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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I arbetet med barn och tonåringar inom den slutna sjukvården sätts perifer 

venkateter (PVK) när det krävs tillgång till blodbanan för att ge mediciner eller vätskor. 

Proceduren är smärtsam, men ofta bedöms inte tonåringen vara i behov av smärtlindring.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning tonåringar erbjuds Emla® vid 

insättning av PVK och tonåringarnas uppfattning om Emla® i samband med proceduren. 

Metod: Studien var en kvantitativ empirisk studie med deskriptiv design. Datainsamlingen 

gjordes med en enkät och urvalet bestod av 29 tonåringar mellan 13-18 år som hade fått en 

PVK insatt. 

Resultat: Resultatet visar att 59 % av tonåringarna inte fick Emla® i samband med insättning 

av PVK.  Tjugofyra procent av tonåringarna uppfattade att de inte blev informerade om hur 

det går till att sätta en PVK. Det fanns ingen skillnad i skattad smärta mellan de tonåringar 

som fått smärtlindring med hjälp av Emla® och de som inte fått. De tonåringarna som 

skattade sig högt på den tiogradiga skalan om rädsla inför PVK-sättningen uppgav högre 

smärta (r2= 0,701; p<0,001). Medianen (vidd) på tonåringarnas skattning på en tiogradig skala 

av sjuksköterskan och föräldrarnas förmåga att bedöma om bedövning behövdes var 9 (0-10). 

Korrelationsanalys visade att tonåringarna som skattade föräldrarnas förmåga att bedöma om 

bedövning behövdes som god också skattade sjuksköterskans förmåga som god.  

Slutsats: Vid insättning av PVK ska tonåringarna informeras om att Emla® finns och själva 

få bestämma om de vill att det ska användas eller inte.  

  

Nyckelord 
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ABSTRACT  
 

Background: In the work with children and teens within closed circuits in health care there is 

an insertion of perifer venkateter (PVK) when access to the blood vein is required to give 

medicine or liquids. The procedure is painful, but often the teens are not considered to be in 

need of anesthetic. 

Purpose: The purpose of the study was to examine to what extent that teens are offered the 

opportunity for Emla® when inserting a PVK, as well as the teens perception of Emla® in 

relation to the procedure. 

Method: Data inquiries were made through the use of a survey and the response group 

included 29 teenagers between the ages of 13-18 years and who had all gotten a PVK. 

Result: The results show that 59 % of teens did not get Emla® in connection to the PVK 

insertion. Twenty-four percent of the teens where not informed about how the procedure of 

inserting a PVK actually works. There was no difference in perceived pain between the teens 

that got help through the use of Emla® and the ones that did not. The teens that ranked 

themselves higher on the ten grade scale of fear for the procedure reported that it was more 

painful (r2= 0,701; p<0,001). When determining nurses and parents ability to assess whether 

Emla® was required during the procedure, teens reported a median of 9 (0-10). The 

correlation-analysis showed that teens who ranked their parents ability to assess as high also 

ranked their nurse high as well. 

Conclusion: In the event of a PVK-insertion, teens should be informed of the possibility of 

Emla® and be able to choose whether to use it or not.   

 

Keyword 

pain management, peripheral venous catheter, teens 

  

 
 



BAKGRUND 
 

I arbetet med barn och tonåringar inom den slutna sjukvården sätts perifer venkateter (PVK) 

när det krävs tillgång till blodbanan för att ge mediciner eller vätskor. Det är en vedertagen 

rutin att barn under tio år ska smärtlindras med hjälp av bedövningsplåster eller 

bedövningssalva innan, men då barnet börjar närma sig tonåren anses ofta barnet inte behöva 

erbjudas smärtlindring. Ett skäl är att tid sparas, särskilt under stressade arbetspass (Hultmark 

& Kans, 2013). 

  Utifrån examensarbete på avancerad nivå har det framkommit att smärtlindring i form av 

avledning inte uppskattas av alla tonåringar (Baldesten, 2011) och att förberedelser inför 

PVK-sättning på tonåringar ofta består i att visa materialet, låta tonåringen känna på PVK:n 

samt betona för tonåringen att nålen tas bort efter insättning (Hultmark & Kans, 2013).  

 

Kunskapen om barns smärtupplevelse - då och nu 

Det har länge funnits en kunskapslucka gällande barn och deras upplevelse av smärta. Långt 

fram på 1900-talet trodde man t.ex. att nyfödda barn inte kunde uppfatta smärta på grund av 

ett omoget nervsystem och därför gjordes kirurgiska ingrepp utan anestesi (Rydelius, 2001). 

Vidare ansågs det att barn tål mer smärta än vuxna, att små barn saknar smärtminne och att de 

inte kan drabbas av negativa långtidseffekter av smärta (Caverius & Ljungman, 2014). Idag är 

det känt att uppfattningarna var felaktiga. Barn har ett välutvecklat smärtsinne, även om det 

inte är fullt kartlagt huruvida det är jämförbart med en vuxen människas upplevelse (Rydelius, 

2001). Deras nervsystem är känsligare för inkommande smärtimpulser samtidigt som de, 

under sina första levnadsår, har ett sämre försvar mot smärta (Lundeberg, 2014).  Det är även 

känt att starka sinnesintryck så som smärta kan ge barnet bestående psykologiska men och 

även posttraumatiskt stressyndrom. Detta kan förklaras av att barn på grund av sin ålder och 

mentala omognad inte kan förstå nyttan med procedurer som ger smärta samt att de inte har 

samma fysiologiska och psykologiska strategier som en vuxen att uthärda smärtan (Caverius 

& Ljungman, 2014). Det framhålls även att barn som utsätts för smärta påverkas mer känslo- 

och beteendemässigt och upplever mer oro jämfört med vuxna (Chidambaran & Sadhasivam, 

2012). 
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Definitionen av smärta 

International Association for the Study of Pain (2008) definierar smärta på följande vis: 

“Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga att 

kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av adekvat 

smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egen 

erfarenhet av vävnadsskada tidigt i livet” (översättning: Läkemedelsverket, 2014, s. 24). 

   Smärta fungerar som kroppens varningssystem och meddelar den om en pågående eller 

förväntad skada, vilket individen försöker undvika eller fly från. Om kroppen kommer i 

kontakt med något som kan skada den, exempelvis en het yta, uppstår en smärtstimulering i 

nervsystemet. Nervsystemet påverkas av det limbiska systemet, människans känslocentra. 

Smärtimpulsen skickas vidare till djupa centrala delar i hjärnan där en tolkning av impulsen 

sker och individen upplever smärta. Hur stark individen upplever smärtan är en subjektiv 

upplevelse. Smärta beskrivs ofta utifrån hur länge den pågått och orsaken till att den uppstått. 

Smärtan som upplevs vid procedurer benämns som en akut smärta eller nociceptiv. Den 

skickas via smärtreceptorer och nervtrådar, som är känsliga för mekanisk stimulering, 

temperaturer eller kemiska ämnen och tillhör den typ av smärta som ofta är svårbehandlad 

(Walker, 2014).  

  Inom sjukvården medför flertalet ingrepp och behandlingar smärta som ett barn inte kan 

eller bör fly från eftersom syftet med ingreppen är att diagnostisera eller behandla med mål att 

återge barnets hälsa. Smärta gör barn rädda och oroliga eftersom de inte vet vad som väntar 

eller är fullt medvetna om att kommande behandling orsakar smärta, samtidigt som de många 

gånger inte förstår varför ingreppet behöver genomföras (Caverius & Ljungman, 2014).  

 

Konsekvenser vid obehandlad smärta 

Trots evidensbaserad fakta om barns smärtupplevelse bedöms ofta barns smärta vara dåligt 

erkänd och ständigt underbehandlad (Weingarten, Kircher, Drendel, Newton & Ali, 2014).   

  Yaster och Nichols (2001) visade i sin studie att barn ofta blir helt utan behandling för sin 

smärta eller får inadekvat smärtbehandling vid smärttillstånd eller inför smärtsamma 

procedurer. Nyfödda och svårt sjuka barn är särskilt känsliga och en ofullständig 

smärtbehandling kan leda till att nervbanor med smärtreceptorer leds om i ryggmärgens 

dorsala horn, vilket leder till ökad smärtupplevelse i framtiden. Många barn underrapporterar 

eller förnekar sin smärta för att undgå en otäck eller smärtsam procedur som t.ex. en 

intramuskulär injektion. Obehandlad eller inadekvat smärtbehandling leder till störd sömn, 
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utmattning och en känsla av hopplöshet hos barnen vilket i sin tur ökar sjuklighet och 

mortalitet. 

   Tonåringar befinner sig i gränslandet mellan att uppfattas som barn eller vuxna, trots att de i 

lagens mening är barn, och tvingas ofta genomgå insättning av PVK utan smärtlindring. 

   En vanlig uppfattning, som upplevs öka ju äldre ett barn blir, är att individen härdas av att 

utstå smärta vilket i sin tur ska stärka personligheten och tävlingsförmågan (Caverius & 

Ljungman, 2014). 

   När ett barn utsätts för smärta ökar dess smärtkänslighet vid området för skadan, på 

ryggmärgsnivå och i smärtcentra i det centrala nervsystemet. Förändringen kan ses i centrala 

nervsystemet inom några minuter och vid svåra smärttillstånd kan känsligheten fortgå under 

månader eller år. Ett barns fysiologiska smärtminne kan på så sätt påverka upplevelsen av 

smärta vid liknande smärtstimuleringar under lång tid framöver. En tidigare negativ 

upplevelse av smärta, även kallat affektivt smärtminne, kan tillsammans med rädsla, oro och 

känsla av förlorad självkontroll hos barnet öka smärtupplevelsen. Ny forskning framhäver 

teorier som menar att rädsla gör att nervbanorna minskar kroppens egen smärthämning på 

ryggmärgsnivå (Walker, 2014).  

  

Att bedöma smärta hos barn 

Att tvingas uthärda smärta kan upplevas som en oerhört kränkande upplevelse, särskilt för ett 

barn eller tonåring, och därför är det av största vikt att personal inom barnsjukvården i största 

mån ger lindring vid smärtsamma procedurer (Jylli, 2001). Khin Hla, Hegarty, Russell, 

Drake-Brockman, Ramgolam och Ungern-Sternberg (2014) har genomfört varsin studie där 

skillnaderna mellan barnets, föräldrarnas, sjuksköterskans och en neutral observatörs 

uppskattning av barnets smärta jämfördes. Barnet och föräldrarna skattade ofta högre på 

smärtskalan än sjuksköterskan och observatören. För de barn som ännu inte lärt sig prata och 

därför inte kunde rapportera sin smärta skattade föräldrarna och observatören barnets smärta 

som högre än vad sjuksköterskan gjorde. Författarna framhåller att den bästa smärtskattningen 

görs av barnet själv eftersom sjuksköterskan skattar barnets upplevda smärta betydligt lägre 

än vad barnet själv gör. I andra hand ska sjuksköterskan vara lyhörd för föräldrarnas 

upplevelse av barnets smärta eftersom studien visar att barnet och dess föräldrar i stor 

utsträckning skattade lika på smärtskalan.  
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Förberedande behandling vid procedursmärta 

Variationen av smärtlindring till barn vid procedursmärta, främst tonåringar, är begränsat till 

bedövningskrämer eller bedövningsplåster samt avledning. Avledning kan bestå i samtal, 

surfplattor, spel, musik och avslappning för tonåringar medan mindre barns intresse fångas 

med leksaker, såpbubblor eller sagor (Karlsson, 2014). Avledning har visat sig vara en 

fungerande metod för smärtlindring för det mindre barnen när de ska genomgå 

undersökningar eller behandlingar som ger smärta. Dock är det av vikt att barnet/tonåringen 

och föräldrarna informeras om kommande procedurer, då det har visat sig minska rädsla 

(Tamm, 2003). Dahlquist et al. (2002) visar att avledning i form av elektroniska leksaker vid 

procedursmärta fungerar väl på mindre barn. 

   Inom svensk sjukvård är Emla® den vanligaste hudbedövningen i samband med 

venpunktion eller insättning av PVK. Det finns som plåster som klistras mot huden eller kräm 

som stryks på hudområdet och sedan täcks med en plastfilm. Enligt FASS-verksamheten 

(2015) ska bedövningen verka under 60 minuter med effekt i upp till fem timmar. Lokal 

bedövning uppstår genom att lidokain och prilokain tränger in i hudens två översta lager, 

epidermis och dermis, och påverkar smärtreceptorerna och nervändarna i hudområdet. 

Smärtimpulserna minskas eller förhindras genom att nervmembranet stabiliseras när 

jontransporten i cellerna inte kan ske. Effekten av bedövningen är beroende av 

verkningslängden och mängd Emla®. 

   Undersökningar har visat att Emla® har föga effekt utan samtidig avledning. Vid 

placebokontrollerade studier på Emlans® effekter har ingen skillnad i smärtupplevelse kunnat 

mätas hos barn (Hultmark & Kans, 2013). Lal, McClelland, Phillips, Taub och Beattie (2001) 

nådde samma resultat vid en placebokontrollerad studie på effekten av Emla® under 

venpunktion med samtidig avledning. Vid venpunktion på nyfödda menar Gradin, Eriksson, 

Holmqvist, Holstein och Schollin (2002) att smärtlindring med oral glukos har bättre effekt än 

lokal anestesi med Emla®. Tak och van Bon (2006) visar att användandet av Emla® vid 

venpunktion minskade stress och smärta jämfört med en placebokräm.  

   Vid subkutan och intramuskulär vaccinering på barn mellan två månader och sex år 

smärtskattades barn som behandlats med Emla® innan och jämfördes med en grupp som fått 

placebokräm. Resultatet visade att barn som fått Emla® grät mindre och kortare tid jämfört 

med placebogruppen (Abuelkheir, Alsourani, Al-Eyadhy, Temsah, Meo & Alzamil, 2014). 

   Emla® i kombination med information till barnet från föräldern minskade tydligt det mindre 

barnets stress och obehag i samband med venstick (Kolk, van Hoof & Fiedeldij, 1999). Choi, 

Ro, Park och Park (2016) har visat resultat som menar att applicering av Emla® preoperativt 
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minskar instickssmärta och behovet av narkosmedlet Sevoflurane vid caudal epidural 

injektion på barn upp till fem års ålder.  

 

Studiens plats i en vårdvetenskaplig kontext   

Vid procedurer på barn som innebär att de utsätts för nålstick är det viktigt att barnet får 

behålla en känsla av kontroll för att lättare kunna hantera situationen. Ett sätt är att utgå från 

barnets perspektiv samt tänka på tidpunkten för ingreppet och dess händelseförlopp (Ellis, 

Sharp, Newhook & Cohen, 2004). 

   Inom vårdvetenskapen är fyra konsensusbegrepp centrala: människa, hälsa, miljö och 

omvårdnad. Med människa menas den enskilda individen och hens förhållande till andra 

människor. Människan förstås som en enhet utgående från kroppsliga/biologiska/fysiologiska 

aspekter, själsliga/psykologiska aspekter, andliga/existentiella aspekter och sociala aspekter 

(Wiklund Gustin, 2015). Dessa aspekter ska bilda en helhet och ingen del är överordnad en 

annan (Wiklund, 2013), författaren till denna studie menar att det innebär krav på förståelse 

från personalen för den behandling patienten behöver utstå i mötet med sjukvården. 

   Hälsa alternativt ohälsa bedöms av patienten själv och står inte i relation till en faktisk 

sjukdomsdiagnos eller en avsaknad av denna. Hälsa handlar om att uppleva välbefinnande. Ett 

mått på hälsa kan vara sundhet, friskhet och välbefinnande, sundhet visas utifrån om patienten 

har sunda livsstilsvanor och konsekvensinsikt, medan friskhet är avsaknad av faktisk sjukdom 

(Wiklund Gustin, 2015). Vidare kan även människans lidande endast värderas av hen själv 

(Wiklund, 2003). Detta kräver således att sjuksköterskan utgår ifrån tonåringens egen 

uppfattning av det eventuella behovet av smärtlindring inför insättning av PVK. 

     Wiklund (2003) menar att patienten har rätt till autonomi och delaktighet. Vidare beskriver 

hon att begreppet omvårdnad ibland beskrivs ha två innebörder. Den ena fokuserar på 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete, på engelska: nursing, som definierar mer direkta 

vårdhandlingar eller procedurer. Den andra gäller sjuksköterskans relation till patienten, 

caring. Omvårdnad ska ses som ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten, där 

patienten ses som en unik individ med behov av vård (Wiklund Gustin, 2015). Studiens 

författare menar att sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig styr över omvårdnaden och vilka 

procedurer som krävs. Insättning av PVK kan ses som en del i omvårdnaden och tonåringen 

behöver således få vara med och bestämma i den mån det går över hur proceduren ska 

genomföras. Det styrks också av föreningen Nordiskt nätverk för barn och ungdomars rätt och 

behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 2008) som menar att barnet har rätt att få grundlig 

information om och vara delaktig i beslut som rör deras behandling och vård. Detta tydliggörs 
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också i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) vilket kräver att personal redogör för 

tonåringen om vilken smärtlindring som finns att tillgå. 

   Miljöbegreppet syftar inte bara på den faktiska fysiska miljön utan även individens sociala 

verklighet där hen samspelar med andra människor. Miljön påverkas av individens närmiljö, 

men även regionala och globala situation. Hur individen påverkas av sin miljö står också i 

relation till sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden samt hur individen kan 

anpassa sig till en livssituation som förändras (Wiklund Gustin, 2015).  

 

Etiska aspekter kring smärtlindring av barn 

Det finns en samhällelig nytta i att smärtlindra barn. Minskning av smärta i samband med 

ingrepp inom hälso- och sjukvården är en humanitär rättighet. Förenade Nationernas 

generalförsamling stadgade 1975 en deklaration som förklarade att smärtlindring är en basal 

mänsklig rättighet oavsett ålder, kön, sociala förhållanden, religion eller etniskt ursprung 

(Caverius & Ljungman, 2014). 

   Smärta och smärtsamma procedurer kan vara mycket påfrestande för barn och tonåringar 

och en smärtupplevelse är starkt kopplat till känslor av rädsla, ångest och upplevelsen av 

förlorad kontroll (Wiwe Lipsker, 2014). Tonåringar är i lagens mening barn och ska utsättas 

för minsta möjliga smärta vid procedurer inom sjukvården. Av denna anledning är det av stor 

vikt att även smärtlindra tonåringar vid insättning av PVK. 

 

Teoretisk referensram  

John Bowlbys anknytningsteori 
Anknytningsteorin bygger på hur barns utveckling påverkas av deras nära och känslomässiga 

relationer under uppväxten och hur den omvårdnaden de fick tidigt i livet styr hur de senare 

hanterar olika livshändelser. Teorin säger att alla barn behöver hjälp för att överleva och 

därför har de utrustats med medfödda beteendesystem för att få vuxna att ge dem den 

omvårdnaden de behöver. Bland annat skriker nyfödda när de upplever något obehag och lite 

äldre barn använder kroppsspråk och ler för att få uppmärksamhet. John Bowlby, som är 

teorins grundare, ansåg att barn fått dessa egenskaper för att anpassa sig till olika sätt att bli 

omhändertagen på eftersom de inte väljer sina vårdnadshavare. När barn når en ålder av 6-7 

månader har de mognat kognitivt och känslomässigt och det sätt de då blir omhändertagna på 

ger dem deras tidigaste erfarenheter vilket ligger till grund för hur hjärnan utvecklas. Barnet 

lär sig hur det är att vara tillsammans med andra människor och börjar så smått förstå hur 

sociala relationer fungerar. (Bowlby, 2010).  
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   Det barnet lär sig säger ingenting om omhändertagandet från de vuxna är bra eller inte, utan 

barnet lär sig att den miljön den lever i är hur sociala relationer fungerar. När barnet ska 

interagera med människor utanför den egna kretsen kan problem uppstå, eftersom barnets 

uppfattning om hur sociala relationer fungerar kanske inte stämmer överens med hur andra 

människor fungerar. Bowlby (2010) menade att barn med en god anknytning till sina föräldrar 

växer upp med en positiv inställning till andra människor. Barn med en dålig anknytning till 

föräldrarna växer istället upp med en negativ inställning mot andra och möter andra 

människor med misstänksamhet. Ett barn som lärt sig att inte lita på att föräldrarna 

tillfredsställer dess behov kommer inte att lita på att andra människor ska se deras behov.   

 

Syftet med anknytning 

Det lilla barnets medfödda beteendesystem har som yttersta syfte att hjälpa barnet att överleva 

och på så sätt säkra vår arts överlevnad. För att det ska lyckas krävs det att vårdnadshavarna 

skyddar sitt barn och samtidigt uppmuntrar det att utforska sin omgivning. Detta kräver att 

vårdnadshavarna ser sitt barn och tolkar dess signaler rätt samt att föräldrarna har de fyra 

omvårdnadskvaliteterna; lyhördhet, tillåtelse, samarbete och psykologisk tillgänglighet 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Författaren till denna studie 

tolkar att omvårdnadskvaliteterna är ett krav under hela barnets uppväxt, således även under 

tonåren, för att barnet ska utveckla goda sociala relationer till föräldrarna och andra 

människor. 

   Hur barn tas omhand under sin uppväxt påverkar hur de tacklar situationer, relationer eller 

problem längre fram i livet (Bowlby, 2010). Om en tonåring har förmåga att känna förtroende 

för sjuksköterskan och/eller sina föräldrar vid en smärtsam procedur som vid insättning av 

PVK kan tonåringens upplevelse bli mer positiv. Tonåringen kan dessutom vara bättre rustad 

för att möta rädsla eller smärta och kunna hantera svårigheterna som uppstår i samband med 

proceduren. 

 

Problemformulering  
Tidigare forskning visar att barns smärta ofta är dåligt erkänd och ständigt underbehandlad. 

Problemet ökar ju äldre barnet är och i samband med insättning av PVK blir tonåringar många 

gånger helt utan smärtlindring. Resultaten stämmer med egna upplevelser som studiens 

författare har av att arbeta med barn och tonåringar inom sjukvården. Det är viktigt att lyfta 

fram i hur stor utsträckning tonåringar erbjuds Emla® vid PVK-sättning och om tonåringar 

vill ha möjlighet till smärtlindring i form av Emla® i samband med denna procedur. 
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   Vid smärtsamma procedurer är det viktigt att tonåringen känner tillit till sjuksköterskan. 

Anknytningsteorin menar att barnets relation till sina föräldrar lägger grunden för om barnet 

har förtroende för andra människor och således vill studien även mäta om denna teori 

stämmer vid PVK-sättning på tonåringar. 

   Det saknas studier som genomförts på tonåringar och Emla® i samband med insättning av 

PVK. De avledningsmetoder som finns att tillgå är till stor del utformade för mindre barn och 

till tonåringar finns främst smärtlindrande kräm och plåster att tillgå. Förhoppningen med 

studien är att den ska lyfta fram i vilken utsträckning tonåringar erbjuds Emla® vid insättning 

av PVK, om tonåringarna vill att Emla® används samt hur tonåringarna upplever att få en 

PVK. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning tonåringar erbjuds Emla® vid insättning 

av PVK och tonåringars uppfattning om smärtlindring med Emla® i samband med denna 

procedur. 

 

Frågeställningar 

Erbjuds tonåringar Emla® vid insättning av PVK? 

Vill tonåringar ha Emla® vid insättning av PVK? 

Hur uppfattar tonåringar att få en PVK insatt? 

 

METOD 

 

Design  

Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ empirisk metod med deskriptiv design. I den 

här studien undersöktes tonåringarnas uppfattning om smärtlindring med hjälp av Emla® i 

samband med insättning av PVK. Till datainsamlingen konstruerades en enkät (bilaga 1), 

vilket är bra när information ska samlas in under kort tid (Gunnarsson & Billhult, 2012). Trots 

upprepade litteratursökningar har det inte gått att hitta en färdig enkät som överensstämmer 

med studies syfte.  
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Urval  

Strategiskt urval användes för att välja ut informanter och inklusionskriterierna för studien var 

barn i tonåren, det vill säga 13-18 år, av båda könen, som förstod svenska i tal och skrift. De 

skulle under sin vistelse på sjukhus ha fått en PVK insatt och då varit så pass välmående att de 

varit medvetna och obehindrat kunnat föra sin talan. PVK:n skulle vara satt under pågående 

vårdtillfälle. Tonåringar som tillfrågades vårdades vid sammanlagt fyra 

avdelningar/mottagningar avsedda för barn vid två olika sjukhus i Mellansverige. Vidare 

inkluderades både tonåringar som fått PVK tidigare och de som fick det för första gången.  

   I studien tillfrågades endast om upplevelsen av PVK-insättningen vid det senaste mötet med 

hälso- och sjukvården. Urvalet bestod av tonåringar som vårdades under perioden 160404–

160516 som uppfyllde inklusionskriterierna och där både tonåringen och dess vårdnadshavare 

tackade ja till medverkan. 

 

Datainsamlingsmetod  

Insamling av data genomfördes med en enkät och utformningen av enkäten skedde i tre steg. 

Första steget var att studiens författare konstruerade egna frågor efter reflektioner baserat på 

egen erfarenhet vid PVK-sättning på tonåringar. Vid steg två adderades frågorna om tillit till 

föräldrarna och sjuksköterskan samt frågan om rädsla inför en framtida PVK efter diskussion 

med erfarna barnsjuksköterskor för att enkäten skulle få ett bredare perspektiv. Slutligen fick 

fem sjuksköterskor med vana att sätta PVK på barn granska enkäten. Deras fokus låg på 

enkätens ordval, layout och utformning, vilket lett till en justering av enkäten. Författaren 

hade från början flera frågor med en skala mellan ett till tio där tonåringen bl.a. skulle ringa in 

vilken smärta eller rädsla hen upplevde, ett motsvarade ingen smärta/rädsla och tio var 

mycket rädd/ont. Efter granskning ändrades skalan och graderades noll till tio där noll 

motsvarade ingen smärta/rädsla. Den slutgiltiga enkäten bestod av 14 frågor (bilaga 1), 9 av 

dessa var kryssfrågor med fasta svarsalternativ, 2 av dessa hade fasta svarsalternativ men 

också en rad där tonåringen kunde fylla i svaret själv och 5 frågor bestod av en tiogradig-skala 

där tonåringen ringade in den siffra som stämde bäst överens med deras upplevelse. 

Tonåringarna bads även kryssa i sin ålder och om hen var kille eller tjej för att ev. skillnader 

mellan svaren i relation till ålder och kön skulle kunna mätas. 

   Enkätens huvudsakliga frågeställningar var om Emla® använts, hur ont det gjorde att få 

PVK i förhållande till eventuell användning av Emla®, attityder kring lokal anestesi vid 

PVK-sättning samt eventuella rädslor kring proceduren. 

9 
 



   Fördelen med egenkonstruerade frågor är att frågorna formuleras exakt efter det som ska 

studeras och dessutom kan enkätens mätskalor väljas (Gunnarsson & Billhult, 2012).    

 

Genomförande  

I ett första skede informerades verksamhetschefen vid det ena sjukhuset om studien och 

tillfrågades om tillåtelse till att studien genomfördes. Verksamhetschefen kontaktades via 

mejl med en kortare förklaring av studiens syfte samt varför och av vem den genomfördes. 

När studiens projektplan godkändes av examinatorn bifogades den tillsammans med en 

blankett ” Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbete”(bilaga 5) till verksamhetschefen för underskrift. Avdelningschefen 

meddelades via mejl om att en studie skulle genomföras, vad syftet med studien var samt hur 

det praktiskt skulle gå till. De tillfrågades även om tillåtelse för studiens författare att 

informera personal personligen under en redan inplanerad arbetsplatsträff. Veckan innan 

datainsamlingens startade informerades avdelningens personal personligen på en 

arbetsplatsträff om studien, dess syfte och hur datainsamlingen skulle gå till. Möjlighet fanns 

då att ställa frågor, men ingen ur personalen hade några frågor. Under informationsträffen 

betonades vikten av sekretess och att ingen utom författaren hade tillåtelse att läsa de 

besvarade enkäterna. Personalen på mottagningen informerades om detsamma några dagar 

senare vid ett av deras dagliga morgonmöten. 

   Varje enkät bestod av ett häfte med enkäten, följebrev till vårdnadshavare/förälder (bilaga 

2) och följebrev till tonåringen (bilaga 3). Häftena delas ut till samtliga tonåringar som valde 

att delta i studien. Följebreven förklarade studiens syfte, att det var frivilligt att delta och om 

möjligheten att när som helst avbryta deltagandet. Gunnarsson och Billhult (2012) menar att 

ett följebrev tillsammans med en kort enkät kan öka svarsfrekvensen. 

Förälder/vårdnadshavare och tonåringen ombads att skriva under respektive följebrev om de 

samtyckte till deltagande. Om tonåringen godkände medverkan, men föräldern motsatte sig 

delades enkäten inte ut då vårdnadshavare/förälder hade ytterst bestämmande. Under 

datainsamlingen noterades hur många som tillfrågades om deltagande och hur många som 

avböjde respektive valde att delta. Gunnarsson och Billhult (2012) menar att en tillförlitlig 

enkätstudie har 70-75 % svarsfrekvens och med hjälp av de ovan beskrivna noteringarna 

kunde svarsfrekvensen mätas. 

   Författaren befann sig på avdelningen måndag till fredag dagtid under insamlingsperioden. 

Enkäter delades ut och samlades in av författaren själv. Under kvällar och helger gjordes det 

av sjuksköterskor på avdelningen. 
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   På mottagningen ansvarade personalen själva för att enkäter delades ut och samlades in. 

Arbetet följdes upp av författaren och personalen hade alltid möjlighet att ringa författaren vid 

behov. 

   I en låda på sjuksköterskeexpeditionen avsattes en plats för förvaring av enkäthäftena i två 

separata kuvert. Det ena kuvertet märktes “obesvarade enkäter”. Det andra kuvertet märktes 

“besvarade enkäter”. Tillsammans med dessa kuvert låg också en instruktion till 

sjuksköterskorna med tydliga anvisningar för hur utdelning och insamling av enkäterna skulle 

gå till samt ytterligare påminnelse om sekretess. Under kvällar och helger ansvarade varje 

sjuksköterska för enkäterna till de patienter hen själv vårdade och om någon av dessa var en 

tonåring som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades de om medverkan i studien av 

ansvarig sjuksköterska. Hen tog då ett häfte från kuvertet märkt “obesvarade enkäter” och 

lämnade till tonåringen. När enkäten besvarats samt skrivits under av förälder/vårdnadshavare 

och tonåringen stoppades den i kuvertet märkt “besvarade enkäter”. Kuvertet förslöts utan att 

svaren lästes. På ett separat papper noterade sjuksköterskan sedan att tonåringen tillfrågats om 

deltagande och om det valde att besvarade enkäten eller inte. Pappret med deltagaruppgifter 

förvarades i samma låda som kuverten. Författaren samlade in besvarade enkäter varje 

eftermiddag och förvarade dessa oåtkomligt för obehöriga. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till de fyra etiska kraven (Forskningsetisk policy och organisation i 

Sverige, 2003) genom att, via skriftlig information, informera tonåringen och 

föräldern/vårdnadshavaren om följande:  

- Informationskravet, vilket förklarar syftet med studien och att det är frivilligt att delta.  

- Samtyckeskravet, som i detta fall innebär att tonåringen och dess förälder/vårdnadshavare 

godkänner deltagande i studien samt informeras om möjligheten att när som helst avbryta 

medverkan utan anledning.  

- Konfidentialitetskravet, endast uppgifter om kön och ålder kommer att dokumenteras, det 

vill säga, inga personuppgifter eller adresser sparas. Vidare kommer materialet förvaras inlåst, 

utanför sjukhuset utan tillgång för någon obehörig.  

- Nyttjandekravet som innebär att studien endast kommer att användas till forskningsändamål 

samt att resultatet från studien kan komma att presenteras på vårdinrättningar för att sprida ny 

kunskap.  
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Dataanalys  

Analysen av data gjordes utifrån en kvantitativ empirisk studie med deskriptiv design. Efter 

utdelningen och insamlingen av enkäter sammanställdes samtliga svar och analyserades med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. För att mäta skillnad mellan andelar användes Chi2-test 

och för att jämföra medelvärden användes Mann Whitney U-test (Ejlertsson, 2012). Vid 

korrelationstest användes Spearman´s rho (Ejlertsson, 2012). Vidare redovisades flera resultat 

i procentsatser och median. 

 
Enkät Analyser 

Demografisk data Antal, procentsats 

1. Fick du någon information innan om hur det går till när 
man får en PVK? 

Procentsats 

2. Om du svarade ja på fråga 1, förstod du informationen? Antal 

3. Fick du någon bedövning innan sjuksköterskan satte 
PVK’n? 

Procentsats, Chi-2-test  

4. Om du svarade ja på fråga 3, vad var anledningen? Procentsats 

5. Om du svarade nej på fråga 3, vad var anledningen? Procentsats 

6. Om du själv valde att du inte ville ha bedövning, varför? Procentsats 

7.  Till dig som fick bedövning, hur ont gjorde det att få 
PVK? 

Chi-2-test, median, Spearsman´s rho 

8. Till dig som inte fick bedövning, hur ont gjorde det att få 
PVK? 

Chi-2-test, median, Spearsman´s rho 

9. Jag litar på att sjuksköterskan vet om jag behöver 
bedövning eller inte 

Antal, Mann-Whitney U-test, 
Spearsman´s rho 

10. Jag litar på att mina föräldrar vet om jag behöver 
bedövning eller inte 

Antal, Mann-Whitney U-test, 
Spearsman´s rho 

11. Om du skulle få en PVK igen, skulle du vilja ha 
bedövning innan? 

Antal 

12. Var du rädd när sjuksköterskan satte PVK? Median, Chi-2-test, Spearsman´s rho 

13. Vad var du rädd för? Antal 

14. Kommer du känna rädsla om du får en PVK i 
framtiden? 

Antal 
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RESULTAT  
 

Demografisk data och bortfall 

Alla tillfrågade tonåringar (n=30) valde att delta i enkätstudien. En enkät hade ofullständigt 

ifyllda svar, men de besvarade delarna kunde användas och en enkät uteslöts p.g.a. att 

underskrifter saknades. Således inkluderades 29 enkäter i studien.  

 

Tabell 1. Antal tillfrågade tonåringar och inkluderade enkäter 

 

   

Tillfrågade 

om 

medverkan 

Bortfall Inkluderade 

enkäter 

Antal tonåringar totalt (n, %) 30 (100) 1(3) 29 (97) 

 

Av de inkluderade tonåringarna var nio pojkar och 20 flickor. Åldersfördelningen är 

redovisad i tabell 2. 

 

Tabell 2. Tonåringarnas åldersfördelning 

Ålder 13-14 år 15-16 år 17-18 år 

    

n ( %) 10 (34,4) 14 (48,2) 5 (17,2) 

 

Tonåringarnas uppfattning om att få PVK 

Information 

59 % tonåringarna uppfattade att de fick information innan om hur det går till att få en PVK 

och 24 % av tonåringarna fick PVK utan att de uppfattade att de blev informerade innan. 17 

% av tonåringarna visste redan hur proceduren gick till och ansågs sig inte vara i behov av 

information. Av dem som blev informerade uppgav en tonåring att hen inte förstod den 

information som gavs.  

 

Tabell 3. Tonåringarnas svar om de fått information innan om PVK-sättning 

Information om  

PVK-sättning 

Ja Nej Behövdes 

inte 

Antal tonåringar (n, %) 17 (59) 7 (24) 5 (17) 
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Användande av Emla®  

Emlakräm eller emlaplåster användes då 41 % av tonåringarna fick PVK, vilket innebär att  

59 % av tonåringarna erhöll PVK utan bedövning. Det fanns ingen skillnad mellan 

åldersgrupperna eller mellan könen huruvida Emla® användes eller inte.  

   Av dem som erhöll Emla® blev sju erbjudna bedövningen av sjuksköterskan, fem 

tonåringar bad själva att få (en tonåring uppgav att hen erbjöds och bad att få) och en hade 

föräldrar som bad att Emla® skulle användas. Av de tonåringar som inte bedövades uppgav 

fem att sjuksköterskan inte erbjöd Emla® som ett alternativ och tolv ville inte ha bedövning. 

Anledningarna som angavs för varför tonåringarna inte ville ha bedövning redovisas i figur 1. 

Flera tonåringar har angett flera anledningar till varför de inte vill ha Emla®. 

   Inför en framtida PVK-sättning ville tolv tonåringar bli bedövade med Emla® och 16 ville 

det inte. En tonåring besvarade inte frågan. En tonåring hade inte fått Emla® vid det här 

vårdtillfället, men ville ha vid nästa och en hade tvärtom fått, men ville inte ha nästa gång.  

 

 
Figur 1. Varför tonåringen valde bort bedövning 

 

Smärta vid insättning av PVK 

På en tiogradig skala var medianen på tonåringarnas skattade smärta 3 vid PVK-sättningen 

och vidden var 0-7. Det fanns ingen skillnad i skattad smärta mellan de tonåringar som fått 

smärtlindring med hjälp av Emla®. 

 

Det är 
barnsligt

7% Jag står ut 
med smärtan

27%

Det gör inte 
ont att få 

PVK
46%

Annat
20%
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Tillit till sjuksköterskan och föräldrarna 

Medianen (vidd) på en tiogradig skala för hur tonåringarna skattade om de hade tillit till att 

sjuksköterskan visste om Emla® behövdes var 9 (0-10). När tonåringarna skattade sina 

föräldrar på samma fråga var medianen (vidd) även då 9 (0-10). Elva tonåringar kände full 

tillit på den tiogradiga skalan till att sjuksköterskan visste om bedövning var nödvändigt eller 

inte. Detsamma gällde tonåringarnas tillit till om föräldrarna var tillförlitliga att bedöma 

behovet. Fem tonåringar saknade helt tillit till sjuksköterskan och tre tonåringar uppgav 

samma låga tillit till föräldrar. Korrelationsanalysen visade att det fanns ett positivt samband 

mellan hur ungdomarna skattade tilliten till föräldrarna och hur de skattade tilliten till 

sjuksköterskan. Ungdomar som skattade hög tillit till sjuksköterskan skattade också ett hög 

tillit till föräldrarna (r2= 0,536; p= 0,003). 

 

 
Figur 2. Sambandet mellan tilliten till föräldrarna och sjuksköterskan. Y-axeln visar tilliten 

till föräldrarna och X-axeln tilliten till sjuksköterskan. 

 

Rädsla inför att få PVK 

Då tonåringarna fick skatta sin rädsla vid PVK-sättningen på en tiogradig skala var medianen 

(vidd) 1 (0−9). Det fanns ingen skillnad i hur tonåringarna skattade sin rädsla i förhållande till 

om de fick Emla® eller inte. De tonåringarna som skattade sig högt på den tiogradiga skalan 

om rädsla inför PVK-sättningen uppgav högre smärta (r2= 0,701; p<0,001). 

   I figur 3 redovisas vad tonåringar angav att de var rädda för i samband med PVK-sättning. 

Några tonåringar uppgav flera orsaker. Smärtan skrämde flest tonåringar följt av rädsla för 

nålen. Några tonåringar uppgav Annat som orsak och avgav rädsla för obehag vid 
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insättningen, att PVK skulle vara obekvämt att ha samt rädsla för att flera stick skulle krävas 

vid insättningen.  

 

 
Figur 3. Vad tonåringarna var rädda för när PVK sattes. 

 

Inför en framtida insättning av PVK kände tre tonåringar rädsla och 24 uppgav ingen rädsla. 

Två tonåringar hade skrivit “vet inte” som svar på frågan. 

 

DISKUSSION   
 

Resultatet visar att 59 % (n= 17) av tonåringarna (n=29) inte fick Emla® i samband med 

insättning av PVK.  Tjugofyra procent av tonåringarna uppfattade att de inte blev informerade 

om hur det går till att sätta en PVK och av dem som fick information var det en tonåring som 

inte förstod informationen. På en tiogradig skala var medianen på tonåringarnas skattade 

smärta 3 vid PVK-sättningen och vidden var 0-7. Det fanns ingen skillnad i skattad smärta 

mellan de tonåringar som fått smärtlindring med hjälp av Emla® och de som inte fått det. 

Medianen (vidd) för tonåringarnas skattade rädsla vid PVK-sättningen var 3 (0-9) på en 

tiogradig skala. De tonåringarna som skattade sig högt på den tiogradiga skalan om rädsla 

inför PVK-sättningen uppgav högre smärta (r2= 0,701; p<0,001). Tjugofyra tonåringar 

menade att de inte skulle känna rädsla inför att få en PVK i framtiden. Medianen (vidd) på 

tonåringarnas skattning på en tiogradig skala av sjuksköterskan och föräldrarnas förmåga att 

bedöma om bedövning behövdes var 9 (0-10). Korrelationsanalys visade att tonåringarna som 

skattade föräldrarnas förmåga som god också skattade sjuksköterskans förmåga som god.  
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Resultatdiskussion  

Erbjuds tonåringar Emla® vid insättning av PVK? 

Tidigare forskning visar att barn och tonåringar ständigt underbehandlas eller helt blir utan 

behandling för tillstånd som orsakar smärta, ett problem som verkar öka ju äldre barnet blir. 

En anledning är tron att smärta härdar (Caverius & Ljungman, 2014). Faktum är att smärta 

tvärtom gör barn och tonåringar känsligare för nya smärtupplevelser vilket leder till ökad 

rädsla, som i sin tur minskar kroppens egen smärthämning på ryggmärgsnivå (Walker, 2014). 

Smärtlindring är en basal humanitär och mänsklig rättighet även för barn något som Förenade 

Nationernas generalförsamling stadgade redan 1975, vilket styrker resultatet på ett etiskt plan. 

Alla barn och tonåringar ska ha möjlighet att få smärtlindring när PVK sätts. Femtionio 

procent av tonåringarna i studien bedövades inte med Emla® innan de fick en PVK. Det 

framgår att fem av dem som inte använde Emla® inte heller hade fått något erbjudande om 

det av sjuksköterskan. Det borde ingå som rutin att alla tonåringar tillfrågas om Emla® vid 

insättning av PVK. 

 

Vill tonåringar ha Emla® vid insättning av PVK? 

Elva tonåringar avsade sig aktivt bedövning. Den vanligaste anledningen var att de inte tyckte 

att det gjorde ont, följt av att de kunde stå ut med smärtan. Tidigare forskning pekar på att 

barn och tonåringar lättare kan hantera procedurer som innebär nålstick om de får en känsla 

av kontroll över situationen vilket bland annat kan uppnås om sjuksköterskan utgår ifrån 

barnets perspektiv (Ellis et al, 2004). Det kan kopplas till denna studies resultat genom att 

sjuksköterskan alltid ska erbjuda Emla® vid insättning av PVK, sen är det tonåringens eget 

val om det ska användas. Känslan av kontroll kan öka om tonåringen känner att den i en 

jobbig situation ändå har valmöjligheter. 

   Sju tonåringar fick ingen information innan om hur det går till att få en PVK, varav en av 

dem som blev informerade menade att hen inte förstod informationen som gavs. Om man inte 

vet vad som väntar eller inte förstår så är det svårt för tonåringen att bedöma om den kommer 

behöva bedövning eller inte. Det är även svårt att förbereda sig mentalt med risk för ökad 

rädsla. Tidigare forskning visar att en orsak till att barn och tonåringar känner rädsla vid 

smärtsamma procedurer är att de inte vet vad som väntar eller är medvetna om att kommande 

behandling kommer ge smärta (Caverius & Ljungman, 2014). Även Tamm (2003) stärker 

påståendet om behov av mer information till tonåringarna och menar att barnets rädsla 

minskar när det och dess föräldrar informeras om kommande procedurer. 
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   En av tonåringarna uppgav att det var barnsligt att använda bedövning som enda anledning 

och i det fallet är det svårt att bedöma om Emla® hade underlättat upplevelsen. I en framtida 

studie skulle det kunna undersökas om tonåringarnas uppfattning om behovet av 

smärtlindring styrs av omgivande faktorer så som vad andra människor ska tycka. 

   Fem tonåringar bad själva om Emla®, men 12 ville bli bedövade inför en framtida PVK-

sättning. En hypotes kring detta är att få tonåringar har kunskap om Emlans® effekter, men av 

de som får möjlighet att pröva Emla® är en övervägande del positiva.  

 

Hur uppfattar tonåringar att få en PVK insatt? 

Resultatet visar att oavsett om Emla® användes eller inte uppskattade tonåringarna sin smärta 

till i median (vidd) 3 (0-10). Tre tonåringar som inte blev bedövade skattade smärtan i den 

övre halvan av den tiogradiga skalan. Ungern-Sternberg (2014) visar att sjuksköterskor skattar 

barns smärta lägre än barnet och dess föräldrar gör. Khin Hla et al (2014) åskådliggör att på 

barn, som på grund av sin låga ålder, inte kan tala för sig skattade sjuksköterskan även där 

lägre än barnets föräldrar och vidare framhålls det att den bästa smärtskattningen görs av 

barnet själv. 

   De tonåringarna som skattade sig högt på den tiogradiga skalan om rädsla inför PVK-

sättningen uppgav högre smärta (r2= 0,701; p<0,001). Tidigare forskning visar att stark smärta 

kan ge psykologiska men, bland annat för att barn och tonåringar inte har samma fysiologiska 

och psykologiska strategier som vuxna att uthärda smärta (Caverius & Ljungman, 2014). 

Vidare upplever denna åldersgrupp mer oro än vuxna när de tvingas utstå smärta 

(Chidambaran & Sadhasivam, 2012). 

 

Resultatet i förhållande till Bowlbys anknytningsteori 

Anknytningsteorin utformades för att förklara beteendemönster hos människor från spädbarn 

till vuxen, med ett särskilt fokus på barnets sociala förhållande till sina föräldrar. Hur barns 

uppväxt under de tidiga åren förhåller sig kan ge avspegling på deras bemötande och 

förtroende för andra människor i tonåren och uppåt i ålder (Bowlby, 2010). Vald teori är 

relevant för denna studie eftersom att en barndom som grundar sig i en otrygg relation mellan 

föräldern och barnet ger en otrygg relation mellan föräldern och tonåringen eftersom det sätt 

en förälder behandlar sitt lilla barn tenderar att fortgå även då barnet växer upp och blir 

tonåring. Denna studies författare menar att en tonåring som har starka trygga band till sina 

föräldrar litar på förälderns förmåga att bedöma om smärtlindring behövs och denna tillit ökar 

även tonåringens förmåga att lita på sjuksköterskan. Vidare menar författaren att en tonåring 
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som känner sig sedd, respekterad och värdefull också uttrycker sina behov tydligare. Om hen 

är rädd eller önskar bedövning kommer hen vara ärlig med detta. Resultatet visade att en 

tonåring ansåg att det var barnsligt att använda Emla® vid insättning av PVK och därför 

avstod bedövning, men inte sagt att hen inte ville ha det. Om ett barn växer upp under 

förhållande att smärta och rädsla är en svaghet så kommer det tycka att deras känslor är 

barnsliga. Vidare visade resultatet att de flesta tonåringarna som skattade hög tillit till sina 

föräldrar även hade hög tillit till sjuksköterskan och de som inte litade på sina föräldrar litade 

inte heller på sjuksköterskan. Detta styrker teorin att människan under uppväxten lär sig att 

känna tillit och förtroende för andra människor baserat på hur de blir behandlade som barn 

(Broberg et al., 2006). 

   Bowlby menade dessutom att människor som fått en trygg anknytning under uppväxten har 

bättre förutsättningar för att hantera motgångar eller svåra upplevelser senare i livet (Broberg 

et al., 2006). Tonåringar som har en trygg bas hemma kommer troligtvis att vända sig till sina 

föräldrar när de möter svårigheter i livet och om föräldrarna har förmåga att vägleda sitt barn 

kommer tonåringen ha erfarenheter och strategier som hjälper hen att hantera svårigheter som 

smärta och rädsla. Författaren till denna studie menar att de tonåringarna som skattade högt i 

sin tillit till föräldrarna och sjuksköterskan med större sannolikhet hade en trygg anknytning 

och därmed var bättre rustade för att hantera upplevelsen av att få en PVK insatt.  

 

Resultatet utifrån ett etiskt- och samhällsperspektiv 

En tonåring uppgav att hen inte blev informerade om hur det går till att få en PVK eller att 

Emla® fanns att få. Hen blev inte heller bedövad. Vid skattning av smärta och rädsla uppgav 

tonåringen 7 i smärtskattning och 6 i rädsla på en tiogradig skala.  

  I lagens mening är alla individer upp till 18 år barn. Barn ska utsättas för minsta möjliga 

smärta vid procedurer eller undersökningar som ger smärta och de har även rätt att informeras 

om kommande ingrepp på ett sätt som de förstår (NOBAB, 2008). Detta förhållningssätt gör 

att tonåringen själv kan besluta om Emla® ska användas. När tonåringen känner sig delaktig 

och vet vad som väntar ökar chanserna för att upplevelsen inte blir skrämmande med risk för 

påverkan vid ett liknande ingrepp senare i livet. Tonåringen i exemplet ovan visste inte vad 

som väntade och utsattes för onödig smärta. Resultatet blev att hen skattade högt på både 

rädsla och smärta vilket kanske inte hade blivit fallet om hen fått god information i 

kombination med valet att få Emla®. 

   Om PVK-sättning alltid genomförs i kombination med god information som tonåringen 

förstår och erbjudande om Emla® kommer rädsla och smärta vid smärtsamma procedurer 
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kunna minskas. Från ett etiskt perspektiv är detta av värde eftersom smärta och rädsla kan ge 

ångest vilket inte är känslor som ska förknippas med att få sjukvård. Det är även viktigt ur ett 

samhälleligt perspektiv då stickrädsla hos tonåringar kan orsaka utdragna förlopp vid 

procedurer och behandlingar som både är tidsödande och kostnadsineffektiva. Insättning av 

PVK ska gå fort, med minsta möjliga rädsla och smärta. Dock kan det vara av värde att 

studera vidare om ett eget beslut om att använda Emla® är för stort för en tonåring, särskilt de 

i nedre åldersgruppen. En framtida studie kan också undersöka effekterna av att alltid 

förbereda med Emla® innan en PVK-sättning på tonåringar.  

   Resultatet har en klinisk relevans eftersom tonåringar ofta blir utan Emla® vid insättning av 

PVK (Caverius & Ljungman, 2014) och denna studie visar att vissa tonåringar önskar Emla®, 

vilket motiverar att alla ska erbjudas med möjlighet att välja om det ska användas eller inte. 

Vidare visar resultatet att smärta, rädsla och tillit är aspekter som till stor del påverkar 

tonåringarnas uppfattning av att få PVK och således är det av vikt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om det när hen sätter PVK. 

   

Resultatet utifrån begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad 

Begreppet människa grundar sig i den enskilda individen och hens förhållande till andra 

människor (Wiklund Gustin, 2015). Begreppet kan bl.a. förstås utifrån individens förmåga att 

ha förtroende för andra. En tydlig majoritet av tonåringarna upplevde att de kunde lita på 

sjuksköterskan och sina föräldrar i att bedöma om tonåringen behövde smärtlindring vid 

PVK-sättningen. Denna tillit kan bidra till att en smärtsam procedur blir mindre obehaglig att 

genomgå, vilket skulle kunna tala för att en majoritet av tonåringarna skattade lågt över hur 

rädda de var när PVK sattes. 

   Inom hälsobegreppet ingår individens lidande, vilket endast kan bedömas av hen själv 

(Wiklund, 2003). Tonåringarna upplevde överlag låg smärta när PVK sattes oavsett om de fått 

bedövning eller inte, men nästan hälften ville ha Emla® vid en framtida PVK-sättning. 

Resultaten i denna studie visar att sjuksköterskan alltid ska fråga tonåringen om hen vill ha 

bedövning vilket kan göra att den låga smärtskattningen håller i sig genom att de tonåringarna 

som annars hade upplevt mer smärta fångas upp. 

   För att upprätthålla god omvårdnad krävs information och delaktighet (NOBAB, 2008) 

vilket resultatet visade att de flesta tonåringarna upplevde. Viktigt är att notera att sju 

tonåringar inte blev informerade alls. 

   Miljöbegreppet kring fenomenet kan med fördel studeras vidare. Hur påverkar 

organisatoriska förhållande med t.ex. få personal och tidsbrist bemötandet och genomförandet 
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vid procedurer? Emla® behöver tid att verka men tidigare forskning visar att sjuksköterskor 

avstår från Emla® när tid inte finns (Hultmark & Kans, 2013). Vidare kan den kulturella 

miljön i personalgruppen undersökas. Hur ofta används Emla® på tonåringar i relation till 

personalens syn på smärtlindring vid procedurer på äldre barn? 

 

Metoddiskussion  

Metodens lämplighet 

Möjligheten att använda intervju som metod övervägdes, men då studiens syfte var att 

undersöka i vilken utsträckning tonåringar erbjuds Emla® ansågs enkät vara en lämplig 

metod. Vid undersökning av tonåringarnas upplevelse med syfte att få en djupare förståelse 

för fenomenet hade intervju varit att föredra. Valet av enkät som metod för datainsamlingen 

gjorde arbetet mer lätthanterligt eftersom det var önskvärt att nå ett stort antal tonåringar, 

under kort tid och på olika sjukhus. Vidare var syftet inte att gå in djupare i fenomenet, vilket 

hade blivit fallet med intervjuer som metod och därför svarade enkäter bättre mot syftet. 

   Fördelarna med en egenkonstruerad enkät är att frågorna handlar om just det som 

efterfrågas, längden på enkäten kan kontrolleras och det är möjligt att välja vilken skala 

svarsalternativen ska ha (Gunnarsson & Billhult, 2012). En enkät med få frågor hade inte gett 

tillräckligt med information för att få ett resultat som svarar för studiens syfte, medan en enkät 

med många frågor hade tagit för lång tid att besvara. En central del i studiens enkät var att den 

skulle ta några minuter att besvara för att tonåringarna inte skulle uppleva den som 

tidsödande. Med möjlighet att välja och även kombinera skalorna i enkäten kunde 

svarsalternativ som var enkla för tonåringarna att förstå användas, vilket i sin tur underlättade 

dataanalysen. Därtill ökade chansen att få information om just det som studien efterfrågade. 

VAS-skalan bedöms vara ett lämpligt skattningsinstrument för att mäta smärta hos tonåringar 

(Jylli, 2001). Studiens författare valde att även mäta rädsla hos tonåringarna med hjälp av 

VAS-skalan eftersom hen bedömde att instrumentet skulle vara enkelt för tonåringar att förstå 

samt att om mätinstrumenten var samma så kunde smärta och rädsla enklare mätas i relation 

till varandra. Nackdelarna med en egenkonstruerad enkät är att frågorna kan misstolkas, att 

frågorna ställs på ett sätt som gör dem svåra att sammanställa och att frågorna speglar 

författarens egen uppfattning om det som ska studeras (Gunnarsson & Billhult, 2012). För att 

undvika att detta skulle ske genomfördes den ovan beskrivna granskningen av enkäten innan 

den lämnades ut till tonåringarna. 

   Valet att inkludera åldersgruppen 13-18 år och inte 13-19 år berodde på att barn förflyttas 

från den pediatriska vården då de fyller 19 år. Det hade varit för tidsödande att söka upp dessa 
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tonåringar. De som inte förstod svenska i tal och skrift exkluderades på grund av att en tolk 

inte var möjlig att tillgå samt att de barn med utvecklingsförsening kan behöva tillfrågas om 

sin upplevelse på ett sätt som inte var möjligt att genomföra inom ramen för denna studie.    

 

Datainsamlingen 

Att studiens författare till stor del delade ut och samlade in enkäter på egen hand bedöms vara 

en bra strategi. Det gav en tydligare överblick av insamlingens utveckling och personalen på 

avdelningen fick i möjligaste mån genomföra sitt ordinarie arbete utan störning. Dessutom 

bedöms svarsfrekvensen ha blivit högre eftersom risk fanns att personalen inte kom ihåg att 

dela ut enkäterna. Det kan diskuteras om det var en fördel eller nackdel för studien att överlåta 

delar av datainsamlingen till klinikens egen personal. De var dock väl informerade om hur 

datainsamlingen skulle gå till och författaren följde upp arbetet genom att vara tillgänglig på 

telefon, därför får metoden ansetts fungera väl. Rent praktiskt hade det varit problematiskt för 

författaren att genomföra datainsamlingen helt på egen hand eftersom vården bedrevs dygnet 

runt och av förklarliga skäl kunde inte studiens författare befinna sig på avdelningen konstant. 

   En svårighet under studiens gång har varit att få tag på tillräckligt många informanter. 

Sjukhuset där informanterna rekryterades har ett lågt antal tonåringar som patientkategori och 

därför fanns få tonåringar att fråga om medverkan. Av denna anledning fick studien utökas 

och därmed innefatta ytterligare ett sjukhus. Avdelningens verksamhetschef kontaktades via 

mejl och informerades om studien. Godkännande för genomförande av studien gavs och 

blanketten “Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete” 

mejlades till vederbörande som returnerade med sin underskrift (bilaga 4). En 

barnsjuksköterska kontaktades och informerades om studien muntligt och skriftligt. Hen 

ansvarade ensam för utdelning och insamling av enkäter. Enkäterna lämnades sedan över 

personligen till studiens författare för vidare analys.  

 

Dataanalys 

De analyser som användes för att tolka data var Chi2-test, Mann Whitney U-test och 

Spearman´s rho. Utöver redovisades vissa resultat i procentsatser. Samtliga analysmetoder 

bedöms väl lämpade för studien eftersom de mäter just det som studiens önskar undersöka. 

Chi-2-test mäter skillnader mellan andelar (Eljertsson, 2012) vilket gjorde att tonåringarnas 

svar kunde jämföras. Mann-Whitney U-test jämför medelvärden (Eljertsson, 2012) och 

därmed kunde en generell skattning över tonåringarnas upplevelser tas fram. Med hjälp av 

Spearman´s rho kunde korrelationstest genomföras (Eljertsson, 2012), således kunde studien 
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undersöka om tilliten till föräldrarna och sjuksköterskan samt upplevelsen av rädsla och 

smärta hade ett samband.  

    

Validitet 

Enkäten bedömdes ha god validitet. Utöver handledare och examinator hade enkätens frågor 

studerats av fem sjuksköterskor med erfarenhet av att sätta PVK på tonåringar. Dessa 

bedömde frågornas relevans för syftet, frågeformuleringarna och layouten med målet att 

enkäten skulle vara väl utformad för syftet samt tydlig och lättförståelig för tonåringarna. 

   Hur bra studien stämmer med verkligheten, intern validitet (Gunnarsson & Billhult, 2012) 

anses vara god. En svårighet som upptäcktes mycket tidigt i insamlingen var att tonåringarna 

inte läste följebrevet vilket gjorde att det uppstod missuppfattningar om vad PVK är och 

vilken bedövning som efterfrågades. Författaren lade till en förklaring ovanför enkätfrågorna 

och markerade den med en säregen färg som gjorde att problemet försvann. I och med att 

tonåringarna har förstått frågorna och besvarat enkäten korrekt anses de ha möjlighet att 

besvara utifrån deras upplevelse och studien stämmer således överens med verkligheten. Hur 

väl studien kan generaliseras på en större population, extern validitet (Gunnarsson & Billhult, 

2012) är inte lika säker. Trots att studien fick in fler enkätsvar än förväntat kan studien 

behöva genomföras igen med ett ännu större antal informanter.  

 

Reliabilitet 

Författaren har inte kunnat påverka resultatet, inter-rater agreement (Wallengren & 

Henricson, 2012), eftersom enkäten utformades innan studien startade och författaren inte 

närvarande då tonåringen svarade på enkäten. Enkäten delades ut, författaren lämnade rummet 

och tonåringen ringde på klockan när hen var nöjd med sina svar. Författaren frågade 

tonåringen om något var oklart. Närmare granskning av svaren gjordes vid den senare 

dataanalysen. När författaren inte befann sig på avdelningen ansvarade personalen själva för 

utdelning och insamling av enkäter vilket omöjliggjorde påverkan från författaren. Test-retest 

reliability (Wallengren & Henricson, 2012) kan genomföras men pga. tidsbrist har det inte 

varit möjligt inom ramen för denna studie. Resultatet visar en samstämmighet, internal 

consistency reliability (Wallengren & Henricson, 2012), eftersom tonåringarnas svar ger en 

röd tråd i deras upplevelser och förutom något enstaka informant har ingen redovisat svar som 

sagt emot svaret på en annan fråga.  
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De etiska aspekterna 

De fyra etiska kraven ansågs ha tagits hänsyn till. Föräldrar/ vårdnadshavare samt tonåringen 

blev informerade om sina rättigheter och studiens syfte vilket uppfyllde informationskravet. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att de båda gav sitt skriftliga godkännande innan enkäten 

besvarades, vidare hade vårdnadshavare/föräldern det yttersta bestämmandet om denne 

motsatte sig medverkan men tonåringen godkände. Inga enkäter som inte blivit korrekt 

underskrivna användes i resultatet. Inga personuppgifter dokumenterades och dagligen togs 

besvarade enkäter från sjukhuset och förvarades inlåsta utan möjlighet för obehöriga att ta del 

av vilket uppfyllde konfidentialitetskravet. Slutligen informerades vårdnadshavare/förälder 

och tonåringen om att studiens resultat endast användes i forskningsändamål och skulle 

komma att redovisas för vårdinrättningar. Därmed upprätthölls även nyttjandekravet. 

 

Fortsatt forskning 

Smärtlindring vid insättning av PVK på tonåringar är inte tidigare studerat. Författaren har 

inte funnit några forskningsstudier på ämnet, varför det inte finns några nya artiklar i 

diskussionen, och denna studie bör därför med fördel göras på ett större urval. Ämnet kan 

studeras vidare från flera synvinklar. Hur påverkar organisatoriska förhållande med t.ex. få 

personal och tidsbrist bemötandet och genomförandet vid procedurer? Emla® behöver tid att 

verka men tidigare forskning visar att sjuksköterskor avstår från Emla® när tid inte finns 

(Hultmark & Kans, 2013). Även den kulturella miljön i personalgruppen kan studeras. Hur 

ofta används Emla® på tonåringar i relation till personalens syn på smärtlindring vid 

procedurer på tonåringar? Ämnet kan belysas från sjuksköterskornas perspektiv med t.ex. en 

intervjustudie som djupare undersöker deras uppfattning om smärtlindring på tonåringar. 

Denna studie visade att en tonåring avstod från Emla® eftersom hen ansåg att det var 

barnsligt. Hur styrs tonåringarna av omgivande faktorer så som vad andra människor ska 

tycka vid användandet av Emla® vid insättning av PVK? En framtida studie kan också 

undersöka effekterna av att alltid förbereda med Emla® innan en PVK-sättning på tonåringar. 

    

Slutsats 

Resultatet visar att 59 % av tonåringarna inte fick Emla® i samband med insättning av 

PVK.  Tonåringar som skattade rädslan högt skattade också smärtan hög. De som hade tillit 

till sina föräldrars förmåga att bedöma behovet av bedövning skattade också tilliten till 

sjuksköterskan högt. Alla sjuksköterskor ska vara väl införstådda med att patienter ska 

informeras om hur en procedur går till innan den genomförs och i vården av barn och 
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tonåringar är detta inget undantag. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och 

ungdom ska detta vara en självklarhet och vid insättning av PVK ska specialistsjuksköterskan 

förklara för tonåringen hur proceduren går till. Hen ska även betona att Emla® finns och låta 

tonåringen själv få bestämma om de vill att det ska användas eller inte.  
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BILAGA 1 
 
Hur det var när jag låg på sjukhus och fick PVK                  
Om du legat på sjukhus flera gånger gäller frågorna bara vid denna vistelse. 
Kryssa i det svar som passar bäst. På fråga 7,8,9,10 och 12, ringa in det svar som passar bäst. 
 
Vad betyder PVK? Det är den slang som du fick i handen eller armen och som man använt för 
att ex ge mediciner eller dropp i. 
 
Vilken bedövning frågar enkäten efter? Emlakräm eller emlaplåster. Det sätts på huden där 
man vill sätta in nålen för att det inte ska göra lika ont. 
 
Ålder:             
⏯ 13-14 år             
⏯ 15-16 år         
⏯ 17-18 år     
 
Kön: 
⏯ Kille 
⏯ Tjej         
 
1. Fick du någon information innan om hur det går till när man får en PVK? 
⏯ Ja 
⏯ Nej 
⏯ Det behövdes inte, jag visste redan 
 
2. Om du svarade ja på fråga 1, förstod du informationen? 
⏯ Ja 
⏯ Nej 
 
3. Fick du någon bedövning innan sjuksköterskan satte PVK? 
⏯ Ja     
⏯ Nej   
 
4. Om du svarade ja på fråga 3, vad var anledningen? 
⏯ Blev erbjuden     
⏯ Bad att få 
⏯ Förälder bad om det 
 
5. Om du svarade nej på fråga 3, vad var anledningen? 
⏯ Ingen erbjöd     
⏯ Jag ville inte ha      
⏯ Mina föräldrar tyckte inte att jag behövde 
 
6. Om du själv valde att du inte ville ha bedövning, varför? 
⏯ Det är barnsligt att ta bedövning inför PVK-sättning 
⏯ Bedövning hjälper inte  
⏯ Jag kan stå ut med smärtan  
⏯ Det gör inte ont att få PVK 
⏯ Annan, nämligen....................................... 
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7.  Till dig som fick bedövning, hur ont gjorde det att få PVK? 
0     1     2      3      4     5     6      7      8      9     10 
Inte ont alls     Mycket ont 
 

8. Till dig som inte fick bedövning, hur ont gjorde det att få PVK? 
0     1     2      3      4     5     6      7      8     9     10 
Inte ont alls    Mycket ont 
 
9. Jag litar på att sjuksköterskan vet om jag behöver bedövning eller inte 
0     1     2      3      4     5     6      7      8     9     10 
Stämmer inte alls   Stämmer precis 
 
10. Jag litar på att mina föräldrar vet om jag behöver bedövning eller inte 
0     1     2      3      4     5     6      7      8     9     10 
Stämmer inte alls   Stämmer precis 
 
11. Om du skulle få en PVK igen, skulle du vilja ha bedövning innan? 
⏯ Ja 
⏯ Nej 
 
12. Var du rädd när sjuksköterskan satte PVK? 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
Inte rädd    Mycket rädd 
 
13. Vad var du rädd för? 
⏯ Nålen     
⏯ Smärtan 
⏯ Blodet 
⏯ Annat, vad? ……………………………………………. 
 
14. Kommer du känna rädsla om du får en PVK i framtiden? 
⏯ Ja 
⏯ Nej 
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BILAGA 2 
 

Följebrev till förälder/vårdnadshavare                      
Förfrågan om att låta din tonåring delta i en studie. 
 
Mitt namn är Isabelle Walfridsson. Jag är sjuksköterska och läser min specialistutbildning 
inom barn och ungdom vid Uppsala universitet. I min magisteruppsats vill jag studera hur ditt 
barn uppfattade att få en PVK (den slang i armen/handen som hen haft under tiden på 
sjukhuset). 
 
Av denna anledning undrar jag om du kan tänka dig att låta ditt barn svara på några frågor via 
en enkät. Det tar några minuter. Deltagandet är frivilligt och ditt barn kan avbryta sin 
medverkan när som helst utan att behöva förklara varför. Information om barnets ålder och 
kön kommer sparas, men ingen utom barnet själv kommer att veta vad just hen svarade. 
Enkäten förvaras inlåst och ingen annan än jag och min handledare kommer att kunna läsa 
den. 
 
Min förhoppning med studien är att den ska lyfta fram om tonåringar vill ha smärtlindring i 
samband med att de får en PVK insatt. 
 
Arbetet handleds av min lärare Eva-Lotta Funkquist. Hon kan kontaktas på: 
Tel 018-611 91 04 
Mejl: Eva-Lotta.Funkquist@kbh.uu.se 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig: 
Isabelle Walfridsson 
Tel 0700726 136  
Mejl: isabelle.walfridsson@gmail.com 
 
Om du ger ditt tillstånd vänligen underteckna: 
 
Namn                  Ort och datum 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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BILAGA 3 
 

Följebrev till dig som är tonåring                          
Förfrågan om att delta i studie 
 
Mitt namn är Isabelle Walfridsson. Jag är sjuksköterska och läser min specialistutbildning 
inom barn och ungdom vid Uppsala universitet. I min magisteruppsats vill jag studera hur det 
gick till när du fick PVK (den slang i armen/handen som du haft under tiden på sjukhuset). 
 
Av denna anledning undrar jag om du kan tänka dig att svara på några frågor via en enkät. Att 
svara på enkäten tar några minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din 
medverkan när som helst utan att behöva förklara varför. Uppgifter om din ålder och ditt kön 
kommer att sparas, men ingen utom du själv kommer att veta vad just du svarade. Enkäten 
förvaras inlåst och ingen annan än jag och min handledare kommer att kunna läsa den. 
 
Min förhoppning med studien är att den ska lyfta fram om tonåringar vill ha smörtlindring i 
samband med att de får en PVK insatt. 
 
Arbetet handleds av min lärare Eva-Lotta Funkquist. Hon kan kontaktas på: 
Tel 018-611 91 04 
Mejl: Eva-Lotta.Funkquist@kbh.uu.se 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig: 
Isabelle Walfridsson 
Tel: 0700726 136 
Mejl: isabelle.walfridsson@gmail.com 
 
Om du kan tänka dig att delta vänligen underteckna: 
 
Namn                  Ort och datum 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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