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Sammanfattning 

Nyckelord: lumbar puncture, children, pain, pain management, nurse, nursing care 

 

Bakgrund: Lumbalpunktion är en av de mest ångestladdade procedurer barn kan 

genomgå. Den vanligaste indikationen för lumbalpunktion är misstanke om 

neuroborrelios. Åldersanpassad information, delaktiga föräldrar och smärtlindring är 

viktiga faktorer vid lumbalpunktion på barn.  

Syfte: Detta arbete syftade till att undersöka hur barn i åldrarna 6-18 år skattar smärta 

och oro vid lumbalpunktion, samt att studera om samband finns mellan oro- och 

smärtskattning och använd anestesimetod. Ett vidare syfte är att studera hur 

sjuksköterskor kan stötta barnen så att de får en bra upplevelse av lumbalpunktion. 

Metod: Studien är uppdelad i en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie, där enkäter 

delades ut till barn i åldrarna 6-18 år som genomgått lumbalpunktion och en kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie, där fyra sjuksköterskor med erfarenhet inom 

pediatrisk vård intervjuats. 

Resultat: Sammanlagt 12 enkäter samlades in. Resultatet visar att tre deltagare fick 

samma läkemedelskombination, sammanlagt blev det tio olika 

läkemedelskombinationer. Intervjuerna indikerar att kommunikation, att ge stöd och 

lugn och ro anses viktigt vid omvårdnad av barn som genomgår lumbalpunktion. 

Slutsats: Då deltagandet var lågt kan resultatet endast ses som beskrivande av 

deltagarnas åsikter. Resultatet antyder att stora variationer finns vid val av 

smärtlindring på barn som genomgår lumbalpunktion. Sjuksköterskor anses ha en 

gemensam uppfattning om vilka omvårdnadsåtgärder som kan bidra till minskat 

lidande hos barn som genomgår lumbalpunktion. Mer omfattande studier behövs för 

bedömning av vilken anestesimetod som ger effektivast smärtlindring vid 

lumbalpunktion på barn. 

 

  



 

 

Abstract 

Keywords:  lumbar puncture, children, pain, pain management, nurse, nursing care 

 

Background: Lumbar puncture is one of the most anguished procedures children can 

undergo. The most common indication for lumbar puncture is suspected 

neuroborreliosis. Age-appropriate information, involvement of parents and pain 

management are important principles during lumbar puncture in children.  

Objective: The aim of this study is to examine how children aged 6-18 years 

estimates their pain and anxiety during lumbar puncture, and to study whether there is 

any correlation between anxiety and pain assessment and used anesthetic method. A 

further aim is to study how nurses can support children so that they have a good 

experience of lumbar puncture. 

Method: This study is divided into a quantitative descriptive cross-sectional study in 

which questionnaires were distributed to children aged 6-18 years old who underwent 

lumbar puncture, and a qualitative semi-structured interview study, in which four 

nurses with experience in pediatric nursing was interviewed. 

Results: A total of 12 questionnaires were collected. The results shows that three 

participants received the same combination of drugs, with a total of ten different drug 

combination. The interviews indicated that communication, to provide support and 

peace and quiet was important in the care of children undergoing a lumbar puncture. 

Conclusion: Since the participation was low, the result can only be regarded as 

descriptive of the participants’ opinions. The results suggest major variations in the 

choice of pain relief in children undergoing lumbar puncture. Nurses considered 

having a coherent idea of which nursing care can help reduce suffering in children 

undergoing lumbar puncture. In order to make an assessment of which anesthetic 

method that provides the most effective pain relief during lumbar puncture in 

children, a more comprehensive study is needed. 
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BAKGRUND 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse som är unik för varje enskild person. Nociceptorer, 

så kallade smärtreceptorer, är nervändslut som finns i kroppens vävnader och som 

reagerar på stimuli som skadar eller hotar att skada vävnad i kroppen. Smärtimpulser 

leds från nociceptorerna till högre centra i hjärnan varefter smärta upplevs. 

Smärtreceptorer blir känsligare ju mer de stimuleras (Jylli, 2008). Förr var 

uppfattningen att spädbarn inte kunde känna smärta. Detta grundades på att de har ett 

omoget nervsystem. Nu är det fastställt att till och med prematura barn har ett 

fungerande nociceptivt system. Tidigare antogs även att barn inte hade minne för 

smärta men även det har visat sig vara fel. Smärtfulla upplevelser i tidig ålder kan 

påverka smärtupplevelser senare i livet på ett negativt sätt (Olsson, 2010). 

Barn som genomgår smärtsamma procedurer kan ha svårt att förstå vilka fördelar 

proceduren har. Förhöjd stressreaktion och ångest hos barnet gör att smärtan ökar och 

detta trots att smärtstimulit är oförändrat (Jylli, 2008). Olsson (2010) skriver att både 

föräldrar och i ännu högre grad sjukvårdspersonal underskattar barnets smärta vid en 

smärtsam procedur (Olsson, 2010). 

 

Enligt Wiklund Gustin (2012) lyfter Katie Eriksson fram lidande som den drivande 

faktorn till all vård. För att lidandet skall kunna lindras så måste det bekräftas. Att 

förtränga och förneka lidandet skulle enbart förhindra den utveckling Eriksson menar 

att lidandet kan bidra till. Katie Erikssons begrepp “lidande” är en del i hennes mer 

omfattande teori om och definition av hälsa, men det finns begrepp som Eriksson (i 

Wiklund Gustin, 2012) lyfter fram som kan beskriva lidandets mer kortsiktiga behov 

av tillfredsställelse. Detta beskrivs till exempel med att lidande kan minskas med 

hjälp av yttre trygghet, något som kan liknas vid Caverius (2011) beskrivning av 

föräldrars och barns delaktighet som en viktig princip för att barnet ska känna sig 

trygg.  

 

Utövandet av omvårdnad grundar sig inte enbart i en teoretisk disciplin utan är enligt 

Jahren Kristoffersen (2005) omgiven av andra discipliner. Dessa andra discipliner är 

humanistiska ämnen såsom filosofi, historia och pedagogik, naturvetenskapliga 
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ämnen såsom farmakologi, fysiologi och medicin och samhällsvetenskapliga ämnen 

såsom sociologi och psykologi (Jahren Kristoffersen, 2005). Omvårdnad av barn vid 

smärtsamma procedurer grundar sig på flera av dessa ämnesområden till exempel det 

farmakologiska genom smärtlindring med läkemedel. Barn har en annan metabolism 

än vuxna vilket inverkar på omsättning och utsöndring av läkemedel. Nyfödda kan ha 

en halveringstid som är upp till 9 gånger längre än hos vuxna medan barn i 

förskoleåldern ofta har en kortare halveringstid än vuxna. (Lindemalm, 2011) Även 

det psykologiska ämnesområdet kommer fram i omvårdnaden av barn vid 

smärtsamma procedurer genom vårdpersonalens lugnande bemötande. 

Åldersanpassad information och delaktighet hos både föräldrar och barn där den 

viktigaste principen för att barnet ska känna sig trygg (Caverius, 2011).  

 

Smärtskattning 

Vid smärtbehandling ska barnets egna upplevelser ligga som grund vid val av 

smärtbehandling. Genom att skatta barnets smärta kan valet av smärtbehandling 

underlättas och barnets upplevelse av smärta lindras (Läkemedelsverket, 2014). Face 

pain scale (FPS) är ett skattningsinstrument som består av sex tecknade ansikten. 

Ansiktet längst till vänster är tecknat med ett neutralt ansiktsuttryck och motsvarar 

värde 0, vilket innebär ingen smärta. Ansiktet längst till höger är tecknat med ett 

upprört ansiktsuttryck och motsvarar värde 10, vilket innebär värsta tänkbara smärta. 

FPS används ofta på barn mellan 4 och 12 år. Visuell analog skala (VAS) är det mest 

använda smärtskattningsinstrumentet. VAS är en 10 cm lång linje där ena ändpunkten 

representerar ingen smärta och andra ändpunkten representerar värsta tänkbara smärta 

(Jylli, 2008). Numeric rating scale (NRS) är precis som VAS med skillnaden att 

värdet anges verbalt med en siffra mellan 0 och 10. NRS och VAS kan användas av 

barn från sex år och uppåt (Läkemedelsverket, 2014). Om barnet har svårt att använda 

självskattningsinstrument finns även beteendeskalor att tillgå. Då görs en skattning av 

barnets fysiologiska reaktioner. Ett exempel på en beteendeskala är Face, Legs, 

Activity, Cry, Consolability (FLACC). Val av smärtskattningsinstrument bör göras 

utifrån den typ av smärta barnet upplever samt dess utvecklingsnivå (Jylli, 2008). 

  

Babl, Mandrawa, O’Sullivan och Crellin (2008) har studerat vårdpersonals 

uppfattningar om smärta och ångest hos barn som genomgått olika smärtsamma 
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procedurer. Detta för att kunna underlätta utvecklingen av åtgärder för att minska 

barns smärta och ångest vid smärtsamma procedurer. Babl och medarbetare (2008) 

använde standardiserade enkäter som delades ut till vårdpersonal på 

barnakutmottagningar. Uppfattningarna av smärta och ångest mättes med hjälp av en 

visuell skattningsskala från 0 till 10. De procedurer som vårdpersonalen skattade som 

de mest smärtsamma var suprapubisk aspiration, intramuskulär injektion och 

lumbalpunktion. De mest ångestladdade procedurerna var sättning av ventrikelsond 

och perifer venkateter samt lumbalpunktion (Babl et al., 2008).   

 

Nguyen, Nilsson, Hellström och Bengtsons (2010) artikel, som är baserad på en 

randomiserad klinisk studie, handlar om hur musikterapi kan lindra smärta och oro 

vid lumbalpunktion på barn. I studien deltog 40 barn i åldrarna 7 till 12 år med 

leukemi. De delades slumpmässigt in i två olika grupper, en musikgrupp med 20 

deltagare och en kontrollgrupp med 20 deltagare. Smärtan mättes med hjälp av en 

numerisk skala från 0 till 10 och detta gjorde före, under och efter lumbalpunktionen. 

Oro mättes före och efter ingreppet med hjälp av State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) skala med ett värdeomfång från 6 (ingen oro) till 24 (högsta nivå av oro). 

Andra värden som mättes under lumbalpunktionen var hjärtfrekvens, blodtryck, 

saturation och andningsfrekvens. Efter lumbalpunktionen och efterföljande oro- och 

smärtskattning genomfördes intervjuer av tio barn från vardera grupp. Resultatet 

visade på lägre smärtskattning och andningsfrekvens i musikgruppen både under och 

efter lumbalpunktionen. Även skattningen av oro var lägre i musikgruppen både före 

och efter lumbalpunktionen. Resultaten från intervjuerna bekräftade de kvantitativa 

resultaten genom att påvisa mindre smärta och rädsla hos barnen från musikgruppen 

(Nguyen et al., 2010).   

 

Birnie, Chambers, Kisely, McGrath, Noel, Parker och Uman (2013) systematiska 

reviewartikel syftar till att ta reda på om icke farmakologisk behandling i samband 

med smärtsamma procedurer underlättar barns smärt- och ångestupplevelse. Trettio 

nio artiklar granskades med ett sammanlagt deltagande på 3394 barn. Samtliga 

artiklar hade använt sig av randomiserade kontrollerade studier. De mest 

förekommande procedurerna var venpunktion, sättning av perifer venkateter och 

vaccinering. De vanligaste metoderna som förekom var distraktion, hypnos och 
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kognitiv beteendeterapi. Resultatet visade ett starkt stöd för att distraktion minskar 

barns smärtupplevelse. Hypnos minskar både smärt- och ångestupplevelsen. Det fanns 

ingen evidens för att kognitiv beteendeterapi underlättar barnens smärt- och 

ångestupplevelse (Birnie et al., 2013).  

 

Anestesimetoder 

Fein, Avner och Khine (2010) har studerat vilken form av smärtlindring barn får som 

genomgår lumbalpunktion och om användning av smärtlindring är beroende av 

barnets ålder. Endast 23,8 procent av de 353 barnen som studerades fick samma form 

av smärtlindring inför lumbalpunktionen. Yngre barn fick mer sällan smärtlindring i 

jämförelse med äldre barn. Av barn i åldrarna noll till två månader fick 6,5 procent 

smärtlindring, medan av barn i åldrarna mellan fem och 21 år fick 85,9 procent 

smärtlindring (Fein et al., 2010). MacLean, Obispo och Young (2007) beskriver även 

de hur yngre barn som genomgår lumbalpunktion i en mindre utsträckning får 

smärtlindring än äldre barn. MacLean och medarbetare presenterar ett resultat där 29 

procent av patienterna som var fyra månader och yngre fick smärtlindring. Av barn i 

åldrarna ett år och äldre fick 85 procent smärtlindring (MacLean et al., 2007).  

 

I Gorchonynskis och McLaughlins (2011) studie utvärderades skillnaden i 

användning av lokal anestetika mellan akutläkare och barnläkare vid lumbalpunktion 

hos barn (0-24 mån). Läkemedel som användes var 1 % lidocain, EMLA och en 

kombination av de båda. Av 223 barn som genomgick proceduren fick 77 barn ingen 

premedicinering alls och av dem var 65 barn neonatala. Akutläkarna använde 

uteslutande 1 % lidocain medan barnläkarna föredrog EMLA men även sederande 

läkemedel (Midazolam och Fentanyl). Studien visar att användning av smärtstillande 

varierar beroende på procedurutförarens utbildning och barnets ålder. Studien visar 

också att personal är mindre benägen att ge nyfödda smärtstillande vid 

lumbalpunktion (Gorchonynski & McLaughlin, 2011). 

 

Studien (Anghelescu et al., 2013) hade som syfte att identifiera de effektivaste 

sederingsmetoderna vid benmärgsaspiration och lumbalpunktion. Tre kombinationer 

av sederande/smärtstillande läkemedel utvärderades. Studien gjordes på 165 barn och 

de läkemedel som gavs var antingen fentanyl, i olika styrkor, i kombination med 



6 

 

propofol och lokalbedövning, eller placebo i kombination med propofol och 

lokalbedövning. De fanns ingen skillnad mellan grupperna vad gäller smärtskattning, 

däremot hade de barn som fått placebo istället för fentanyl längre återhämtning och 

krävde en högre dos propofol. Det visade sig också att de barn som fått den högre 

dosen fentanyl rörde sig mindre under proceduren (Anghelescu et al., 2013). 

 

År 2014 tog läkemedelsverket fram ett kunskapsunderlag gällande läkemedel och 

barn i samverkan med Socialstyrelsen och experter på smärtbehandling till barn 

(Läkemedelsverket, 2014). 

Hudbedövning som till exempel Emla används på hel och begränsad del av hud vid 

procedurer som nålsättning, hudbiopsi, punktion etc. Dos och applikationstid bestäms 

efter ingreppets art och barnets ålder. Längre applikationstid ger djupare effekt. 

Lokalbedövning med till exempel buffrad Xylocain är förstahandsvalet vid 

smärtsamma procedurer, oavsett barnets ålder. Lokalbedövningsmedlet orsakar 

smärta i sig på grund av dess sura lösning. Genom att buffra lokalbedövningsmedlet 

med natriumbikarbonat lindras smärtan vid injektionen och dessutom uppnås en 

snabbare effekt av lokalbedövningen. Paracetamol har ingen direkt effekt som 

smärtlindring vid procedurrelaterad smärta. Däremot är det effektivt vid smärta som 

förväntas kvarstå. Dessutom inträder den maximala effekten först efter cirka två 

timmar när läkemedlet administreras oralt. 

 

Lustgas kan ges vid smärtsamma procedurer som är kortvariga och där ingreppet 

medför lätt till måttlig smärta. Lustgas har en smärtstillande och sederande effekt. 

Effekten kommer snabbt och avtar snabbt när tillförseln avslutas.  Sjuksköterskor med 

särskild utbildning får administrera lustgas till barn över fyra år. Om lustgas behöver 

ges till barn under fyra år krävs anestesiutbildning. Lustgas kan ges i kombination 

med andra smärtstillande läkemedel, om ytterligare sedering behövs krävs 

anestesiutbildning av handhavande personal. Vid smärtsamma procedurer kan det 

vara en fördel om sedativa ges i kombination med smärtstillande läkemedel. 

Midazolam har sederande effekt, dock påverkas andningsfunktionen och det kan 

interagera med andra läkemedel. Dessutom kan midazolam ge amnesi och utlösa oro 

och agitation. (Läkemedelsverket, 2014). 
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Misstanke om neuroborrelios är den vanligaste indikationen för lumbalpunktion. De 

anestesimetoder som används vid ett universitetssjukhus i Mellansverige är Emla 

(hudbedövning), lustgas, buffrad Xylocain (lokalbedövning) och Midazolam 

(sederande). Emla används alltid, enskilt eller i kombination med något av de övriga 

ovanstående läkemedlen. Vårdrutinsriktlinjerna som används lyfter även fram 

premedicinering med paracetamol enligt generell ordination två timmar före ingreppet 

och morfin 20 minuter före ingreppet (Grabski, 2011). 

 

Problemformulering 

Personalen vid ett universitetssjukhus i Mellansverige upplever att anestesimetoderna 

som används vid lumbalpunktion på barn i dagsläget inte alltid är tillfredsställande. 

De upplever att de riktlinjer som finns inte alltid följs vilket kan leda till att 

lumbalpunktionen blir onödigt smärtsam för barnen. Därför är en undersökning om 

någon anestesimetod ger effektivare smärtlindring än andra önskvärd. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur barn i åldrarna 6-18 år skattar smärta och 

oro vid lumbalpunktion, samt att studera om samband finns mellan oro- och 

smärtskattning och använd anestesimetod. Ett vidare syfte är att studera hur 

sjuksköterskor kan stötta barnen så att de får en bra upplevelse av lumbalpunktion. 

 

Frågeställning 

1. Hur skattar barn sin smärta vid lumbalpunktion? 

2. Hur skattar barn sin oro vid lumbalpunktion? 

3. Vilken av anestesimetoderna (EMLA, lustas, buffrad Xylocain, Midazolam och 

paracetamol) ger lägst oro- och smärtskattning?  

4. Vad har sjuksköterskor för möjligheter att påverka barns upplevelse av 

lumbalpunktion? 
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METOD 

 

Design 

Studien är uppdelad i två delar. Designen på den ena delen är en deskriptiv kvantitativ 

tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2008). Designen på den andra delen är en kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie.  

 

Urval 

Urvalet i den kvantitativa delen följer inklusionskriterierna barn i åldrarna 6-18 år 

som genomgår lumbalpunktion vid barnakuten på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige och vars allmäntillstånd är gott nog för att besvara frågeformuläret. 

Barn som ej kunde läsa hade vårdnadshavare till hjälp med tolkning av formuläret. 

Sjuksköterskan som närvarade vid proceduren gjorde bedömningen gällande 

allmäntillstånd i samråd med vårdnadshavare. Externat bortfall kan ej redovisas på 

grund av bristfällig dokumentering.  

 

Till den kvalitativa delen av studien användes ett bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterierna var minst två års erfarenhet som sjuksköterska inom 

pediatriskvård, ha närvarat vid lumbalpunktion på barn samt arbetar på barnakuten på 

ett universitetssjukhus i Mellansverige.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in till den kvantitativa delen med ett frågeformulär (se bilaga 4) med 

sex slutna frågor riktade till patienten. Patienten uppmanades att skatta hur nöjd hen 

var med informationen samt skatta den upplevda smärtan och oron. Detta besvarades 

med mätinstrumentet NRS, FPS fanns tillgängligt som stöd för de barn som hade 

svårt att tolka NRS. Även patientansvarig sjuksköterska fick besvara en sluten fråga, 

med förspecificerade svarsalternativ, gällande använd anestesimetod under 

proceduren. Frågorna och svarsalternativen formulerades efter diskussion med 

handledare och en smärtsjuksköterska med erfarenhet inom pediatrisk vård. Frågorna 

var på nominal och ordinal nivå. Ytterligare variabler som samlades in från patienten 

var kön och ålder.  
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Datainsamlingen till den kvalitativa delen genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer av totalt fyra sjuksköterskor (se bilaga 6). Även dessa frågor formulerades 

efter diskussion med handledare. Sjuksköterskorna uppmanades att beskriva ett 

tillfälle vid lumbalpunktion på barn då barnet var lugnt respektive oroligt, vilka 

omvårdnadshandlingar som kan lugna barnet och hur den optimala situationen skulle 

se ut. Ingen pilotintervju gjorde för att testa kvaliteten på frågorna. Designen med 

semistrukturerade frågor innebär att frågorna är öppna och att tilläggsfrågor för att 

uppmuntra till utveckling kan förekomma (Polit & Beck, 2008). Varje intervju 

spelades in och beräknades ta omkring 10-15 minuter. Ett medeltal på genomförda 

intervjuers längd är 9,75 minuter med den längsta på 15 minuter och den kortaste på 

sex. Vid varje intervju närvarade studiens båda författare, där den ena aktivt 

genomförde intervjun och den andra observerade.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett informationsmöte hölls på avdelningen där studien genomfördes. Frågeformulären 

(se bilaga 4) tillsammans med informationsbrev (se bilaga 1-3) placerades i ett 

undersökningsrum på avdelningen där lumbalpunktionerna ägde rum. Tre 

informationsbrev fanns tillgängliga, ett för åldrarna 6-13 år (se bilaga 1), ett för 

åldrarna 14-18 år (se bilaga 2) och ett som riktar sig till vårdnadshavare oavsett 

barnets ålder (se bilaga 3). Under tidsperioden 1 juli till 27 oktober frågade 

sjuksköterskorna barn som genomgår lumbalpunktion och deras vårdnadshavare om 

de ville delta i studien. Frågeformulären fylldes i på plats av barn och deras 

vårdnadshavare och samlades sedan i en försluten låda. Formulären samlas sedan in 

27 oktober 2014. Då endast 12 blanketter lämnats in under given tidsperiod beslöts i 

samråd med handledare och examinator att arbetet skulle breddas med en kvalitativ 

intervjudel. 

 

För den kvalitativa intervjudelen lämnades skriftlig information (se bilaga 8) till 

avdelningens sjuksköterskor i samband med ett personalmöte i mitten av september. 

En lista lämnades ut så att de som var intresserade av att genomföra intervjun skulle 

skriva ner namn och email adress. Efter att ha samlat in listan skickades ett email till 

samtliga som visat intresse med uppmaning att de skulle ange tider som passade för 

intervju. En intervjudeltagare bokades in via email och ytterligare tre rekryterades på 
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avdelningen där studien ägde rum. Lokalen där intervjuerna ägde rum var beläget i 

samma hus som avdelningen. Intervjuerna ljudinspelades och tog mellan 6 och 15 

minuter. Samtliga intervjuer genomfördes under oktober 2014. 

 

Ett enskilt tillstånd för de två olika delarna av studien tillhandahölls från enhetschefen 

om att studien fick genomföras på avdelningen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då denna studie är riktad mot barn under 18 år så krävs att vårdnadshavare samtycker 

och informeras. Dock kan barn som fyllt 15 år på egenhand ge samtycke till 

deltagande, och vårdnadshavare behöver inte informeras. Detta samtidigt som 

deltagare under 15 år kan motsätta sig deltagande även fast vårdnadshavare samtycker 

(SFS 2003:460). Utöver detta finns det andra etiska principer som gäller vid forskning 

på barn, och dessa principer är baserade på Helsingforsdeklerationen (World Medical 

Association, 2008). Viktiga villkor är att forskningen skall bidra med relevant 

kunskap för barn, att forskningen inte skall vara möjlig att utföra på vuxna och att 

risker och fördelar med studien skall utvärderas (World Medical Association, 2008). 

Denna studie kan inte utföras på vuxna eftersom önskad kunskap då inte skulle 

uppnås men resultaten kan ge relevant kunskap genom insikt i barns smärtupplevelse 

vid lumbalpunktion. För deltagarna i denna studie anses inte några större risker 

föreligga. Det eftersom studien inte innebär några ytterligare medicinska åtgärder och 

att svara på enkäten inte förvärrar upplevelsen av det studerade ingreppet. Ett 

informationsbrev utefter barnets ålder (se bilaga 1-3) har lämnats till varje deltagare 

och dess vårdnadshavare, samt samtycke har efterfrågats av såväl deltagare som 

vårdnadshavare. 

 

Deltagandet i den kvalitativa intervjudelen av studien var frivilligt och deltagarna 

informerades skriftligt och muntligt om deras möjlighet till att när som helst avbryta 

delaktigheten i studien. För att konfidentalitet skulle tillämpas så raderades 

röstinspelningarna när transkribering var avslutad och granskad. Endast behöriga 

visste identiteten på intervjudeltagarna.   

Någon etikprövning av denna studie är inte nödvändig eftersom det är en 

kandidatuppsats på grundnivå (SFS, 2003:460). 
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Bearbetning och analys 

Enkäterna sammanställdes till att börja med i en matris för att sedan analysera svaren 

med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS. Barnen besvarade frågorna i 

enkäten med hjälp av en siffra mellan 0 och 10 (NRS). FPS användes enbart som ett 

stöd och besvarade också med en siffra mellan 0 och 10. Detta för att underlätta 

tolkningen av svaren genom att samma intervall används. Till frågeställning ett och 

två önskades deskriptiv statistik och till frågeställning tre önskades en inferens. På 

grund av bristen på enkäter kunde ej någon inferens studeras utan frågeställning tre 

fick utelämnas. Enbart deskriptiv statistik har använts för att beskriva studiens resultat 

och urval.   

 

Intervjuerna analyserades utefter Granheim och Lundmans (i Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008) innehållsanalys. Författarna transkriberade två intervjuer vardera och 

därefter läste författarna igenom intervjuerna tillsammans. Då syftet var att undersöka 

vad sjuksköterskor har för möjligheter att påverka barns upplevelse av 

lumbalpunktion, valdes de delar av intervjuerna ut som författarna ansåg vara 

intressanta för det ändamålet. Den transkriberade texten bearbetades sedan ner i citat, 

så kallade meningsbärande enheter (se tabell 1). De meningsbärande enheterna 

kondenserades vilket enligt Granheim och Lundman (2008) innebär att citatet kortas 

ned utan att dess centrala budskap går förlorat (Granheim & Lundman, 2008). Den 

kondenserade texten försågs därefter med koder som sammanfattade dess innehåll. 

För att skapa underkategorier läste författarna igenom det analyserade materialet och 

identifierade likheter och skillnader i texten. Allt analyserat material kategoriserades 

sedan. Författarna gjorde alla ovanstående steg tillsammans för att minska risken för 

subjektiva tolkningar av texten. De citat som ansågs spegla syftet med den kvalitativa 

delen av denna studie valdes ut medan irrelevanta citat exkluderades. Intervjuerna 

numrerades med siffror från 1 till 4 för att lättare kunna skilja dem åt.   
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Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

#4 … att förbereda 

barnet först och 

kanske i en bättre 

miljö i, en bästa av 

alla världar, ett 

lugngivande rum, för 

det är ju inte 

akutrummet, det är ju 

apparater och slangar 

och grejer. 

Att förbereda barnet i 

en bra miljö. I den 

bästa av alla världar i 

ett lugngivande rum 

utan apparater och 

slangar. 

Förbereda 

barnet i en 

lugn miljö 

Lugn och ro  Möjligheter att 

främja en bra 

upplevelse för barn 

som genomgår 

lumbalpunktion 

 

 

RESULTAT 

 

Total tolv enkäter besvarades av barn i åldrarna mellan sex och 18 år. Medelvärdet av 

åldern på barnen som deltog är 11 med en variationsvidd mellan sju och 17. 

Fördelningen mellan kön var inte jämn bland de tolv deltagarna. Det var fyra pojkar 

som deltog och åtta flickor.  

 

Barns skattning av smärta vid lumbalpunktion 

Barnen fick skatta hur ont de ansåg att lumbalpunktionen gjort. Skattningen gjordes 

med NRS där 0 innebar ingen smärta och 10 innebar värsta tänkbara smärta. 

Medelvärdet på skattad smärta var 3.58. Medianvärdet på skattad smärta är 3. 

 

Tabell 2: Självskattning av smärta under lumbalpunktion. Skattad med NRS 

Smärta enligt NRS-skala Frekvens 

0 3 

2 3 

4 2 

5 1 

7 1 
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8 1 

9 1 

Totalt 12 

 

Barns skattning av oro vid lumbalpunktion 

Barnen fick skatta sin oro innan och efter lumbalpunktionen. Självskattningen gjordes 

med NRS där 0 innebar att barnet kände sig lugnt och 10 som innebar att barnet kände 

sig jätteoroligt. Medelvärdet på skattad oro innan lumbalpunktionen var 3.83 och 

medianvärdet var 3.5. Medelvärdet på skattad oro efter lumbalpunktion var 2.67 och 

medianvärdet var 1.5.  

 

Tabell 3: Självskattad oro innan och efter lumbalpunktion. Skattad med NRS  

Oro innan procedur (n=12) Frekvens 

0 1 

1 1 

2 3 

3 1 

4 2 

6 2 

7 1 

9 1 

Oro efter proceduren (n=12) Frekvens 

0 5 

1 1 

2 1 

4 2 

6 1 

7 1 

9 1 

 

Barnen fick även skatta hur nöjda de var med informationen de fått från personalen 

innan lumbalpunktionen. Resultatet visade att åtta av de 12 barnen skattade 10 på 

informationen, tre barn skattade 9 och ett barn skattade 7. Medelvärdet blev 9.5 och 

medianvärdet 10. Frågan besvarades med NRS där 1 innebar förstod inte och är 
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missnöjd med informationen och 10 innebar förstod och är nöjd med informationen 

(se tabell 4).  

 

Tabell 4: Nöjdhet med information om ingrepp skattat med NRS  

Information enligt NRS-skala Frekvens 

7 1 

9 3 

10 8 

Totalt 12 

 

Anestesimetoder vid lumbalpunktion  

Av de 12 barnen som genomgick lumbalpunktion var det tre barn som fick samma 

kombination av läkemedel (se tabell 5). 

 

Tabell 5: Sammanställning av de olika läkemedelskombinationerna 

 Frekvens 

Emla 1 

Emla, lustgas & Paracetamol 1 

Emla, lustgas & Xylocain 1 

Emla, Xylocain & Paracetamol 3 

Xylocain & Paracetamol 1 

Emla & Xylocain 1 

Emla, Xylocain, Paracetamol & Midazolam 1 

Lustgas & Paracetamol 1 

Emla & Midazolam 1 

Emla, lustgas & Midazolam 1 

 

Sjuksköterskors möjligheter att påverka barns upplevelse av lumbalpunktion 

De fyra sjuksköterskor som deltog i studien hade minst två års arbetserfarenhet på 

avdelningen och deltagit vid lumbalpunktioner på barn. De ansåg att det var flera 

faktorer som bidrog till en lyckad lumbalpunktion där barnet varit lugnt genom hela 

utförandet. Genom analysen framkom en huvudkategori som följs av fyra 

underkategorier (se tabell 6).  
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Tabell 6: Översikt över underkategori och Huvudkategori 

Underkategori Huvudkategori 

Kommunikation 

Att ge stöd 

Optimal situation 

Lugn och ro 

Möjligheter att främja en bra upplevelse för barn som genomgår 

lumbalpunktion 

 

 

Möjligheter att främja en bra upplevelse för barn som genomgår 

lumbalpunktion 

 

Kommunikation 

En av förutsättningarna för en lyckad lumbalpunktion ansågs vara att barnet varit 

välinformerat om ingreppet och även att barnet har rätt ålder för att kunna ta till sig 

informationen. En informant poängterade även att det är viktigt att informationen 

framförs på ett lugnt och tryggt sätt så att barnet ges möjlighet att ta till sig 

informationen.  

 

“... Att hon är stor nog att begripa att det här måste vi göra och sen så att hon är 

välinformerad. Hon visste vad som skulle göras även innan hon kom in…., (2.0). Så 

hon hade väl säkert hunnit förbereda sig hemma…” 

(Informant 1) 

 

Informanterna lyfter även fram barnets ålder som ett hinder. Det genom att yngre barn 

inte kan förstå vad som görs och varför vilket kan göra situationen skrämmande.  

 

“…väldigt små barn…runt halvåret året då vet man ju inte riktigt vad som händer 

och förstår inte riktigt varför man måste ligga i den där konstiga situationen och, 

ööh, och allt är bara skrämmande…“ 

(Informant 3) 

 

Att ge stöd 

Samtliga informanterna ansåg att föräldrarna har en viktig roll för att påverka barnets 

sinnesstämning. Föräldern bör sitta intill barnet genom hela proceduren och stötta 
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barnet. Det ansågs också positivt om föräldern var väl förberedd på hur proceduren 

går till och kände sig trygga med det. En informant uttryckte även att det som 

sjuksköterska kan vara bra att informera föräldern och på så sätt bidra till en bättre 

upplevelse för barnet. 

 

“…är föräldern också förberedd och vet hur det ska gå till så kanske föräldern är 

lugn och märker barnet att föräldern är lugn så blir det ju oftast enklare för barnet.” 

(Informant 4) 

 

Optimal situation 

Den optimala situationen för en lyckad lumbalpunktion utgjordes av flera faktorer. 

Sjuksköterskorna ansåg att information till föräldrar och barn var viktigt, att miljön 

skulle vara lugn. Detta ansågs dock inte alltid vara möjligt. Att föräldrar är med och 

stöttar sitt barn och att barnet är tillräckligt smärtlindrad. Den optimala situationen 

beskrevs även som ett tillfälle då hela proceduren gått bra och alla parter är nöjda 

efteråt. 

 

“… Det optimala det är ju en välinformerad patient, som är bra smärtlindrad, som 

man kan använda lustgas på, tycker jag, och som har rätt ålder då. Och sen som har 

föräldrar som är duktiga på och stötta och informera barnet under proceduren.” 

(Informant 3) 

 

Lugn och ro 

Informanterna ansåg att en lugn och trygg miljö kring barnet var viktigt. För att få en 

lugn och trygg miljö behöver kollegorna som deltar i behandlingen arbeta lugnt och 

undvika att flera personer pratar samtidigt. Det ansågs också bra om föräldrarna var 

lugna och trygga under proceduren. De ansåg även att den fysiska miljön skall vara 

lugngivande och att förberedelserna av barnet skall ske i en sådan miljö.  

 

“… Det är viktigt att man får lugn och ro där inne, att det inte är stökigt i, det ska 

inte va spring i dörrar det ska inte va många som pratar samtidigt med patienten … 

för det blir bara fel nästan alltid, men att man informerar, är dom vakna och vill veta 
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så får man ju informera men liksom väldigt lugnt och tryggt att … läkarn kanske 

berättar att nu tvättar ja nu känner ja och nu kommer det kännas det sticker till.” 

(Informant 3) 

 

Oro och rädsla beskrev informanterna som hinder för att skapa lugn och ro vid 

omvårdnaden av barn som genomgår lumbalpunktion. Ett oroligt barn försvårar att 

uppnå det önskade lugnet i barnets omgivning. Att sjuksköterskor kan av välvilja 

hjälpa till men att det kan få motsatt effekt genom att det blir mer intryck för barnet.  

  

“…ju oroligare barnet blev desto mer välvilliga blev folk och ville hoppa in…då blir 

det ju ännu oroligare för barnet för de är så många…Så det är en ickefarmakologiskt 

hade man väl som sjuksköterska kanske kunna säga att nu tar vi ett break…” 

(Informant 2)  

 

DISKUSSION 

 

Barnens (n = 12) smärtskattning under lumbalpunktion visade sig vara relativt lågt 

(medelvärde 3.58, median 3). Av totalt antal barn skattade 66.7% sin smärta under 

lumbalpunktion mellan 0 och 4 på NRS skalan. Barnens skattade oro innan 

lumbalpunktionen ansågs också vara relativt lågt (medelvärde 3.83, median 3.5) där 

66.7% av barnen skattat sin oro mellan 0 och 4 på NRS skalan. Barnens skattade oro 

efter lumbalpunktion ansågs vara lågt (medelvärde 2.6, medianvärde 1.5). Sjuttio fem 

procent skattade sin oro mellan 0 och 4 på NRS skalan. Ingen jämförelse kunde göras 

mellan oro- och smärtskattning och använd anestesimetod. Detta beror på för få antal 

deltagare och att endast tre av de tolv deltagarna fått samma kombination av 

läkemedel under lumbalpunktionen. Några riktlinjer som används på den aktuella 

avdelningen för behandling av smärta vid lumbalpunktion på barn har inte kunnat 

hittas.  

 

De fyra sjuksköterskorna beskrev bland annat kommunikation, att ge stöd och lugn 

och ro som viktigt vid omvårdnaden av barn som genomgår en lumbalpunktion. När 

kommunikationen är tydlig och barnet kan ta till sig informationen, när personalen 

både stöttar barnet och vårdnadshavarna och när miljön är lugngivande. Då ges 
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möjligheten att lumbalpunktionen kommer att gå bra. Det som sjuksköterskorna 

främst lyfte fram som hinder för en bra upplevelse av lumbalpunktion var främst oro 

och rädsla samt låg ålder hos barnen. Det som bidrog till oron och rädslan var när det 

inte var lugnt på salen, många pratade samtidigt och barnet var för ungt för att förstå 

vad som händer och varför.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kan antyda att barn som genomgår lumbalpunktion är relativt lugna, både 

innan och efter lumbalpunktion, och att barnen är bra smärtlindrade. Dock var det en 

tredjedel av barnen i Zernikow och medarbetares (2005) studie som skattade smärtan 

vid lumbalpunktion mellan svår till maximalt svår smärta (Zernikow et al., 2005). 

Denna avvikelse mellan studierna kan antas vara relaterat till det låga antalet 

deltagare i denna studie.  

 

Det gick inte att göra någon jämförelse mellan barnens skattade oro- och smärta och 

använd anestesimetod. Detta beror på att de kombinationer av smärtstillande 

läkemedel som användes under lumbalpunktion uppgick till 10 olika kombinationer 

vilket resulterade i att tre av 12 barn fick samma form av anestesi medan 9 olika 

läkemedelskombinationer användes på de 9 återstående barnen. Ali och medarbetares 

(2014) studie visar att av 39 barn som genomgick lumbalpunktion användes sex olika 

läkemedel i olika frekvens. Mest använd var infiltrerad lidocain (69.2 %) och minst 

använd var oral sockerlösning (2.6 %). Femton procent fick ingen smärtlindring. Ali 

och medarbetare (2014) anser att barn löper hög risk att få otillräcklig smärtlindring i 

akutvården. Ali och medarbetare (2014) anser vidare att det behövs policys för att 

optimera smärtbehandling (Ali et al., 2014). Detta speglar även författarna till denna 

studies resultat vad gäller antal läkemedelskombinationer, samt avsaknaden av 

riktlinjer vid studerad avdelning gällande anestesimetoder vid lumbalpunktion på 

barn. Det är dock för få antal enkäter för att kunna uttala sig om detta och en mer 

omfattande studie under en längre tidsperiod behövs. I denna diskussion måste även 

belysas att barn behöver olika grader av smärtlindring utifrån deras nivå av oro och 

befarad smärtupplevelse. Ett lugnt barn kan inte tänkas behöva lika mycket 

smärtlindring som ett oroligt barn. Vilket även framkom i intervjuerna genom att oro 

och rädsla sågs som ett hinder och lugn och ro som möjligheter.    
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Sjuksköterskorna lyfte fram flera faktorer som kan bidra till en bra upplevelse för 

barn som genomgår lumbalpunktion. Däribland kommunikation, att ge stöd och lugn 

och ro. Cavernius (2011) tar upp vikten av att ge åldersanpassad information och att 

både föräldrar och barn bör vara delaktiga för att barnet ska känna sig tryggt, detta 

stämmer överens med vad de sjuksköterskorna anser vara viktiga delar i 

omvårdnaden. Något som Nguyen och medarbetare (2010) lyfte fram var däremot 

musikterapi som gav lägre skattning av såväl oro och smärta hos barn som genomgår 

lumbalpunktion. Birnie och medarbetare (2013) lyfte bland annat fram starkt stöd för 

att distraktion bidrar till minskad smärtupplevelse hos barn. Detta är något som inte 

framkom i denna studie vilket kan vara till följd av det låga antalet genomförda 

intervjuer. Jylli (2008) tar upp att barn som genomgår smärtsamma procedurer kan ha 

svårt att förstå varför de behöver genomgå proceduren och att ångest och stress ökar 

den upplevda smärtan (Jylli, 2008). Flera sjuksköterskor ansåg att de 

lumbalpunktioner som varit mindre lyckade varit på yngre barn som varit oroliga och 

svåra att kommunicera med. Detta stödjer vad Jylli (2008) beskriver. 

 

Katie Eriksson (i Wiklund Gustin, 2012) talar om lidande och hur lidandet måste 

bekräftas och kan lindras genom yttre trygghet. Detta kan liknas vid 

sjuksköterskornas beskrivning som lugn och ro som en faktor som minskar 

smärtupplevelsen. Att lidandet enligt Eriksson (i Wiklund Gustin, 2012) måste 

bekräftas innebär att det inte skall förträngas eller förnekas, vilket framkommer i 

såväl att ge stöd som kommunikation (Wiklund Gustin, 2012).   

 

Metoddiskussion 

Författarna genomförde en observationsstudie då syftet var att undersöka samband 

mellan given anestesimetod och barnens självskattade smärta och oro under 

lumbalpunktion, utan att påverka utförandet (Ejlertsson, 2012). Den designen som 

valdes var en tvärsnittsstudie, vilket innebär att barnen som genomgått 

lumbalpunktion fick skatta sin smärta och oro vid ett givet tillfälle (Ejlertsson, 2012). 

Designen ansågs vara lämplig för det författarna avsåg att studera. 

Insamlingsperioden av enkäterna behöver vara längre än från 1 juli till 27 oktober. 

Det för att kunna uppnå ett tillräckligt antal deltagare och möjlighet till 
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generaliserbarhet (Polit & Beck, 2008). Resultatet är inte generaliserbart på andra 

grupper då deltagarantalet var lågt. Den externa validiteten handlar om ifall studien 

har undersökt det den utsågs att göra (Polit & Beck, 2008). Syftet med denna studie 

var att undersöka hur barn i åldrarna 6-18 år skattar smärta och oro vid 

lumbalpunktion. Det är barn i dessa åldrar och som genomgått lumbalpunktion som 

har studerats. Därav anses den externa validiteten vara god. Detta bidrar även till att 

urvalsgruppen är representativ mot målpopulationen, barn i åldrarna 6-18 år. Det som 

däremot talar mot såväl den externa validiteten och representativiteten är 

urvalsgruppens bristande storlek. Bristen på deltagare leder även till att studiens tredje 

frågeställning, gällande vilken anestesimetod som ger lägst oro- och smärtskattning, 

inte kan besvaras. Det eftersom ett större antal enkäter behövs för att kunna göra en 

sådan jämförande undersökning. Valet av att både använda NRS och FPS som stöd 

tillåter barnen att besvara frågorna efter deras egen utvecklingsnivå och bidrar till att 

barnen i alla åldrar kan uppleva enkäten som givande. FPS används ofta på barn 

mellan 4 och 12 år (Jylli, 2008) och NRS från sex års ålder och uppåt 

(Läkemedelsverket, 2014  

 

Det externa bortfallet kan ej beräknas eftersom dokumenteringen av genomförda 

lumbalpunktioner varit bristfällig. Enligt statistiken författarna fått från en 

vårdsystemsamordnare på Kvinno- och Barndivisionen (P. Olsson, 

vårdsystemsamordnare, 18 november 2014) hade endast sex barn genomgått 

lumbalpunktion i åldern 6-18 år under den aktuella perioden. Enkäterna som samlades 

in uppgick till 12 stycken. En lumbalpunktion kan dokumenteras på olika vis vilket 

gör det svårt att söka statistik på alla genomförda lumbalpunktioner. Det fanns inget 

internt bortfall. Det externa bortfallet är tvetydigt men det tillsammans med 

avsaknaden av internt bortfall visar på att insamlingsperioden skulle behöva ökas, 

vilket inte var möjligt till denna studie då författarna till studien hade en begränsad 

tidsmängd.   

 

Författarna valde att göra en kvalitativ innehållsanalys efter Granheim & Lundman 

(2008) modell. Innehållsanalysen ansågs vara relevant då författarna avsåg att finna 

likheter och skillnader i informanternas upplevelse av omvårdnad vid lumbalpunktion 

på barn (Granheim & Lundman, 2008). Antalet intervjuer som genomfördes var fyra 
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stycken, eftersom syftet var att intervjuerna skulle fungera som ett komplement till 

enkäterna. Därav ansågs att mättnad inte var nödvändig att uppfylla. Detta kan tolkas 

som att resultatets överförbarhet försvagas, men resultatets giltighet och trovärdighet 

gör att det kan användas som komplement. Författarna arbetade tillsammans med 

transkriberingen av intervjuerna, kodning och val av kategorier, för att minska risk för 

subjektiva tolkningar (Granheim & Lundman, 2008). Därav kan både giltigheten och 

tillförlitligheten anses vara god, dock kan tillförlitligheten anses försvagad av att en 

pilotintervju inte genomfördes. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 

variationer (Granheim & Lundman, 2008). En bredd uppnås genom att informanterna 

hade olika erfarenheter av olika anestesimetoder vid lumbalpunktion på barn. Dock 

hade en större bredd stärkt resultatets giltighet med fler deltagare och med olika 

nivåer av utbildning och erfarenhet. Författarna kan inte uttala sig om överförbarhet, 

författarna anser att det är för få intervjuer och att intervjuerna inte blev så 

uttömmande som önskats. 

 

De öppna frågorna ger informanterna möjlighet till individuella framställningar av 

deras uppfattning av lumbalpunktion på barn. Kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor där även uppföljningsfrågor används ger möjligheten att få 

dessa individuella och nyanserade svar (Polit & Beck, 2008). Forskaren bör vara 

delaktig under intervjuerna och vara medskapare av texten (Granheim & Lundman, 

2008). Dock ställdes det sparsamt med uppföljande frågor i denna studie. Detta för att 

det ansågs som negativt att ställa för ledande frågor då författarna var ute efter 

nyanserade svar. Detta ledde däremot till att intervjuerna inte blev så uttömmande 

som önskats och som möjligheter fanns till. Detta visas även i de varierande 

längderna på intervjuerna, där den kortaste är sex minuter medan den längsta är 15 

minuter lång.  

 

Författarna anser att det inte det fanns några större etiska risker med enkätstudien då 

det inte gjordes någon intervention. Barnen som deltog skulle oavsett studien eller ej 

ha genomgått en lumbalpunktion och den medicinska behandlingen hade varit 

densamma. Det ansågs inte föreligga några större etiska risker med intervjustudien. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna ansågs inte vara av känslig karaktär. 

Däremot skulle det kunna upplevas av informanterna som att de blev testade på sina 
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kunskaper vilket skulle kunna uppfattas som obehagligt. Om tillräckligt antal 

enkätstudien samlats in hade resultatet kunnat ge en antydan om vilken smärtlindring 

som är att föredra vid lumbalpunktion på barn vilket hade kunnat uppmuntra till 

ytterligare forskning inom området. Intervjustudien skulle kunnat belysa nya, ännu 

outforskade områden om hur barn kan behandlas icke-farmakologiskt under 

lumbalpunktion.  

 

Både barn och sjukvårdspersonal tenderar att underskatta barns smärta vid 

smärtsamma procedurer (Olsson, 2010). Det kan dessutom vara svårt för barn att 

förstå fördelar med proceduren (Olsson, 2010). Författarna anser smärtlindring och 

utvärdering av smärta är en central roll i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det är ett 

komplext område att studera då det är många faktorer som spelar in på hur smärtan 

upplevs av barnet. Allt ifrån optimal smärtlindring till information på rätt nivå och hur 

lugna både barn och föräldrar är i situationen påverkar upplevelsen. För att ta reda på 

om det finns en optimal smärtlindring vid lumbalpunktion på barn anser författarna att 

en mer omfattande studie med fler avdelningar och under en längre tidsperiod behöva 

göras.  

 

Slutsats 

Denna studie har brister i form av för litet deltagarantal vilket gör att resultatet enbart 

kan ses som beskrivande av aktuella deltagares åsikter och upplevelser. Dock 

framkommer att det finns stora variationer i vad barn som genomgår lumbalpunktion 

får för smärtlindring. Det framkommer även att sjuksköterskorna har en 

sammanhållen uppfattning om vad de utefter sin yrkesroll kan göra för att minska 

lidande hos barn som genomgår lumbalpunktion. För att kunna göra en bedömning 

om vilken anestesimetod som ger effektivast smärtlindring under lumbalpunktion på 

barn behövs en mer omfattande studie. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev ålder 6-13 år 

 

 

 

Hej! 

Vi undrar om Du skulle vilja besvara några frågor om hur Du tyckte det var att ta 

prover i ryggen.  

När man tar prover i ryggen får man alltid smärtlindring för att provet ska kännas så 

lite som möjligt. Det finns olika typer av smärtlindring man kan få och vi vill 

undersöka hur barn och ungdomar som tycker smärtlindringen fungerar. Det är med 

att undersöka detta vi behöver Din hjälp.  

Du bestämmer själva om du vill besvara frågorna och vara med i vår studie. Du kan 

även ångra dig efter att ha fyllt i frågorna. Då är det bara att säga till och man behöver 

inte förklara varför man inte vill vara med.  

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

 

 

Informationsbrev ålder 14-18 år 

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed att delta i vår studie gällande barns skattning av smärta och oro 

vid lumbalpunktion.  

För tillfället används flera olika smärtlindringsmetoder vid lumbalpunktion och denna 

studies syfte är att utvärdera dessa metoder. Förhoppningen är att urskilja om någon 

smärtlindringsmetod är effektivare och därmed kunna använda det vid 

lumbalpunktion i framtiden. 

Deltagande innebär att du kommer att besvara en enkät bestående av sex frågor med 

givna svarsalternativ. Uppskattningsvis tar enkäten 5-10 minuter att besvara. Att 

medverka är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att avbryta medverkan behöver ni inte motivera varför ni inte vill delta i 

studien. Datat som samlats in från enkäten kommer inte att bearbetas med 

personuppgifter (som namn och personnummer), utan kommer att kodas efter ett 

siffersystem. De insamlade uppgifterna kommer inte att kunna spåras till Dig 

personligen och de insamlade enkäterna kommer att raderas när studien är slutförd. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Gabriela Levander, Simon Snickars 

eller Ann Lögde (kontaktuppgifter nästa sida). 

Vi som gör studien är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 vid Uppsala 

Universitet. Denna studie kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Vi 

skulle uppskatta Er hjälp med att genomföra denna studie och förbättra vården. 

 

Tack på förhand 
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Bilaga 3  

 

Informationsbrev till föräldrar 

 

 

Hej! 

Du och ditt barn tillfrågas härmed att delta i vår studie gällande barns skattning av 

smärta och oro vid lumbalpunktion.  

För tillfället används flera olika smärtlindringsmetoder vid lumbalpunktion och denna 

studies syfte är att utvärdera dessa metoder. Förhoppningen är att urskilja om någon 

smärtlindringsmetod är effektivare och därmed kunna använda det vid 

lumbalpunktion i framtiden. 

Deltagande innebär att ditt barn kommer att besvara en enkät bestående av sex frågor 

med givna svarsalternativ. Uppskattningsvis tar enkäten 5-10 minuter att besvara. Att 

medverka är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande. Om ni 

väljer att avbryta medverkan behöver ni inte motivera varför ni inte vill delta i 

studien. Datat som samlats in från enkäten kommer inte att bearbetas med 

personuppgifter (som namn och personnummer), utan kommer att kodas efter ett 

siffersystem. De insamlade uppgifterna kommer inte att kunna spåras till dig 

personligen och de insamlade enkäterna kommer att raderas när studien är slutförd. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Gabriela Levander, Simon Snickars 

eller Ann Lögde (kontaktuppgifter nästa sida). 

Vi som gör studien är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 vid Uppsala 

Universitet. Denna studie kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Vi 

skulle uppskatta Er hjälp med att genomföra denna studie och förbättra vården. 

 

Tack på förhand! 
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    Bilaga 5 

 

Barns skattning av smärta och oro vid lumbalpunktion 

Samt sjuksköterskors möjligheter att stötta barn som genomgår lumbalpunktion 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där vi vill studera barn som 

genomgår lumbalpunktion. Studien är uppdelad i två delar, ena delen är en 

enkätstudie där barnen själva skattar sin oro och smärta. Den andra delen av studien 

syftar till att få en insikt i hur sjuksköterskor kan stötta barn som genomgår en 

lumbalpunktion. 

Bakgrunden till att vi valt att göra denna studie är att barn, på grund av 

utvecklingsnivå, ofta har svårt att se fördelarna med att genomgå smärtsamma 

procedurer. Därmed blir det desto viktigare att det finns effektiv smärtlindring att 

tillgå samt övriga avledningsmetoder som sjukvårdspersonal och föräldrar kan bidra 

med. 

Deltagande i studien innebär att du kommer att få besvara fem frågor som 

uppskattningsvis tar 10-15 minuter att besvara. Intervjuerna kommer att spelas in och 

sedan överföras till text, därefter kommer det inspelade materialet raderas. 

Intervjuerna kommer sedan att bearbetas och några väl valda citat kommer att 

presenteras i C-uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när du vill välja att 

avbryta din medverkan. Om du vill att vissa delar av intervjun ska exkluderas 

kommer detta naturligtvis att respekteras. Intervjuerna kommer inte att bearbetas med 

personuppgifter, utan uppgifterna kommer att kodas efter ett siffersystem för att säkra 

din anonymitet. De inspelade intervjuerna kommer även att bevaras inlåsta och utan 

åtkomst för obehöriga. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Gabriela 

Levander, Simon Snickars eller ansvarig handledare Ann Lögde (för kontaktuppgifter 

se nästa sida). Vi som gör studien är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 vid 

Uppsala Universitet. Denna studie kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. 
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Bilaga 6 

 

 

Semistrukturerade intervjufrågor 

 

1). Beskriv ett tillfälle då du var med när man gjorde en lumbalpunktion på ett barn. 

 a) Beskriv ett tillfälle då du var med och barnet har varit lugnt. 

 b) Beskriv ett tillfälle då du var med och barnet var ledset och oroligt. 

c) Kan du beskriva vad det var som gjorde att det gick bra ena gången och sämre den 

andra gången. 

2). Kan du beskriva vilka omvårdnadshandlingar du kan göra som sjuksköterska för 

att lugna barnet. 

 a) vårdnadshavare  

3). Kan du beskriva hur den optimala situationen skulle se ut när ett barn skall 

genomgå en lumbalpunktion.  
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Bilaga 7 

 

 

 

 

 

Barns skattning av smärta och oro vid lumbalpunktion 

Samt sjuksköterskors möjligheter att stötta barn som genomgår lumbalpunktion 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där vi vill studera barn som 

genomgår lumbalpunktion. Studien är uppdelad i två delar, ena delen är en 

enkätstudie där barnen själva skattar sin oro och smärta. Den andra delen av studien 

syftar till att få en insikt i hur sjuksköterskor kan stötta barn som genomgår en 

lumbalpunktion. 

Bakgrunden till att vi valt att göra denna studie är att barn, på grund av 

utvecklingsnivå, ofta har svårt att se fördelarna med att genomgå smärtsamma 

procedurer. Därmed blir det desto viktigare att det finns effektiv smärtlindring att 

tillgå samt övriga avledningsmetoder som sjukvårdspersonal och föräldrar kan bidra 

med. 

Deltagande i studien innebär att du kommer att få besvara fem frågor som 

uppskattningsvis tar 10-15 minuter att besvara. Intervjuerna kommer att spelas in och 

sedan överföras till text, därefter kommer det inspelade materialet raderas. 

Intervjuerna kommer sedan att bearbetas och några väl valda citat kommer att 

presenteras i C-uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när du vill välja att 

avbryta din medverkan. Om du vill att vissa delar av intervjun ska exkluderas 

kommer detta naturligtvis att respekteras. Intervjuerna kommer inte att bearbetas med 

personuppgifter, utan uppgifterna kommer att kodas efter ett siffersystem för att säkra 

din anonymitet. De inspelade intervjuerna kommer även att bevaras inlåsta och utan 

åtkomst för obehöriga. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Gabriela 

Levander, Simon Snickars eller ansvarig handledare Ann Lögde (för kontaktuppgifter 

se nästa sida). Vi som gör studien är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 vid 

Uppsala Universitet. Denna studie kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. 


