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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Inom vården förekommer det ofta smärtsamma procedurer i form av behandlingar 

och undersökningar. Dessa procedurer kan vara obehagliga för barn vilket gör smärtlindring till 

en viktig del av pediatrisk vård. Lustgas är ett bra alternativ till barn på grund av att den har 

lugnande effekt, inte kräver någon ytterligare smärtsam procedur som nålstick och har snabb och

kortvarig effekt. Lustgasens lämplighet inom pediatrisk vård kan motivera en ökad användning. 

Syfte: Det huvudsakliga syftet var att undersöka vad sjuksköterskor på Akademiska 

barnsjukhuset med utbildning i lustgasadministrering ser för möjligheter och hinder i att 

administrera lustgas till barn (0-18 år) vid smärtsamma procedurer. Ett andra syfte var att 

undersöka hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan avdelningar samt i förhållande till erfarenhet

och utbildning.

Metod: Studiens design var kvantitativ metod med en enkät-tvärsnittsstudie bestående av 25 

frågor. Enkäten besvarades av samtliga 24 tillfrågade sjuksköterskor på Akademiska 

barnsjukhuset med utbildning i lustgasadministrering.

Resultat: Sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att lustgasadministrering är en bra 

smärtlindringsmetod vid de flesta smärtsamma procedurer och de ansåg att de hade goda 

förutsättningar att administrera lustgas. Sjuksköterskorna föreslår lustgas generellt cirka 3-4 

gånger per månad och de sjuksköterskor med längre erfarenhet ser fler tillfällen till lustgas och 

föreslår det oftare som smärtlindringsmetod. De uppfattade låg ålder som ett hinder då de ansåg 

att små barn har svårt att samarbeta vid lustgasadministrering. 

Slutsats: Sjuksköterskorna upplever i stort att de har goda möjligheter att administrera lustgas 

till barn vid smärtsamma procedurer och att de har fått tillräcklig utbildning i ämnet. 

Sjuksköterskors inställning till lustgas är övervägande positiv och de anser att lustgas är lämpligt 

till barn över fyra år. 

Nyckelord: Lustgas, barn, sjuksköterskor, omvårdnad, smärtsamma procedurer.



ABSTRACT

Background: In healthcare, treatments and examinations can often include some level of pain. 

For children, such painful procedures can be difficult to understand and accept, making pain 

management a key part of pediatric care. Nitrous oxide is a good option for children since it is 

inhaled and its effect is transient and rapid. Nurses trained in administration of nitrous oxide to 

children can safely administer it, allowing for a wider use. The suitability of nitrous oxide in 

pediatric care can justify an increased usage. 

Aim: The main purpose was to investigate how nurses at Akademiska Children's Hospital with 

training in nitrous oxide administration view their possibilities and obstacles in administering 

nitrous oxide in children (0-18 years) during painful procedures. A second objective was to 

investigate how these perceptions differ between departments and in relation to experience and 

training.

Method: The study design was a quantitative method with a questionnaire-sectional study 

consisting of 25 questions. The questionnaire was answered by 24 nurses at Akademiska 

Children's Hospital with training in nitrous oxide administration.

Main results: Nurses at Akademiska Children's Hospital consider nitrous oxide to be a good 

method of pain relief for most painful procedures and that they had good opportunities to 

administer nitrous oxide. The nurses suggested nitrous oxide on average about three to four times

per month and the nurses with long experience saw more opportunities for nitrous oxide and 

suggested it more often.

Conslusion: The nurses generally felt that they have good opportunities to administer nitrous 

oxide to children during painful procedures and that they have received adequate training for the 

task. The nurses have a predominantly positive attitude towards nitrous oxide and they consider 

nitrous oxide to be suitable for children over four years of age.

Key words: Nitrous oxide, child, nurse, nursing care, painful procedures. 
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1.0 BAKGRUND

Inom vården kan det förekomma smärtsamma procedurer i form av behandlingar och 

undersökningar. Då dessa kan vara obehagliga för barn är smärtlindring ett alternativ för att 

underlätta vården av dem. En metod är generell anestesi, vilket innebär att vårdpersonal söver 

patienten så djupt att barnet inte känner av ingreppet, och barnet slipper på så vis en obehaglig 

situation (Frampton, Browne, Lam, Cooper & Lane, 2003; Caverius, 2011). Dock innebär generell 

anestesi att barnen måste vara fastande sex timmar innan de får sövas, något som inte är möjligt vid 

akuta behandlingar och undersökningar. Metoden kan också vara olämplig om det är allt för små 

procedurer då fastan och riskerna ses som för stora hinder mot vinsten av sövningen. Istället blir det

allt vanligare på sjukhus att sjuksköterskor, med särskild utbildning, ger lustgas till barn vid 

smärtsamma procedurer. Lustgas är en metod som kan kombineras med både peroral och intravenös

analgetika men även med sederande läkemedel (Caverius, 2011). Inom pediatrisk vård kan lustgas 

användas vid venprovtagning, injektioner, insättning av perifer venkateter, suturering, 

frakturreposition och endoskopiska undersökningar (Annequin et al., 2000; Brunsson & Holmberg, 

2007; Kennedy & Luhmann, 2000). Det finns en viss oenighet inom forskningen angående till vilka

åldrar det är lämpligt att administrera lustgas. Enligt Annequin med medarbetare (2000) ses bäst 

resultat av lustgasadministrering hos barn över tre år då yngre barn kan ha problem med acceptans 

av masken medan Liu och Zier (2011) anser att lustgas kan administreras på ett säkert sätt till barn i

alla åldrar, även barn under ett år. Lustgas bör inte ges till medvetslösa barn, barn som samtidigt 

medicineras med psykofarmaka eller barn med underliggande sjukdom som kan skada andnings- 

och hjärnfunktionen (Annequin et al., 2001; FASS, 2014). 

Vid smärtlindring till barn önskas en analgesi som inte stannar kvar i kroppen längre än nödvändigt,

som har få biverkningar och som inte kräver nålstick (Jylli, 2008; Brunsson & Holmberg, 2007) och

lustgasen uppfyller dessa förväntningar bättre än många andra smärtlindringsmetoder. Lustgas kan 

enkelt användas vid nödsituationer samt är tids- och kostnadseffektiv då den inte kräver några 

förberedelser (Burnweit et al., 2004). Peroral smärtlindring med tabletter har långsam effekt medan 

intravenös smärtlindring kräver en intravenös infart som ofta upplevs som smärtsam. Lustgasens 

smärtlindrande effekt är väl dokumenterad (Annequin et al., 2000; Burnweit et al., 2004; Goldman, 

2011) och väl beprövad inom en rad områden, exempelvis tandvård, förlossningsvård och pediatrisk

vård (Reinoso-Barbero et al., 2011; Frampton et al., 2003; Brunsson & Holmberg, 2007). Lustgas 

har även visat sig ha en ångestdämpande effekt vilket kan leda till att barnet blir lugnare och mer 

samarbetsvillig under proceduren (Reinoso-Barbero et al., 2011). De vanligaste rapporterade 

biverkningarna är illamående, yrsel, kräkningar, eufori och domningar i hud (Annequin et al., 2000;
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Brunsson & Holmberg, 2007; Clinch et al., 2007). Vid administrering över 15 minuter ses en 

ökning av illamående och kräkningar, som dock är snabbt övergående (Liu & Zier, 2011). Då 

effekten av lustgas slutar verka i kroppen samtidigt som patienten slutar inhalationerna är 

självadministrerad lustgas svår att överdosera då det krävs ett aktivt medvetande för att inhalera 

gasen (Gregory, 2008). Långvarig exponering av lustgas, exempelvis för sjukvårdspersonal, kan ha 

negativa effekter på personens fertilitet och öka risken för missfall. Det finns även risker för 

negativa effekter på benmärg och nervsystem (Berger, Heinrich, Hoffmann, Menzel & von 

Schweinitz, 2014). 

Sjuksköterskor som blivit utbildade i administrering av lustgas till barn kan på ett säkert sätt lindra 

barns smärta vid smärtsamma procedurer med hjälp av lustgas (Clinch, Cornfield, Drake, 

McCormick & Zier, 2007; Frampton et al., 2003). Inför smärtlindring vid procedursmärta ska den 

förväntade nivån av smärta uppskattas så att smärtlindringen kan anpassas efter den nivå som tros 

vara nödvändig (Gregory, 2008). Lustgas är en smärtlindringsmetod som används förhållandevis 

lite vid smärtsamma procedurer (Annequin, 2000; Ekbom, 2011). Den låga användningsfrekvensen 

kan enligt Kennedy och Luhmann (2000) bero på otillgänglighet av utrustning. Restriktion av 

lustgasadministrering till enbart läkare och anestesisjuksköterskor kan innebära att användningen av

lustgas minskar (Clinch et al., 2007), vilket kan leda till att barn inte får ta del av lustgasens positiva

effekter. 

Vuxna patienter kan gå med på att genomgå undersökningar trots smärta. Barn kan, beroende på 

ålder, ofta inte ta till sig sådan information på ett adekvat sätt och kan därför uppleva vissa 

procedurer som mycket smärtsamma, läskiga och obehagliga (Caverius, 2011). Då barnets rädsla 

och oro kan förstärka smärtupplevelsen är det viktigt att sjuksköterskan i samband med vården inger

lugn och trygghet. Procedurer som påtvingas barnet är inte etiskt och ska endast ses som ett sista 

alternativ för att kunna genomföra proceduren. Därför bör vårdpersonal vid varje behandling och 

undersökning låta barnet ha kontroll över sin situation i den mån det går (Jylli, 2008). De flesta barn

upplever någon grad av smärta i samband med sjukhusvård (Rømsing, Dremstrup Skovgaard, Friis 

& Henneberg 2014) och därför är det viktigt att välja lämpliga smärtlindringsmetoder. Obehandlad 

smärta kan ge direkta och långvariga konsekvenser för barnet (Rømsing et al., 2014; Jylli, 2008). 

Smärta är en individuell upplevelse som personer i omgivningen endast kan försöka tolka, men de 

kan aldrig med säkerhet veta hur ont patienten har (Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011).

Inom omvårdnad finns fyra centrala begrepp: människa, hälsa, omvårdnadshandlingar och miljö 

(Fawcett 2005; Hall, 2012). Enligt Förenta Nationernas barnkonvention räknas alla människor 
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under 18 år som barn. Barn har samma rättigheter som vuxna och får inte diskrimineras för att de är 

minderåriga. I beslut om omvårdnadshandlingar, exempelvis lustgasadministrering, skall barnets 

bästa alltid komma i första hand. Barnet ska alltid ha möjlighet att uttrycka sin åsikt gällande sin 

vård men barnets uppfattning ska dock bemötas utifrån dess ålder (United Nations Children's Fund 

[UNICEF], 1989). Vården av barn ska bygga på att se hela människan och inte endast utifrån dess 

ålder och problematik. Lustgas administreras till barn för att främja deras hälsa i samband med 

smärtsamma procedurer och omvårdnadshandlingar och skall ges i samråd med barnet och dess 

föräldrar. Genom att öka kunskapen om sjuksköterskors uppfattningar kring lustgasadministrering 

till barn ämnar studien att förbättra omvårdnaden till barn vid smärtsamma procedurer som därmed 

skulle kunna minska smärta, oro och lidande och därigenom öka barns hälsa vilket är ett relevant 

forskningsområde inom vårdvetenskap (Fawcett 2005; Hall, 2012). Omvårdnad är det 

metaparadigm som är starkast knutet till studiens frågeställningar då de behandlar specifika 

omvårdnadshandlingar där kunskap inom omvårdnad och medicinska vetenskaper erfordras i 

samband med smärtsamma procedurer. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden är väsentlig då hon eller

han utgör en viktig länk mellan patienten och den övriga vården. För att möjliggöra god omvårdnad 

har sjuksköterskan ett stort ansvar för planering och utförande av de omvårdnadshandlingar 

patienten har behov av. Det mellanmänskliga samspelet är grundläggande för att kunna bemöta och 

tillgodose barnets behov, inte minst om barnet har smärta eller upplever oro inför något som 

riskerar att vara smärtsamt. I dessa situationer behövs det att det finns en god evidens och väl 

undersökt grund för den omvårdnad och behandling som ges. 

1.1 Problemformulering

Sjuksköterskor som genomgått en kortare lustgasutbildning på arbetsplatsen kan få skriftlig 

delegering, vilket ger dem stor möjlighet att påverka vilken smärtlindringsmetod som ges. Lustgas 

har i många studier visat sig vara en bra smärtlindringsmetod som ofta kan administreras av 

sjuksköterskor, dock är det enligt studier en metod som är underanvänd (Annequin et al., 2000). 

Trots det är sjuksköterskans uppfattningar kring lustgasadministrering till barn outforskat och en 

större kunskap om sjuksköterskornas uppfattningar skulle kunna underlätta förbättringar som 

möjliggör en bredare användning. 

1.2 Syfte

Det huvudsakliga syftet var att undersöka vad sjuksköterskor på Akademiska barnsjukhuset med 

utbildning i lustgasadministrering ser för möjligheter och hinder i att administrera lustgas till barn 

(0-18 år) vid smärtsamma procedurer. Ett andra syfte var att undersöka hur dessa uppfattningar 

skiljer sig mellan avdelningar samt i förhållande till erfarenhet och utbildning. 
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1.3 Frågeställningar

1. Hur uppfattar sjuksköterskor sina möjligheter och hinder att administrera lustgas till barn vid 

smärtsamma procedurer?

2. Vid vilka situationer anser sjuksköterskor att lustgasadministrering till barn är ett bra alternativ?

3. Vilka skillnader finns mellan sjuksköterskors uppfattningar om lustgasadministrering utifrån 

bakgrundsfaktorer?

4. Vilka samband finns mellan uppfattningar om lustgasadministrering och bakgrundsfaktorer?

2.0 METOD

2.1 Design

Eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar på gruppnivå utan jämförelser över 

tid genomfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

2.2 Datainsamlingsmetod

Studien gjordes i form av en kvantitativ enkät-tvärsnittsstudie. Sjuksköterskor med utbildning i 

lustgasadministrering till barn tillfrågades via en enkät i pappersformat. Enkätfrågorna formulerades

för att besvara frågeställningarna och utformades utifrån aktuell litteratur i ämnet. Några mindre 

justeringar utav enkätfrågorna genomfördes efter diskussion med handledare och examinator, 

enkäten testades sedan utav sex sjuksköterskestudenter. Enkäten bestod av 25 frågor varav fyra 

frågor var inledande frågor om erfarenhet och utbildning och tre frågor berörde i vilken utsträckning

respondenten administrerat lustgas. Resterande 18 frågor berörde uppfattningar om möjligheter och 

hinder samt i vilka situationer respondenterna uppfattar lustgas som ett bra alternativ. En fråga var 

öppen för respondenten att själv ge förslag för en situation då lustgas ansågs vara ett bra alternativ 

och sedan ta ställning till hur bra alternativ det är. I slutet av enkäten fanns utrymme för övriga 

kommentarer. Merparten av svarsalternativen i enkäten var utformade med svar i en femgradig 

Likertsskala från stämmer inte alls (1) till stämmer väl (5). Enkäten i sin helhet presenteras i bilaga 

1.

2.3 Inklusionskriterier: De som tillfrågades i studien var sjuksköterskor anställda vid Akademiska 

barnsjukhuset med utbildning i administrering av lustgas till barn som vid undersökningstillfället 

arbetade på en barnavdelning eller mottagning där det fanns möjlighet att administrera lustgas.

2.4 Exklusionskriterier: Sjuksköterskor anställda på avdelningar där lustgas inte används.
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2.5 Tillvägagångssätt

Totalt arbetar 212 sjuksköterskor på Akademiska barnsjukhuset (M. Markgren, HR-konsult, 19 

november 2014) och 27 av dessa har utbildning i lustgasadministrering till barn vid smärtsamma 

procedurer. Tre av de 27 sjuksköterskorna kunde inte delta i enkätstudien på grund av ledighet och 

annan frånvaro. Tjugofyra enkäter delades ut på tre avdelningar med tillhörande mottagningar 

knutna till respektive avdelning samt till barnspecialistmottagningen. De avdelningar som deltog 

var: (1) Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom (95E) och akutmottagningen, (2) 

Barnavdelningen och barnmottagningen för blod- och tumörsjukdomar (95A), (3) Barnavdelningen 

för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi och dagsjukvårdsmottagningen för barn och ungdom 

(95B) och (4) Barnspecialistmottagningen.  

Innan varje besök kontaktades respektive avdelningschef för att ge tillåtelse till utdelning av enkäter

till avdelningens berörda sjuksköterskor (se bilaga 2). Enkäterna och de skriftliga förfrågningarna 

om deltagande (se bilaga 3) delades ut och samlades in i samråd med avdelningscheferna. 

Respondenterna fick fylla i vilken avdelning de arbetade på, dels för att kunna jämföra 

lustgasadministrering mellan de olika avdelningarna men även för att veta vilka avdelningar det 

skulle skickas ut eventuella påminnelser till. Då respondenterna la enkäterna i ett igenklistrat kuvert

och enkäterna blandades blev deltagandet anonymt.

På 95A och 95E delades enkäterna ut och samlades in av respektive avdelningschef när 

respondenterna var på avdelningen. Då svarsfrekvensen var låg och påminnelser behövdes skickas 

ut men kontaktuppgifter till respondenterna saknades kontaktades smärtsjuksköterska bunden till 

barnsjukhuset som bistod med hjälp att komma i kontakt med de som inte svarat på enkäten. En 

svarslåda placerades i en av avdelningarnas personalrum där enkäterna kunde lämnas. 

Smärtsjuksjuksköterskan frågade även respondenterna om de svarat på enkäten och påminde de som

ännu inte svarat. 

På 95B lämnade avdelningschefen ut namn på de sjuksköterskor som gått utbildningen vilket gjorde

att enkäterna kunde lämnas ut i respondenternas fack. Därmed var det också möjligt att maila en 

notis om att enkäter var utdelade samt två påminnelser om enkäten, dock skickades påminnelser ut 

till alla respondenter på avdelningen då det inte gick att veta vilka som svarat på enkäten. Enkäterna

samlades in genom att respondenterna lämnade dem i en svarslåda placerad i avdelningens 

personalrum. Alla 24 sjuksköterskorna besvarade enkäten. 
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2.6 Bearbetning och analys

Svaren från enkäterna analyserades i programmet IBM SPSS Statistics. Med hjälp av SPSS 

sammanställdes beskrivande statistik och då undersökningsgruppen var liten genomfördes 

analyserna Kruskal-Wallis test och Spearman’s rho för att beräkna eventuella skillnader och 

samband. Enligt Ejlertsson (2012) är dessa test lämpliga för icke-parametrisk data. Signifikansnivå 

p <0,05 valdes. Vid beräkning av samband ersattes svarsalternativen med en siffra följande: <1 

gång/månad (1), 1-2gånger/månad (2), 3-4 gånger/månad (3), 5-6 gånger månad (4), >7 

gånger/månad (5). Svaren från de öppna frågorna redovisas i löpande text i anslutning till respektive

fråga. För att ingen data skulle kunna härledas till enskild respondent tilldelas respektive avdelning 

med tillhörande mottagning samt barnspecialistmottagningen en av bokstäverna P, Q, R och S.

2.7 Forskningsetiska överväganden

Deltagandet var frivilligt, anonymt och kunde avbrytas när helst deltagaren så önskade vilket också 

deltagaren informerades om i informationsbrevet (se bilaga 3). Undersökningsgruppen var inte 

särskilt utsatt och riskerade inte fysisk eller psykisk skada vilket gjorde att ingen etisk problematik 

sågs i att genomföra denna enkätstudie. Av denna anledning gjordes ingen etikprövning 

(Etikprövning av forskning som avser människor, 2003). Dock var undersökningsgruppen så pass 

liten att risken fanns att en enskild respondent kunde känna sig utpekad med för ingående 

bakgrundsfrågor vilket var anledningen till att frågor om bland annat kön och ålder uteslöts, vilket 

minimerade risken för detta. Detta är även anledningen till att studiens resultat presenteras på 

gruppnivå. 

3.0 RESULTAT

3.1 Population

De 24 svarande respondenterna hade mellan 2-40 års erfarenhet inom pediatrisk vård, och 50 % 

hade mer än 15 års erfarenhet. Respondenterna tog sjuksköterskeexamen för mellan 4-42 år sedan 

med ett medelvärde på drygt 17 år. Antal år sedan respondenterna gick lustgasutbildningen 

varierade mellan noll till åtta år, 50 % gick lustgasutbildningen för minst fyra år sedan (se tabell 1). 

Av de tillfrågade hade alla utom en använt lustgas under det senaste året. 

Tabell 1. Beskrivning av de tillfrågade sjuksköterskornas bakgrund (N=24).

Medelvärde (SD)
Antal år sedan sjuksköterskeexamen 17,3 (9,82)
Antal år arbetade på pediatrisk avdelning 15,5 (9,66)
Antal år sedan lustgasutbildningen 3,5 (2,50)
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3.2 Möjligheter och hinder vid lustgasadministrering

En majoritet av respondenterna instämde med påståendet (skattade 4 eller 5) att de hade goda 

praktiska förutsättningar att administrera lustgas (71 %) och att utrustningen fanns lättillgänglig (79 

%). Utav de tillfrågade instämde 52 % med påståendet att det är lätt att få ordination av läkare 

(skattade 4 eller 5). Av de tillfrågade ansåg 45 % att lustgas generellt är bättre än andra 

smärtlindringsmetoder och 45 % uppgav att lustgas varken är bättre eller sämre än andra 

smärtlindringsmetoder (se tabell 2). 

Tabell 2. Sjuksköterskors uppfattningar om sina möjligheter att administrera lustgas (N=24).

n
Stämmer inte
alls (1)

Stämmer inte
(2)

Varken/
eller (3)

Stämmer
(4)

Stämmer väl
(5)

Medelvärde
(SD)

Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)

Överlag goda praktiska 
förutsättningar att 
administrera lustgas.

24 0 (0) 2 (8,3) 5 (20,8) 10 (41,7) 7 (29,2) 3,9 (0,93)

Utrustning för 
lustgasadministrering 
finns lättillgänglig.

24 0 (0) 4 (16,7) 1 (4,2) 9 (37,5) 10 (41,7) 4,0 (1,08)

Det är lätt att få ordination
för lustgas av läkare.

23 2 (8,7) 2 (8,7) 7 (30,4) 4 (17,4) 8 (34,8) 3,6 (1,31)

Otillräcklig utbildning i 
administrering av lustgas.

23 15 (65,2) 3 (13) 3 (13) 2 (8,7) 0 (0) 1,7 (1,03)

Lustgas är generellt bättre
än andra 
smärtlindringsmetoder.

20 1 (5) 1 (5) 9 (45) 7 (35) 2 (10) 3,4 (0,94)

Av de tillfrågade uppgav 9 % att de hade fått otillräcklig utbildning i lustgasadministrering. 

Majoriteten (64 %) ansåg att de har få tillfällen (två tillfällen eller färre) per månad att administrera 

lustgas och en lika stor andel (65 %) uppgav att de i större utsträckning (tre tillfällen eller mer per 

månad) föreslår lustgasadministrering (se tabell 3). 

Tabell 3. Hur ofta sjuksköterskorna uppger sig ha tillfälle att administrera lustgas samt hur ofta de 

uppger sig föreslå lustgas (N=24).

n
<1ggr/månad 1-2ggr/månad 3-4ggr/månad 5-6ggr/månad >7ggr/månad

Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)

Antal tillfällen per månad att 
administrera lustgas.

22 7 (31,8) 7 (31,8) 5 (22,7%) 1 (4,5) 2 (9,1)

Antal tillfällen per månad 
föreslår lustgas.

20 2 (10) 5 (25) 7 (35) 1 (5) 4 (25)
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 Kommentar framfördes om att det är tidskrävande att boka rum och utrustning och att bättre 

tillgång till lustgas skulle kunna förenkla användandet. En av respondenterna uttryckte ett behov av 

att fler i personalgruppen administrerar lustgas. Detta kan enligt respondenten uppnås genom att all 

vårdpersonal tänker på lustgas som ett alternativ för smärtlindring, att vårdpersonal frågar efter 

möjligheten att administrera lustgas vid varje givet tillfälle samt att bättre utrymmen för 

lustgasadministrering finns tillgängliga. 

3.3 Smärtsamma procedurer då sjuksköterskor anser att lustgas är ett bra alternativ

Respondenternas svar på frågorna om hur väl lustgas fungerar vid olika smärtsamma procedurer 

visar att de uppfattar lustgas som ett bra alternativ vid venprov, injektioner, insättning av perifier 

venkateter, insättning av subcutan venportsnål, suturering och frakturreponering. De föreslagna 

smärtsamma procedurer där lustgasens lämplighet skattades högst var insättning av subcutan 

venportsnål (M = 4,5) och frakturreponering (M = 4,5) följt av suturering (M = 4,4) och insättning 

av PVK (M = 4,2) (se tabell 4). På den enkätfråga som var öppen för respondenten att själv föreslå 

smärtsam procedur och sedan ta ställning till hur väl de ansåg att lustgas fungerar var det ett internt 

bortfall på 50 %. Av de som svarade föreslog 67 % lumbalpunktion där den absoluta merparten 

svarade att det fungerar mycket väl. Andra smärtsamma procedurer respondenterna förslog var 

katetersättning, kateterdragning, olika typer av omläggningar, byte av gastrostomi- och 

urostomiknapp, ledpunktion, stiftdragning och subcutant implantat i magen. 

Tabell 4. Sjuksköterskors uppfattningar om lustgasens lämplighet vid olika typer av smärtsamma 

procedurer (N=24).

Lustgas är ett bra 
alternativ vid: n

Stämmer inte
alls (1)

Stämmer inte
(2)

Varken/
eller (3)

Stämmer
(4)

Stämmer väl
(5)

Medelvärde
(SD)

Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)

Venprovtagning 24 2 (8,3) 3 (12,5) 3 (12,5) 8 (33,3) 8 (33,3) 3,7 (1,30)

Injektioner 23 2 (8,7) 3 (13) 3 (13) 5 (21,7) 10 (43,5) 3,8 (1,38)

Insättning av perifer 
venkateter

23 0 (0) 2 (8,7) 3 (13) 6 (26,1) 12 (52,2) 4,2 (23)

Insättning av nål i en 
subcutan venport

22 0 (0) 0 (0) 2 (9,1) 7 (31,8) 13 (59,1) 4,5 (0,67)

Suturering 19 0 (0) 0 (0) 2 (10,5) 7 (36,8) 10 (52,6) 4,4 (0,69)

Frakturreponering 21 0 (0) 0 (0) 2 (9,5) 7 (33,3) 12 (57,1) 4,5 (0,68)

Endoskopiska 
undersökningar

12 3 (25) 1 (8,3) 2 (16,7) 4 (33,3) 2 (16,7) 3,1 (1,51)

______ (fritt val) 12 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (16,7) 10 (83,3) 4,8 (0,39)
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Få av respondenterna hade deltagit vid endoskopiska undersökningar vilket medförde ett internt 

bortfall på 50 %. De svar som kom in för endoskopiska undersökningar var generellt lägre än för 

andra procedurer. Två respondenter kommenterade att lustgasadministrering var ett för stort projekt 

för så små och korta procedurer och att andra smärtlindringsmetoder fungerade bättre vid dessa 

procedurer. Gällande frakturreponering var det 24 % av respondenterna som kommenterat att 

lustgas är ett bra alternativ i kombination med annan smärtlindring.

3.4 Sjuksköterskors uppfattningar om betydelsen av barnets ålder vid lustgasadministrering

Lustgasadministrering vid smärtsamma procedurer ansågs fungera väl i åldrarna 9-13 år (M = 4,7), 

14-18 år (M = 4,6) och 5-8 år (M = 4,4). Samtliga av de 50 % som svarade på frågan om 

ålderskategori noll till ett år ansåg att lustgas inte fungerar till så små barn. På frågan om lustgas 

fungerar bra för barn i åldern två till fyra år svarade 53 % av respondenterna att lustgas inte 

fungerar bra (stämmer inte och stämmer inte alls). Sjuksköterskornas uppfattningar om lustgasens 

lämplighet i olika åldrar är i stora drag samstämmig i alla åldersgrupper utom åldern två till fyra år 

där det var större variation i svaren än i de övriga ålderskategorierna (se tabell 5). 

Tabell 5. Sjuksköterskors uppfattningar om lustgasens lämplighet till barn i olika åldrar (N=24).

Lustgas som 
smärtlindring fungerar 
mycket bra för barn i 
ålder:

n
Stämmer inte
alls (1)

Stämmer inte
(2)

Varken/
eller (3)

Stämmer
(4)

Stämmer väl
(5)

Medelvärde
(SD)

Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)

0-1 år 12 11 (91,7) 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1,1 (0,29)

2-4 år 15 6 (40) 2 (13,3) 2 (13,3) 2 (13,3) 3 (20) 2,6 (1,64)

5-8 år 23 0 (0) 0 (0) 2 (8,7) 9 (39,1) 12 (52,2) 4,4 (0,66)

9-13 år 23 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (30,4) 16 (69,6) 4,7 (0,47)

14-18 år 23 0 (0) 0 (0) 1 (4,3) 7 (30,4) 15 (65,2) 4,6 (0,58)

Flertalet av respondenterna kommenterade att de inte administrerar lustgas till barn i åldern noll till 

ett år och återkommande kommentarer menade också att lustgas är svårt till barn under fyra år då 

det är svårt att få barnen att samarbeta. Svårigheter som lyftes fram i kommentarerna var att 

samarbetet mellan barn och sjuksköterska inte alltid fungerar, barnet accepterar inte alltid masken 

och att vissa barn upplevde biverkningar av lustgasen. Om barnet inte klarar att slappna av och 

släppa kontrollen upplevs svårigheter enligt flera av respondenterna.
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3.5 Skillnader mellan sjuksköterskor från olika avdelningars uppfattningar

Kruskal- Wallis test genomfördes med en rad kombinationer, de analyser där en statistisk 

signifikant skillnad fanns sammanfattas nedan (se tabell 6).

Tabell 6. Skillnader i sjuksköterskors uppfattningar om lustgasadministrering mellan avdelningarna

P, Q, R och S (N=24).

Grupperande fråga Granskad fråga Resultat
Vilken avdelning 
arbetar du på?

Föreslår per månad. χ2 (3, n =20) = 8,936, 
p = .030

Har goda praktiska förutsättningar. χ2 (3, n =20) = 13,969, 
p = 0.003

Utrustningen finns lättillgänglig. χ2 (3, n =20) = 11,297, 
p = 0.010

 Anser att lustgas är ett bra alternativ vid
venprov. 

χ2 (3, n =20) = 9,736, 
p = 0.021

Anser lustgas är ett bra alternativ till 
barn i åldern 0-1 år.

χ2 (3, n =20) = 11,000, 
p = 0.012

Anser lustgas är ett bra alternativ till 
barn i åldern 9-13 år.

χ2 (3, n =20) = 9,199, 
p = 0.027

Det fanns en signifikant skillnad mellan avdelningarna gällande hur ofta de uppger sig föreslå 

lustgasadministrering (χ2 (3, N =20) = 8,936, p = .030), där avdelning S svar var signifikant högre 

än övriga avdelningars. Medianvärdet för hur ofta de uppger sig föreslå lustgas på respektive 

avdelning var; P = tre till fyra gånger per månad, Q = en till två gånger per månad, R = en till två 

gånger per månad och S = fler än sju gånger per månad. Angående uppfattningarna av generella 

praktiska möjligheter till lustgasadministrering fanns signifikant skillnad mellan avdelningarna (χ2 

(3, N =24) = 14 p = .003), svaren från avdelning P var signifikant högre än de andra avdelningarnas 

svar. Medianvärdet på den femgradiga skalan för respektive avdelning blev; P = 5, Q = 3, R = 3 och

S = 4. I frågan hur tillgänglig arbetsgrupperna ansåg utrustningen vara visade jämförelser mellan 

avdelningarna på statistiskt signifikanta skillnader (χ2 (3, N =24) = 11,297, p = .010) där avdelning 

Q svar var signifikant lägre än övriga avdelningars. Medianvärdet på den femgradiga skalan för 

respektive avdelning blev; P = 5, Q = 2, R = 4 och S = 4. 

Gällande avdelningarnas inställning till hur väl lustgas fungerar vid olika typer av smärtsamma 

procedurer var det endast vid venprovtagning en signifikant skillnad fanns (χ2 (3, N =24) = 9,763, p

= .021). Medianvärdet på den femgradiga skalan för respektive avdelning blev; P = 5, Q = 4, R = 2 

och S = 5, avdelning R svar var signifikant lägre än övriga avdelningars. Angående respektive 

avdelnings svar för lustgasens lämplighet till barn i ålder noll till ett år fanns en signifikant skillnad 

(χ2 (3, N =20) = 11,000, p = 0.012) där avdelning S hade statistiskt signifikant högre än övriga 
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avdelningar, men samtliga respondenter skattade lågt. Avdelningarnas medianvärde på den 

femgradiga skalan blev; P = 1, Q = 1, R = 1 och S = 2. Det fanns signifikanta skillnader mellan de 

olika avdelningarna angående hur väl personalgrupperna på respektive avdelning överensstämde 

med påståendet att lustgas fungerar mycket bra på barn i åldern 9-13 (χ2 (3, N =23) = 9 p = .027). 

Avdelningarnas medianvärdet på den femgradiga skalan blev; P = 5, Q = 4, R = 5 och S = 5, 

samtliga avdelningarna svarade positivt angående lustgasens lämplighet men avdelning Q svar var 

signifikant lägre än de andra avdelningarnas.

3.6 Samband mellan erfarenheter och uppfattningar om lustgas

Spearmans sambandsanalys genomfördes med en rad kombinationer. De analyser där ett statistiskt 

signifikant samband fanns sammanfattas nedan (se tabell 7). 

Ett positivt statistiskt signifikant samband mellan hur länge respondenten arbetat inom pediatrisk 

vård och hur ofta personen förslog lustgasadministrering fanns (r = 0,635, N=20, p= 0,003). Ett 

positivt samband fanns även mellan hur lång tid sedan respondenten tog sjuksköterskeexamen och 

hur ofta personen föreslår lustgas (r = 0,457, N=20, p= 0,043). Inget statistiskt signifikant samband 

fanns mellan hur lång tid sedan respondenten tog sjuksköterskeexamen och hur goda förutsättningar

personen ansåg sig ha, och inte heller med om personen ansåg sig ha otillräcklig utbildning i 

lustgasadministrering.

Tabell 7. Samband mellan sjuksköterskors bakgrund och deras uppfattningar om lustgas (N=24).

Grupperande fråga Granskad fråga Resultat
År sedan 
lustgasutbildning

Tillfällen per månad. r = 0,447, n=22, p= 0,037

Föreslår per månad. r = 0,497, n=20, p= 0,026
Har generellt goda förutsättningar. r = 0,508, n=24, p= 0,011

År sedan 
sjuksköterskeexamen

Föreslår per månad. r = 0,457, n=20, p= 0,043

År arbetade på 
pediatrisk avdelning

Föreslår per månad. r = 0,635, n=20, p= 0,003

Det fanns ett positivt samband mellan hur lång tid sedan respondenterna gick lustgasutbildningen 

och hur ofta de såg tillfälle för lustgasadministrering (r = 0,447, N=22, p= 0,037). Positivt samband 

fanns också mellan hur länge sedan de gick utbildningen och hur ofta de förslår lustgas som 

smärtlindringsmetod (r = 0,497, N=20, p= 0,026). Ju längre tid sedan respondenten gick 

utbildningen desto starkare positivt samband med hur goda förutsättningar respondenten ansåg sig 

ha (r = 0,508, N=24, p= 0,011). Inget samband fanns mellan hur lång tid sedan respondenten gick 
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utbildningen i lustgasadministrering och om personen ansåg sig fått otillräcklig utbildning i 

lustgasadministrering.

4.0 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning av resultat

Resultatet visar att sjuksköterskor vid Akademiska barnsjukhuset uppfattar sig ha generellt goda 

möjligheter till lustgasadministrering och att lustgas uppfattas som en bra smärtlindringsmetod vid 

de flesta smärtsamma procedurer. Strax under hälften uppgav det var en bättre metod än andra 

smärtlindringsmetoder. De flesta sjuksköterskor ansåg att det inte var svårt att få ordination, att de 

hade goda förutsättningar att administrera lustgas och att utrustningen finns lättillgänglig. 

Sjuksköterskorna var nöjda med sin utbildning i lustgasadministrering. Av de 24 sjuksköterskorna 

hade 23 stycken administrerat lustgas under det senaste året, majoriteten av dessa ansåg sig ha få 

tillfällen per månad att administrera lustgas men uppgav att de föreslog lustgas i större utsträckning.

Lustgasadministrering vid smärtsamma procedurer ansågs fungera väl i åldrarna 5-8 år, 9-13 år och 

14-18 år, sjuksköterskorna skattade överlag negativt till lustgasens lämplighet för barn under fyra 

år. Svårigheter som ansågs kunna uppstå med lustgasadministrering var samarbetet mellan 

sjuksköterska och barn, acceptans av masken, biverkningar av lustgasen samt svårigheter för barn 

att slappna av och släppa kontrollen. 

Avdelning Q och avdelning R var de avdelningar som föreslog lustgas mer sällan, medan avdelning 

R skattade, till skillnad från avdelning Q, tillgängligheten som god. Statistiskt signifikanta positiva 

samband fanns mellan hur länge sjuksköterskorna arbetat inom pediatrisk vård och hur ofta de 

föreslår lustgasadministrering, hur lång tid sedan de tog examen och hur ofta de föreslår lustgas, hur

lång tid sedan de gick lustgasutbildningen och hur ofta de såg tillfälle samt föreslog 

lustgasadministrering. Ju längre tid sedan sjuksköterskorna gick lustgasutbildningen desto bättre 

förutsättningar ansåg de sig ha för lustgasadministrering. 

4.2 Resultatdiskussion

Ett oväntat resultat var positivt samband mellan hur lång tid sedan sjuksköterskorna gick 

utbildningen i lustgasadministrering och olika faktorer som påverkar vilka förutsättningar de ansåg 

sig ha. Detta var oväntat då personer som nyligen gått utbildningen skulle kunna antas se fler 

möjligheter då de har utbildningen färskt i minnet. Resultatet kan bero på att sjuksköterskor med 

mer erfarenhet arbetat in rutiner för lustgasadministrering och att de ser fler möjligheter till skillnad 

från en sjuksköterska som precis gått utbildningen och fortfarande är ovan att administrera lustgas. 
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Arbetsgruppen var överlag erfaren då 17 utav 24 sjuksköterskor hade mer än tio års erfarenhet av 

pediatrisk vård och majoriteten hade gått utbildningen i lustgasadministrering för fyra år sedan eller 

mer, något som kan göra dem mer säkra i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna var nöjda med den 

utbildning de fått i lustgasadministrering men att kontinuerligt uppdatera och upprepa utbildningen 

skulle kunna ytterligare öka deras kunskap av lustgasadministrering och eventuellt också öka 

användningen hos de sjuksköterskor som idag känner sig osäkra inför användandet av lustgas.

Strax under hälften av respondenterna ansåg att lustgas är den bästa smärtlindringsmetoden och en 

lika stor del skattade tre på den femgradiga skalan, vilket innebär att endast 10 % skattade lågt (1 

eller 2). Att en så stor del av respondenterna svarade neutralt på frågan kan tyda på att de anser att 

lustgas varken är bättre eller sämre än andra metoder, trots att lustgasen har många fördelar kan det 

i praktiken finnas skäl att välja annan smärtlindringmetod framför lustgasen. Det kan även bero på 

att det finns flera olika faktorer som spelar in för att lustgas ska väljas som smärtlindringsmetod och

att valet av smärtlindringsmetod beror på hur situationen ser ut. En respondent kommenterade att 

det vid lustgasadministrering är många olika faktorer som ska överensstämma för att det ska vara en

fungerande metod; tidigare inhalationer, utvecklingsnivå, sjukhusrädsla, lugna föräldrar, 

kontrollbehov samt att den som administrerar lustgasen är lyhörd och följsam. Detta kan vara 

anledningen till att så stor del av respondenterna svarade neutralt på frågan om lustgas är den bästa 

smärtlindringsmetoden då en anledning till att lustgas inte administreras i större utsträckning kan 

vara att någon av dessa faktorer inte fungerar och då försvårar administreringen. Respondenterna 

ansåg även att de i stor utsträckning föreslår lustgas vid smärtsamma procedurer. Trots detta ansåg 

majoriteten av respondenterna att de endast har två tillfällen eller färre per månad att administrera 

lustgas. Ett fåtal av respondenterna kommenterade att lustgas inte ska användas enbart i 

smärtlindringssyfte utan endast om barnet även är orolig eller rädd. Detta påstående stämmer inte 

överens med mycket av litteraturen i ämnet som lyfter fram just lustgasens analgetiska egenskaper 

(Annequin et al., 2000; Burnweit et al., 2004).

De respondenter som kommenterade att lustgasadministrering var en för stor process för små och 

korta procedurer ansåg att det istället passar bättre med andra smärtlindringsmetoder vid dessa 

procedurer. Kennedy och Luhmann (2000) anser att anledningen till att lustgas används i så liten 

utsträckning kan bero på otillgänglighet av utrustning. Denna slutsats stöds inte av resultatet i denna

studie: respondenterna skattar tillgänglighet av utrustning som generellt högt. Endast en respondent 

kommenterade att det är för tidskrävande att boka rum och utrustning för att kunna administrera 

lustgas och att lättare tillgång till lustgasadministrering skulle underlätta användandet.

13



Barnets ålder är en faktor som kan minska användningen av lustgas. Lustgasens lämplighet till barn 

i ålder noll till ett år var en fråga som hade ett stort internt bortfall: hälften av respondenterna 

svarade inte på denna fråga och det fanns återkommande kommentarer om att lustgas ej bör 

administreras till så små barn. Den frågan fick också övervägande negativa svar vilket tyder på att 

det var en ståndpunkt som återfanns hos en majoritet av respondenterna. Lustgasadministrering till 

så små barn är säker enligt Liu och Zier (2011), men som motsägs av Brunsson och Holmberg 

(2007) då de framhåller att barn under ett år har störst risk för allvarliga biverkningar vid 

lustgasadministrering. En annan anledning till att lustgas inte administreras i större utsträckning kan

vara att det är få av sjuksköterskorna som gått utbildningen i lustgasadministrering. Av de 212 

sjuksköterskor som arbetar på Akademiska barnsjukhuset är det endast 27 stycken som får 

administrera lustgas. Enligt Clinch med medarbetare (2007) riskerar användandet av lustgas att 

kraftigt minska om endast läkare och anestesiutbildade sjuksköterskor får administrera det. Ett sätt 

att öka användningen av lustgas skulle kunna vara fler utbildade sjuksköterskor som har möjlighet 

att administrera det. 

Lustgasadministrering vid frakturreponering ansåg 90 % av respondenterna vara en bra 

smärtlindringsmetod men en återkommande kommentar var att det måste kompletteras med annan 

smärtlindring vilket stämmer bra överens med litteraturen (Brunsson & Holmberg, 2007). Om 

personal på avdelning eller mottagning inte ser till möjligheten att kombinera lustgas med annan 

analgetika är det risk att lustgasen väljs bort helt i situationer där lustgasen ensamt inte skulle utgöra

en fullgod smärtlindring. Det är därför viktigt att inom verksamheten inte enbart se lustgas som en 

ensam behandling, utan att en av lustgasens styrkor är att den ofta kan kombineras med andra 

läkemedel med få interaktioner.

Statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan avdelningarna relaterat till hur tillgänglig de ansåg 

utrustningen vara där avdelning Q utmärktes med lägre svar än övriga. Avdelning Q var 

tillsammans med avdelning R de avdelningar som föreslog lustgas mer sällan. Till skillnad från 

avdelning Q skattade personalen på avdelning R tillgängligheten som god. Hur ofta lustgas föreslås 

kan bero på hur tillgänglig utrustningen är men tycks även påverkas av andra faktorer. Vilka dessa 

andra faktorer är har inte undersökts i denna studie, men kan vara saker som attityder inom 

personalgruppen och hur lämplig den är i den vård som bedrivs på avdelningen. 

Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan hur länge sedan sjuksköterskorna gick 

lustgasutbildning och vissa av de olika faktorer om förutsättningar som undersöktes. Sambandet 

mellan när respondenten gick utbildningen och hur de skattar i de övriga frågorna skulle kunna bero
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antingen på ökad erfarenhet eller på försämrad kvalité på utbildningen i lustgasadministrering vilket

skulle kunna minska sjuksköterskornas benägenhet att se tillfälle för och föreslå lustgas. I denna 

studie genomfördes ingen multifaktoriell analys vilket kunnat påvisa eller avvisa om det finns ett 

samband mellan dessa resultat, något som kan undersökas i framtida undersökningar. 

4.3 Metoddiskussion

En styrka med enkätundersökningen var att ett större antal respondenter kunde rekryteras till 

studien vilket möjliggjorde en totalpopulationsundersökning på Akademiska sjukhuset. Då det 

externa bortfallet var litet ger detta stora möjligheter att uttala sig om hur gruppen i sin helhet anser 

i de olika frågorna mot om endast en urvalsgrupp skulle tillfrågats då generaliserbarheten skulle 

varit lägre inom gruppen. Vetskapen om sjuksköterskornas tidsbrist att svara på 

enkätundersökningar gjorde att enkäten var tvungen att hållas kort. Enkätens längd var både en 

styrka och begränsning: en styrka i och med att alla respondenter fyllt i enkäten till sitt slut men 

med begränsningen att det inte fanns utrymme för andra relevanta frågor. Endast ett sjukhus var 

aktuell för undersökningen då detta var vad tidsplaneringen tillät. 

Enkäten delades ut i samråd med respektive avdelningschef, på två avdelningar innebar det till en 

början att avdelningschefen själv delade ut och samlade in enkäterna av sina anställda. Detta kan ha 

medfört att respondenterna känt ett tvång att delta i studien. Det hade varit bättre ur forskningsetiskt

perspektiv om utdelning och insamling gjorts av studiens författare. Då enkäterna samlades in i 

igenklistrade kuvert skyddades respondenternas svar från att läsas av andra, vilket troligen ökade 

respondenternas villighet att svara enligt egen uppfattning. 

Majoriteten av respondenterna svarade att de hade få tillfällen per månad att administrera lustgas 

men att de i större utsträckning föreslår lustgasadministrering. Detta kan tyda på en otydligt 

formulerad fråga i enkäten vilket kan ha lett till att missförstånd uppstått hos respondenterna när de 

svarat. Avsikten med frågan var att se hur ofta de anser att de har tillfälle att administrera lustgas 

men respondenterna verkar uppfattat frågan som om det istället frågas efter hur ofta de faktiskt 

administrerar lustgas. I enkäten borde det funnits en fråga om hur ofta sjuksköterskorna 

administrerar lustgas så att det tillsammans hade funnits tre frågor i enkäten som berörde detta 

område; hur ofta de har tillfälle att administrera lustgas, hur ofta de föreslår det och hur ofta de 

faktiskt ger lustgas till barn vid smärtsamma procedurer. 

Tre av enkätfrågorna hade högre bortfall än övriga frågor; “Jag anser att lustgas är ett bra alternativ 

vid endoskopiska undersökningar”, “Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid: ____” (fritt val) 

samt “Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn åldern 0-1 år”. Frågan 
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om lustgasens lämplighet vid endoskopiska undersökningar fick återkommande kommentarer om 

att respondenten inte hade deltagit vid den typen av undersökningar och därför inte kunde svara. 

Frågan kan därför varit olämplig att ställa till personal på alla avdelningar och kunde ersatts av 

annan fråga, strukits eller att svarsalternativet “Ingen uppfattning” funnits med. Frågan där 

respondenten själv fick komma med förslag på smärtsam procedur hade ett stort bortfall. Detta kan 

tyda på att respondenten ansåg de befintliga förslagen vara heltäckande, men som nämnt tidigare 

var ett återkommande förslag lumbalpunktion vilket kunde varit ett färdigt alternativ i enkäten. 

Frågan om lustgasens lämplighet till barn i åldern noll till ett år hade ett stort bortfall vilket delvis 

var väntat då lustgasadministrering till så små barn är ovanligt, men enligt Liu och Zier (2011) är 

det säkert och därför togs frågan med i enkäten. 

Innan studiens början fick sex stycken studenter fylla i enkäten. Syftet var att öka enkätens validitet 

genom att upptäcka vagheter i påståendet som kan leda till olika tolkningar. Dock tyder svaren på 

en av frågorna att respondenterna kan ha tolkat frågan på annat sätt än vad som avsågs. Även de 

frågor med ökat bortfall kan ha minskad validitet, men kommentarerna som fanns i anslutning till 

frågorna tydde snarare på att respondenterna inte kunde ta ställning på grund av bristande erfarenhet

till frågan. Den interna reliabiliteten kan antas vara hög då inga faktorer tros ha påverkat 

respondenternas enkätsvar. Ett sätt att testa enkätens reliabilitet hade varit att låta respondenterna 

fylla i enkäten igen men på grund av tidsbegränsningar för studien har detta inte gjorts. Den externa 

reliabiliteten kan också antas vara relativt hög då svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 

mycket hög. Flera faktorer som lustgasens egenskaper, barns reaktioner och lustgas vid 

smärtsamma procedurer antas vara samma på andra sjukhus och avdelningar medan faktorer som 

tillgänglighet och personaltäthet är mer specifika för de avdelningar som undersökts. 

Det är ur ett etiskt perspektiv viktigt att barn får en väl fungerande smärtlindring i samband med de 

smärtsamma procedurer som förekommer inom vården. För att kunna främja barns hälsa och 

välbefinnande behövs god kunskap om smärtlindring till barn. Denna studie har bidragit till att 

belysa sjuksköterskors uppfattningar angående lustgasbehandling och kan därmed öka kunskapen 

kring användandet. 

4.4 Förslag på vidare forskning

Samband mellan trygghet i sin arbetsroll och i vilken utsträckning personal föreslår 

lustgasadministrering bör undersökas närmare då respondenter som arbetat inom pediatrisk vård en 

längre tid ser fler tillfällen och föreslår lustgasadministrering i högre utsträckning. 

Lustgasadministrering till barn i låga åldrar bör även undersökas närmare då forskningen idag är 
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oenig om i vilka åldersgrupper lustgas lämpar sig. Vidare forskning bör även göras kring 

sjuksköterskors uppfattningar om det finns tillräckligt många sjuksköterskor med lustgasutbildning 

och om de anser att bemanningen för lustgasadministrering är tillräcklig dygnet runt på 

barnsjukhuset. Lustgasens lämplighet på olika avdelningar bör undersökas närmare för att motivera 

ökad tillgänglighet och användning på de avdelningar där lustgas är lämplig och ersättas med annan

smärtlindring inom de verksamheter där det inte är lämpligt med lustgas.

4.5 Kliniska implikationer 

Resultaten som framkommit under denna studie kan användas för internt förbättringsarbete på 

Akademiska barnsjukhuset. Studiens syfte var att öka kunskapen om sjuksköterskors uppfattning 

om lustgasadministrering. Resultatet kan öka medvetenheten om möjligheter och hinder för 

sjuksköterskor att administrera lustgas till barn vid smärtsamma procedurer, både på Akademiska 

barnsjukhuset men även på andra barnsjukhus. 

4.6 Slutsats

Sjuksköterskorna föreslår lustgas generellt cirka tre till fyra gånger per månad. De upplever i stort 

att de har goda möjligheter att administrera lustgas till barn vid smärtsamma procedurer, att 

utrustningen finns lättillgänglig och att de har fått tillräcklig utbildning i ämnet. Hinder som 

framkommit i studien är barnets ålder och vilken procedur som skall genomföras då vissa 

procedurer är mindre lämpliga än andra, exempelvis endoskopiska undersökningar. 

Sjuksköterskornas inställning till lustgas är övervägande positiv och de anser att lustgas är lämpligt 

till barn över fyra år. De sjuksköterskor med längre erfarenhet ser fler tillfällen till 

lustgasadministrering och föreslår det oftare som smärtlindringsmetod. 
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Bilaga 1. Enkät.

   

Enkätfrågor

Sjuksköterskans uppfattning av möjligheter att administrera 

lustgas till barn vid smärtsamma procedurer

1. Vilken avdelning arbetar du på?

_________________________

2. Vilket år tog du sjuksköterskeexamen?

_________________________

3. Uppskattningsvis, hur många år har du arbetat som sjuksköterska på en pediatrisk 

avdelning/mottagning?

_________________________

4. Vilket år gick du utbildningen i administrering av lustgas till barn?

_______________________

5. Har du administrerat lustgas till barn (0-18 år) under det senaste året?

(Ringa in ditt svar)

Ja/Nej

6a. Hur många gånger per månad har du vanligtvis tillfälle att administrera lustgas till barn

i samband med smärtsamma procedurer?

(Ringa in ditt svar)

<1 ggr/månad 1-2 ggr/månad 3-4 ggr/månad 5-6 ggr/månad >7 ggr/månad
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6b. Hur många gånger per månad föreslår du att man kan administrera lustgas till barn i 

samband med smärtsamma procedurer?

(Ringa in ditt svar)

<1 ggr/månad 1-2 ggr/månad 3-4 ggr/månad 5-6 ggr/månad >7 ggr/månad

Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in för dig:

7. Jag har överlag goda praktiska förutsättningar att välja lustgas som smärtlindringsmetod 

vid smärtsamma procedurer.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

8. Utrustning för lustgasadministrering finns lättillgängligt.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

9. Det är lätt att få ordination för lustgas av läkare.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

10. Jag har fått otillräcklig utbildning i administrering av lustgas.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5
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11. Jag anser att lustgas är generellt bättre än andra smärtlindringsmetoder.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

12. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid venprovtagning.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

13. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid injektioner.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

14. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid insättning av perifier venkateter. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

15. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid insättning av nål i en subcutan venport. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5
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16. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid suturering.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

17. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid frakturreponering.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

18. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid endoskopiska undersökningar. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

19. Jag anser att lustgas är ett bra alternativ vid: ____________________________.

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

20. Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn ålder 0-1 år. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5
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21. Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn ålder 2-4 år. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

22. Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn ålder 5-8 år. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

23. Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn ålder 9-13 år. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

24. Jag anser att lustgas som smärtlindring fungerar mycket bra för barn ålder 14-18 år. 

(Ringa in ditt svar)

(Stämmer inte alls)  (Stämmer väl)

1 2 3 4 5

Övriga kommentarer: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2. Brev till avdelningschefer.

   

Informationsbrev angående studie på Akademiska barnsjukhuset

Hej!

Vi är två sjuksköterskestudenter på Uppsala universitet som önskar genomföra en enkätstudie till 

vår C-uppsats under denna termin. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och hinder 

sjuksköterskor uppfattar kring administrering av lustgas till barn. Vi söker deltagande av 

sjuksköterskor som har utbildning i administrering av lustgas till barn.

Vi kontaktar dig för ditt godkännande för att genomföra en enkätstudie bland de sjuksköterskor på 

er avdelning som har utbildning i administrering av lustgas till barn. Studien består av 24 frågor och

beräknas ta ungefär 5-10 minuter. Deltagandet är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Studiens resultat kommer vara offentligt och all data 

kommer presenteras på gruppnivå så att ingen enskild person kan härledas från 

resultatredovisningen.

Med vänliga hälsningar

Emil Dufberg Josephine Edung

0738-011520 0703-624783

emil.dufberg@gmail.com josephine_edung@hotmail.com

Handledare: Examinator:

Malin Masterton Gunn Engvall

malin.masterton@pubcare.uu.se gunn.engvall@kbh.uu.se
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Bilaga 3. Brev till sjuksköterskor. 

   

Informationsbrev angående studie på Akademiska barnsjukhuset

Till dig som administrerar lustgas till barn.

Hej!

Vi är två sjuksköterskestudenter som genomför en enkätstudie till vår C-uppsats angående 

sjuksköterskors uppfattning om möjligheter att administrera lustgas till barn vid smärtsamma 

procedurer. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och hinder sjuksköterskor 

uppfattar kring administrering av lustgas till barn. Vi söker deltagande av sjuksköterskor som har 

utbildning i administrering av lustgas till barn.

Vi har via Tina Hansson/din avdelningschef fått veta att du har utbildning i administrering av 

lustgas till barn och tillfrågar dig därför om deltagande i en enkätstudie. Studien består av 24 frågor 

och beräknas ta ungefär 5-10 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Studiens resultat kommer vara offentligt och all data 

kommer presenteras på gruppnivå så att ingen enskild person kan härledas från 

resultatredovisningen. Svaren lämnas i svarslådan i personalrummet senast den 31/10.

Med vänliga hälsningar

Emil Dufberg Josephine Edung

0738-011520 0703-624783

emil.dufberg@gmail.com josephine_edung@hotmail.com

Handledare: Examinator:

Malin Masterton Gunn Engvall

malin.masterton@pubcare.uu.se gunn.engvall@kbh.uu.se
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