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SAMMANFATTNING 

Inledning: För barn kan sjukhusvistelser och allt vad de innebär av undersökningar och 

behandlingar ofta uppfattas som hotfulla och obehagliga. Insättning av perifer venkateter och 

venös provtagning tillhör de ingrepp som barn uppfattar som mest stressfulla och 

smärtsamma. Det finns i dagsläget gott om evidensbaserade metoder för att lindra barns oro 

och smärta i samband dessa ingrepp men det är oklart i hur stor utsträckning dessa metoder 

tillämpas.  

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskans tillvägagångssätt vid venös provtagning och 

insättning av perifer venkateter. Utgångspunkten för studien är undersöka sjuksköterskans 

förberedelser av barnet, hur sjuksköterskan arbetar för att främja barnets självbestämmande, 

användning av distraktioner, farmakologisk smärtlindring samt hur barn och föräldrar bemöts 

av sjuksköterskan inför och under provtagning eller insättning av perifer venkateter. 

Metod: Venös provtagning och insättning av perifer venkateter observerades och 

registrerades efter ett egenutformat observationsschema. Observationerna gjordes på 

avdelningar och mottagningar på ett barnsjukhus. 

Resultat: 18 sjuksköterskor observerades i 25 situationer. Observationerna genomfördes på 

både avdelningar och mottagningar på ett större barnsjukhus. Alla sjuksköterskorna använde 

sig av distraktioner och hade ett individuellt anpassat bemötande. Alla barn fick någon form 

av farmakologisk smärtlindring. I 17 av situationerna förberedde sjuksköterskan barnet genom 

att gå igenom hur proceduren gick till och i 22 situationer fick barnet vara med och bestämma.  

Slutsats: Slutsatsen är att sjuksköterskor på det barnsjukhus där studien genomfördes arbetar 

evidensbaserat i sitt tillvägagångssätt vid venös provtagning och insättning av en perifer 

venkateter. Vidare forskning skulle behövas för att undersöka hur sjuksköterskor på andra 

vårdinstanser som exempelvis barnspeciallistmottagningar arbetar. 

 

Nyckelord: Barn, PVK, Venös provtagning, Smärtbehandling, Distraktion 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: For children, hospitalization and all the means of examinations and treatments 

are often perceived as threatening and unpleasant. Venepunctures and peripheral 

catheterization belong to the procedures considered the most stressful and painful. There are 

plenty of evidence-based methods to alleviate children's distress and pain during these 

procedures, but it is unclear to what extent these methods are applied. 

Purpose: The purpose of this study is to examine the nurse´s approach to venepuncture and 

peripheral catheterization. The starting point of this study is to examine the nurse´s 

preparation of the child, how the nurse encourages the child´s autonomy, using of distractions 

and pharmacological analgesia and also how the child and its parents are cared for during the 

procedure.  

Method: Venepunctures and peripheral catheterization were observed and registered in a 

observational chart made for this study. The observations were performed at wards and clinics 

at a children´s hospital.  

Results: 25 observations were performed on 18 different nurses. The observations were 

performed at both wards and clinics at a children´s hospital. All of the nurses used distractions 

and treated the children individually. All of the children received some form of 

pharmacological pain relief. In 17 of the situations the nurse explained the procedure to the 

child beforehand. In 22 of the situations the child was given the opportunity to participate and 

decide how the procedure was to be executed. 

Conclusion: The conclusion of this study is that nurses at the Hospital are working with an 

evidence-based approach to venepuncture and peripheral catheterization. Further research is 

required to determine if nurses in other health facilities are working evidence-based or not. 

 

Key words: Children, Catheterization peripheral, Venepuncture, Pain management, 

Distraction 
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INLEDNING 

För barn är sjukhusvistelser ofta traumatiska händelser fyllda med ovana och hotfulla 

situationer (Edwinson, Månsson & Enskär, 2011). Enligt Tamm (1996) finns fem olika 

kategorier av situationer som barn upplever som hotfulla när de vårdas på sjukhus. Dessa 

kategorier är: att behöva utstå fysiskt obehag eller smärta; att vara osäker på vad som räknas 

som acceptabelt beteende; att förlora kontrollen över sitt liv, sitt självbestämmande och sin 

kompetens; att behöva utsättas för situationer som är annorlunda, främmande och 

oförutsägbara samt att behöva skiljas från sina föräldrar och vistas i miljöer som är okända för 

dem. Tamm menar också att barn reagerar olika på dessa situationer beroende på dess ålder, 

förståelse, fantasi, verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser. För att barnen ska få en 

positiv upplevelse av sjukhusvistelsen är det därför viktigt att sjukhuspersonalen är flexibel 

och kan anpassa sig efter barnets individuella behov och egna resurser (Edwinson, Månsson 

& Enskär, 2011). 

 

På Irland gjordes en studie där författaren kom fram till en snarlik slutsats som Tamm(Coyne, 

2006). Författaren intervjuade barn mellan 7 och 11 år som varit inlagda på sjukhus om deras 

syn på och tankar kring sjukhusvistelsen. Faktorer som uppfattades som obehagliga för barnen 

i samband med sjukhusvistelsen var framförallt att skiljas från familj och vänner, att vistas i 

en obekant miljö, förlora sitt självbestämmande och att utsättas för undersökningar och 

behandlingar. När det gällde undersökningar och behandlingar var ingrepp som innefattade 

nålstick något som barnen uppfattade som särskilt obehagligt. 

 

Barn upplever som regel venös provtagning eller insättning av perifer venkateter (PVK) som 

en av de mest hotfulla och stressande situationerna inom hälso- och sjukvården och det är 

procedurer som måste genomföras (Coyne, 2006; Mahoney, Ayers & Seddon, 2010). 

Provtagningar i form av exempelvis blodprov är en nödvändighet inom den somatiska vården 

för att utreda sjukdom, inför eller uppföljning av behandling (Vårdguiden 1177, 2012). Det 

är därför av största vikt att provtagningar genomförs trots att situationen kan upplevas som 

obehaglig och skrämmande för barnet. Sjuksköterskan kan bland annat lindra barnens oro vid 

venpunktion genom farmakologiska metoder som exempelvis EMLA®, MIDAZOLAM® 

och lustgas men också genom att använda sig av icke-farmakologiska metoder som 

distraktion och taktil massage (Larsson & Nordmark, 2009; Windich-Biermeier, Sjoberg, 

Conkin Dale, Eshelman, Guzzetta, 2007; Hedén, 2012) 
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För att en medicinteknisk undersökning ska gå så bra som möjligt för barnet är det också 

viktigt att proceduren är väl förberedd. Det är även viktigt att förbereda och stötta föräldrarna 

som i sin tur kan hjälpa barnet. Genom att noggrant gå igenom själva proceduren tillsammans 

med barn och föräldrar får barnet en känsla av delaktighet och kontroll. Vid genomgången 

kan sjuksköterskan använda sig av exempelvis en docka eller bilder på själva momentet. 

Genomgången hjälper barnet att göra proceduren mer överskådlig, tydligare och mindre 

skrämmande. Med hjälp av bilder får barnet information om vad som ska göras men utan att 

behöva komma ihåg eller uppfatta allting. Bilderna eller dockan kan i sig också användas 

som avledning. (Stagling & Öman Gräll, 2011). 

 

Det finns specifika omvårdnadsåtgärder att tänka på när det gäller kommunikation med barn. 

Enligt författarna till boken Omvårdnadsorienterad kommunikation (Eide & Eide, 2009) 

måste vårdgivaren, för att kunna bemöta ett barn på ett bra sätt, börja med att försöka hitta en 

”beröringspunkt” genom att hitta något som barnet är intresserat av och försöka dela det 

intresset och skapa en tillit. Som personal är det bra att gå ner på barnets nivå, till exempel 

stå på knä för att kunna upprätthålla en ögonkontakt med barnet. Barns uppmärksamhet är 

individuell och det gäller som sjuksköterska att försöka testa sig fram för att kunna hitta vad 

som intresserar barnet. Sedan kan detta användas i samband med procedurer för att kunna 

rikta barnets uppmärksamhet mot något som barnet har ett naturligt intresse för som till 

exempel bilder och lekar. När det gäller barn måste sjuksköterskan vara helt ärlig för att inte 

mista barnets förtroende (Eide & Eide, 2009). 

 

Om ett barn blir sjukt har det behov av att vara nära sin familj och sina syskon. Under den tid 

som barnet är sjukt är det bra om hela familjen får möjlighet att delta i behandling och vård 

samt få rätt information. Både det sjuka barnet och syskon behöver leka och vara som vanligt 

i denna situation. Det är viktigt att ge familjen möjlighet att prata om sjukdomen och sina 

upplevelser. Det är även viktigt för barnet att få förmedla och uttrycka sina egna tolkningar 

och berättelser om vad de upplever. Detta ger en bra möjlighet för närstående och personal 

att ha ett barnperspektiv och sätta sig in i barnets situation och därigenom verka för barnets 

bästa och ta tillvara på barnets intressen. Om vårdpersonal och föräldrar lyssnar på varandras 

information och berättelser kan det bli lättare att förstå varandra vilket kan vara 

hälsofrämjande. Erfaren vårdpersonal kan hjälpa barnen att prata om sina upplevelser och 

reflektera över dessa tillsammans (Björk, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2012) 
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I en svensk studie från 2011 (Finnström, Käck & Söderhamn, 2011) kom författarna fram till 

att för att en venös provtagning ska gå så bra som möjligt måste den anpassas efter barnets 

personlighet, ålder och tidigare erfarenheter vilket både är vårdpersonalens och föräldrarnas 

ansvar. För att anpassa den venösa provtagningen kan det röra sig om att kunna tillgodose de 

specifika behov av stöd och hjälp som barnet har eller kunna hitta den rätta motiveringen för 

att barnet ska kunna acceptera den venösa provtagningen. Mängden information och vilken 

information som ges måste anpassas efter barnet. Personalens kompetens och föräldrarnas 

kunskap om sina barn måste användas för att vården ska bli individuell. Föräldrar och 

vårdpersonal har ett delat ansvar för att minimera faktorer som kan öka barnets oro och stress 

och därigenom stärka faktorer som ger barnet tillit och trygghet. Föräldrar har en stor del i att 

förbättra situationen runt den venösa provtagningen för barnet och föräldrarna ska kunna lita 

på att personalens fingerfärdighet, yrkeskunskap och professionalitet leder till att de kan 

genomföra provtagningen på ett så bra sätt som möjligt för barnet (Finnström, Käck & 

Söderhamn, 2011) 

 

I samma studie (Finnström, Käck & Söderhamn, 2011) intervjuade författarna föräldrar till 

barn på sjukhus för att identifiera faktorer som föräldrarna uppfattade lugnade för barnen vid 

smärtsamma och stressiga undersökningar och ingrepp. Faktorerna som identifierades var: 

barnets tidigare upplevelser och erfarenheter; föräldrarnas agerande, information och 

förberedelser, personalens kompetens och distraktioner. Enligt författarna kan sjuksköterskan 

påverka alla dessa faktorer till det positiva genom ett individanpassat förhållningssätt och sin 

professionalitet. Resultatet visade också att många föräldrar uppskattade och upplevde det 

som mer effektivt om sjuksköterskan involverade dem i den distraktion som skulle utövas. 

Exempelvis blåsa såpbubblor eller läsa en bok högt. I en annan studie som gjordes i 

Storbritannien (Franck, Sheikh & Oulton, 2008) fick barn själva beskriva vad som hjälpte 

mest vid smärta. De tre främsta faktorerna barnen tyckte hjälpte vid smärta var medicin 

(smärtstillande), plåster/bandage och distraherande underhållning där tv/musik, leksaker och 

spel ingick. 

 

Just distraktioners effekt på upplevd smärta, oro och stress hos barn är något som det i 

dagsläget finns gott om forskningsbelägg för. I en amerikansk studie fick en grupp barn välja 

egna distraktioner, exempelvis titta på TV, läsa en bok eller leka med en leksak, under 

nålbyte i subcutan venport eller venös provtagning och sedan skatta sin upplevda smärta och 
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oro. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp och det visade sig att barn som fick välja en 

distraktion under ingreppet skattade betydligt lägre smärta och oro(Windich-Biermeier, 

Sjoberg, Conkin Dale, Eshelman, Guzzetta, 2007). Liknande resultat framkom även från en 

studie som gjordes i Indien (Gupta, Gupta, Kaur, Singla, Chitkara, Bajaj & Rawat, 2014). 

Författarna till studien jämförde hur barn som fick titta på tecknad film under den venösa 

provtagningen skattade sin smärta med hur barn som inte fick någon distraktion under 

provtagningen skattade smärtan. Slutsatsen blev att barn som fick se på tecknad film under 

ingreppet hade mindre ont och grät mindre än de barn som var utan distraktion. I en annan 

studie som gjordes redan 1997 i USA (Cohen, Blount & Panopoulos, 1997) visade 

författarna att effekten av att barnen fick titta på tecknad film under den venösa 

provtagningen inte bara resulterade i att barnen skattade lägre oro och smärta utan även att 

sjuksköterskor och föräldrar upplevde proceduren som mindre oroande och obehaglig. 

 

I en litteraturöversikt som gjordes på detta ämne (Larsson & Nordmark, 2009)kom 

författarna fram till att kunskapsläget kring faktorer som lindrade barns oro och smärta i 

samband med medicinska procedurer och undersökningar var tillräckligt. Författarna menade 

vidare att det även fanns gott om forskning som visar att icke-farmakologiska metoder för 

smärtlindring har god effekt men att de används i för liten omfattning. 

 

Teoretisk referensram 

Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är en sjuksköterskas viktigaste uppgifter att 

finna vägar för att eliminera eller lindra lidandet för patienten. Eriksson menar vidare att det 

finns tre olika typer av lidande i vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Med 

sjukdomslidande menas det lidande som upplevs i förhållande till sjukdom och behandling. 

Vårdlidande syftar till det lidande som upplevs i samband med själva vårdsituationen medan 

livslidande är det lidande som patienten upplever i relation till sitt egna liv; dödsångest, 

hopplöshet och så vidare. För att lindra lidande måste sköterskan bemöta patienten med 

respekt och värdighet samt få patienten att känna sig bekräftad, förstådd och älskad. 

Patienten måste få rum och tid att lida men han eller hon är även medansvarig som människa. 

För att lindra lidandet måste vårdgivaren få patienten att känna sig inbjuden, välkommen och 

att patienten har en egen plats. En patient som är informerad och delaktig kan ha mindre 

ängslan och oro. Lidandet kan även minskas genom att patienten får den individualiserade 

vård och behandling som sjukdomen kräver (Katie Eriksson,1994). 
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För att barnet ska få en så positiv upplevelse som möjligt är det av största vikt att lidandet 

och oron lindras. I Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) 

framkommer det att sjuksköterskan bör lindra allt lidande som går att lindra. Lidandet kan 

vara en känsla av att förlora kontrollen, en kränkning eller ett hot. Patientens lidande är alltid 

individuellt och måste bemötas med detta i åtanke (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Personcentrering innebär inom hälso- och sjukvården att patienten inte ska reduceras till sin 

sjukdom utan att hen ska behandlas som en person. Vid personcentrerad vård bör människans 

resurser, möjligheter, förutsättningar och hinder uppmärksammas. Genom detta kan sedan en 

gemensam hälsoplan formuleras och ett partnerskap bildas mellan patienter, 

närståendevårdare, närstående och professionella vårdare. För att en relation ska kunna 

uppstå mellan professionell och patient måste det finnas en ömsesidig respekt och en 

förståelse för patientens vilja och självbestämmande. Detta partnerskap mellan personal och 

patient är den mest centrala delen inom personcentrerad vård. Den tredje komponenten i 

personcentrerad vård är att den gemensamt planerade hälsoplanen ska dokumenteras i 

patientjournalen och därigenom säkerställa att den genomförs (Ekman, Norberg & Swedberg, 

2014). 

 

Problemformulering 

Venös provtagning och insättning av perifer venkateter är exempel på medicinska procedurer 

som kan uppfattas som skrämmande och smärtsamma av barn. Ändå är dessa procedurer 

högst nödvändiga för att kunna bedriva en adekvat vård. Det finns gott om litteratur och 

forskning om hur sjuksköterskan ska gå tillväga vid medicinska undersökningar på barn för 

att lindra oro, rädsla och smärta. Det är däremot tveksamt om dessa metoder används i den 

utsträckning och omfattning som skulle behövas (Larsson & Nordmark, 2009). Därför är det 

nödvändigt att sjuksköterskans metoder och tillvägagångssätt vid venös provtagning och 

insättning av perifer venkateter studeras 
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Syfte 

Syftet är att undersöka sjuksköterskans tillvägagångssätt vid venös provtagning och insättning 

av perifer venkateter på barn.  

 

Frågeställningar 

 Använder sjuksköterskan sig av individuellt bemötande, förberedelser av barnet, 

främjande av självbestämmandet, distraktioner och farmakologisk smärtlindring? 

 Vilka typer av individuellt bemötande, förberedelser av barnet, främjande av 

självbestämmandet, distraktioner och smärtlindring använder sig sjuksköterskan av? 

 

METOD 

Design 

För att syfte och frågeställningar skulle besvaras utformades studien till en kvantitativ 

observationsstudie med deskriptiv design (Ejlertsson, 2012).  

 

Urval 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval med legitimerade sjuksköterskor som arbetar på ett större 

barnsjukhus i Sverige. Inklusionskriterier för studien var legitimerade sjuksköterskor som 

frivilligt ville delta och som arbetade dagtid under två insamlingsveckor.  Av 20 tillfrågade 

sjuksköterskor avböjde två på grund av tidsbrist, vilket gjorde bortfallet till 10,0%. 

Observationerna genomfördes på sjuksköterskor som utför venös provtagning eller insättning 

av perifer venkateter på barn mellan 1-14 år. Totalt observerades 18 sjuksköterskor, samtliga 

kvinnor, i 25 olika situationer. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att enklast kunna observera frekvensen av förberedelser, distraktioner och smärtlindring 

har ett egenutformat observationsschema använts(bilaga 1). 

 

Ett observationsschema har utformats för att tydligare kunna strukturera 

observationerna.  Barnets kön och ålder registrerades samt sjuksköterskans förberedelser av 

barnet, hur hon arbetade för att främja barnets självbestämmande, användning av 

distraktioner, farmakologisk smärtlindring och hur sjuksköterskan bemötte barn samt 
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medföljande anhörig. Observationsschemat utformades som en checklista där ovanstående 

moment bockades av om sjuksköterskan utfört momenten eller inte.  

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med verksamhetschef på barnavdelningar/mottagningar för att få tillstånd att 

genomföra observationerna (bilaga 4). Skriftlig information gavs till sjuksköterskor (bilaga 2) 

och föräldrar (bilaga 3) till de barn som varit med under observationen. Innan genomförd 

observation gavs muntligt samtycke från sjuksköterskor, föräldrar, barn och andra närvarande 

som till exempel annan vårdpersonal och andra anhöriga. Under observationen ifylldes 

observationsschemat. I några av situationerna observerades även sjuksköterskan när barnet 

fick EMLA® plåster, vilket gjordes ca en timme före venprovtagningen eller isättningen av 

den perifera venkatetern, men på grund av tidsbrist kunde inte detta observeras i alla 

situationer. 

 

Bearbetning och analys 

Ifyllda observationsscheman har kodats och sammanställts i Excel. Det kodade materialet har 

sammanställts i sex diagram. Studiens frågeställningar har besvarats genom denna 

sammanställning (Polit & Beck, 2013). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och sjuksköterskorna avidentifierades enligt 

personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 10§ som anger att personuppgifter endast får bearbetas 

om personen lämnat samtycke. Denna studie involverar barn under 18år och samtycke från 

föräldrar har därför efterfrågats. I observationen har barnets ålder och kön registrerats för att 

kunna se hur sjuksköterskan anpassat bemötandet och tillvägagångssättet efter barnet. Studien 

avsåg att observera sjuksköterskan och inga uppgifter som rör det enskilda barnet kommer att 

redovisas i rapporten. Efter examinerat arbete kommer all insamlad data raderas. 
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RESULTAT 

Gruppen som har studerats är sjuksköterskor som arbetar på ett barnsjukhus. Studien 

inkluderar 18 sjuksköterskor varav alla var kvinnor. Två som tillfrågades avböjde att delta och 

bortfallet blev 10,0%. Totalt observerades 25 olika situationer. Alla observationer 

genomfördes dagtid, 15 av observationerna skedde på mottagning (60,0%) och tio på 

avdelning (40,0%). Totalt observerades 17 insättningar av perifera venkatetrar (68,0%) och 

åtta venösa provtagningar (32,0%). I elva av observationerna närvarade två sjuksköterskor vid 

ingreppet (44,0%), vid tolv observationer var sjuksköterskan ensam (48,0%) och vid två 

tillfällen närvarade också en undersköterska (8,0%). Barnen som behandlades var mellan 1-14 

år. Barnens medianålder var fem år och medelåldern var 6,4 år. Tolv av barnen var flickor 

(48,0%) och 13 var pojkar (52,0%). Åtta av barnen hade sin mamma med sig (32,0%), fem 

hade sin pappa med sig (20,0%), elva av barnen hade båda föräldrar med (44,0%) och ett barn 

hade med sig sin farmor (4,0%). Vid två observationer närvarade även yngre syskon till 

barnet (8,0%). 

 

Figur1 

 

 

I alla observerade situationer (100,0%) använde sig sjuksköterskorna av distraktioner, 

smärtlindring och ett individuellt anpassat bemötande. I 17 observationer (68,0%) förberedde 
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sjuksköterskan barnet inför ingreppet. I 22 av observationerna (88,0%) fick barnen vara med 

och bestämma (Se figur 1). 

 

Figur2 

 

 

Förberedelser i form av genomgång av ingreppet muntligt gjordes i 14 (56,0%) av de 

observerade situationerna. I en situation (4,0%)  gick sjuksköterskan igenom ingreppet med 

bilder. Ingen av sjuksköterskorna använde sig av docka när de gick igenom ingreppet. I fyra 

(16,0%) av situationerna gjorde sjuksköterskorna delvis en muntlig genomgång vilket innebar 

att sjuksköterskan exempelvis upprepade kort information som barnet tagit del av tidigare 

eller besvarade eventuella frågor som barnet hade (Se figur 2). 
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Figur3 

 

 

I 19 av observationerna (76,0%) fick barnet bestämma hur hen ville sitta, i tre fall (12,0%) 

fick barnet delvis bestämma själv men i samråd med förälder. 21 av barnen (84,0%) fick 

hjälpa sköterskan med att ta av EMLA® och/eller tvätta instickstället. I två fall (8,0%) hjälpte 

föräldrarna till med tvätt och borttagande av EMLA® och barnet deltog delvis i detta. 17 av 

barnen (68,0%) fick själva välja vilken distraktion de skulle ha under själva ingreppet och ett 

barn (4%) fick förslag från sin mamma och valde delvis själv en distraktion (Se figur 3). 
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I samtliga observationer som genomfördes användes någon form av distraktion. Det 

vanligaste var att barnet distraherades med hjälp av film, bok, spel eller surfplatta, detta 

användes i 19 av fallen (76,0%). Minst vanligt var vägledd dagdröm som användes delvis i 

två fall där sjuksköterskan frågade barnet om hen ville prata om något speciellt. När leksaker 

användes delvis hade barnet ett gosedjur eller en snuttefilt med sig som tröst. Taktil massage 

användes delvis i hög utsträckning då barnen satt i föräldrars knä, blev strukna över håret eller 

höll en förälder i handen. Bland övriga distraktioner var sång och napp exempel som förekom 

(Se figur 4). 

 

Figur5 

 

 

Vid alla situationer användes EMLA® för att smärtstilla barnet. Vid ett tillfälle (4,0%) 

användes EMLA®  i kombination med lustgas för att kunna genomföra ingreppet. Lugnande 

preparat i orallösning användes inte i någon av de observerade situationerna (Se figur 5). 
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Figur6 

 

 

Alla sjuksköterskor använde sig av ett individuellt anpassat bemötande. Vid två (8,0%) 

observationer involverade sjuksköterskan föräldrarna delvis då barnet var så pass gammalt att 

sköterskan i första hand istället vände sig till barnet. I fyra fall (16,0%) talade sjuksköterskan 

delvis direkt till barnet men växlade mellan att prata med barn och föräldrar. Sjuksköterskorna 

anpassade delvis sitt språk och informationen de gav efter barnet i fyra av observationerna 

(16,0%) genom att ge viss information till barnet och viss till föräldrarna (Se figur 6). 
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finns i dagsläget (Stagling & Öman Gräll, 2011; Franck, Sheikh & Oulton, 2008; Hedén, 

2012).  

 

I 17 av de 25 observerade situationerna observerades att sjuksköterskan förberedde barnet 

inför den venösa provtagningen eller insättningen av den perifera venkatetern genom att gå 

igenom ingreppet. Det vanligaste var att sjuksköterskan gick igenom ingreppet muntligt med 

barnet och barnets anhöriga.  I 8 av situationerna kunde ingen förberedelse observeras. Detta 

kan dock bero på att barnet fick information om ingreppet när EMLA® sattes cirka en timme 

före själva ingreppet. Sättning av EMLA® observerades inte i alla situationer vilket gjorde det 

svårt att bedöma hur många av barnen som verkligen fick adekvat information. En annan 

anledning till att sjuksköterskorna inte alltid gick igenom ingreppet innan var att många barn, 

särskilt de som låg inlagd på avdelning, var mycket stickvana och hade varit med om 

proceduren flera gånger tidigare. Något som observerades var också att sjuksköterskan delvis 

gav information och gick igenom ingreppet genom att tillexempel kort upprepa tidigare given 

information eller besvarade eventuella frågor som barnet hade. 

 

Majoriteten av de observerade sjuksköterskorna arbetade på ett sätt som främjade barnets 

självbestämmande. De gav barnen valmöjligheter och erbjöd barnen att medverka genom att 

exempelvis ta bort EMLA® och sprita instickstället.  I endast 3 situationer gavs barnet inte 

möjligheten att bestämma själv. Detta berodde oftast på att barnet var för litet för att kunna 

uttrycka sin åsikt eller att föräldrarna var väldigt oroliga vilket oftast gjorde att sjuksköterskan 

berättade hur hon tillexempel tyckte att barnet skulle sitta och hur distraktionen skulle gå till. 

Ibland fick föräldrarna delvis vara med och bestämma exempelvis om barnet skulle sitta hos 

mamma eller pappa, återigen när barnet var för litet för att bestämma själv. I några av 

observationerna med äldre barn gav inte sjuksköterskan barnet möjligheten att aktivt delta i 

ingreppet, genom exempelvis tvätta av instickstället. Detta tolkas som att sjuksköterskorna 

anpassade sina metoder efter barnets ålder, behov och egna resurser. De äldre barnen 

bedömdes kanske inte vara i lika stort behov av att vara aktivt medverkande i situationen och 

upplevde kanske istället en trygghet i att sjuksköterskan tog kommandot.  

 

Alla sjuksköterskor använde sig av någon distraktion i alla situationer vilket har stöd i den 

befintliga evidensen (Windich-Biermeier et.al, 2007; Gupta et.al, 2014; Cohen, Blount & 

Panopoulos, 1997). Det vanligaste sättet att distrahera barnet var att barnet fick titta på en 

film, bok, spel eller på en surfplatta eller mobil. Surfplattan och mobilen nämndes inte i vårt 
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egenutformade observationsschema då tidigare forskning användes som mall.  Att ingen 

tidigare forskning hittats där effekten av mobilspel eller surfplatta som distraktion utvärderats 

kan bero på att detta är förhållandevis ny teknik som blivit allt mer populär de senaste åren 

bland barn och unga. Att prata om intresse var också en mycket populär distraktion, en 

anledning till att den var populär kan vara att den är lätt att använda, kräver inga övriga 

material och kommer naturligt i samtal med patienten. Att hitta en gemensam beröringspunkt 

med barnet att samtala kring är även en teknik som stöds i litteraturen (Eide & Eide, 2009). 

Ofta användes samtal om intresse i kombination med andra distraktioner eller under 

förberedelserna för att avleda uppmärksamheten. Taktil massage användes sällan fullt ut som 

ensam distraktion men ett stort antal av barnen satt i en förälders knä eller höll en förälder i 

handen i kombination med andra distraktioner.  

 

Farmakologisk smärtlindring i form av EMLA® erbjöds alla barn i de situationer som 

observerades och alla barn tackade ja till EMLA®. I en situation med ett barn som var väldigt 

stickrädd fick barnet även lustgas. Barnet var då väl förberett inför nålsättningen och det var sedan 

tidigare bestämt att lustgas skulle användas. Inga barn fick någon annan form av lugnande eller 

smärtstillande. Utifrån resultaten i denna studie är det dock svårt att utvärdera om det finns behov 

av mer smärtstillande, för att göra det skulle mer forskning behövas på området.  

 

Alla sjuksköterskor hade ett individuellt anpassat bemötande till alla barn. Barnets föräldrar 

involverades också av sjuksköterskorna när det behövdes. I någon situation var barnet äldre 

och van vid nålstick och sjuksköterskan behövde inte involvera föräldern särskilt mycket. På 

grund av detta involverades inte föräldrarna i två situationer och i två andra situationer 

involverades föräldrarna delvis. Sjuksköterskan talade inte direkt till barnet när det var för 

ungt vilket ger tre nej. Nästan alla sjuksköterskor var bra på att ge beröm till barnet men färre 

gav belöning. Att involvera barn och föräldrar samt att ha ett individanpassat bemötande 

stämmer väl överens med riktlinjerna för en personcentrerad vård (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Att sjuksköterskorna anpassade hur mycket de involverade föräldrarna 

utifrån barnets egna förmågor och resurser ses som positivt då det visar tydligt hur 

sjuksköterskan strävar efter att involvera barnet mer och främja dennes autonomi.  

 

Att alla barn erbjöds smärtlindring och fick det visar att sjuksköterskorna arbetade för att lindra 

åtminstone det fysiska lidandet vilket är något som Eriksson (1994) lyfter fram i sin 

omvårdnadsteori. Den farmakologiska smärtlindringen i de situationer som observerats i denna 
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studie skulle enligt Eriksson kunna tolkas som lindring av sjukdomslidande. Det vill säga det 

fysiska lidande som kopplas till sjukdomen och behandlingen. Andra insatser som 

sjuksköterskorna genomförde som exempelvis distraktioner, förberedelser och främjandes av 

självbestämmandet skulle i sin tur kunna tolkas som lindrande av det som Eriksson kallar 

vårdlidande. Eriksson menar att vårdlidande är det lidande som av patienten upplevs under själva 

vårdsituationen. Genom distraktioner, förberedelser och främjandet av självbestämmandet gjorde 

sjuksköterskorna barnen delaktiga och införstådda med situationen vilket i sin tur gjorde att 

barnens vårdlidande lindrades.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har både styrkor och svagheter. Styrkor med denna studie är att sammanlagt 

gjordes ett stort antal observationer med många olika sjuksköterskor vilket gör det lättare att 

generalisera resultaten från denna studie. Bortfallet var litet (10,0%) vilken kan bero på att 

projektplanen var bra utformad och de tillfrågade förstod varför studien genomfördes, eller att 

breven som delades ut innehöll rätt mängd information för att motivera sjuksköterskorna att 

delta och att de var positivt inställda. Observationerna ägde rum på både avdelningar och 

mottagningar på barnsjukhuset vilket ger en större variation på observationerna samt gör det 

lättare att generalisera resultaten. För att strukturera upp observationerna användes ett 

egenutformat observationsschema vilket gjorde det lättare att studera samma saker vid varje 

observation, detta gör det enklare att senare sammanfatta resultaten. Observationerna 

genomfördes endast på ett sjukhus vilket kan ses både som en styrka och en svaghet. Det är en 

styrka genom att det gav en tydlig inblick i hur sjuksköterskorna arbetar just där och det kan 

ses som en svaghet då resultatet begränsas till just det sjukhuset. 

 

Några fler svagheter som denna studie har är att det är två personer som har gjort 

observationerna och den mänskliga faktorn kan därför inte uteslutas. Även om ett 

observationsschema fanns att utgå ifrån tolkar enskilda personer situationer olika. Det 

egenutformade observationsschemat hann inte testas innan observationerna, som ingår i 

studien, genomfördes eftersom det inte fanns tillräckligt med tid eller resurser. 

Observationsschemat utformades efter tidigare befintlig forskning vilket gav den en 

evidensbaserad grund. Resultatet blev lättare att strukturera och utforma i Excel efter 

användning av observationsschemat eftersom studiens design är deskriptiv och inte 

beskrivande. För att få ihop tillräckligt med observationer för att kunna generalisera resultatet 

användes ett stort åldersspann (1-14 år) men detta gör det svårare att dra en slutsats relaterat 



 
 

16 
 

till barnets ålder. Ytterligare en svaghet kan vara att sjuksköterskorna som observerades inte 

studerades noggrant, som tillexempel ålder, utbildningslängd och erfarenhet med mera, men 

detta anses inte vara relevant i denna studie vars syfte är att undersöka om de nämnda 

åtgärderna utförs eller inte. Det hade dock varit intressant att ha denna information för att i 

sådanafall kanske kunna se något samband.  

 

Man kan vidare diskutera kring hur sjuksköterskorna påverkades i sitt arbete av att 

observeras. I denna studie observerades 18 sjuksköterskor i 25 olika situationer vilket innebär 

att varje sjuksköterska observerades i 1-2 situationer. Det kan tänkas att sjuksköterskorna 

ändrade sitt tillvägagångssätt just för att de blev observerade. Sjuksköterskorna fick dock inte 

tillgång till det observationsschema som användes men det går inte att bortse ifrån att de 

möjligen anpassade sitt tillvägagångssätt på ett sätt som de inte hade gjort om de inte blivit 

observerade. Om denna studie hade pågått under en längre tid hade samma sjuksköterskor 

kunnat observeras i fler situationer och då hade kanske sjuksköterskorna i efterhand inte blivit 

lika påverkade av att observeras och man hade kunna få ett ännu mer tillförlitligt resultat. 

 

Generaliserbarheten från denna studie kan ses som hög gällande det sjukhuset som har 

observerats. Det var många observationer på många olika sjuksköterskor på både avdelningar 

och mottagningar vilket höjer generaliserbarheten. Eftersom barnsjukhuset som studien 

genomförts på är ett stort sjukhus kan troligen resultaten från denna studie överföras till andra 

stora barnsjukhus i Sverige. I åtanke bör finnas att barnsjukhuset där observationerna 

genomfördes är ett universitetssjukhus vilket kan orsaka att personalens tendens att arbeta 

evidensbaserat skiljer sig från andra, mindre, barnkliniker. Därför vore det även av intresse att 

undersöka hur personalen på mindre sjukhus med barnkliniker arbetar kring venös 

provtagning och insättning av perifer venkateter. Ytterligare forskning skulle dessutom 

behövas för att se hur detta utförs på andra vårdinstanser där barn förekommer som 

patientgrupp, tillexempel barnspecialistmottagningar.   

 

Resultatets kliniska relevans 

Resultatet i denna studie har en klinisk relevans för patienter och i det här fallet även föräldrar 

då resultatet ger en bekräftelse till sjuksköterskorna på avdelningarna och mottagningarna, att 

de arbetar evidensbaserat. Denna bekräftelse kan leda till att sjuksköterskorna blir tryggare i 

sitt utövande av dessa åtgärder vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. När det gäller barn är 

bemötandet och arbetet kring vårdinsatsen dessutom extra viktigt eftersom det har en 
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förebyggande betydelse. Detta är inte minst av ekonomisk betydelse i vården. Barn som 

utsätts för skrämmande procedurer i samband med vården kan bli mycket rädda och så kallad 

stickrädsla är ett vanligt förekommande problem inom vården (Stagling & Öman Gräll, 2011). 

Stickrädsla hos både barn och vuxna kan i sin tur kräva både extra tid och resurser när de i ett 

senare skede söker sig till vården. Därför är det motiverat att använda sig av evidensbaserade 

metoder i mötet med barn för att lindra, stress, oro och smärta.   

 

Barn som upplever möten i vården som traumatiserande undviker kanske att söka sig till 

vården som vuxna. Därför har ett gott bemötande och åtgärder som lindrar barnets oro och 

smärta i samband med undersökningar och behandlingar i vården en betydelse för det 

hälsofrämjande folkhälsoarbetet (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012 ). Denna studies syfte 

var främst att följa upp och undersöka om sjuksköterskorna på barnsjukhuset använde sig av 

de tidigare nämnda evidensbaserade åtgärderna för att lindra oro och smärta och därför är 

studiens resultat viktigt, mest som bekräftelse på att arbetet utförs på ett evidensbaserat sätt. 

Liknande studier som denna skulle behöva utföras på andra barnsjukhus i Sverige för att 

personalen där också skulle få återkoppling på om deras metoder vid venös provtagning och 

insättning av perifer venkateter på barn stämmer överens med aktuell forskning. Dessutom 

finns det mycket att vinna på att bedriva vidare forskning kring hur barnens möten med 

vården kan göras så skonsamma som möjligt. 

 

SLUTSATS 

Slutsatsen i denna studie är att sjuksköterskor på det barnsjukhus där studien genomfördes 

arbetar evidensbaserat i sitt tillvägagångssätt vid venös provtagning och insättning av en 

perifer venkateter.. Vidare forskning skulle behövas för att undersöka hur sjuksköterskor på 

andra vårdinstanser som exempelvis barnspeciallistmottagningar arbetar men även 

vårdinstanser där barn inte är den vanligaste patientgruppen men där de ändå förekommer. 

Dessutom kan det finnas ett intresse i att göra liknande studier på mindre sjukhus med 

barnkliniker då det kan förekomma skillnader jämfört med ett universitetssjukhus. Det är 

viktigt att sjuksköterskor ska kunna arbeta evidensbaserat och därigenom förbättra vården 

speciellt för de yngsta patienterna då det handlar om mer än ett stick. 
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Observationsschema 

 

Observation nr_____________________ 

Sjuksköterska nr___________________ 

PVK/Venös provtagning_______________ 

Barnets ålder______________________ 

Barnets kön_______________________ 

Vem/vilka som är med barnet ___________________________________________________ 

 

Förberedelse 

Går igenom ingreppet med bilder 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Går igenom ingreppet muntligt material (och visar materialet för barnet) 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Går igenom ingreppet med hjälp av docka 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

-Barnets självbestämmande och medverkan 

Barnet får bestämma hur hon/han ska sitta 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

 

Kommentar: 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 
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Barnet får bestämma om hon/han vill hjälpa sskmed att tex tvätta insticksställe, ta av 

Emlaplåster, etc… 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

 

Barnet får bestämma eventuell distraktion 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Distraktioner  

Såpbubblor/leksak 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Taktilmassage 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Film/bok 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Vägled dagdröm 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 
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Prata om intresse 
JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Övriga distraktioner 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Smärtlindring 

Emlaplåster 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Lustgas 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Oral lösning lugnande 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Bemötande 

Involverar föräldrar 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 
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Talar direkt till barnet 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Anpassar språk och information till barnets nivå 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Ger beröm 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

Ger belöning 

JA NEJ DELVIS 

□ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 

 

Kommentar: 
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Brev till sjuksköterskan 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till sjuksköterska vid Uppsala Universitet. Vi ska nu på vår sista 

termin skriva vårt examensarbete. Arbetets syfte är att undersöka sjuksköterskors metoder och 

tillvägagångssätt vid venös provtagning och isättning av perifer venkateter.  Vi kommer göra 

detta genom att observera dig under själva proceduren.  Du kommer självklart att vara 

anonym och vi vill ha ditt muntliga godkännande innan vi genomför observationen. All data 

som vi samlar in kommer förstöras när examensarbetet är godkänt.  

 

Tack för er medverkan! 

Johanna Engnell och Torun Engqvist  
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Brev till föräldrar och barn 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till sjuksköterska vid Uppsala Universitet. Vi ska nu på vår sista 

termin skriva ett examensarbete och vi har då valt att undersöka hur sjuksköterskan går 

tillväga när hon ska ta venprover eller sätta en perifer venkateter (en liten slang som sätts i 

blodkärlet om patienten behöver få medicin eller dropp direkt i blodet) på barn. Vi observerar 

alltså bara på hur sjuksköterskan utför sin uppgift och inte på hur ert barn reagerar eller beter 

sig. Vi vill ändå ha ert muntliga tillstånd att få vara med i rummet under tiden så att vi kan 

observera sjuksköterskan. Examensarbetet kommer redovisas på gruppnivå men inga enskilda 

uppgifter om ert barn kommer att framgå och all data som vi samlar in kommer förstöras när 

examensarbetet är godkänt.  

 

Tack för er medverkan! 

Johanna Engnell och Torun Engqvist  
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