver barns reaktioner vid kontakt med sjukvården. De 

faktorer som spelar in är barnets ålder, personlighet, sjukdomens karaktär men också tidigare 

erfarenheter av sjukvård. Det går inte att påverka barnets personliga egenskaper, men däremot går det 

att påverka dess upplevelse av sjukvården. Målet med detta arbete är att förbättra omvårdnaden av 

barnet genom att lindra smärtupplevelsen vid procedurer och på så vis underlätta den nuvarande 

omvårdnaden och framtida vårdkontakter. Detta överensstämmer även med ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) om att främja hälsa och minska lidande för barnet.  

 

Problemformulering 

Idag finns det möjlighet att administrera lustgas till barn på akutmottagningen på Akademiska 

sjukhuset (T. Hansson, smärtsjuksköterska, 28 maj 2014). Barn som fått lustgasbehandling är ofta 

nöjda med behandlingen och kan tänka sig lustgas vid eventuell upprepad procedur (Almblad & Kassa, 

2009). Till barn över ett års ålder anses risken för allvarliga biverkningar vara så pass låg att 

sjuksköterskor bör kunna administrera lustgas till barn på delegering av läkare (Holmberg & Brunsson, 

2007), men trots detta erbjuds inte alla barn lustgasbehandling inför procedurer som förväntas göra ont 

(T. Hansson, smärtsjuksköterska, 28 maj 2014). Föreliggande arbete genomförs för att utreda ifall 

sjuksköterskor anser att lustgas bör användas i större eller mindre utsträckning för att omvårdnaden ska 

bli så bra som möjligt för barnet.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på sjuksköterskors uppfattningar av lustgas som smärtlindring 

för barn vid procedursmärta. 

 

METOD 

Design 

Detta är en empirisk kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2009). Detta anses 

vara lämpligt då sjuksköterskors subjektiva uppfattningar om lustgas som behandlingsmetod vid 

procedursmärta har undersökts. 
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Urval 

För att besvara syftet med studien intervjuades sju sjuksköterskor som vid intervjutillfället arbetade på 

Akademiska barnsjukhusets akutmottagning och akutvårdsavdelning 95E. Sjuksköterskorna som 

intervjuades uppfyllde inklusions- och exklusionkriterierna enligt tabell 1. För att uppnå hög validitet 

så krävs enligt Trost (2010) en mättnad av information, vilket betyder att ingen ny information 

kommer fram under intervjuerna. Båda författarna av detta arbete upplevde mättnad efter sex 

intervjuer. För att med säkerhet kunna konstatera att mättnad uppnåtts och att ingen ny information 

skulle framföras så genomfördes ytterligare en intervju. Genom ett bekvämlighetsurval så valdes sex 

sjuksköterskor som hade gått utbildning i administrering av lustgas ut, samt en sjuksköterska som inte 

hade genomgått utbildningen men som deltagit vid administrering av lustgas. Av de sjuksköterskor 

som intervjuades så var samtliga kvinnor och hade arbetat på akutmottagningen eller 

akutvårdsavdelningen mellan 2 ½ - 28 år. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som varit med vid administrering 

av lustgas till barn vid någon typ av smärtsam 

procedur 

Tjänstgöring under 50 % 

Minst 1 års tjänstgöring på akutmottagningen eller 

akutvårdsavdelningen 

 

Datainsamlingsmetod 

Frågorna till intervjuerna (se bilaga 1) konstruerades för att vara öppna, det vill säga att frågorna inte 

gick att enbart besvaras med svarsalternativ som exempelvis ”ja” eller ”nej”. Intervjuerna utgick från 

14-15 frågor där de intervjuade sjuksköterskorna inledningsvis fick besvara ifall de hade gått någon 

tilläggsutbildning för att kunna administrera lustgas till barn. De följande frågorna var 

semistrukturerade och behandlade sjuksköterskornas uppfattning om för- och nackdelar om lustgas 

som behandlingsmetod vid procedursmärta. De blev också tillfrågade om positiva och negativa 

erfarenheter av lustgasbehandling. I de fall där sjuksköterskorna svarade ”ja” eller ”nej” på någon av 

frågorna lades även följdfrågor till som exempelvis ”kan du utveckla det?” i syfte att sjuksköterskorna 

skulle utveckla sina svar. Innan intervjuerna genomfördes så prövades frågorna ut på två 
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sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet för att identifiera brister och styrkor i utformningen av 

frågorna. 

 

Tillvägagångssätt 

För att genomföra studien söktes godkännande av verksamhetschefen för pediatriken på Akademiska 

sjukhuset (se bilaga 2). Ett smärtombud på sjukhuset tog på sig att stödja studien som kontaktperson. 

Efter att inklusions- och exklusionskriterier fastställts redovisades dessa för smärtombudet som 

stöttade studien med namn och e-mailadresser, till de personer som uppfyllde kriterierna, för att 

underlätta rekryteringen. Ett informationsmail om studien skickades ut till samtliga som uppfyllde 

kriterierna (se bilaga 3). I e-mailet beskrevs studiens syfte, den uppskattade tidsåtgången för 

intervjuerna samt etiska ställningstaganden. Då endast tre stycken svarade på informationsmailet och 

bokade in tid för intervju så tillfrågades även fem stycken sjuksköterskor under arbetstid om de ville 

delta. En av de fem som tillfrågades uppfyllde inte inklusionskriterierna och blev därför exkluderad, 

övriga tackade ja. De fick då muntligt samma information som stod i e-mailet före intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes på Akademiska barnsjukhusets akutmottagning eller akutvårdsavdelning. 

Intervjuerna genomfördes i rum som gick att stänga, i syfte att minska risken för att bli störda. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på Iphone och längden på intervjuerna 

varierade mellan fem och elva minuter. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant inom ett dygn efter att intervjun genomförts i syfte att bibehålla 

budskapet i största möjliga utsträckning. Efter transkriberingen avidentifierades materialet och 

inspelningarna raderades för att skydda respondenternas anonymitet enligt överenskommelse. Det 

transkriberade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2012). Transkriberingarna lästes igenom flertalet gånger för att ingen information skulle misstolkas. 

Studiens författare markerade de meningsbärande enheterna var för sig och jämförde sedan utfallen. 

Därefter kondenserades de utvalda meningsbärande enheterna och delades in i koder. Även detta 

utförde författarna var för sig, varefter olikheter i bedömningen jämfördes och diskuterades. Slutligen 

delades arbetet in i subkategorier och kategorier för att återspegla materialet. Resultatet av detta 

innebar nio subkategorier som sedan blev indelade i tre kategorier. Se exempel från innehållsanalysen i 

tabell 2. 
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Etiska överväganden 

I denna studie besvarades syftet med hjälp av intervjuer med sjuksköterskor angående vilken vård de 

erbjuder patienterna. Detta ämne kan anses vara känsligt och intervjuerna kan upplevas som 

obehagliga, då sjuksköterskorna kan få känslan av att deras kompetens ifrågasätts. Enligt förordningen 

“om etikprövning för forskning vad avser människor” (Svensk författningssamling, 2003) är det därför 

viktigt att de sjuksköterskor som tillfrågas även får information om vad deltagande i studien innebär. I 

informationen som sjuksköterskorna fick före intervjun framgick det att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta och att ingen information som de dittills bidragit med skulle 

användas i studien. De inspelade intervjuerna behandlades konfidentiellt och destruerades efter 

transkribering och kontroll. Respondenterna fick information om ämnet före intervjun i syfte att de 

skulle kunnat förbereda sig och ta ställning till sitt deltagande samt direkt innan påbörjad intervju för 

att påminna om studiens frivillighet. Då detta är en studentuppsats var det inte nödvändigt att kontakta 

den etiska kommittén för godkännande. Efter att intervjuerna genomförts har ingen deltagare hört av 

sig för att avbryta deltagandet. Allt material är avidentifierat och samtliga sjuksköterskor har istället 

fått ett nummer för att kunna skilja dem åt. 
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Tabell 2. Exempel från innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori 

Det är ytterst sällan jag ser 

några biverkningar på det. 

Utan de flesta är väldigt 

positiva. 

 

Att det inte har några 

egentliga biverkningar, de 

biverkningar som är 

försvinner också ganska 

snabbt 

 

Ja det går ju fort, sen 

liksom är den lustgasad 

ordentligt, då drar vi eller, 

eller sticker vi. De brukar 

ju inte märka det då. De är 

så borta i sina tankar på 

annat att de inte tänker på 

att det gör ont 

 

Välja bort? Det vill jag 

inte med tanke på att det är 

så pass bra, ger så bra 

effekt, så skulle jag nog 

inte vilja välja bort det. Jag 

önskar nog att vi kunde ha 

det mer 

Lustgas har få 

biverkningar och 

patienter är positiva  

 

 

Lustgas har få 

biverkningar som 

försvinner 

 

 

 

Patienten blir fort 

lugnare och dåsiga vid 

lustgasadministrering 

och möjliggör 

proceduren 

 

 

 

 

Jag önskar vi kunde 

använda lustgas mer, 

då det har så pass bra 

effekt 

Få 

biverkningar 

och positiv 

inställning 

 

Få 

biverkningar 

som 

försvinner 

snabbt 

 

Lustgas går 

fort och är 

effektivt 

 

 

 

 

 

 

Lustgas har 

bra effekt och 

bör ej väljas 

bort 

Få 

biverkningar 

 

 

 

Få 

biverkningar 

 

 

 

 

Snabb och 

effektivt 

 

 

 

 

 

 

 

Snabb och 

effektivt 

Lustgasens 

effekter 
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RESULTAT 

Innehållsanalysen: vilka för- och nackdelar som sjuksköterskor på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen ser med lustgasbehandling till barn vid smärtsamma procedurer resulterade i nio 

subkategorier och tre kategorier, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Tillvägagångssätt vid procedursmärta 

 

 

 

Lustgasens effekter 

 

 

 

Svårigheter kring lustgasbehandling 

 

 

Behandlingstrappa 

Tillit, samverkan och avledning 

Alternativa smärtlindringsmetoder 

 

Smärtstillande och lugnande 

Snabb och effektivt 

Få biverkningar  

 

Kontraindikationer och nackdelar 

Brist på resurser 

Dålig tillgänglighet 

 

Tillvägagångssätt vid procedursmärta 

Behandlingstrappa 

Sjuksköterskorna uttryckte under intervjuerna att lustgas inte är ett förstahandsalternativ utan att barnet 

ska behandlas enligt en behandlingstrappa. Sjuksköterskorna uttryckte att behandlingsmetoden måste 

utgå från att varje barn är unikt och behöver olika mycket smärtstillande. Behandlingstrappan utgår 

från att barnet får smärtstillande läkemedel och beroende på vilken procedur som skall genomföras 

eller hur oroligt barnet är så byggs detta på med exempelvis lokalanestetika, starkare smärtstillande 

och/eller lustgas.  

”Man ger alla Alvedon så de har det i grund och botten, sen när det är reponeringar och 

sådant där, ja då bygger man på där med morfin, och sen behövs det ännu mera, då 

lustgas. Så man har som en trappa som man bygger på hela tiden för att hjälpa barnet.” 

(Sjuksköterska 3) 
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”Om man har testat annat, ofta så testar vi Midazolam först och går inte det, att barnet 

inte ligger still, eller riktigt tolererar det, så brukar andra alternativet vara lustgas.” 

(Sjuksköterska 4) 

 

Enligt intervjuerna är lustgas det sista steget i behandlingstrappan som är möjligt att genomföra på 

barnakuten. Eftersom det första steget i behandlingstrappan är tillräckligt för många barn så erbjuds 

inte alla barn som skall genomgå smärtsamma procedurer lustgas. Under intervjuerna framkom delade 

uppfattningar om lustgasanvändandet. Några ansåg att lustgas bör erbjudas i större utsträckning, 

medan andra menade på att det inte behövdes då andra preparat ofta var tillräckligt. 

 

Tillit, samverkan och avledning 

Vid lustgasbehandling är det viktigt att barnet samtidigt avleds för att uppnå bästa verkan. Avledning 

innebär att en sjuksköterska berättar en historia som barnet har valt. Det är även viktigt att alla andra 

som är med under behandlingen är så tysta som möjligt, så att barnet kan fokusera på historian. 

Tonåringar kan i vissa fall sköta avledningen själv genom att titta på film på en mobiltelefon. 

”Jag tycker avledningar är bäst när man pratar, att man sitter och har ögonkontakt, det 

måste vara helt tyst i rummet, nu är det bara fokus på den här historien som den 

guidande sköterskan… Alla ljud runtomkring blir som en (knack i bordet) smäll. Då 

förstör man effekten.” (Sjuksköterska 1) 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan som genomför guidningen/avledningen är duktig på att prata och har 

livlig fantasi oavsett samtalsämne. Det spelar ingen roll om historian är bra, huvudsaken är att den som 

guidar/avleder pratar under hela behandlingen. 

”Men det ska vara en duktig också, och prata och berätta saga eller vad de nu ska 

berätta om då.” (Sjuksköterska 6) 

 

”Det är bara och babbla på liksom, för att när man väl har den där lustgasen så är det 

bara avledningen… … och hon pratade säkert 10 minuter om matsäcken, och det spelar 

ingen roll, för jag satt där bara och skratta och var avledd… … det spelar ingen roll när 

man väl har kommit in i att lustgasen fungerar. Avleder man så är det ännu bättre 

effekt.” (Sjuksköterska 1) 
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Det är även viktigt att vårdpersonalen är uppmärksamma på barnets reaktioner under 

lustgasbehandlingen. Om barnet är rätt avlett fungerar lustgasbehandlingen utan problem, men om 

barnet fortfarande är oroligt måste behandlingen utvärderas, annars kanske inte proceduren lyckas 

och/eller att barnet mår dåligt. 

”Och då vare en tonårspojke som skulle reponera. Kirurgerna lyssnade inte på hon som 

gav lustgasen att nu blir det för jobbigt. Så att de bara körde på och då kändes det inte 

bra.” (Sjuksköterska 3) 

 

Ett annat problem som sjuksköterskorna redogjorde för var att en del barn är svåra att ge lustgas till 

och att inte alla vill ha lustgas. Det kan exempelvis vara svårt att ge lustgas till barn som inte klarar av 

att slappna av och följa instruktioner för att ta de rätta andetagen. 

”En del är ju rädda för att andas i masken, de får panik när man kommer med masken 

och inte kan andas de här andetagen som man behöver ta.” (Sjuksköterska 6) 

 

Det motsatta problemet beskrevs också, då en del barn kan bli beroende av lustgas. Dessa barn kan 

styra behandlingen för mycket och detta kan medföra att behandlingen blir tidskrävande. Denna 

problematik är komplex och medför att sjuksköterskan måste klara av att sätta upp gränser för att 

behandlingen skall bli lyckad.  

”Jag vet ett barn som vi höll på i nästan två timmar med och det är en multisjuk gosse 

som är alltså jättesjuk och han ville ha, han ville in i det svarta hålet, han ville ha ruset! 

så de är en nackdel.” (Sjuksköterska 5) 

  

Lustgas kan även vara svårt att administrera till tonåringar som har svårt att släppa kontrollen och till 

barn som är yngre än fyra till fem år, då masken som lustgas administreras i kan uppfattas som 

skrämmande.  

”De under sex år, fem kan också gå, kan det vara svårt om de är yngre och ge lustgas för 

att då är de inte riktigt med på att. De kan tycka att det är lite skrämmande med masken 

och sådär.” (Sjuksköterska 3) 

 

Alternativa smärtlindringsmetoder 

Sjuksköterskorna beskrev under intervjuerna olika metoder för att smärtlindra och lugna barn vid 

smärtsamma procedurer. Inledningsvis erbjuds alla barn som har ont smärtlindring. Exempelvis 
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erbjuds lokalanestetika vid punktion av huden och Paracetamol vid nociceptiv smärta. Under den 

smärtsamma proceduren kan också distraktion användas. 

”Alltså små barn försöker jag ju ganska ofta avleda med såpbubblor, eller vi brukar, jag 

brukar sjunga ganska mycket för dem spela lite clown och Pippi Långstrump och sådär 

och det brukar fungera ganska bra.” (Sjuksköterska 2) 

 

Distraktionsmetod och smärtlindring väljs beroende på barnets ålder och psykologiska välbefinnande. 

”Såpbubblor tycker många barn om och de större är ju svårare, då får man prata bort 

det.” (Sjuksköterska 6) 

 

Alla barn ses som unika och beroende på hur vårdpersonalen uppfattar barnet så ser 

tillvägagångssätten olika ut. Vissa barn är mer rädda för proceduren än smärtan som proceduren 

medför. Vid dessa situationer är bemötande och distraktion det viktigaste. Om barnet går att distrahera 

så räcker det ofta lokalanestetika som smärtlindring. 

”Emla för ett barn som är lite halvrädd och så får de se ”Va? Är det färdigt?” som blir 

positiv överraskat att de inte känner någonting. Det är en fröjd när det är på det viset. 

Om de inte har fått EMLA någon gång förr, för de känner ju inte någonting. Utan det är 

mer rädslan som styr då.” (Sjuksköterska 5) 

 

Lustgas fungerar inte för alla barn och när lustgas inte fungerar är sövning det enda alternativet. För 

äldre barn går det i vissa fall att använda ultimatum som metod. 

”Några patienter som man får gå till operation och söva men då har de provat redan 

lugnande och lustgas och allting.” (Sjuksköterska 2) 

 

Lustgasens effekter 

Smärtlindrande och lugnande 

Enligt de deltagande sjuksköterskorna är den positiva effekten av lustgas att den verkar både 

smärtstillande och lugnande och att den därför bör användas i större utsträckning. När barn får lustgas 

blir de påverkade och märker inte vad som händer. 

”De blir ju mycket lugnare och de blir ju liksom lite bortsuddiga i huvudet., sen liksom 

är den lustgasad ordentligt, då drar vi eller, eller sticker vi.” (Sjuksköterska 2) 
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”Att inte barnet har ont. Att de inte blir rädda för det man gör. det är väl en fördel, 

största fördelen.” (Sjuksköterska 6) 

 

Lustgas används i vissa fall för att lugna barn som är oroliga och har svårt att ligga stilla. Eftersom 

effekten är lugnande medför detta att vårdpersonalen inte behöver hålla fast barnen och tvinga dem till 

att genomgå den smärtsamma proceduren. Eftersom saturationsmätare används vid administrering av 

lustgas kan en pulsstegring lätt åskådliggöras vid den smärtsamma delen av proceduren medan barnet 

inte uppvisar några reaktioner. 

”Man ser på pulsen, just exakt när man reponerar och exakt när det här onda momentet, 

då har jag sett att pulsen stiger för man har ju saturationsmätare på hela tiden. Att 

pulsen stiger när barnen inte reagerar i kroppen så som han gjorde utan, men man ser 

det på pulsen. De upplever ju ingen smärta.” (Sjuksköterska 5) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att lustgasbehandling främst används vid procedurer som förväntas bli 

väldigt jobbiga för barnet, exempelvis vid insättning av subcutan venport, perifer venkateter, 

lumbalpunktion och reponering. Lustgasens effekter blir dock bättre vid samtidig användning av 

smärtstillande. 

”Reponera och lumbalpunktion, då är det nog säkert bäst med både smärtstillande och 

lustgas. Intravenöst kanske morfin eller sådär.” (Sjuksköterska 2) 

 

Snabb och effektivt 

Lustgasbehandling upplevs som snabbt och effektivt i jämförelse med sövning, då barnet behöver ligga 

kvar och bli övervakad efter behandlingen. Med tanke på detta så anser sjuksköterskorna att lustgas 

bör användas i större utsträckning och att det inte ska väljas bort. 

”Bra är att man behöver inga direkta förberedelser, utan man drar in den där vagnen 

och pratar ju med barnet förstås och sen går det ur väldigt fort. Så man behöver liksom 

inte ligga kvar som efter en sövning till exempel då blir man ju kvar i flera timmar och 

ska vakna och kanske mår illa och det här.” (Sjuksköterska 7) 

 

Även om barnet känner av smärta under proceduren så verkar lustgas distraherande. Sjuksköterskorna 

beskriver att många barn glömmer bort smärtan efter att behandlingen är avklarad. 

”Ibland är det så att det inte funkar. Att det gör ont ändå, att patienten rycker till. Men 

de är oftast positiva efteråt i alla fall och tycker att det har gett effekt.” (Sjuksköterska 1) 
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Lustgas verkar även positivt för både personalens och barnets självförtroende när det kommer till att 

klara av jobbiga situationer. 

”Det är ju helt fantastiskt och se barn som har det väldigt jobbigt inför en viss procedur 

och är fruktansvärt rädd. När de klarat gå igenom allting med hjälp av smärtlindring 

med Alvedon och fått lustgas och är jätteglada efteråt. De växer ju och jag växer ju 

också.” (Sjuksköterska 3) 

 

Få biverkningar 

Sjuksköterskorna beskriver att lustgas har få biverkningar och att de biverkningar som uppstått aldrig 

har medfört några allvarliga konsekvenser för barnen. I de fall som biverkningar har observerats, 

beskriver sjuksköterskorna att biverkningarna går ur snabbt, ofta i samband med att administrationen 

av lustgasen upphör. 

”Yrsel, illamående de kan känna lite kontrollförlust, men det brukar försvinna ganska 

snabbt.” (Sjuksköterska 4) 

 

Den vanligaste biverkningen som rapporterades var illamående, men denna biverkning beskrevs som 

väldigt sällsynt. 

”Det är väl just det att man kan må illa eller så då, men som sagt det är ju väldigt 

ovanligt tycker jag.” (Sjuksköterska 7) 

 

Den enda besvärande biverkning som upptäckts i samband med lustgasbehandling är att lustgasen kan 

uppfattats som obehaglig. För en del barn kan oron förstärkas av lustgasen.  

”Är de väldigt oroliga innan den här proceduren, om man ska ge lustgas och så där och 

inte riktigt är med på den här lustgasbehandlingen, då förstärker oftast lustgasen 

känslorna. Då förstärker det den här rädslan och oroligheten.” (Sjuksköterska 3) 

 

Sjuksköterskorna har trots de biverkningar som observerats en positiv inställning till lustgas. 
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Svårigheter kring lustgasbehandling 

Kontraindikationer och nackdelar 

Sjuksköterskorna redogjorde för de problem som kan uppstå i samband lustgasbehandling. Det första 

problemet var att det finns kontraindikationer och att dessa i viss mån begränsar vilka som kan 

erbjudas lustgas. Det andra problemet var att det ibland kan vara svårt att hinna med att kontrollera 

barnets hela anamnes innan behandlingen, men att detta måste genomföras om lustgas skall kunna 

erbjudas på ett säkert sätt. 

”Sjukdomshistoria, man ska ju inte ge dem om de har haft otit och det finns olika saker, 

det har vi på ett papper för. Saker som vi inte får ge vid.” (Sjuksköterska 1) 

 

”Det ä väl i situationer där det blir hastigt beslut, att man faktiskt inte hinner kolla 

anamnesen helt. Men det är ju sådant man får ta sig tid till att kolla, så att det inte är 

några kontraindikationer på barnet.”(Sjuksköterska 4) 

 

Ett tredje problem som rapporterades var att det kan uppstå en särskild problematik för barn som 

använt lustgas flera gånger, då en del barn kan bli beroende och uppskatta ruset. 

”De här som är kroniskt sjuka som blir beroende, eller beroende men som tycker ruset är 

så skönt.” (Sjuksköterska 5)  

 

Brist på resurser 

Sjuksköterskorna uttryckte att ett annat problem med lustgasbehandlingen är att den är både tids- och 

personalkrävande. Under en lustgasbehandling krävs att en sjuksköterska ansvarar för administrationen 

av lustgasen, medan en sjuksköterska genomför proceduren eller assisterar läkaren. Många gånger 

finns det inte tid eller tillräckligt med personal för att kunna erbjuda lustgasbehandling och därför väljs 

behandlingen bort. 

”Det tar lite längre tid, man måste vara fler personal, det är en som måste sitta och bara 

koncentrera sig på lustgasen och då måste man ha en till som assisterar läkaren eller 

den som sätter nål eller vad det är. Och så tar det ju sitt lilla tag. Det tar ju en tio 

minuter kanske innan man kan börja med det man ska göra, för att de ska andas in å 

lugna ner sig. Så det är väl tidsmässigt och personalmässigt.” (Sjuksköterska 4) 
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På kvällar och nätter är det färre sjuksköterskor som jobbar än på dagarna och detta medför svårigheter 

för personalen att kunna erbjuda lustgasbehandling. Om lustgasbehandling skall genomföras kan detta 

leda till sjuksköterskebrist på mottagningen, vilket är negativt om det samtidigt är många andra barn 

som behöver hjälp.  

”Så då krävs det en personal mer och är vi tre på kvällen till exempel, då fastnar ju två 

där, och då är det lite svårt om det är mycket på mottagningen, de är väl personalbristen 

som tyvärr ställer till det.” (Sjuksköterska 3) 

 

Ett förslag på tidsbokning eller avsatta tider framkom under intervjuerna, vilket skulle kunna öka 

tillgängligheten för lustgasbehandling. Dock är detta svårt i praktiken då det är svårt att förutse hur 

många barn som söker sjukvård med akuta besvär. 

”Kanske att vi hade avsatta tider, fast då blir det ju, det är svårt med akutpatienterna.” 

(Sjuksköterska 1) 

 

Dålig tillgänglighet 

Några uttryckte att en nackdel med lustgasbehandling är den dåliga tillgängligheten på sjukhuset. För 

att barnet ska kunna erbjudas lustgas krävs det att en läkare ordinerar det inför proceduren, oavsett om 

läkaren skall vara med eller inte. Sjuksköterskorna menade dock på att de bör föreslå lustgas för 

läkaren om barnet uppfattas som oroligt. 

”Det är inte så att jag väljer lustgas rakt av. I och för sig, det är inte upp till mig heller 

och välja det, det är ju läkarna som ska göra det” (Sjuksköterska 5) 

 

Ett annat problem med lustgasbehandling som framkom under intervjuerna var att det saknas 

utrymmen för att kunna ge behandling och/eller att de utrymmen som finns är upptagna. Under 

intervjuerna framkom det även förslag på att införskaffa fler lustgasapparater eller att det bör finnas ett 

rum som endast är avsett för lustgasbehandling för att öka tillgängligheten. 

”Vi lånar oftast ett rum på 95A. Och då ska man mecka runt med patienten dit upp, för 

reponeringsrummet, där de också har lustgas är ofta upptaget” (Sjuksköterska 1) 

 

”Att det fanns ett lustgasrum på akutmottagningen som bara stod där och det var bara 

dutt, dutt, dutt, så gör man och så går man ut.” (Sjuksköterska 5) 
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Tillgängligheten ansågs också vara begränsad av anledningen att alla sjuksköterskor inte har 

delegering för att kunna administrera lustgas.  

”Finns det någon som kan lustgas på avdelningen så självklart så frågar man den om 

den kan ge för jag ser inga hinder varför jag skulle välja bort det, nej. Om patienten vill 

ha det!” (Sjuksköterska 2) 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna är lustgas ett bra preparat att använda sig av vid 

procedursmärtor som förväntas göra väldigt ont eller till barn som är väldigt oroliga. Sjuksköterskorna 

anser också att lustgas bör användas i större utsträckning, då det är lugnande, smärtstillande, snabbt 

och effektivt. Däremot prioriteras lustgas ofta bort på grund av tids- och personalbrist samt att 

grundsmärtlindring och distraktion ofta är tillräckligt för många barn. För att lustgas skall kunna 

användas i större utsträckning så bör tillgängligheten öka. Under intervjuerna framkom även förslag 

som exempelvis extra utrymmen för lustgas och fler lustgasapparater. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev liknande tillvägagångssätt vid smärtsamma procedurer. 

Behandlingen utgår från en behandlingstrappa med olika läkemedel beroende på hur smärtsam 

proceduren förväntas bli, barnets ålder och grad av oro. Om barnet behöver lustgas är det viktigt att det 

finns tillit mellan barnet och vårdpersonalen, samt att vårdpersonalen är lyhörd gentemot barnet. 

Sjuksköterskorna beskriver även vikten av avledning under lustgasbehandlingen och där är det viktigt 

att den sjuksköterska som administrerar lustgasen klarar av att samtidigt avleda barnet. För att 

avledningen ska bli effektiv behöver sjuksköterskan ha god berättarförmåga samt en lugn miljö utan 

störande inslag. Sjuksköterskorna redogjorde också för att lustgas inte är användbart i alla situationer. 

Exempelvis så klarar inte alla av att få lustgas, då barnet måste kunna följa vårdpersonalens 

instruktioner, samt att en del barn inte vill ha lustgas. Det redogjordes också för att lustgas har 

kontraindikationer och att det är av stor vikt att vårdpersonalen tar sig tid att gå igenom barnets 

anamnes före administration. 
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Sjuksköterskorna anser att lustgas är både lugnande och smärtstillande vilket stämmer överens med 

flera studier (Pedersen et al., 2013; Germán et al., 2011; Schofield et al., 2013). Detta är positivt 

eftersom barn generellt sett är rädda för smärta, och rädsla förstärker smärtan. Därför behövs både 

lugnande och smärtstillande för att kunna genomföra en smärtsam procedur (Jylli, 2008). Dock 

beskriver sjuksköterskorna i denna studie att lustgas inte är smärtstillande i alla situationer och att en 

del barn har ont under proceduren trots lustgasbehandling, vilket också överensstämmer med tidigare 

studier, där det visats att lustgas bör kompletteras med andra smärtstillande preparat (Sanders et al., 

2008; Babl et al., 2008). Exempelvis finns teorier om att de receptorer som behövs för att få 

smärtlindring av lustgas utvecklas i olika åldrar för barn och att en del barn därför inte utvecklat dessa 

receptorer än (Sanders et al., 2008). Sjuksköterskorna i denna studie beskriver också att lustgasens 

smärtlindrande effekter inte alltid fungerar och att en del barn känner av smärtan under proceduren, 

men att samma barn har glömt bort smärtan efter proceduren. Detta överensstämmer med Almblad och 

Kassas (2009) resultat. Sjuksköterskorna rapporterar i enlighet med samma studie att barn som fått 

lustgas är positiva till lustgasbehandling i framtiden. Detta tyder på att lustgasen har en effekt på 

minnet, där barnen inte kommer ihåg att det var smärtsamt under proceduren och därför är positiva 

efteråt.  

 

Lustgas beskrevs i intervjuerna som snabbt och effektivt, vilket överensstämmer med Holmberg och 

Brunsson (2008) som rapporterar en induktions- och eliminationstid på cirka tre minuter. 

Sjuksköterskorna beskrev att de biverkningar som finns försvinner snabbt i samband med att barnet 

slutar inhalera gasen, vilket är ett resultat av den korta eliminationstiden. De berättade under 

intervjuerna att lustgas inte är ett förstahandsalternativ. Alla barn erbjuds smärtlindring enligt en 

behandlingstrappa med svaga smärtstillande läkemedel först och sedan starkare läkemedel beroende på 

barnets smärta och oro. Sjuksköterskorna menade på att det i många fall räcker med 

grundsmärtlindring och distraktion och att de barn som är oroliga oftare erbjuds lugnande läkemedel 

som Midazolam. Enligt tidigare studier är dock lustgas ett bättre preparat än Midazolam vad avser 

effekt och biverkningar (Luhmann et al., 2001; Luhmann et al., 2006).  

 

Vad avser tidsåtgången för lustgasbehandling så var uppfattningarna motsägande under intervjuerna i 

denna studie. En del sjuksköterskor ansåg att behandlingen var tidskrävande, medan andra beskrev den 

som snabb. Enligt Ekbom och medarbetare (2005) bör inte tidsåtgången för de olika 

behandlingsalternativen skilja så mycket i slutändan. Lustgasbehandling tar tid i förberedelser medan 

starka läkemedel har längre induktions- och eliminationstid. Även om tidsåtgången inte skiljer sig 

mycket åt, kräver däremot lustgasbehandlingen mer personal. För att administrera lustgas krävs, enligt 
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intervjuerna, att en sjuksköterska helt fokuserar på administrering och guidning, medan en annan 

sjuksköterska genomför proceduren alternativt assisterar läkaren. Resultatet av att en 

lustgasbehandling genomförs kan därför leda till personalbrist på mottagningen. Lustgasbehandling 

kan med andra ord ta tid från andra barn som också behöver hjälp och detta gäller framförallt på 

kvällar och nätter.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie rapporterade att lustgas främst används till väldigt oroliga barn, där de 

inte fått tillräcklig effekt från tidigare preparat enligt behandlingstrappan. Detta stämmer överens med 

Luhmann och medarbetare (2001) som beskriver att lustgas motverkar oro. Däremot beskriver 

sjuksköterskorna under intervjuerna att lustgasen, för en del barn, förstärker oron snarare än minskar 

den. Vid utebliven effekt från lustgas är den sista utvägen sövning. Under intervjuerna framkom att 

lustgas passar främst till barn över fyra till fem år, då yngre barn kan uppleva ökad oro och rädsla, 

exempelvis på grund av masken. Enligt tidigare studier beskrivs lustgas passa bäst för barn över sex år 

(Kanagasundaram et al., 2001). I intervjuerna framkom att lustgas är svårt att använda till barn som har 

kontrollbehov, eftersom lustgas i sig ger en form av kontrollförlust. Sjuksköterskorna rapporterar 

också att de barn som är vana vid lustgasbehandling är svåra att behandla med lustgas. De beskriver att 

en del av dessa barn vill åt ruset och därför strävar efter så lång behandlingstid som möjligt. Därför 

menar sjuksköterskorna på att det är viktigt att den som administrerar lustgasen sätter tydliga gränser 

för behandlingstiden. Enligt tidigare studier påverkar lustgas belöningssystemet och på så vis ger 

upphov till eufori och det är denna påverkan som är beroendeframkallande (Sanders et al., 2008; 

Benturquia et al., 2008).  

 

För att lustgas skall kunna användas i större utsträckning så framkom det under intervjuerna att 

tillgängligheten bör öka. De exempel som framkom var att fler sjuksköterskor bör gå utbildningen för 

att få administrera, samt att det behövs fler lustgasapparater och utrymmen för lustgasbehandling. På 

en akutmottagning är det svårt att förutse vilka patienter som kommer att behöva hjälp under ett 

arbetspass och därför upplevs det som svårt att planera i förhand för lustgasbehandling. Ett annat 

problem som kom fram under intervjuerna var att lustgasbehandling måste ordineras av läkare även 

om de inte ska delta under behandlingen. Detta är dock aktuellt för alla läkemedelsbehandlingar och 

bör därför inte begränsa användandet. 

 

Enligt Bernstein och medarbetare (1998) är det viktigt att barnen får positiva intryck under vårdtiden 

för att underlätta för framtida vårdkontakter. Detta stämmer väl överens med vad sjuksköterskorna 

beskriver, då en lyckad lustgasbehandling och en minimalt smärtsam procedur är stärkande för både 
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personalen och för barnet. Eftersom sjuksköterskorna beskriver lustgas som ett så pass bra preparat vid 

procedursmärta och målet med vården är att främja hälsa och minska lidande så bör lustgas användas i 

större utsträckning (Svensk sjuksköterskeförening, 2007; Tamm, 1996). 

 

Metoddiskussion 

Urval 

Studiens tidsram var begränsad och därför fattades beslutet om att genomföra ett bekvämlighetsurval. 

Båda författarna upplevde mättnad av information efter sex intervjuer, men trots detta genomfördes en 

sjunde intervju för att i möjligaste mån minimera risken för att någon information missats vilket är en 

styrka med arbetet. Informationsbrevet skickades ut till alla sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna på mottagningen och avdelningen, men endast tre svarade och bokade tid. Detta 

medförde att fem sjuksköterskor fick tillfrågas under deras arbetspass och dessa var möjligtvis inte lika 

förberedda inför intervjun. Alla sjuksköterskor som intervjuades var kvinnor vilket möjligen 

begränsade variationen i svaren. Däremot var spridningen på åldern hos sjuksköterskorna stor samt att 

deras arbetserfarenhet varierade vilket är en styrka. Sex av sjuksköterskorna hade gått utbildningen för 

att få administrera lustgas och en hade inte det.  

 

Datainsamling 

Författarna turades om att intervjua sjuksköterskorna vilket skulle kunna ge både en bredare vinkel på 

frågorna samtidigt som frågorna kan ha tolkats olika av de intervjuade sjuksköterskorna. Då båda 

författarna varit med vid samtliga intervjuer och intervjufrågorna ställs på samma sätt bör detta 

problem ha minimerats. Frågorna skulle vara semistrukturerade, men efter en intervju 

uppmärksammades att vissa frågor fortfarande gick att besvara med svarsalternativ som ”ja” och ”nej” 

vilket hade kunnat undvikas genom en noggrannare utredning före intervjuerna genomfördes. 

Författarna anpassade sig efter detta och ställde därför följdfrågor som ”utveckla” under resterande 

intervjuer. Då alla sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna fått ett informationsbrev om 

studien i samband med tillfrågandet för att kunna ta ställning till deltagandet, så har denna studie följt 

forskningsetiska riktlinjer. Däremot kan eventuellt de som blev tillfrågade på plats känt sig pressade 

till att delta. För att minska denna känsla förklarades det därför att deltagandet var frivilligt och vid 

avbruten intervju så skulle inget av det materialet användas i studien. 
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Dataanalys 

Flera faktorer styrker trovärdigheten av resultatet. Transkriberingen av intervjuerna skedde ordagrant 

samma kväll som de genomförts. Detta utfördes då samtalet fortfarande fanns färskt i minnet i syfte att 

i möjligaste mån minska risken för misstolkningar. Eftersom författarna tolkade det råa materialet från 

transkriberingarna var för sig och sedan jämförde och diskuterade meningsskiljaktigheter anses 

materialet vara väl genomarbetat. Subkategorier och kategorier har även omtolkats i två omgångar för 

att resultatet skall återspegla materialet på bästa sätt.  

 

Implementering 

Sjuksköterskorna i denna studie är positivt inställda till lustgasbehandling vid procedursmärta, trots 

detta erbjuds inte alla barn lustgas. Eftersom målet med omvårdnaden bör vara att främja den 

nuvarande omvårdnadssituationen och framtida vårdkontakter bör möjligen lustgas användas i större 

utsträckning. Resultatet som beskriver kontextuella problem som resursbrist och dålig tillgänglighet är 

överförbara till Akademiska barnsjukhusets akutmottagning och akutvårdsavdelning där studien 

genomförts. Däremot kan dessa resultat vara svåra att överföra till andra sjukhus där förutsättningarna 

kan se annorlunda ut. Tillvägagångssätt vid procedursmärta och lustgasens effekter bör vara mer 

generella uppfattningar och därför kan dessa möjligen vara överförbara till liknande avdelningar där 

lustgasbehandling kan erbjudas.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna ansåg att fördelarna med lustgas är att det är en effektiv och säker behandlingsmetod 

mot procedursmärta, framförallt till barn mellan fem år och tonåren. Lustgasens effekter är 

smärtstillande, lugnande samt att den motverkar rädsla och oro. Eftersom sjuksköterskorna beskriver 

lustgas som ett så pass bra preparat vid procedursmärta och målet med vården är att främja hälsa och 

minska lidande så bör lustgas användas i större utsträckning. Nackdelarna med lustgas som metod är 

att det kräver mer resurser, i form av personal med delegering, samt en högre tillgänglighet genom fler 

lokaler och lustgasapparater.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska på någon av dessa avdelningar? 

 Har du någon specialistutbildning? 

 Har du gått utbildningen för att administrera lustgas till barn? Varför gick du utbildningen? 

Varför har du inte gått utbildningen? Vill du gå utbildningen? 

 

Förklara vilka ingrepp som menas med procedursmärta: exempelvis lumbalpunktion, reponering, 

suturering, insättning av perifer venkanyl. 

 

 Hur går du till väga för att smärtlindra barn vid någon av dessa procedurer? 

- Är det någon på ditt tillvägagångssätt beroende på den smärtsamma proceduren, sjukhistoria 

eller ålder på barnet? 

 Vilket sätt anser du är det bästa för att smärtlindra barn vid smärtsamma procedurer och varför? 

 Vilka positiva erfarenheter har från smärtlindring med lustgas vid smärtsamma procedurer? 

- Vilka fördelar ser du då med lustgas? 

 Vilka negativa erfarenheter har från smärtlindring med lustgas vid smärtsamma procedurer? 

- Vilka nackdelar ser du då med lustgas? 

- Känner du några farhågor för att använda lustgas? 

 Vad skulle få dig att använda lustgas som smärtlindring? 

 Vad skulle få dig att välja bort lustgas som smärtlindring? 
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Bilaga 2. 

Hej, vi är två studenter som just nu läser på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. Vi har precis börjat 

med förberedelserna inför C-uppsatsen som fokuserar på användandet av lustgas vid smärtsamma 

procedurer. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka för- och nackdelar som sjuksköterskor ser 

vid administrering av lustgas som smärtlindring för barn vid procedursmärta. Vi söker i och med detta 

brev tillstånd att genomföra denna studie på akutmottagningen respektive akutvårdsavdelningen för 

barn. Vi kommer att inleda arbetet med C-uppsatsen under höstterminen 2014. Vi har sedan tidigare 

haft kontakt med smärtombudet Tina Hansson som meddelat att hon kan hjälpa till och stödja oss med 

studien samt avdelningschef Katia Grzechnik som get oss klartecken för intervjuerna. 

 

Vårt mål är att få ett svar på frågan genom att genomföra 20-30 minuter långa intervjuer med 

sjuksköterskor på er arbetsplats. Tina Hansson har även lovat att stötta oss i arbetet med att ta fram 

lämpliga informanter till intervjuer. För att dessa informanter skall överensstämma med studien syfte 

har vi informerat henne om våra inklusions- och exklusionskriterier och lagt grunden till en plan för 

genomförandet av studien. Vi undrar också om du har några synpunkter på studien eller 

genomförandet? Om du vill kan vi bifoga hela projektplanen. 

 

Planen är enligt följande: 

Vecka 44: Intervjuer och transkribering genomförs 

Vecka 45: Dataanalys genomförs och färdigställs 

Vecka 46-47: Resultat, diskussion och slutsats färdigställs 

Vecka 48: Reservtid 

Vecka 49: Examination av arbetet 

 

Har du några övriga frågor kan du kontakta oss via e-mail eller per telefon enligt adresser och 

telefonnummer nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Appeldahl   Jacob Forsberg 

anders.appeldahl@bredband.net  jacobforsberg1614@hotmail.com 

070-404 08 74   073-097 06 05 

mailto:anders.appeldahl@bredband.net
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Bilaga 3. 

Hej, vi är två studenter som just nu läser på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. Vi har precis börjat 

med förberedelserna inför C-uppsatsen som fokuserar på användandet av lustgas vid smärtsamma 

procedurer. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka för- och nackdelar som sjuksköterskor ser 

vid administrering av lustgas som smärtlindring för barn vid procedursmärta. Vi undrar om du vill vara 

med och bli intervjuad i vår studie. 

 

Intervjun kommer att genomföras någon gång under vecka 44 i anslutning till din arbetsplats. Tid och 

plats kommer att anpassas till dig. Intervjun kommer att vara begränsad till ett tillfälle och förväntas ta 

cirka 20-30 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta och ingen information 

som du dittills bidragit med kommer då att användas. Intervjuerna kommer att spelas in i syfte att 

kunna analyseras. Dessa inspelningar kommer att behandlas konfidentiellt och destrueras efter 

transkribering och kontroll. Din identitet kommer att skyddas i redovisningen av resultatet.  

 

Resultatet från studien kommer att göras tillgänglig för den aktuella verksamheten där ni informanter 

kan ta del av resultatet från studien.  

 

Under rådande omständigheter kommer ingen ersättning att erbjudas för deltagandet i studien, däremot 

kommer fikabröd och kaffe att erbjudas vid intervjutillfället.  

 

Svara på detta mail om du är intresserad att delta i studien, så kommer vi överens om tid och plats för 

intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Appeldahl   Jacob Forsberg 

anders.appeldahl@bredband.net  jacobforsberg1614@hotmail.com 

070-404 08 74   073-097 06 05 
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