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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lustgas har konstaterats vara ett mycket bra alternativ för smärtlindring av barn vid 

kortvarig procedurrelaterad smärta. Lustgasen har snabbt insättande effekt och biverkningar av 

lustgas är få eller av mild karaktär. Lustgas påverkar miljön negativt men en del av detta kan 

avhjälpas med effektiva ventilationssystem. Sjukvårdspersonal som exponeras för lustgas 

regelbundet utsätts för hälsorisker, dessa risker är dock inte helt kartlagda i nuläget. 

Sjuksköterskor som administrerar lustgas ställs inför en komplex situation med många faktorer 

att ta hänsyn till. Lustgasens betydelse i vården har studerats ur ett patient-, hälso- och 

miljöperspektiv. Enligt vår kännedom saknas studier som fokuserat på specialistsjuksköterskans 

eller blivande specialistsjuksköterskors upplevelser av lustgasadministrering till barn.  

Syfte: Att undersöka specialistsjuksköterskors och sjuksköterskor under pågående 

specialistutbildnings upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta på akutmottagning.  

Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med induktiv design tillämpades. Strukturerade 

intervjuer genomfördes med tio specialistsjuksköterskor och blivande specialistsjuksköterskor på 

ett medelstort sjukhus i Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter genom 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Sjuksköterskans strategier vid 

lustgasadministrering, Utmaningar i samband med lustgasadministrering och Lustgasens 

begränsningar och möjligheter. Vidare abstraherades 11 underkategorier. Övervägande positiva 

erfarenheter av lustgasadministrering till barn framkom under intervjuerna. I resultaten framkom 

att sjuksköterskan behöver kunna anpassa sig efter barnets förutsättningar. Även betydelsen av ett 

välfungerande teamarbete, hur arbetsmiljön påverkar lustgasadministrering och betydelsen av 

tydliga riktlinjer framträdde. Upplevelser av trötthet och det känslomässiga engagemanget vid 

lustgasadministrering beskrevs.  

Diskussion: Teamarbetets framgång kopplas till god kommunikation. Resultaten tyder på att hög 

arbetsbelastning påverkar hur väl riktlinjer följs och i förlängningen skulle detta kunna innebära 

att patientsäkerheten påverkas negativt. Lokala skillnader kan ha gått förlorade då studien utgår 

från ett sjukhus, skillnader mellan olika verksamheter skulle kunna ha bidragit med viktig 

information. För att belysa sjuksköterskors personliga erfarenheter användes strukturerade 

intervjuer. Det är möjligt att frågorna styrt svaren och att ämnen som inte togs upp kunnat ge 

värdefullt information.  

Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas är övervägande positiva och det 

finns en önskan om att utöka användandet av lustgas inom barnsjukvård. Välfungerande 

teamarbete och tydliga riktlinjer framträder som väsentligt för att framgångsrikt kunna 

administrera lustgas till barn inom akutsjukvård. Vidare forskning bör inkludera flera sjukhus för 

att identifiera viktig information om likheter och skillnader i användandet av lustgas samt jämföra 

upplevelserna hos dem som administrerar lustgasen. 

Nyckelord: Lustgas, Specialistsjuksköterskors upplevelser, Barn, Smärtsamma procedurer 

 

  



 

 

ABSTRACT 
Background: Nitrous oxide has been shown to be efficient for pain relief for children 

undergoing painful procedures. Nitrous oxide has a rapid onset effect and very few or mild 

adverse side-effects. The negative environmental effects of nitrous oxide can to some extent be 

rectified by sufficient scavenging systems. Health-care personnel occupationally exposed to 

nitrous oxide are thought to have increased risk of health hazards although these hazards have not 

been completely identified as of yet. Nurses that administer Nitrous Oxide are faced with a 

complex situation with multiple key factors to consider. The role of Nitrous Oxide within health 

care has been studied from a patient- health- and environmental perspective. After a 

comprehensive search of available literature there appear to be no previous studies focusing on 

specialized nurses and soon to be specialized nurses’ experiences of administering Nitrous Oxide 

to children.  

 

Aim: To study specialized nurses and nurses studying to become specialized nurses’ experiences 

of administering nitrous oxide to children for relief of procedure related pain in the emergency 

department.  

 

Method: A qualitative descriptive interview study with inductive design was employed. 

Structured interviews were conducted with ten specialized nurses and nurses undergoing 

education to become specialized nurses in an average sized hospital in Sweden. Interview 

material was transcribed and thereafter analyzed by qualitative content analysis.  

 

Results: The results were presented in three categories: nurses’ strategies while administering 

nitrous oxide, challenges associated with administering nitrous oxide and limitations and 

possibilities with nitrous oxide. The results were also presented in 11 sub-categories. The 

experiences described in association with administration of nitrous oxide to children were 

predominantly positive. Several recurring messages were identified showing that nurses need to 

be able to adjust themselves to the children's needs and prerequisites. The importance of a well-

functioning team, the need for clear guidelines and how work environment influences 

administration of nitrous oxide also emerged in the interviews. Feelings of fatigue and the 

emotional commitment needed during the procedure were also described by the study participants  

 

Discussion: How well the team worked together was dependent on effective communication. The 

results indicate that high workload negatively affected the extent to which guidelines were 

followed. By extension this could have a negative effect on patient safety. Local variations may 

have been lost because the study was conducted in one hospital. Using structured interviews gave 

space to personal experiences. It is possible that due to the phrasing of the questions some topics, 

that may have contributed valuable information, were not covered. 

Conclusions: Nurses experiences of administering nitrous oxide are predominantly positive and 

express a desire for the option to be used more frequently than it is today. Well-functioning 

teamwork and clear guidelines are a crucial part of the success when using Nitrous Oxide in a 

Pediatric Emergency setting. Further studies should encompass several hospitals to identify 

important information regarding differences and similarities in experiences and methods. 

Keywords: Nitrous oxide, attitudes among specialist nurses, children, painful procedures  
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BAKGRUND  

Smärta  
Smärta är ett sätt för kroppen att signalera att någonting är fel, vilket kan tolkas som ett upplevt 

hot mot hälsan och kan ta sig uttryck i form av rädsla. När barn upplever rädsla i kombination 

med kroppens egna stressvar kan det bidra till att upplevelsen av smärta intensifieras, trots att 

smärtstimulit förblir densamma. Definitionen av smärta är en obehaglig sensorisk eller 

emotionell upplevelse i samband med hot om- eller verklig vävnadsskada. Smärta delas in i olika 

kategorier beroende på skademekanism och smärtuttryck, dessa är nociceptiv-, neurogen-, 

psykogen- och idiopatisk smärta. Barnets perspektiv på smärtan är subjektiv och det är därför 

viktigt att fråga om barnets upplevelser snarare än att göra antaganden (Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus & Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). Denna uppfattning om barns 

smärtupplevelser delas dock inte av alla. I en studie från 2015 undersöktes sjuksköterskors 

kunskap och inställning till smärtlindring av barn, resultaten visade att 61,9 procent av 

sjuksköterskorna som deltog ansåg att deras egen bedömning av barns smärta var mer tillförlitlig 

än barnets egen smärtskattning (Dongora, Shah, Nimbalkar, Phatak & Nimbalkar, 2015). 

Procedurer som medför smärta kan exempelvis vara insättande av perifer venkateter, 

lumbalpunktion, reponering av frakturer och liknande (Astrid Lindgrens Barnsjukhus & 

Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). Begreppet “procedurrelaterad smärta” kommer 

användas för att beskriva smärta i samband med dessa typer av procedurer i föreliggande arbete. 

Smärta i samband med procedurer är företrädesvis av nociceptiv typ och förmedlas via A-

deltafibrer med snabba signaler om smärtans lokalisation och typ (International association for 

the study of pain, 2017; Läkemedelsverket, 2014).  

Farmakologisk smärtbehandling  
Vanlig farmakologisk smärtlindring för barn vid procedurrelaterad smärta är cox-hämmare, 

paracetamol och alfa-2-adrenerga-agonister (Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2017). Till de perifert verkande analgetika som används för 

smärtbehandling av barn hör bland annat icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) 

och paracetamol. NSAID är en cox-hämmare som verkar genom att hämma aktiviteten av 

enzymet cyklooxygenas. Cox-hämningen dämpar smärtan genom att reducera syntesen av 

prostaglandiner i inflammerade områden, därför är läkemedlet särskilt effektivt vid smärta med 

inflammatoriskt ursprung. Verkningsmekanismen hos paracetamol är ej fastställt men är ett 

läkemedel som utövar både analgetisk och antipyretisk effekt (Simonsen & Hasselström, 2012). 

Alfa-2-adrenerga-agonister har en vasodilaterande effekt vilket är anledning till att det i den 

vuxna populationen använts som blodtryckssänkande läkemedel. Hos barn är kärlbädden redan 

relativt dilaterad vilken innebär att den blodtryckssänkande effekten ofta uteblir. Istället utövas 

analgetisk effekt på ryggmärgsnivå och viss sedering inträder hos den pediatriska populationen 

(Ljungman & Lundberg, 2012). I vissa fall används även opioider som smärtlindring till barn 

(Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). Centralt verkande 

analgetika verkar genom att binda till receptorer i centrala nervsystemet för att hämma 

impulstrafiken och därmed signalöverföringen om smärta, opioider hör till denna grupp av 

analgetika (Simonsen & Hasselström, 2012). Ett komplement till dessa typer av smärtstillande 

läkemedel är lustgas (Läkemedelsverket, 2014).  
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Lustgas  
Enligt läkemedelsverket (2014) ses lustgas som ett lämpligt läkemedel för smärtlindring av barn 

över fyra års ålder. Flertalet studier har fastställt att lustgas är lämpligt vid kortvarig 

procedurrelaterad smärta inom akutsjukvård (Baum, Willschke & Marciniak, 2012; Ekbom, 

Jakobsson & Marcus, 2005; Heinrich, Menzel, Hoffmann, Berger & Schweinitz, 2015; Zier & 

Liu, 2011). Dikväveoxid, även kallat lustgas eller enligt kemisk beteckning N2O är ett 

läkemedelspreparat i gasform som inhaleras och ger sedativ och smärtstillande effekt (FASS, 

2017; Huang & Johnson, 2016). I detta arbete används ordet “Lustgas” för att beskriva 

läkemedlet. Lustgas antas ha både direkt och indirekt effekt på transmission av 

neurotransmittorer i både ryggmärg och hjärna. Centrala nervsystemet och endorfinsystemet tros 

vara de huvudsakliga delarna att påverkas av lustgasens smärtstillande effekter. Det finns teorier 

om att lustgasens påverkan av noradrenalinomsättning leder till spinal inhibition vilket i sig ger 

en analgetisk effekt (FASS, 2017; Huang & Johnson, 2016). Administrering av lustgas sker 

genom inandning och upptaget beror på trycket mellan inandat läkemedel ställt mot 

blodperfusionen av alveolerna. Hur väl lustgasen distribueras i kroppsvävnader är beroende av 

dikväveoxidens mättnad i blodet. Lustgasen har låg löslighet i blod och vävnad och därför uppnås 

jämvikt mellan inandad och utandad koncentration av lustgasen snabbt (FASS, 2017; Pasarón et. 

al, 2015; Simonsen & Hasselström, 2012). 

Biverkningar och kontraindikationer  

Biverkningar för barn vid administrerad lustgas rapporteras vara sällan förekommande eller 

milda. Där till hör bland annat illamående och yrsel till de vanligaste biverkningarna 

(Läkemedelsverket, 2014; Pasarón et. al, 2015; Tham & Lee, 2008). Effektiviteten av 

administrering av lustgas till pediatriska onkologpatienter har undersökts i en studie i samband 

med 350 lumbalpunktioner. Lustgasens effektivitet bedömdes utifrån om lumbalpunktionen 

kunnat genomföras framgångsrikt eller ej. Resultat från studien visar att 98 procent av ingreppen 

kunnat genomföras framgångsrikt med hjälp av lustgasens effekter. Slutsatserna från studien var 

att om tillräcklig kunskap finns hos personalen som administrerar läkemedlet och adekvat 

förberedelse av patienten gjorts så är lustgas lämpligt vid lumbalpunktioner av barn (Livingston, 

Lawell & McAllister, 2017). Lustgasen har en förmåga att diffundera och expandera luftfyllda 

hålrum samt förorsaka gasembolier vilket gör att det är kontraindicerat att administrera lustgas 

om patienten har tecken till bland annat pneumothorax, pneumoperikardium eller ileus 

(Butterworth, 2013). Vissa kardiologiska sjukdomar utgör kontraindikation för administrering av 

lustgas och patienter med särskilda genetiska rubbningar av enzymsystem bedöms inte heller 

lämpligt att administrera lustgas till. Konfusion, nedsatt medvetande eller allvarlig skallskada är 

absoluta kontraindikationer då lustgas medför risk för ökat intrakraniellt tryck. Dessa tillstånd är 

även förenade med sänkt förmåga att följa instruktioner och ökar risken för ytterligare oönskad 

sedering (FASS, 2017). 

Lustgasens inverkan på miljö  

Riktlinjer om tillåtna nivåer av anestesigaser i arbetsmiljön på grund av läckage rekommenderas 

uppstiga till maximalt 25 ppm för lustgas men trots detta har nivåer upp mot 100 ppm kunnat 

uppmätas i operationssalar (Chaoul et al., 2015). Detta är fyra gånger mer än den 

rekommenderade gränsen. Flertalet studier har konstaterat behovet av effektiva 

ventilationssystem för att minska utsläppen i arbetsmiljön för personalen (Boiano & Steege, 

2016; Chaoul et al., 2015; Messeri et al., 2016; Staubli, Baumgartner, Sass & Hersberger, 2016; 

Yasny & White, 2012). Vikten av utbildning om riskmedvetenhet och säkerhetsaspekter kring 
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lustgasadministrering ur ett miljöperspektiv tas upp i flera artiklar (Boiano & Steege, 2016; 

Gadani & Vyas, 2011). Lustgasens påverkan av den globala miljön har aktualiserats då lustgas 

räknas till en av de gaser som bidrar till växthuseffekten och påverkar miljön negativt. 

Användandet av lustgas inom klinisk verksamhet utgör ungefär en procent av det totala 

mänskliga utsläppet av lustgas i atmosfären. Användandet av lustgas inom sjukvård och 

utsläppen från detta motsvarar 0,1 procent av den totala globala uppvärmningen (Gadani & Vyas, 

2011; Ishizawa, 2011). Även om utsläpp av medicinska gaser endast representerar en liten del av 

de totala utsläppen av kemikalier som skadar ozonlagret är det enligt Yasny och White (2012) 

viktigt att sjukvårdspersonal minimerar onödiga utsläpp av medicinska gaser i atmosfären. 

  

Administrering av lustgas till barn  
Oftast administreras lustgas blandat i 50 procent syrgas till barn och ger snabb effekt vid påbörjad 

administrering men lustgasen kan administreras i koncentrationer från 30-70 procent (Babl, 

Oakley, Seaman, Barnett & Sharwood, 2008; Läkemedelsverket, 2014). Lustgasen ger effekt på 

kognitiva- och sinnesupplevelser redan vid koncentrationer på 15 procent lustgas. När doseringen 

överskrider 60-70 procent lustgas riskerar medvetslöshet att uppträda (FASS, 2017). Furuya et al. 

(2009) undersökte hur länge lustgas bör administreras och i vilken koncentration för att ge 

optimal smärtlindring vid insättande av perifer venkateter. Studiens resultat visade att 

koncentrationen påverkar grad av smärtstillande effekt men att tid som läkemedlet administreras 

inte påverkar effekten signifikant. I studien framkom att koncentrationer på 70 procent gav bättre 

smärtlindring än koncentrationer på 50 procent men att den högre koncentrationen medförde fler 

bieffekter (Furuya et. al, 2009). Det är låg risk för andningsdepression och läkemedlets effekt 

avtar snabbt vid avslutad administrering. Sjuksköterskor som genomgått särskild utbildning kan 

administrera läkemedlet självständigt enligt Läkemedelsverket (2014). Äldre studier har visat 

resultat som tyder på att lustgas ger god effekt för barn vid smärtsamma procedurer. Bland annat i 

en studie från 2005 undersöktes barns upplevelser i samband med insättande av perifer 

venkateter. I studien jämfördes barn som fick lustgas i samband med proceduren mot en 

kontrollgrupp. Barnen som erhållit lustgas uppgav lägre nivåer av smärta och upplevde 

proceduren tolererbar i högre utsträckning än barnen i kontrollgruppen (Ekbom, Jakobsson & 

Marcus, 2005). I en randomiserad studie från 2017 framkommer resultat som stödjer fynden i 

Ekbom, Jakobsson och Marcus studie från 2005. Även i den senare studien uppmättes lägre 

nivåer av smärta hos barnen som erhöll lustgas (Duchicela, Meltzer & Cunningham, 2017). 

Lustgasen har olika god effekt beroende på typ av procedur. Vid mer smärtsamma procedurer 

såsom svåra reponeringar upplevde en tredjedel av barn i en studie från 2008 svår till måttligt 

svår smärta, varför djupare narkos föreslås vid dessa typer av procedurer. Ett annat alternativ för 

smärtlindring i studien var att kombinera lustgas med intranasala opioidpreparat. I en jämförelse 

mellan lustgas eller kombinationen av Ketamin och Midazolam framkom att läkemedlens effekter 

var likvärdiga mot varandra (Babl, Oakley, Puspitadewi & Sharwood, 2008). 

 

Barns perspektiv på smärta och smärtlindring 
Det finns forskning som tyder på ett samband mellan smärta och rädsla (Lima et al., 2018; Noel, 

McMurtry, Chambers & McGrath, 2010). Enligt en studie från 2010 påverkas barns perspektiv på 

smärta i samband med procedurer av tidigare erfarenheter. I studien undersöktes barn som 

genomgått venösa provtagningar i avseende smärta och rädsla. I anslutning till provtagningen 

fick barnen skatta sin smärta och ungefär två veckor senare intervjuades barnen kring deras 
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minnen av hur proceduren upplevts. Barnen som uppmätt hög nivå av smärta i direkt anslutning 

till proceduren tenderade att skatta högre upplevd rädsla kring proceduren i efterhand än dem 

som uppmätt lägre nivå av smärta (Noel, McMurtry, Chambers & McGrath, 2010). När 

sjuksköterskors uppfattningar om barns smärtupplevelser undersökts framkom dock att 68 

procent av sjuksköterskorna som deltog i studien hade uppfattningen att upprepade smärtsamma 

procedurer ledde till att barn fick ökad smärttålighet snarare än ökad rädsla (Nimbalkar, Dongara, 

Ganjiwale & Nimbalkar, 2013). I en studie har barns upplevelser av smärtlindring på 

akutmottagning undersökts. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 19 barn i åldrarna 

sex till 12 år med fokus på barnens tillfredsställelse och deras missnöje i förhållande till den 

smärtlindring de fick. Resultaten från studien visade att en viktig komponent i barnens 

tillfredsställelse låg i hur snabbt de fick tillgång till smärtlindring. När smärtlindringen inte 

administrerades tillräckligt snabbt eller gav effekt direkt upplevdes missnöje hos barnen (Lima et 

al., 2018) detta stöds även i Weingarten, Kircher, Drendel, Newton och Ali (2014) som 

genomfört en enkätstudie på en akutmottagning för barn med liknande resultat. 

 

Hantering av barns känslor kring smärta 
Det är viktigt att barn får hjälp att hantera sina rädslor, tankar och oro som uppkommer i samband 

med smärta. Inför smärtsamma procedurer bör fokus läggas på att informera barnet om vad som 

kommer ske. Förklara hur proceduren går till, få barnet att känna sig lugnt och försöka 

normalisera situationen. En realistisk syn på smärtupplevelsen behöver förmedlas, att ljuga och 

säga att en procedur som medför smärta är smärtfri riskerar att skada barnets förtroende. Att 

underlätta barnets känsla av kontroll i situationen och låta föräldrar vara närvarande vid 

proceduren är faktorer som underlättar hanteringen av smärta (Astrid Lindgrens Barnsjukhus & 

Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). Forskning har visat att förberedelser som anpassats efter 

barnets mognad och ålder kan vara till nytta inför smärtsamma procedurer. Förebilder, rollspel, 

sagor och lek är några alternativ som kan hjälpa barnet inför proceduren (Jaaniste, Hayes & Von 

Baeyer, 2007). Användandet av visuella hjälpmedel inför procedurer som förklarar de olika 

stegen och vad som kommer ske har visat sig ha god effekt för att minska oro inför smärtsamma 

procedurer (Vantaa Benjaminsson, Thunberg & Nilsson, 2015).  

 

Vid en studie med fokus på sjuksköterskors upplevelser av smärtsamma procedurer inom 

barnsjukvården har resultaten visat att bemötandet av barnet är essentiellt. Bemötandet beskrevs 

behöva anpassas utifrån ålder, mognad och erfarenhet för att nå fram till barnet. Det innebär att 

anpassning behöver ske utifrån varje enskild individ och handlar om att tolka vad barnet uttrycker 

genom att läsa av bland annat kroppsspråk. Relationen kan utvecklas genom att föra samtal som 

bjuder in till lek. För att undvika fasthållning krävs en finkänslighet vilket även ger barnet en 

bättre helhetsupplevelse av vården. Sjuksköterskans uppgift är att agera som barnets advokat och 

därmed vara lyhörd. I studien uttryckte sjuksköterskor en frustration över att behöva övertala 

eller utföra procedurer mot barnets vilja. Denna frustration underlättades av att försöka förstå 

rädslan bakom och hjälpa barnet att övervinna den (Karlsson, Rydström, Enskär & Englund, 

2014). När personalen kommunicerar med barnen med ett språk på barnens nivå och visar sig 

lugna och uppmärksamma associeras detta med högre grad av tillfredsställelse för barnen (Lima 

et al., 2018). När sjuksköterskan kommunicerar med barnet genom visad respekt skapas en god 

vårdrelation och ett förtroende uppstår. Vilket kan ses som viktiga faktorer för att optimera 

barnets smärtlindring (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär, 2008). Att få barnet att känna sig 

tryggt inför det som ska ske ökar chansen för att proceduren faktiskt genomförs. Det kan liknas 
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med en triangel, den större och mer tidskrävande delen innefattar planering och utgör grunden för 

hela momentet. Triangelns topp utgör själva utförandet av proceduren. Triangeln förtydligar 

planeringens omfattning i jämförelse med utförandet (Läkemedelsverket, 2014).  

 

Att distrahera barn från smärta genom att hjälpa barnet att fokusera på någonting utanför 

smärtupplevelsen, exempelvis genom att berätta en saga (eg. guided imagery) kan upplevelsen av 

smärtan dämpas (Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). I en 

översikt om smärtlindring för barn tas en aspekt om barns förväntningar upp, det beskrivs att barn 

riskerar vara oförberedda på den berusande effekten av lustgas och kan uppleva detta som 

obehagligt. Det är därför viktigt att förbereda barnet och använda sig av metoder som exempelvis 

berättelser eller guidad sagovärld för att införliva sensationerna till att uppfattas som icke-hotfulla 

(Roback, Carlson, Babl & Kennedy, 2016). Distraktion har kunnat genomföras även med hjälp av 

sjukhusclowner i samband med lustgasadministrering. Detta har undersökts hos barn i behov av 

injektioner med intraartikulära kortikosteroider. Smärta värderades med hjälp av Visual analog 

pain scale (eg. Visuell analog smärtskala) och hjärtfrekvens övervakades för att registrera 

fysiologiska smärtsvar. Studiens resultat visade att interaktion med sjukhusclown i samband med 

lustgas under proceduren minskade smärta (Weintraub, Hanuka,Rothschild & Uziel, 2014). Detta 

har även undersökts utan lustgasens inverkan alltså med enbart sjukhusclowner som distraktion. 

Fyrtio barn intagna på en akutmottagning i behov av smärtsamma procedurer inkluderades i 

studien för att undersöka oro och smärta. Barnen randomiserades till två grupper varav den ena 

gruppen hade sjukhusclowner närvarande vid procedurens genomförande. Smärta och oro 

bedömdes utifrån bedömningsskalor utformade särskilt för barn. Studiens resultat visar att barnen 

som haft sjukhusclowner närvarande under proceduren uppvisade signifikant lägre nivåer av oro 

än kontrollgruppen. Smärtan som uppmätts hos barnen skilde sig dock ej mellan grupperna 

(Felluga et al., 2016).   

  

Hälsoeffekter hos personal som blir exponerade för lustgas  
Flertalet studier som genomförts innan millennieskiftet har kunnat påvisa negativa hälsoeffekter 

för sjukvårdspersonal som exponeras för lustgas regelbundet. Bland dessa hälsoeffekter nämns 

bland annat påverkad fertilitet, risk för medfödda anomalier hos foster, spontana aborter och låg 

födelsevikt hos foster (Amess, Rees, Burman, Nancekievill & Mollin, 1978; Axelsson & 

Rylander, 1982; Crawford & Lewis, 1986; Guirguis, Pelmear, Roy & Wong, 1990; Johnson, 

Buchan & Reif, 1987; Lucchini, Placidi, Toffoletto & Alessio, 1996; McDonald et al, 1988; 

Rosenberg & Vänttinen, 1978). Även påverkan på nervsystemet, minskad densitet av benmärg på 

grund av minskade nivåer av B12 har undersökts (Saurel-Cubizolles, Hays & Estryn-Behar, 

1994). Negativa hälsoeffekter som exempelvis huvudvärk, slöhet och irritabilitet har också 

beskrivits i tidig forskning (Baird, 1992; Cohen et al., 1980). 

  

Studier genomförda efter millennieskiftet har undersökt hälsoeffekterna efter yrkesmässig 

exponering för lustgas på nytt och en del nya slutsatser har kunnat dras. I en retrospektiv 

kohortstudie har medfödda anomalier hos barn till sjukvårdspersonal som exponerats för 

anestesigaser undersökts. Bland de berörda anestesigaserna innefattades lustgas. Exponeringsnivå 

värderas i studien och studiens resultat pekar på att högre grad av utsatthet skulle kunna ha ett 

samband med risk för medfödda anomalier. Ett orsakssamband kan dock inte fastställas men 

resultaten tyder på att en exponerings och svarsverkan kan finnas (Teschke et al., 2011).  
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I en meta-analys av tidigare forskning på området har relationen mellan anestesigaser och 

missfall stärkts men på grund av metodologiska brister i en del av de granskade artiklarna kan 

inte sambandet fastställas helt (Quansah, Jouni & Jaakkola, 2010). Operationspersonal som 

exponeras för anestesigaser och samtidigt varit gravida har undersökts i avseende homocystein, 

vitamin B12, antikardiolipin och antiphospholipid-nivåer och samband med negativa 

graviditetsutfall. Nivåerna av dessa parametrar uppmättes vara normala trots exponering och 

ingen ökad risk för missfall kunde påvisas (Uzun, et al., 2014). Det kan behövas mer forskning 

inom området. 

  

Det finns behov av att göra longitudinella studier för att bedöma tillfälliga och kroniska effekter 

av lustgasexponering enligt Krajewski et al. (2007). I studien framkommer det att överdriven och 

upprepad konsumtion av lustgas är associerat med förändringar av vitamin B12:s metaboliska 

status och att detta är starkt kopplat till exponeringsnivån av lustgasen (Krajewski et al., 2007). 

Det finns forskning som tyder på att bra ventilation och utrustning för administrering av lustgas 

gör att B12-nivåer hos personal som administrerar lustgas inte påverkas signifikant (Staubli, 

Baumgartner, Sass & Hersberger, 2016). I en studie från 2017 nämns dock att lustgas kan orsaka 

irreversibel avaktivering av vitamin B12-beroende methioninsyntas (Eftimova, Sholjakova, 

Mirakovski & Nadzi-Nikolova, 2017). På grund av inkongruens mellan slutsatserna i flertalet 

studier är det inte möjligt att dra några definitiva slutsatser om hur B12 nivåer påverkas vid 

exponering för lustgas. 

 

För att kunna undersöka lustgasexponeringens effekter på genotoxicitet undersöktes förekomsten 

av polymorfismer på genotyperna GSTT1, GSTM1 och GSTP. Studiens resultat visar att en 

högre förekomst av genetiska avvikelser och tecken på genotoxiskt svar förekommer i högre grad 

hos sjukvårdspersonal som regelbundet exponeras för anestesigaser (Shouroki et al., 2019). Vid 

undersökning av hematologiska förändringar i samband med exponering för lustgas framkom 

subtila förändringar i blodbilden. Påverkan visade sig på att medelvärden för bland annat 

hemoglobin, hematokrit och erytrocyter var signifikant lägre hos dem som exponerats för lustgas. 

Begränsningar och studiens storlek bör tas i beaktning även om studiens författare beskriver att 

de hematologiska förändringarna skulle kunna ha ett samband med exponeringen för lustgas 

(Amiri, Neghab, Shouroki, Yousefinejad & Hassanzadeh, 2018). En styrka i Amiri et al. (2018) 

är att epidemiologiska skillnader tas upp vilket saknats i tidigare studier enligt Warembourg, 

Cordier och Garlantézec (2017). Sambandet mellan exponering för anestesigaser och ökning av 

inflammationssvar har också undersökts. Resultaten visade att viss påverkan kunde identifieras i 

den exponerade gruppen. Det står ännu oklart om denna ökning kan ha några konsekvenser för 

sjukvårdspersonalens hälsa (Chaoul et al., 2015). 

 

En studie har gjorts med fokus på upplevda hälsoeffekter för sjukvårdspersonal som exponeras 

för lustgas. I studien rapporterade personal upplevda hälsoeffekter vid exponering för lustgas 

över en åtta-timmars-period. I studien fanns även en kontrollgrupp som under samma tidsperiod 

fick rapportera upplevda hälsoeffekter vilket möjliggjorde jämförelse mellan grupperna. 

Signifikant skillnad mellan grupperna framkom och påvisade högre rapportering av huvudvärk, 

yrsel, illamående, eufori och takykardi i gruppen som exponerats för lustgas (Eftimova, 

Sholjakova, Mirakovski & Nadzi-Nikolova, 2017). I motsats till dessa fynd identifierades inga 

tydliga symtom på lustgasintoxikation i den exponerade gruppen i Krajewski et al. (2007). 

Varken förekomst av huvudvärk, sömnighet, illamående, kräkningar, eller parestesi identifierades 

i studien. 
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Behov av vidare forskning  
Attityder och kunskap om smärtlindring har undersökts i flera studier. Barnmorskors perspektiv 

på lustgasanvändning till födande har studerats och där framkommer att 96 procent av de 

inkluderade barnmorskorna var nöjda med smärtlindringsmetoden och sannolikt skulle använda 

den igen i framtiden (Dammer et al., 2014). I en annan studie har läkares och sjuksköterskors 

attityder till lustgas som smärtlindring vid omläggningar av brännskador för barn studerats. Här 

framkommer flera positiva aspekter av lustgasanvändning i detta syfte men det efterfrågas mer 

forskning på området (Wang, Li, Zhou & Zhao, 2015). I en litteraturöversikt från 2018 har 

studier om pediatrisk smärtlindring och sjuksköterskors perspektiv på smärtlindring av barn 

undersökts. Artiklar med publiceringsdatum från 2000 till och med 2018 granskades och 27 

artiklar inkluderades i översikten. I resultaten tas vanliga smärtlindringsmetoder upp, däribland 

paracetamol och opioidpreparat. Icke-farmakologisk smärtlindring som exempelvis massage tas 

också upp men ingenstans i dessa artiklar undersöks smärtlindring med hjälp av lustgas. Tydliga 

brister i sjuksköterskors förståelse och hantering av barns smärta framkommer. Avsaknad av 

lämplig smärtlindring för barn och begränsad kunskap om smärtläkemedel tas upp som ett 

problem i flera artiklar. I slutsaten i översikten tas behovet av vidare forskning upp. Förslag på 

framtida forskning inom ämnet föreslås vara att identifiera möjligheter och barriärer för att kunna 

uppnå adekvat smärtlindring för barn (Alotaibi, Higgins, Day & Chan, 2018). 

 

Problemformulering 
Lustgas kan användas som komplement vid smärtlindring och sedering i samband med 

smärtsamma procedurer och bedöms som ett säkert läkemedel med få eller milda biverkningar. 

Snabb insättande effekt är viktig för barns tillfredsställelse av smärtlindring, denna egenskap är 

en av de karaktäristiska drag som lustgas har. Sjuksköterskan ställs inför en komplex situation i 

samband med lustgasadministrering då det innebär att ta hänsyn till en rad olika moment före, 

under och efter proceduren. Exempel på dessa moment är bland annat att lustgasen doseras 

utifrån rätt mäng och tid, att sjuksköterskan kommunicerar med barnet genom att distrahera, 

lindra dess oro och smärta utifrån barnets bästa. Att ta hänsyn till föräldrarnas roll vid 

smärtsamma procedurer och ha respekt för de risker som sjuksköterskan utsätter sig för i 

samband med exponering. Lustgasens betydelse i vården har studerats ur ett patient-, hälso- och 

miljöperspektiv. Enligt vår kännedom saknas studier som fokuserat på specialistsjuksköterskans 

upplevelser av lustgasadministrering till barn. Denna information är betydelsefull för att 

identifiera möjligheter eller barriärer för god smärtlindring till barn som efterfrågats i tidigare 

forskning. 

 

SYFTE  

Att undersöka specialistsjuksköterskors och sjuksköterskor under pågående specialistutbildnings 

upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med procedursmärta på 

akutmottagning. 
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METOD  

Ansats/Design  
En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med en induktiv design tillämpades vid genomförandet av 

detta arbete. En kvalitativ studie med en deskriptiv karaktär bedömdes fördelaktig då studiens 

syfte utgick från att undersöka sjuksköterskors upplevelser, något som ansågs passande då 

individers personliga erfarenheter skulle studeras (Lundman & Graneheim, 2017; Polit & Beck, 

2017). Lundman och Graneheim (2017) beskriver att sanningen betraktas genom åskådarens 

ögon. För att samla ett rikt material utifrån sjuksköterskans perspektiv användes strukturerade 

intervjuer med öppna följdfrågor. Studien genomfördes utifrån en induktiv design då analysen 

utgick från det samlade materialet och bearbetades objektivt (Danielsson, 2017).  

 

Urval  
Studien genomfördes på ett medelstort sjukhus i Sverige där författarna i föreliggande arbete 

hade kännedom om att lustgas administrerades i samband med smärtsamma procedurer på dess 

akutmottagning. Denna förkunskap var en utgångspunkt för att identifiera valt problemområde. 

Bekvämlighetsurval tillämpades i denna studie. Detta är en användbar urvalsmetod för kvalitativa 

studier. I bekvämlighetsurval rekryteras deltagarna genom att de själva identifierar sig som 

lämpliga studiedeltagare (Polit & Beck, 2017). Enligt rekommendationer från Polit och Beck 

(2017) skickades information om studien ut till den valda arbetsplatsen till de personer som 

uppfyllde urvalskriterierna.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

Ett inklusionskriterie för studien var att sjuksköterskor hade specialistutbildning eller var under 

pågående utbildning till att bli specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskor och blivande 

specialistsjuksköterskor från alla specialiteter tillfrågades. Sjuksköterskor under pågående 

utbildning inkluderades då författarna i föreliggande arbete utgick från ett förväntat bortfall. Ett 

ytterligare inklusionskriterie var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att arbeta inom 

akutsjukvård för barn samt ha genomfört särskild utbildning för administrering av lustgas till 

barn. Den särskilda utbildningen i lustgasadministrering reglerades lokalt på den valda 

arbetsplatsen. Utbildningen syftade till en hel dags intern utbildning som krävdes för att utföra 

lustgasadministrering på den berörda kliniken. Utbildningen gav kunskap om lustgasens 

farmakodynamik och farmakokinetik samt på vilket sätt detta påverkar patienten. Kursen bestod 

av såväl övningar som teoretisk förankring. Efter avslutad kurs hade deltagarna erhållit kunskap 

om vilka förberedelser som krävs inför- och hur administreringen av lustgas ska genomföras. För 

att undvika eventuella missförstånd på grund att språkförbristningar exkluderades personer som 

inte talade svenska. Ingen hänsyn togs till antal år som verksam sjuksköterska, ålder eller 

könsidentitet i denna studie då detta ej bedömdes vara relevant i förhållande till det studerade 

ämnet. 

Process för rekrytering  

Kontakt togs med verksamhetscheferna på den tänkta arbetsplatsen via telefon, därefter skickades 

ett informationsbrev i enlighet med Sophiahemmets Högskolas riktlinjer för självständigt arbete 

(2019) till verksamhetscheferna för att inhämta godkännande (bilaga A). Efter godkännande från 

verksamhetscheferna fick författarna i föreliggande arbete tillgång till listor på alla 

specialistsjuksköterskor och blivande specialistsjuksköterskor via privat email. Denna lista 
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utgjordes av 18 specialistsjuksköterskor och 13 sjuksköterskor under pågående 

specialistutbildning. Information om studien skickades via arbetsmail till alla 

specialistsjuksköterskor och blivande specialistsjuksköterskor (bilaga B). Information gällande 

studien skickades ut till fler sjuksköterskor än det tänkta behovet relaterat till förväntat bortfall. 

Verksamhetscheferna informerade utan påtryckning om studien i samband med personalens 

morgonmöte. Intressenter som uppfyllde urvalskriterierna kontaktade därefter författarna i 

föreliggande arbete via de angivna mailadresserna eller telefonnumren i informationsbrevet. Vart 

eftersom informanterna visade intresse planerades datum och tid för dem tänka intervjuerna. 

Informanterna valdes till deltagande utifrån turordning, alltså avgjordes deras medverkan utifrån 

hur snabbt de kontaktade författarna i föreliggande arbete. Av de 31 personer som fick 

information om studien var det 15 som visade intresse för deltagande. Författarna i föreliggande 

arbete gjorde bedömningen utifrån angiven tidsram att åtta till tio intervjuer inklusive två 

pilotintervjuer var rimligt i förhållande till studiens storlek vilket även stämmer överens med 

Sophiahemmets Högskolas riktlinjer för självständigt arbete (2019).  

Datainsamling  

Intervjuguide 

En strukturerad intervjuguide framställdes för att kunna leda intervjuer med informanter på ett 

strukturerat sätt. Intervjuguiden utformades med stöd av Polit och Beck (2017) som 

rekommenderar att använda öppna frågor för att undvika ja och nej svar. Till en början bestod 

intervjuguiden av ett 30-tal frågor som på olika sätt berörde ämnet. Därefter bearbetades och 

granskades frågorna utifrån studiens syfte. Flera frågor valdes bort, antingen för att de inte 

svarade an på syftet, uppfattades otydliga eller var för lika. För att få informanter att utveckla och 

fördjupa sina tankar användes en intervjuguide med både inledande- och uppföljningsfrågor 

enligt rekommendationer från Kvale och Brinkmann (2014). Intervjuguiden innehöll två 

inledande frågor följt av åtta mer öppna frågor, med förhoppningen att deltagarna istället skulle 

beskriva och berätta mer djupgående om egna upplevelser (bilaga C). Frågorna i intervjuguiden 

ställdes i samma ordningsföljd (ett till tio) i samtliga intervjuer. Följdfrågorna som ställdes 

varierade beroende på informationen som framkom under de olika intervjuerna.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuer genomfördes med informanter på deras arbetsplats inför att de skulle påbörja ett 

arbetspass. Överlappningstiden mellan passen på arbetsplatsen var avsatt för att kunna genomföra 

möten, hantera områdesansvar och ägna sig åt kompetensutveckling vilket möjliggjorde att 

intervjuerna kunde genomföras under arbetstid. Att intervjurummets dörrar hålls stängda minskar 

risken för avbrott enligt Polit och Beck (2017) varför intervjuerna genomfördes i konferensrum 

med stängd dörr för att undvika avbrott under intervjuns gång. Konferensrummen låg i anslutning 

till arbetsplatsen vilket möjliggjorde att studiedeltagarna enkelt kunde återgå till arbetet efter 

avslutad intervju. Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden och författarna i 

föreliggande arbete försökte anta ett neutralt bemötande av deltagarnas svar för att inte färga 

intervjuernas riktning. Kompletterande följdfrågor ställdes icke-ledande i möjligaste mån enligt 

rekommendationer från Polit och Beck (2017). Exempel på hur följdfrågor formulerades var 

bland annat “Kan du utveckla?” eller “Kan du beskriva på vilket sätt?”.  

 

Båda författarna i föreliggande arbete närvarade vid samtliga intervjuer. En av författarna antog 

en ledande roll i intervjun och följde intervjuguiden medan den andra observerade och ställde 
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följdfrågor vid behov. De två första intervjuerna som genomfördes var pilotintervjuer och 

utfördes för att säkerställa studiens trovärdighet enligt rekommendationer från Gunnarsson och 

Billhult (2017). Pilotintervjuerna inkluderades i studiens resultat då inga stora förändringar av 

intervjuguiden gjordes efter genomförda pilotintervjuer. När tio intervjuer genomförts tackades 

resterande intressenter och informerades om att tillräckligt många intervjuer genomförts utan 

deras deltagande.  

 

Författarna i föreliggande arbete valde att spela in intervjuerna istället för att anteckna under 

tiden för att möjliggöra aktivt lyssnande och minska risken för bias eller färgning av data i 

efterhand. Inspelning som metod för datainsamling i samband med intervjuer rekommenderas av 

Polit och Beck (2017). Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsapparatur. De inspelade 

filerna benämndes “Studiedeltagare 1, Studiedeltagare 2, Studiedeltagare 3 [...]” för att 

intervjuerna skulle avidentifieras direkt. Filerna fanns endast finnas tillgängliga för författarna i 

föreliggande arbete och inga utomstående personer hade tillgång till  

filerna.  

 

Databearbetning  
Direkt efter avslutad intervju kontrollerades inspelningens kvalitet och helheten kontrollerades 

genom att författarna till föreliggande arbete lyssnade på ljudfilerna. I samband med detta fördes 

en muntlig reflektion mellan författarna för att identifiera möjliga förbättringsområden inför 

nästkommande intervju i enlighet med rekommendationer från Polit och Beck (2017). Vidare 

fördes även en reflektiv diskussion mellan författarna i föreliggande arbete efter genomförda 

intervjuer. När intervjuerna var färdiga transkriberades de i sin helhet utifrån en 

transkriberingsmall (bilaga D). Syftet med transkriberingsmallen var att få fram en struktur för att 

kunna återskapa det inspelade materialet utan att förlora dess innebörd i text. Enligt Polit och 

Beck (2017) är det av stor vikt att hålla sig nära materialets ursprung varför en 

transkriberingsmall utformades. Det finns enligt Wibeck (2017) olika principer för vad som bör 

och inte bör transkriberas från ljuddata till färdigt text. Det centrala är att detta bestäms och 

tydligt anges i text innan transkriberingen startas. Genom att exempelvis förtydliga långa pauser 

eller specifika betoningar återskapas intervjusituationen och samtalets nyans återses i den slutliga 

texten. Trots utformning av tydliga riktlinjer för transkriberingen finns risk att tolkningar och 

missuppfattningar uppstår (Danielson, 2017; Wibeck, 2017). Författarna i föreliggande arbete 

transkriberade fem arbeten vardera och jämförde sedan varandras transkriberingar mot de 

inspelade ljudfilerna. I samband med transkribering genomfördes avkodning varvid varje intervju 

numrerades. Ett dokument skapades där varje fråga förtydligades genom fet markering. En 

helhetsbild skapades med hjälp av innehållsanalys, detta genom upprepad läsning av det samlade 

materialet från intervjuerna.  
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Dataanalys  
Manifest innehållsanalys tillämpades vilket innebar att bearbetningen av data genomfördes 

textnära och ordagrann analys av texten genomfördes. Den manifesta metoden användes och 

texten (transkripten) bröts ned i mindre beståndsdelar för att skapa en överblick av textens 

struktur. Detta skedde genom kvantifiering av centrala budskap i texten (transkripten) utan 

djupare tolkning enligt rekommendationer av Graneheim och Lundman (2004). Materialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Under den analytiska fasen valdes meningsbärande 

enheter ut från det transkriberade materialet. Graneheim och Lundman (2004) definierar 

meningsbärande enheter som meningar eller fraser som innehåller relevant information utifrån ett 

syfte eller en frågeställning. För att göra meningsenheterna mer överskådliga kondenserades dem 

vilket innebar att texten reducerades och kortades ned utan att förringa det centrala budskapet och 

ändå behålla innehållet. Den kondenserade meningsbärande enheten syftade till att sammanfatta 

budskapet från de meningsbärande enheterna. Utfyllnadsord togs bort för att lättare få fram det 

väsentliga innehållet. Varje kondenserad meningsbärande enhet tilldelades en kod i syfte att 

identifiera sammanhanget i relation till texten. Koderna hade syftet att tydligt återspegla de 

centrala budskapen i meningsenheterna. Liknande koder grupperades sedan för att skapa 

kategorier och underkategorier. Genom att dela in resultatet i kategorier och underkategorier 

gjordes resultatet mer överskådligt och gemensamma budskap kunde urskiljas. Det är 

kategorierna och underkategorierna som utgör det manifesta innehållet enligt Graneheim och 

Lundman (2004).  

 

Innan fortsatt bearbetning strukturerades en tabell med den fullständiga innehållsanalysen. Inga 

förutbestämda modeller, teorier eller antaganden användes i arbetet och därför analyserades 

materialet med hjälp av induktiv innehållsanalys, exempel på detta redovisas under tabell 1. 

Tabellen användes för att enkelt visa på samband mellan koder och möjliggöra bildandet av 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna i föreliggande arbete genomförde 

samtliga moment i dataanalysen gemensamt. Allt arbete med materialet skedde på en gemensam 

geografisk plats eller via videosamtal för att möjliggöra fortlöpande diskussion ochreflektion. 

  

Tabell 1. Exempel av analytisk process.  

  

 
Meningsbärande enhet 

 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 

 

 
Kod 

 
Kategori 

 
Man, tappar lite fokus man /.../ kan 

inte hålla samma fokus och samma 

berättande för alla barnen så. Man blir 

lite /.../ mentalt trött tycker jag 
 

 
Tappar fokus, kan inte 

hålla samma 

berättande för alla 

barn, blir lite mentalt 

trött 

 
Energikrävande 

 
Utmaningar i 
samband med 

lustgasadministrering 

 
Om det bara kanske är en reponering i 

lustgas… får man en bra /.../ 

smärtlindring så brukar det mesta 

funka /…/ ganska lätt i lustgas. För det 

är oftast en positiv upplevelse. 

 
Får barnet en bra 

smärtlindring är det 

oftast en positiv 

upplevelse 

 
Tillfredsställelse 

 
Lustgasens 

begränsningar och 

möjligheter 



12 

 

 
Jag har gjort vid några tillfällen att 

dom får titta på en film, tillsammans 

men mamma och pappa, att dom får 

ligga /.../ som i famnen när det handlar 

om reponeringar så har man föräldern 

bakom så har man /…/ barnet framför 

och tittar på en film. Sen har jag provat 

några gånger att mamma läser en bok 

eller sådär 

 
Vid några tillfällen har 

barnet fått titta på en 

film eller legat i 

förälderns famn och 

några gånger att har 

föräldern läst en bok. 

 
Verktyg 

 
Sjuksköterskans 

strategier vid 

lustgasadministrering 

Forskningsetiska överväganden  
En projektplan formulerades inför föreliggande arbete som granskades av Sophiahemmets etiska 

råd. Inför genomförandet av studien inhämtades ett rådgivande yttrande om att ingen prövning 

behövdes från det etiska rådet och ett godkännande från verksamhetscheferna inhämtades (bilaga 

A). Samtliga informanter mottog skriftlig information om studien (bilaga B) för att kunna ge 

informerat samtycke till att delta samt tydlig information både skriftligen och muntligt om rätten 

att avstå medverkan (Polit & Beck, 2017). Innan intervjun påbörjades fick deltagarna skriva på 

samtyckesformulär för att säkerställa att informanter givit informerat samtycke till deltagande i 

studien. Deltagarna fick även muntlig information om att deltagandet var helt frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Medvetenhet om risken att informanterna kunde 

känna sig obekväma med att svara på personliga frågor på grund av personliga relationer till 

författarna i föreliggande arbete togs i beaktning vid utformande av frågorna i intervjuguiden 

(Polit & Beck, 2017). 

 

Konfidentialitet garanterades för deltagarna och personuppgifterna som inhämtades hanterades 

enligt General Data Protection Regulation-lagen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Endast 

författarna i föreliggande arbete i denna studie hade tillgång till data inhämtat under studiens 

gång och allt material förstördes vid avslutad studie. Det bedömdes vara tillräckligt många 

personer på arbetsplatsen som uppfyllde urvalskriterierna för att garantera att informanterna inte 

identifierades av kollegor eller chefer i efterhand (Helgesson, 2015). Studien genomfördes i 

enlighet med de fyra etiska principerna för omvårdnadsforskning enligt Northern Nurses 

Federation. Dessa är principen om autonomi, principen om att göra gott, principen att inte skada 

och principen om rättvisa. Några av kraven för att bedriva etisk forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och kravet på deltagarnas säkerhet (Northern Nurses 

Federation, 2003). Författarna i föreliggande arbete antog förhållningssätt för att dessa principer 

skulle följas, bland annat tillhandahölls tydlig information om studien (bilaga B), informerat 

samtycke inhämtades, konfidentialitet garanterades och deltagarnas säkerhet togs i beaktning då 

det togs beslut om avbrytande av studien om något oförutsett lidande eller obehag skulle uppstå. 
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RESULTAT  

Tio intervjuer genomfördes, nio kvinnor deltog och en man vilket innebär att kvinnor var 

överrepresenterade. Det fanns en spridning både på ålder och arbetslivserfarenhet hos de 

medverkande. Den informant med kortast arbetslivserfarenhet hade arbetat som sjuksköterska i 

tre år och den med längst erfarenhet i 30 år. Hur länge informanterna haft kompetens för och 

administrerat lustgas varierade mellan ett år och sju år. Medellängden för erfarenhet av 

lustgasadministrering var 3,4 år. Alla informanterna hade arbetsvana inom akutsjukvård för barn. 

Specialistutbildningar fanns representerade för akut-, anestesi-, barn- och prehospital inriktning. 

Intervjuernas längd varierade mellan sju och 23 minuter, medellängden för intervjuerna var 14,7 

minuter. Det totala transkriberade materialet motsvarade 54 sidor. Resultatet presenteras utifrån 

tre olika kategorier; Sjuksköterskans strategier vid lustgasadministrering, Utmaningar i samband 

med lustgasadministrering och Lustgasens begränsningar och möjligheter. Vidare presenteras 

resultatet utifrån 11 underkategorier. 

 

Tabell 2. Beskrivning av kategorier samt underkategorier. 

 

Sjuksköterskans strategier vid 

lustgasadministrering 
Utmaningar i samband med 

lustgasadministrering 
 

Lustgasens begränsningar 

och möjligheter 
 

Att anpassa sig efter barnets 

förutsättningar 

Att stå upp för barnets bästa 

Att använda fantasi och distraktion som 

verktyg 

Omständigheternas betydelse 

Teamarbetets betydelse 

Arbetsmiljöns betydelse 

Betydelsen av tydliga riktlinjer 

Trötthet till följd av 

lustgasadministrering 

Känslomässigt engagemang vid 

lustgasadministrering 

Positiva aspekter med lustgas 

 

Sjuksköterskans strategier vid lustgasadministrering 

Att anpassa sig efter barnets förutsättningar 

Anpassning utifrån barnets förutsättningar beskrev samtliga informanter som en viktig del vid 

administrering av lustgas. Skillnader i hur informanterna möter barnen uppgavs bland annat bero 

på ålder. En förförståelse för barnets kognitiva utveckling ansågs viktig för att kunna möta barnet 

på dennes nivå. Att bemöta ett litet barn skiljde sig från att möta en tonåring i bland annat hur 

frågor ställdes. Om gemensamma nämnare eller samtalsämnen identifierades inför 

lustgasadministrering beskrevs detta underlätta kontakten mellan sjuksköterskan och barnet. 

Sammantaget handlar det om att avdramatisera situationen utifrån barnets förutsättningar. 

  

“Det beror på vilken åldersgrupp /.../ om det är en fyraåring gå in och titta vad den tycker 

om innan och prata /…/ sen ska man försöka ladda om och så ska man ta nästa som 

kanske är fjorton och då ska man ställa andra frågor” (5). 
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Särskilda förberedelser inför lustgasadministrering beskrevs av flera informanter. Tydlig 

information om proceduren och hur lustgasen verkar gavs till både barnet och familjen. Ibland 

behövde anpassningar göras genom att involvera föräldrar i processen som exempelvis genom att 

föräldern ligger på britsen bredvid barnet eller för samtalet med barnet. Informanter beskrev att 

lustgasens roll ibland bara varit att stilla rädsla och oro medan andra läkemedel lindrat den 

somatiska smärtan. De beskrevs att det handlat om att hjälpa barnet övervinna rädslan inför 

smärtan snarare än att få bort själva smärtan. Nästan alla informanter uppgav att de brukar 

förbereda barnet genom att visa upp masken och låta barnet klämma, känna och prova att ha den i 

ansiktet innan själva lustgasen ska ges.  

 

“Jag brukar alltid presentera masken innan, så man får klämma och känna på den, så att 

den biten är /…/ förbi redan. Och /.../ instruera att man ska ha den i ansiktet att dem ser 

till att barnet har det innan man är ens i det rummet” (2). 

 

Att stå upp för barnets bästa 

Flera av informanterna beskrev hur de försökte utgå från hur situationen kunde bli bäst för barnet. 

Gällande procedurer där det fanns tvivel kring om proceduren skulle genomföras eller inte 

uttryckte en informant utmaningen i att ta beslut om att avbryta.  

Ett ansvar att läsa av barnets signaler och avbryta om barnet reagerar dåligt eller inte får 

tillräcklig effekt av lustgasen beskrevs av samtliga informanter. Omvårdnad utifrån barnets 

perspektiv togs upp som en viktig aspekt och efterfrågades specifikt av en informant. Även 

betydelsen av att våga säga till om något upplevs olämpligt och vikten av att våga avbryta en 

procedur om nödvändigt togs upp. Samma informant uttryckte att; 

  

“Man är uppmärksam på barnets signaler, känner jag att nej men det här funkar 

inte för barnet, ja då har jag ett ansvar också /…/ att kunna avbryta och försöka och 

säga nej nu gör vi på något annat sätt” (3). 

  

Det beskrevs att en avvägning görs om huruvida lustgasen skulle kunna ge tillräcklig effekt eller 

om starkare sedering och smärtlindring behövs för den aktuella smärtsamma proceduren. I vissa 

fall har informanterna bedömt att lustgasens effekt inte varit tillräckligt för proceduren i fråga och 

då behövt vara den som avbryter proceduren, för att det upplevts olämpligt.  

 

“Det är sådana som jag ialla fall försöker avstyra /…/ när man vill göra för smärtsamma 

saker i lustgas eller /.../ om dom mår dåligt av lustgasen, så då är det ju inte så bra och 

då får man kanske avbryta” (8). 

 

Att använda fantasi och distraktion som verktyg 

Fantasi och distraktion beskrevs som ett viktigt verktyg vid administrering av lustgas till barn. 

Flera informanter berättade om hur sagovärldar kunde användas som avledning under 

proceduren. Vissa berättade sagor medan andra uppmuntrade barnet själv att berätta om något av 

intresse. Informanterna beskrev att sagorna kunde utspelas i allt från filmvärlden, rymden, havet 

och på studsmattor. I vissa fall användes filmer, böcker och musik som avledning och en av 

informanterna berättade att ett barn själv sjungit sina favoritlåtar under hela proceduren. En 



15 

 

annan informant berättade om ett barn som fantiserat om att vara i filmen Frost och hur detta 

hade hjälpt hens oro. 

“Vi hade en frost-berättelse så hon var ju först i Elsa och Annas slott och typ gick in 

i såhära, i deras olika rum och fick beskriva vad hon såg och vi var i olika 

garderober och valde ut klänningar och smycken och vi var inne i ett annat rum /…/ 

det var en egen fantasivärld /…/ sen skulle vi åka pulka med Olof. /.../ hon skulle ha 

olika personer som satt med henne i pulkan som skulle putta och så skulle vi åka och 

så var det sådär; kittlar det i magen? Och asså det var så himla roligt! Och 

föräldrarna satt och typ böla i ett hörn för att dom var, du vet, sådär rörda över hur 

fint det var” (6). 

 

Utmaningar i samband med lustgasadministrering 

Omständigheternas betydelse 

Informanterna ombads berätta om situationer de upplevt vara utmanande och då framkom 

exempel på omständigheter som de upplevde påverkade lustgasadministreringen. Tid på dygnet, 

hur väl förberedd barnet var inför proceduren och barnets tidigare erfarenheter nämndes som 

betydande faktorer av några informanter. En annan viktig faktor som togs upp var anhörigas roll 

under proceduren, det vittnades om att oroliga föräldrar ofta påverkade barnen negativt medan en 

lugn förälder upplevdes påverka situationen positivt. Flera informanter berättade att små barn 

kunde vara en utmaning att administrera lustgas till för att de hade svårare att förstå vad som 

skulle ske eller inte ville ha masken i ansiktet. En informant beskrev; 

  

“Då skulle vi ge lustgas och hon var tre som var precis på gränsen och där var det 

ju väldigt svårt att nå henne. Dels på grund av hennes ålder men också för att man 

inte riktigt kunde förklara /.../ man kunde inte riktigt få med henne” (3). 

  

Vissa andra informanter beskrev istället att äldre barn och tonåringar kunde vara svårare att 

administrera lustgas till eftersom det upplevdes vara svårare att föra en konversation med dem 

eller att tidigare erfarenheter försvårade situationen. En informant beskrev att det var utmanande 

att möta ett barn som tidigare utsatts för smärtsamma procedurer. Upplevelsen var att desto mer 

ett barn varit med om, ju starkare rädsla och därmed svårare att avleda. Den verbala 

kommunikationen togs också upp som en faktor som kunde påverka situationen. Detta kunde 

exempelvis vara vid språkförbistring eller om för många personer i rummet försökte 

kommunicera med barnet samtidigt. Informanterna upplevde det som störande under proceduren 

och att det hade en negativ effekt på barnet. Det beskrevs att hur mycket barnet pratade under 

lustgasadministrering kunde skilja sig från barn till barn och att det inte nödvändigtvis var en 

måttstock för hur framgångsrik proceduren varit. 

 

“Alla gånger är väldigt olika- det finns vissa som pratar jättemycket /…/ vissa som pratar 

jätte-lite och bara för att dom pratar mindre behöver inte för mig betyda att det inte gått 

bra /.../ utan att man ser /…/ till person till person” (9). 
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Teamarbetets betydelse  

Ett återkommande tema som togs upp av flera informanter var vikten av teamarbete i samband 

med lustgasadministrering till barn. Det beskrevs vara betydelsefullt att teamet samlats inför och 

kommit överens om en gemensam bild av hur proceduren ska genomföras. Störande moment som 

att personer kommer och går under pågående procedur eller att alla inte fanns på plats från början 

beskrevs också. Ett problem som togs upp var hierarkin mellan yrkesgrupperna, exempelvis 

utmaningar i kommunikationen mellan nya sjuksköterskor och specialistläkare. Dessa problem 

kunde uppstå till exempel när läkare och sjuksköterska haft olika inställning till proceduren och 

sjuksköterskan tvingats avbryta. Informanterna beskrev också en känsla av ansvar när 

utomstående yrkeskategori gästade teamet under en procedur. Ansvaret beskrevs vara att se till 

att gästen i teamet förstod hur proceduren skulle gå till och att det fanns en gemensam bild av 

lustgasens funktion och egenskaper. 

  

“Då gäller det för mig att se till att den som är gäst, annars ortopeden, får den 

information som den kräver att den ska för att det ska kunna /…/ gå så bra som 

möjligt. Har man inte pratat med dom innan så /.../ Blir det tough, dåligt, haha” (2). 

  

Kunskapsnivån kring lustgas beskrevs vara varierande hos olika yrkeskategorier i teamet. 

Förståelsen för hur lustgasen används till barn kan vara bristande när utomstående yrkesutövare 

blir del av teamet vid en procedur. Flera informanter gav exempel på när ortopeder kommit från 

andra verksamheter och saknat erfarenhet av att arbeta med barn. I samband med dessa 

situationer förekom bland annat förslag om att göra repositioneringar utan lokalbedövning och att 

istället höja lustgaskoncentrationen över den lokalt reglerat godkända nivån. En informant 

beskrev att; 

  

“Nej men vadå det behövs ingen bedövning om ni ger lustgas, höj bara lustgasen 

säger dom /.../ då säger jag att nej jag kan inte höja lustgasen och så jobbar vi inte 

här /.../ utan här jobbar vi utifrån att barnen ska ha både lustgas och /…/ smärtdos” 

(7). 

  

Andra problem som beskrevs kunna uppstå var om exempelvis läkare började prata högt i 

rummet under pågående lustgasadministration. Detta riskerade att störa barnet och uppstod i 

situationer då kunskap om att ljudnivån helst ska vara dämpad saknats. Det beskrivs som en 

utmaning att det kan finnas olika uppfattningar om vilken nivå av sedering som kan förväntas av 

lustgasen. En annan missuppfattning var att lustgasen ger full smärtlindring och att det därför inte 

behövs annan smärtlindring eller lokalbedövning. 

  

“Där tycker jag vi ska vara på det klara, alla, vad det innebär, att det är egentligen 

en distraktion /…/ det är ju ingen djupnarkos, när barnet sover och är totalt 

smärtlindrad /…/ vissa gånger har jag tänkt att, finns det en viss missuppfattning om 

det här eller?” (1). 

 

Arbetsmiljöns betydelse 

Det beskrivs att tempot är högt och att mycket pågår samtidigt på en akutmottagning vilket kan 

påverka lustgasprocedurer. Exempelvis beskrivs en känsla av svängdörrar i rummet om många 

personer kommer och går under pågående procedur. Vikten av att administrera lustgasen under 
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tillräckligt lång tid inför påbörjad procedur påpekades för att optimera situationen för barnet men 

det lyftes också att tidsbrist kan leda till att teamet inte samlas ordentligt innan proceduren och att 

förberedelser inte görs. 

  

“En utmanande grej på en akutmottagning där det pågår väldigt mycket annat så 

kan det va att /.../ man måste göra flera saker samtidigt även i en procedur /…/ det 

kan vara utmanande att stänga av det runt omkring, bara vara med den här 

patienten, det kan vara lite för mycket ibland svängdörr att man måste gå ut och in” 

(4). 

  

Stressade läkare och hög belastning på andra enheter som exempelvis smärtteamet eller operation 

beskrivs kunna påverka att lustgas görs även om indikationerna inte är helt tydliga. En 

tveksamhet kring när det är försvarbart att testa att administrera lustgas beskrevs av informanter 

och att det ibland kändes som att lustgasen användes som ett sätt att slippa planera en 

operationstid snarare än i barnets bästa intresse. Tillgängligheten för lustgas beskrivs bero mycket 

på resurserna som finns på plats. 

 

“Självklart kommer ju tidsaspekten in där, har vi mycket att göra, då kanske vi inte hinner 

förbereda, vi kanske inte hinner förbereda hela teamet över vad vi ska göra /…/ då faller 

ju det där också /.../ så att det här med tid och personalresurser är ju en stor viktigt faktor 

här tror jag” (3). 

 

Betydelsen av tydliga riktlinjer 

Enligt informanterna finns tydliga riktlinjer för användning av lustgas men att det finns en låg 

respekt för lustgasens möjliga risker. Detta visade sig då en informant beskrev att läkare i vissa 

situationer lättvindigt föreslagit lustgas som metod och inte alltid beaktat läkemedlet med 

varsamhet. Det har även funnits tillfällen då riktlinjerna inte följts trots att schemat för rutiner 

funnits lättillgängligt. Riktlinjer som inte följts har exempelvis varit att lustgas administrerats 

trots tydliga kontraindikationer och att detta satt sjuksköterskan i en obekväm sits. Informanter 

har uttryckt en önskan om att återsamlas efter avslutad procedur för att utvärdera och se vad som 

kunde gjorts bättre. Utvärdering efter avslutad procedur ingår enligt en informant i de fastställda 

rutinerna som finns vid procedurer med lustgasadministrering. Avstämningen framhölls som 

särskilt viktigt vid procedurer där barnet uttryckt smärta trots lustgasen, en informant beskrev; 

  

“När det kanske har gjort mer ont än vad det /.../ skulle behövt göra. Då kan man 

/.../ ibland ... fundera över om man ska kalla till en debriefing /.../ en kort /…/ 

sammanfattning, vad kunde vi gjort bättre eftersom det verkade som att han hade 

ont” (1). 

  

Lustgasens begränsningar och möjligheter 

Trötthet till följd av lustgasadministrering 

Beroende på tidsåtgång vid administrering av lustgas vittnade en del informanter om att längre 

procedurer förorsakade fysisk trötthet. Arbetsställningen beskrevs av en informant som statisk 

och flera informanter beskrev att de blev trötta i den arm som höll masken på plats i barnets 
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ansikte. Vissa informanter upplevde att lustgasen påverkade dem och förorsakade yrsel eller 

trötthet vid längre tids exponering eller läckage från masken. Beskrivningen av att bli “trött i 

huvudet” av lustgasadministrering var återkommande men flera påpekade att detta främst var 

kopplat till att behöva hålla starkt fokus under en längre tid. Det uttrycktes en utmaning i att hitta 

ny energi och nya referenspunkter när flera administrationer utfördes i tät följd. En informant 

uttryckte det som att hjärnan jobbade på olika nivåer. Fokus låg på både själva administreringen i 

sig, barnets välmående och de anhöriga samtidigt som det pågick ett tyst meningsutbyte mellan 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Detta beskrevs av flera informanter som energikrävande. 

Flera informanter berättade även att en mental trötthet kunde uppstå av att hela tiden fokusera på 

att hålla kommunikationen aktiv utifrån barnets referenspunkter. 

  

“Man blir ganska trött av en procedur, för mig tror jag inte att det har med 

lustgasen i sig att göra att jag blir påverkad av den /…/ att vara med en patient 

under en längre tid /.../ man måste hålla en konversation, man måste hålla koll” (4). 

  

Känslomässigt engagemang vid lustgasadministrering 

Hur informanterna kände sig efter avslutad lustgas beskrevs vara väldigt starkt kopplat till 

procedurens utgång. I de fall då lustgasen haft god effekt och proceduren kunnat genomföras 

framgångsrikt beskrev alla informanterna en känsla av tillfredsställelse efter avslutad lustgas. En 

informant beskrev att skratt smittar och att det ledde till en upprymdhet och glädje inombords. En 

annan informant uttryckte att stämningen efter den lyckade proceduren följde med resten av 

passet. Det samma gäller vid tillfällen då lustgasadministreringen gått mindre bra. Besvikelse och 

att det känns tråkigt beskrevs av flera informanter som dominerande känslor när lustgasen ej givit 

avsedd effekt eller proceduren tvingats att avbrytas. Om barnet haft en dålig upplevelse av 

proceduren framkom det även att teamkänslan påverkats negativt enligt en informant. En annan 

informant beskrev även att den gemensamma erfarenheten av proceduren delades mellan patient 

och utövare. Känslan som barnet tycktes uppleva blev ens egna, oavsett om proceduren gått bra 

eller inte. 

 

“Har dom ju en väldigt positiv upplevelse av lustgasen /.../ Då känner man sig själv nöjd 

/…/ skratt smittar alltid så skrattas det mycket då blir man ju också ganska upprymd och 

glad på insidan” (6). 

 

Positiva aspekter med lustgas 

Samtliga informanter uttryckte en eller flera positiva aspekter som de associerade med att 

administrera lustgas till barn. Exempelvis nämndes upplevelsen av att göra någonting bra för 

barnet och tillfredsställelsen av att kunna lindra rädsla och oro även vid små procedurer.  

Det uttrycktes en önskan om att använda lustgas vid fler procedurer även om det framkom en 

upplevelse av att redan vara rätt kreativa kring möjliga användningsområden. 

  

“Jag tycker att den borde användas mer, än vad den gör/…/ i flera olika 

sammanhang /…/ nu ger vi /.../ det nästan bara vid reponeringar /.../ jag tycker att 

man ska använda det vid omläggningar, vid brännskador /…/  om det är något barn 

som är jätte stickrädd” (8). 
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Informanterna nämnde några av procedurerna som lustgasen i dagsläget används vid, dessa var 

bland annat nålsättning, provtagning, repositionering av frakturer, suturering, omläggningar av 

brännskador, katetersättning och sårtvätt. En informant uttryckte även att ju mer vana personalen 

fick kring lustgas användningen desto fler användningsområden bidrog det till. En informant 

efterfrågade utvidgad lustgaskompetens på avdelningarna inom sjukhuset. Det uttrycktes en 

önskan om att kunna hjälpa de barn med särskilt svåra diagnoser. Förslagsvis kunde det enligt 

informanten handla om onkolog- och neurologpatienter som ofta ställs inför flera- och långvariga 

sjukhusvistelser. Lustgasen kunde fungera som ett hjälpmedel för att minska smärta och oro 

enligt informanten. Även andra lättare åkommor beskrevs kunna underlättas med hjälp av lustgas. 

 

“Det händer ju att det kommer barn som dom inte har lyckats vaccinerats /…/ eller dom 

kanske /…/ inte /…/lyckats ta prover på dom för att dom är så stickrädda, då kör vi dom 

här i lustgas och då får dom både vaccination och prover tagna” (7). 

 

DISKUSSION 

I resultatet framkom en rad omständigheter som påverkade informanternas upplevelser av 

lustgasadministrering till barn. Arbetsmiljö, riktlinjer och teamarbetet beskrevs kunna påverka 

procedurens genomförande både positivt och negativt. Behovet av att anpassa sig efter barnets 

förutsättningar och det känslomässiga engagemang som beskrevs kunde föranleda trötthet enligt 

informanterna. Trots att informanterna beskrev en del utmaningar kring administrering av lustgas 

till barn framkom övervägande positiva upplevelser och en generell önskan om ökad användning 

av lustgas till barn uttrycktes av samtliga informanter. 

Resultatdiskussion 
Resultatet tyder på att informanternas personliga egenskaper är en viktig faktor i samband med 

lustgasadministrering till barn. Informanternas förmåga att anpassa sig efter barnets ålder och 

kognitiva utveckling har framträtt som betydelsefullt vilket även stöds av tidigare forskning 

(Karlsson, Rydström, Enskär & Englund, 2014). Tillvägagångssättet för lustgasadministreringen 

skiljde sig mellan informanter. En del administrerade lustgasen som vilket annat läkemedel som 

helst medan andra använde sig av berättande och fantasi för att nå fram och skapa en relation till 

barnet. Andra informanter använde sig av föräldrarnas närvaro och involverade dem i samtalet 

med barnet under pågående lustgasadministrering. Förmågan att använda fantasi och berättande 

är ingenting som lärs ut i den särskilda utbildningen för lustgasadministrering utan är någonting 

som sjuksköterskan själv applicerar. Därmed kan det finnas stora skillnader i tillvägagångssätt. 

Vilket tillvägagångssätt som är rätt eller fel är svårt att dra några slutsatser om men användandet 

av fantasi, sagor och rollspel i samspelet med barnet har framträtt som betydelsefullt i tidigare 

forskning (Roback, Carlson, Babl & Kennedy, 2016).  Förmågan att använda sig av fantasi och 

lek skulle kunna påverkas av flera bakomliggande anledningar. Bland annat skulle denna förmåga 

kunna påverkas av tidigare erfarenheter, huruvida informanterna har egna barn eller personliga 

egenskaper hos den som administrerar lustgas exempelvis. 

 

Ett centralt tema som framkom i resultatet var teamarbetets betydelse i samband med 

lustgasadministrering till barn. Ett team är enligt Sandberg (2012) en grupp som har ett 

gemensamt ansvar gentemot en verksamhet och som genom kommunikation med varandra 
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strävar mot att uppnå ett gemensamt mål. I vården innebär teamarbete ett samarbete mellan 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, patienter och anhöriga.  

 

Ett välfungerat teamarbete bygger på en god kommunikation mellan samtliga parter och en 

gemensam målsättning (Lindh & Sahlqvist, 2012). Teamarbete och patientsäker vård är starkt 

förknippade med varandra (Manser, 2009). I ett välfungerande team besitter de olika personerna i 

teamet olika kompetenser och när samarbetet fungerar särskilt väl kan en synergieffekt uppstå. 

Denna synergieffekt uppstår när alla parter samverkar och de olika kompetenserna slås samman 

på ett sätt som gör att hela teamets samlade kompetens riktas för att uppnå målet framför dem 

(Sandberg, 2012). När hela teamet är involverade och allas perspektiv värderas i beslutsfattandet 

kring patientens vård fungerar teamets arbete som bäst (Eddy, Jordan & Stephenson, 2016). 

Sjuksköterskans ansvar i teamet är att kommunicera på ett respektfullt och lyhört sätt, att ge 

konstruktiv återkoppling och att ta till vara på andras kompetens och kunskap, detta bidrar till ett 

välfungerande teamarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Tavernier et al., 2018).  

 

Ett ansvarstagande utifrån barnets bästa och en skyldighet att säga ifrån om lustgasen inte 

upplevdes ha tillräcklig effekt beskrevs av flera informanter. Detta innebar att sjuksköterskan tog 

på sig ansvaret att vara den i teamet som avbröt procedurerna i flera fall. En känsla av ansvar togs 

även upp vid de tillfällen då utomstående yrkeskategorier tillfälligt blivit del av teamet. I dessa 

fall låg ansvaret i att se till att kommunikationen med den utomstående parten fungerade adekvat. 

I flera fall beskrev informanter hur kommunikationen med exempelvis ortopeder varit bristande 

och hur detta påverkat de smärtsamma procedurerna negativt. Detta stöds av Tavernier et al. 

(2018) vars resultat tyder på att relationen mellan olika yrkesgrupper och bildandet av negativa 

kommunikationsmönster dem emellan leder till negativ påverkan vid smärtstillande behandling.  

 

I samband med beskrivningar av teamarbetet togs också flera perspektiv om kunskapsnivåer upp 

av informanterna. Upplevelserna hos informanterna var att andra yrkeskategorier i flera fall 

saknade kunskap om lustgasens verkan och funktion vid smärtsamma procedurer hos barn. Det 

beskrevs hur denna bristande kunskap riskerade att ge negativa effekter för barnet och att det var 

sjuksköterskans ansvar att säga ifrån. Ett av de beskrivna exempel på bristande kunskap var när 

en ortoped önskade att endast höja koncentrationen av lustgasen istället för att administrera annan 

smärtlindring. Att höja lustgasens koncentration har visat sig medföra högre frekvens av 

biverkningar (Furuya et. al, 2009). Utöver detta bryter detta mot de lokala riktlinjer som finns 

inom kliniken. Informanternas önskan om tydliga riktlinjer kan därmed ses som värdefullt ur 

flera perspektiv, inte minst för patientsäkerhetens skull. I en satsning på ett sjukhus i New York 

utvecklades ett program för att standardisera rutinerna kring smärtsamma procedurer för barn. 

Programmet benämndes LEAPP som en akronym för Listen (lyssna), Evaluate (bedöm), 

Anticipate (förutspå), Plan (planera) och Proceed (genomför). I artikeln Look before your LEAPP 

presenteras hur programmet införts och vilka effekter detta medfört ur både personal- och 

patientperspektiv. Det framkommer att tydliga riktlinjer skapar goda förutsättningar för 

teamarbete vilket i sin tur leder till minskat lidande för patienterna (Botash et al., 2013). 

Tavernier et al. (2018) nämner också betydelsen av tydliga riktlinjer vid smärtlindring och hur 

standardiserade processer kan underlätta möjligheterna till god smärtstillande behandling. 

Informanterna i föreliggande arbete uttryckte att tydliga riktlinjer upplevdes optimera teamarbetet 

och utfallet vid procedurerna.  
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Flera andra omständigheter som kunde tänkas påverka lustgasadministrering identifierades i 

föreliggande arbete. Exempelvis stress och tidsbrist påverkade hur väl riktlinjerna för 

lustgasadministrering på enheten följdes enligt informanterna. Sambandet mellan 

arbetsbelastning och patientsäkerhet har undersökts och kunnat påvisas (Sturm et al., 2019).  

Upplevs arbetsbelastningen för hög kan detta potentiellt sett riskera patientsäkerheten och 

påverka patientutfall negativt (Sturm et al., 2019). Hög arbetsbelastning och tidsbrist identifieras 

dessutom som hindrande faktorer för att uppnå god smärtstillande behandling i Tavernier et al. 

(2018).  

 

Kopplingen mellan hur tidigare erfarenheter påverkar smärtupplevelser och rädsla hos barn har 

konstaterats i flera studier (Lima et al., 2018; Noel, McMurtry, Chambers & McGrath, 2010). 

Informanterna tog upp tidigare erfarenheter som en av de omständigheter som påverkade 

lustgasadministreringen. Utifrån tidigare erfarenheter kan olika typer av förberedelser behöva 

göras inför lustgasadministreringen. För vissa barn räcker det kanske att visa masken medan 

andra barn behöver längre och mer djupgående förberedelser. Behovet av individanpassade 

förberedelser stöds i flertalet tidigare studier (Jaaniste, Hayes & Von Baeyer, 2007; Roback, 

Carlson, Babl & Kennedy, 2016; Vantaa Benjaminsson, Thunberg & Nilsson, 2015). Enligt 

informanterna kan förberedelserna även behöva riktas till föräldrarna eller familjemedlemmarna 

som är med vid procedurerna. Oroliga familjemedlemmar upplevdes kunna påverka situationen 

negativt vilket pekar på att dem också kan behöva förberedas inför proceduren. Möjligheterna att 

inkludera förberedelser för barn och familjemedlemmar i riktlinjerna för lustgasadministrering 

kan vara av värde. 

 

En känsla av trötthet efter avslutad lustgasadministrering beskrevs av flera informanter. Hur 

denna trötthet påverkade informanterna i sitt fortsatta arbete kan diskuteras. I en studie om hur 

trötthet påverkar beslutsfattande för intensivvårdssjuksköterskor framkom flera beskrivningar 

som påvisar att trötthet påverkar patientsäkerheten negativt. I studien framkom försämrad 

förmåga att fatta beslut och kommunicera inom teamet på ett respektfullt sätt. Vidare beskrevs 

även att förmågan att agera och advocera utifrån patientens bästa försämrades vid trötthet 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2014). Hur tröttheten påverkade informanterna i föreliggande arbete 

framkom ej djupare under de genomförda intervjuerna men utgör ännu ett område som skulle 

kunna vara värdefullt att undersöka. Lustgasens möjliga hälsoeffekter har inte heller tagits upp av 

informanter vilket kan bero på hur frågorna ställts under intervjuerna. Frågor ställdes om hur 

informanter känt sig efter avslutad lustgasadministrering vilket genererat svar om känslomässigt 

engagemang och trötthet men inte fysisk påverkan. Hade frågorna formulerats på ett mer 

specifikt sätt för att undersöka upplevelserna av fysisk påverkan är det möjligt att mer 

information och fler perspektiv lyfts. Ingenting i resultaten berör informanternas åsikter om 

lustgasens miljöpåverkan eller behovet av effektiva ventilationssystem. Att dessa aspekter ej 

tagits upp kan bero på att frågorna i intervjuguiden inte berört dessa ämnen specifikt.  

 

Informanterna gav exempel på möjliga användningsområden för lustgas och uttryckte i vissa fall 

frustration över att det inte används inom fler områden och på andra kliniker. Det finns stöd för 

att lustgas är ett bra läkemedel för smärtlindring av barn (Baum, Willschke & Marciniak, 2012; 

Ekbom, Jakobsson & Marcus, 2005; Heinrich, Menzel, Hoffmann, Berger & Schweinitz, 2015; 

Zier & Liu, 2011). Utöver att använda lustgasen tillsammans med traditionella läkemedel som 

paracetamol och ibuprofen nämnde informanterna även fördelen med att kombinera lustgasen 
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med starkare läkemedel som opioider. Kombinationen av lustgas med intranasala opioider har 

beskrivits som effektivt i Babl, Oakley, Puspitadewi och Sharwood (2008).  

 

Metoddiskussion  

Ansats/design 

Studiens syfte var att beskriva specialistsjuksköterskors och blivande specialistsjuksköterskors 

upplevelser vilket gjorde att en kvalitativ ansats med strukturerade intervjuer bedömdes som 

lämplig metod. En kvantitativ ansats med exempelvis enkät-insamlingar bedömdes ej kunna 

uppnå ett lika nyanserat resultat och värdefull information riskerat att gå förlorat. Dessa 

avvägningar och bedömningar gjordes med stöd av Polit och Beck (2017). Den deskriptiva 

karaktären i studien var ändamålsenlig för att få fram resultatet. I föreliggande arbete ger 

resultatet information om informanternas upplevelser av lustgasadministrering till barn och svarar 

därmed på syftet, detta tyder på att den valda metoden varit lämplig utifrån studiens syfte enligt 

Graneheim och Lundman (2004). I en kvalitativ studie kan antalet informanter vara färre än i en 

kvantitativ studie och ändå svara på syftet (Polit & Beck, 2017). Inför en kvalitativ studie finns 

inget fastställt korrekt antal informanter enligt Kvale och Brinkman (2009), snarare avgörs antalet 

informanter av när studiens syfte besvaras eller datamättnad uppnås. I föreliggande arbete 

intervjuades totalt tio informanter enligt rekommendation från Sophiahemmets högskola (2019). 

Det går inte säkert att säga om fler intervjuer gett ny information och påverkat resultatet, däremot 

upplevdes datamängden som delgetts av informanterna tillräckligt och hanterbart utifrån arbetets 

tidsram och storlek.  

Urval 

Att använda bekvämlighetsurval istället för exempelvis strategiskt urval kan ha medfört att viktig 

kunskap gått förlorad. För att svara på syftet i föreliggande arbete ansågs inte kön eller ålder ha 

betydelse, vilket stärker valet av urvalsmetod. Ingen hänsyn togs till antal yrkesverksamma år i 

inklusionskriterierna men informanterna visade sig ha en spridning i yrkesverksamma år ändå. 

Hur länge informanterna haft kompetens för och administrerat lustgas efterfrågades men inga 

jämförelser har gjorts utifrån dessa parametrar. Spridningen i erfarenhet stödjer studiens 

trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket innebär att även om spridningen skett 

oavsiktligt så gynnar det studiens trovärdighet. Det ämnades inte göra någon jämförelse mellan 

hur personer i olika åldrar eller personer av olika kön upplevde lustgasadministrering. Däremot 

var åldersspridningen tillfredsställande då den återspeglar den aktuella blandningen mellan unga 

och mer erfarna sjuksköterskor inom vården. Informanterna inkluderades utifrån hur snabbt de 

kontaktade författarna i föreliggande arbete. Inklusionen skedde därmed helt i turordning och 

inga andra parametrar togs i beaktning när informanterna valdes ut till att deltaga. När tio 

informanter inkluderats och intervjuer genomförts tackades resterande intressenter och 

informerades om att deras deltagande ej behövdes. Beslutet att inkludera specialistsjuksköterskor 

och blivande specialistsjuksköterskor baserades på en uppfattning om att yrkesverksamma med 

högre utbildning kunde bidra med rikare information än grundutbildade sjuksköterskor. Denna 

uppfattning är dock ej förankrad i någon evidens utan baseras helt på uppfattningarna hos 

författarna i föreliggande arbete.  
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Datainsamling 

Studien genomfördes på ett medelstort sjukhus i Sverige. Fördelen med att genomföra samtliga 

intervjuer på samma sjukhus var att alla informanterna arbetade utifrån samma rutiner. Enligt 

Kristensson (2014) kan detta leda till lägre trovärdighet för studien, då jämförelser mellan olika 

verksamheter går förlorade. Vidare forskning skulle med fördel därför inkludera flera sjukhus för 

att möjliggöra jämförelser mellan användandet av lustgas inom olika verksamheter. Genom att 

inkludera flera olika verksamheter finns möjlighet att identifiera likheter och skillnader i 

användandet av lustgasen. Denna information skulle kunna vara av betydelse vid utformandet av 

riktlinjer för lustgasadministrering för barn vid procedurrelaterad smärta. Informanterna 

kontaktades angående studien via sin arbetsmail och informerades om studien av chefer i 

samband med uppstartsmöten vid arbetspass. Det finns begränsningar i detta förfarande då 

personer som ej kontrollerat sin arbetsmail eller ej varit närvarande vid uppstartsmöten kan ha 

missat informationen och därmed gått förlorade som intressenter. Maktpositionen av den som 

framför förfrågan om deltagande gentemot den som tillfrågas behöver tas i beaktning (Polit & 

Beck, 2017). Att cheferna framförde information om studien kan ha betydelse för att 

informanterna möjligen kan ha känt sig pressade att delta. Detta aktualiserade ytterligare behovet 

av ett tydligt informerat samtycke innan deltagande i studien.  

 

Strukturerade intervjuer genomfördes och en intervjuguide användes som stöd för att föra 

samtalet framåt. Intervjuguiden sågs som ett stöd då författarna i föreliggande arbete hade 

begränsad erfarenhet av att intervjua. Vid ovana rekommenderas detta val av metod av Polit och 

Beck (2017). Intervjuer ger informanterna frihet att berätta fritt utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser (Kvale & Brinkman, 2014). Under intervjuerna som genomfördes i detta arbete 

följdes intervjuguiden på ett strukturerat sätt och frågorna ställdes i samma ordningsföljd i 

samtliga intervjuer. Två frågor i intervjuguiden tycktes förvirra informanterna och uppfattades 

snarlika, dessa var fråga fyra och fem (bilaga C). Detta hade inte tidigare upptäckts av författarna 

i föreliggande arbete. Likheten i dessa frågor resulterade i upprepningar och att svar 

uteblev. Följdfrågorna kunde anpassas efter vad informanterna berättade. Om personen som 

intervjuar har kännedom om området som ska studeras kan det underlätta samtalets gång och 

valet av följdfrågor. Samspelet mellan informant och intervjuare kan därmed berika kunskapen 

vid en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkman, 2014). Båda författarna i föreliggande arbete 

deltog vid samtliga intervjuer och den ena författaren antog en mer ledande roll medan den andra 

antog en mer passiv och lyssnande roll vilket enligt Trost (2012) möjliggör ett naturligt samtal. 

Det kan dock uppstå en maktförskjutning om två personer intervjuar en informant men risk att 

informanten känner sig underlägsen.  

Databearbetning 

Beslutet att spela in intervjuerna istället för att anteckna gjordes med stöd av rekommendationer 

från Polit och Beck (2017). Möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna igenom ljudfilerna 

upprepade gånger underlättade vid transkribering och minskade risken att viktig information 

skulle gå förlorad (Trost, 2012). Ljudinspelning i samband med intervjuer kan dock göra 

intervjudeltagare obekväma (Polit & Beck, 2017). För att inspelningsapparaturen inte skulle 

uppta för mycket uppmärksamhet placerades den på bordet mellan författarna och informanterna 

och inspelningen startades direkt i samband med att informanten välkomnades till rummet. För 

att markera tydligt när intervjun faktiskt startat användes en förutbestämd fras “Då startar vi 

intervjun” och det inspelade materialet dessförinnan raderades. 
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Dataanalys 

För att textnära förklara det transkriberade materialet analyserades intervjuerna utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen visar på likheter och olikheter av det samlade materialet och 

bedöms enligt Graneheim och Lundman (2004) som fördelaktig då det finns en ovana hos den 

som utför studien. Då författarna i föreliggande arbete hade begränsad erfarenhet av kvalitativa 

studier bedömdes därför innehållsanalys som ett lämpligt val av analysmetod. I det analytiska 

stadiet uppdagades flera frågor som hade kunnat ge intressanta svar. Exempel på sådana frågor 

var; “Upplever du någon fysisk påverkan i samband med lustgasadministrering?” och “Har du 

någon uppfattning om hur lustgas påverkar miljön?”. På grund av tidsbrist gjordes dock inga 

försök till uppföljningsintervjuer med informanterna då ny etisk prövning och godkännande från 

verksamhetschefer bedömdes riskera ta för lång tid.  

 

Förförståelse för ämnet fanns då båda författarna i föreliggande arbete har yrkesvana inom akut 

barnsjukvård och erfarenhet av att administrera lustgas till barn i samband med smärtsamma 

procedurer. Liknande situationer kan ha upplevts och detta kan ha påverkat intervjuerna. Enligt 

Henricson och Billhult (2017) kan förförståelse göra det utmanande för den som genomför 

intervjuerna att förhålla sig neutralt. Valet av intervjufrågor utformades dels utifrån egna 

erfarenheter, men innebar inte nödvändigtvis att svaren hos informanterna förväntades stämma 

överens med de egna upplevelserna. Förförståelsen behöver inte enbart ses som en negativ 

omständighet utan kan istället utgöra en tillgång där möjlighet ges till nya kunskaper utifrån 

andras perspektiv (Lundman & Graneheim, 2017). I detta arbete var det även nödvändigt att ta 

personliga relationer till informanterna i beaktning. Intervjuerna genomfördes med kollegor vilket 

innebar att det fanns risk att informanterna kunde känna sig obekväma med att svara på 

personliga frågor. Det var därför viktigt att se över hur frågor ställdes och formulerades (Polit & 

Beck, 2017). Frågorna ställdes öppet och på ett sätt så att informanterna kunde avgöra själva hur 

personliga de ville vara i sitt berättande. Relationen till arbetsplatsen och kollegorna behöver inte 

enbart medföra risker. Informanterna upplevdes enligt författarna i föreliggande arbete som 

avslappnade och bekväma med situationen. Detta kan enligt Polit och Beck (2017) kan vara ett 

resultat av att det redan finns en utvecklad relation. Studien kan även medföra en chans för 

inblandade att påverka verksamheten genom att bidra med personliga erfarenheter och tankar. 

Etiska överväganden 

Då intervjuerna genomfördes tillsammans med informanterna och inte via exempelvis enkäter 

kunde inte anonymitet erbjudas. Konfidentialitet för informanterna skyddades av författarna i 

föreliggande arbete enligt rekommendationer av Polit och Beck (2017) genom att exempelvis 

följa GDPR och hantera insamlat material med försiktighet. Filerna lagrades på 

lösenordsskyddade datorer så att inga obehöriga personer kunde ta del av materialet. Dessa 

försiktighetsåtgärder vidtogs med stöd av rekommendationer från Kvale och Brinkman (2009). 

Författarna i föreliggande arbete avser radera samtliga filer efter examination. Dock kvarstod 

risken att informanterna själva röjer sina identiteter på arbetsplatsen genom att exempelvis själva 

berätta för kollegor eller chefer att de deltagit i studien. Denna risk bedöms dock falla under 

informanternas autonoma rättigheter och deras rätt till självbestämmande. 

 

Trovärdigheten i forskningsprocessen i föreliggande arbete har i möjligaste mån beskrivits. Det 

behöver dock tas i beaktning att påverkan kan ske beroende på betoning, tolkning och 

missuppfattningar, både under intervjun, men även i transkriberingsstadiet (Gunnarsson & 

Billhult, 2017). När en kvalitativ studie genomförs stärks arbetets trovärdighet enligt Polit och 
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Beck (2017) då informanternas berättelser återges i form av citat, vilket presenteras i 

resultatredovisningen. Sammantaget har en presentation av de beslut som genomförts för att 

skapa en hög trovärdighet och transparens presenterats så att läsaren ska kunna följa varje steg 

genom hela processen. Överförbarhet syftar till den omfattning av resultatet som kan 

implementeras inom andra grupper och situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån 

metodbeskrivningen ska läsaren själv kunna göra bedömningen om resultatet är överförbart eller 

inte vid kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). Studiens metod redovisas och beskrivs tydligt 

för läsaren enligt uppfattningarna hos författarna i föreliggande arbete, vilket stärker studiens 

överförbarhet inom liknande situationer och vårdinrättningar.  

Slutsats  
Sjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas i samband med smärtsamma procedurer är 

övervägande positiva och det finns en önskan om att utöka användandet av lustgas inom 

barnsjukvård. Välfungerande teamarbete och tydliga riktlinjer framträder som väsentligt för att 

framgångsrikt kunna administrera lustgas till barn inom akutsjukvård. Vidare forskning bör 

inkludera flera sjukhus för att identifiera viktig information om likheter och skillnader i 

användandet av lustgas samt jämföra upplevelserna hos dem som administrerar lustgasen.   

Klinisk tillämpbarhet 
Studien ger en beskrivning av hur sjuksköterskor upplever administrering av lustgas till barn och 

kan vara till hjälp och inspiration för andra kliniker. Denna studie ger en överblick av den 

komplexa situationen som sjuksköterskor ställs inför vid administrering av lustgas till barn. 

Studien belyser flera områden som kan förbättras exempelvis genom att bedriva ny forskning, 

utveckla kunskapsunderlag och riktlinjer. Vidare kan utbildningen utvecklas för att främja 

teamarbete och kommunikation. Andra områden som kan förbättras är bland annat användandet 

av sagovärldar och distraktion i samband med smärtsamma procedurer för barn. Framtida 

forskning uppmuntras för verksamheter inom barnsjukvården som i dagsläget inte använder 

lustgas. Detta då informanter i föreliggande arbete har uttryckt att metoden är underanvänd och 

belyser fördelarna med att kunna smärtlindra och lugna barn med hjälp av lustgas.     
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Bilaga A – Informationsbrev till verksamhetschef  
  

XXX och XXX 

XXX,  XXX 

  

Vi, Emma Nellåker och Elina Kolsmyr studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet vid 

Sophiahemmet Högskola. Vår avsikt är att genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör specialistsjuksköterskors och 

specialistsjuksköterskor under utbildnings upplevelser av att administrera lustgas till barn i 

samband med procedursmärta på akutmottagning (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet på 

XXX. 

  

Planen är att genomföra intervjuer med specialistsjuksköterskor som väntas ta 20-40 minuter. 

Detta föreslås ske med personalen som ska gå på sina kvällspass strax innan att kvällspersonalen 

tar över patientansvaret från dagpersonalen förutsatt att arbetsbelastningen tillåter det. Detta för 

att inte störa arbetet på akutmottagningen. 

  

Vid samtycke till studiens genomförande efterfrågas en lista med namn och kontaktuppgifter till 

de specialistsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor under utbildning som arbetar inom 

verksamheten. Vår önskan är att kontakta samtliga specialistsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor under utbildning via email för att ge information om studien och ge 

möjlighet till deltagande.   

  

Om ni godkänner att studien genomförs på XXX, XXX är vi tacksamma för era underskrifter av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om ni känner er tveksamma till att 

studien genomförs på XXX, XXX är vi tacksamma för besked om detta. Har ni ytterligare frågor 

rörande studien är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

  

Vänliga hälsningar            

                                  

__________________________                                __________________________ 

Students namnteckning                                              Students namnteckning 

__________________________                                __________________________ 

Students namnförtydligande                                      Students namnförtydligande 

__________________________                                __________________________ 

Students telefonnummer                                             Students telefonnummer 

__________________________                                __________________________ 

Students E-postadress                                                Students E-postadress 

  

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer  
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 

Titel - Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta 

  

Bakgrund: 
Lustgas är ett alternativ för smärtlindring och sedering av barn vid procedurrelaterad smärta. Det 

finns information om vilka positiva farmakologiska effekter lustgasadministrering medför men 

det finns begränsad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas 

vid kortvariga smärtsamma procedurer till barn. Att undersöka specialistsjuksköterskors 

upplevelser kan ge värdefull information om vilka positiva och negativa effekter som associeras 

med att administrera lustgas till barn vid procedursmärta. 

  

Syftet 
Att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband 

med procedursmärta på akutmottagning. 

  

Metod 
En kvalitativ metod kommer att användas med intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi 

vill beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser. Intervjuer kommer utföras utifrån en 

strukturerad intervjuguide med möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna spelas in för att senare 

transkriberas så att värdefull kunskap inte går förlorad. Intervjuerna kommer att analyseras med 

innehållsanalys. 

  

Deltagare 
Vi söker sjuksköterskor med specialistutbildning som har erfarenhet av akutsjukvård för barn 

samt särskild kompetens för administrering av lustgas till barn för sedering vid smärtsamma 

procedurer. Då studien genomförs i en utbildning på avancerad nivå kommer huvudfokus ligga 

på specialistsjuksköterskors upplevelser och grundutbildade sjuksköterskor kommer därför 

exkluderas. Specialistsjuksköterskor från alla specialiteter tillfrågas då det på en akutmottagning 

förekommer flera olika specialistkompetenser. Frågan om medverkan i studien kommer ställas 

till alla som uppfyller urvalskriterierna. 

  

Användningsområde för resultat 
Studiens resultat kommer att sammanställas till en rapport på avancerad nivå i form av en 

magisteruppsats. Materialet kan även komma att användas och publiceras i Digitala 

Vetenskapliga Arkivet och i vetenskapliga tidsskrifter.  

 

Etiska aspekter 
Information gällande studiens syfte, metod och eventuella risker skickas ut till samtliga 

potentiella deltagare. Ett skriftligt samtycke inhämtas innan påbörjad intervju. Deltagandet är 

frivilligt under hela processen och kan när som helst avbrytas. Allt insamlat material kommer 

enbart behandlas av författarna och avidentifieras före resultatsammanställning. Alla 

personuppgifter hanteras enligt General Data Protection Regulation-lagen (GDPR) som trädde i 

kraft 25 maj 2018. Materialet förstörs efter att studien färdigställts. Studien har genomgått 

granskning och fått godkänt utifrån Sophiahemmets etiska råd. 
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Samtyckesformulär inför verksamhetens deltagande i studien 

Titel: Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta 

 

Jag har tagit del av informationen och fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa. Jag samtycker till att delta i studien samt i förekommande fall till att personuppgifter 

hanteras enligt GDPR. 

 

 

Samtycke:   

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument under 

tidsperioden Januari-Mars, 2019. 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

  Jag samtycker inte till att studien genomförs vid min enhet  

 
 

……………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum                                                       Underskrift verksamhetschef 
 

                                                                                   .........................................................................

.......................................................... 

Enhet                                                                        Namnförtydligande 
 

 

……………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum                                                       Underskrift verksamhetschef 
 

                                                                                   .........................................................................

.......................................................... 

Enhet                                                                        Namnförtydligande 
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Bilaga B - Informationsbrev till specialistsjuksköterskor  

 

Vi heter Elina Kolsmyr och Emma Nellåker och är studenter vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 

självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. 

 

Området som ska studeras berör specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas 

till barn i samband med procedursmärta på akutmottagning. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med specialistsjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 

Specialistsjuksköterskor som har: 

 

 genomgått utbildning på avancerad nivå 

 erfarenhet av att ha arbetat inom akutsjukvård för barn 

 genomgått särskild utbildning för administrering av lustgas till barn 

 erfarenhet av administrering av lustgas till barn från fyra till 18 års ålder i samband med 

smärtsamma procedurer 

 

Du tillfrågas om deltagande i studien i egenskap av specialistsjuksköterska med ovanstående 

kompetens. Uppgifter om att du uppfyller urvalskriterierna har överlämnats till oss av din 

verksamhetschef. 

 

Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 
 

Titel - Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta 

 

Bakgrund 
Lustgas är ett alternativ för smärtlindring och sedering av barn vid procedurrelaterad smärta. Det 

finns information om vilka positiva farmakologiska effekter lustgasadministrering medför men 

det finns begränsad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas 

vid kortvariga smärtsamma procedurer till barn. Att undersöka specialistsjuksköterskors 

upplevelser kan ge värdefull information om vilka positiva och negativa effekter som associeras 

med att administrera lustgas till barn vid procedursmärta. 

 

Syftet 
Syftet är att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i 

samband med procedursmärta på akutmottagning. 

 

Metod 
En kvalitativ metod kommer att användas med intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi 

vill beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser. Intervjuer kommer utföras utifrån en 

strukturerad intervjuguide med möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna spelas in för att senare 

transkriberas så att värdefull kunskap inte går förlorad. Intervjuerna kommer att analyseras med 

innehållsanalys. 

 

  



  Bilaga B 

II 

 

Praktisk information 
 

Hur går studien till? 
Önskemålet är att kunna genomföra intervjun i skiftbytet mellan dag och kväll innan 

kvällspersonalen tagit över patientansvaret från dagpersonalen. Intervjun sker tillsammans med 

författarna och beräknas ta mellan 20-40 minuter. 

 

Risker och etiska aspekter 
Inga särskilda risker för deltagare kan identifieras inför studiens genomförande. Vid uppkomna 

problem hanterar projektansvarig person detta med exempelvis avbrytande av studien, stödsamtal 

etcetera. Studien har genomgått granskning och fått godkänt av Sophiahemmets etiska råd.   

 

Hantering av data och sekretess 
Efter att ett skriftligt informerat samtycke inhämtats kommer dina personuppgifter hanteras enligt 

General Data Protection Regulation-lagen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Allt insamlat 

material kommer enbart behandlas av författarna och avidentifieras före resultatsammanställning. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Materialet förstörs efter att studien färdigställts. Sophiahemmet Högskola hålls som ytterst 

ansvarig för dina personuppgifter. 

 

Användningsområde för resultat 
Studiens resultat kommer att sammanställas till en rapport på avancerad nivå i form av en 

magisteruppsats. Materialet kan även komma att användas och publiceras i Digitala 

Vetenskapliga Arkivet och i vetenskapliga tidsskrifter. Alla personuppgifter kommer att förbli 

avidentifierade även i detta fall. Du som deltagare kan ta del av resultaten och få studien tillsänt 

dig vid efterfrågan. 

 

Ersättning 
Ingen ersättning utgår vid deltagande i studien men fika tillhandahålls under intervjun. 

 

Frivillighet 
Ett skriftligt samtycke inhämtas innan påbörjad intervju. Deltagandet är frivilligt under hela 

processen och kan när som helst avbrytas utan att du ombeds ange någon orsak eller anledning 

till avbrutet deltagande. 

 

Ansvariga 
Elina Kolsmyr,  

0736140873  

ekolsmyr@gmail.com 

   

Emma Nellåker,  

0737867158  

emma.nellaker@gmail.com 

 

Handledare: Anna Hansson/Jenny Rossen 

telefonnummer * 
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Samtyckesformulär inför deltagande i studien 

Titel: Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta 

 

Jag har tagit del av informationen och fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa. Jag samtycker till att delta i studien samt i förekommande fall till att personuppgifter 

hanteras enligt GDPR. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Ort och Datum                                                         Underskrift forskningsperson 
 

                                                                                    

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

                                                                                    Namnförtydligande 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Ort och datum                                                         Underskrift student 
 

                                                                                   

…………………………………………………………………………………………. 

                                                                                   Namnförtydligande 
 

 

 

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

Ort och datum                                                         Underskrift student 
 

                                                                                   

 ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                   Namnförtydligande 
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Bilaga C - Intervjuguide  

 

Titel: Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med 

procedursmärta 

 

1 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

2 Hur många år uppskattningsvis är det sedan du började administrera lustgas till barn?  

 

 

3 Har det någon betydelse om du administrerar lustgas till patienter i tät följs?  

a. Om ja, på vilket sätt? 

 

 

4 Påverkar det dig känslomässigt att administrera lustgas till ett barn? 

a. Om ja, kan du berätta mer 

 

 

5 Hur brukar du känna dig efter avslutad lustgasadministrering? 

 

 

6 Kan du berätta om en situation då lustgasadministrering gått bra? 

a. Vad var det som gick bra? 

 

 

7 Kan du berätta om en situation då lustgasadministrering gått mindre bra? 

a. Finns det faktorer som du tror påverkade situationen negativt?  

 

 

8 Kan du berätta om någon situation då det varit utmanande att administrera lustgas?  

a. Kan du beskriva mer? 

 

 

9 Vad är din generella inställning till lustgasadministrering till barn? Är det en metod du 

upplever är bra? 

a. Om negativ inställning; kan du utveckla? 

 

 

10 Finns det något annat du skulle vilja ta upp eller berätta innan vi avslutar intervjun?
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Bilaga D Transkriberingsmall 

 

Inga emotionella tolkningar sker i transkriberingen, inga uttryck beskrivs och inga rörelsemönster 

noteras. Endast ljud transkriberas och detta görs så neutralt det är möjligt. Ingen text i 

transkriberingen fetmarkeras eller markeras som kursiv. 

 

För att markera start av ny mening används bindestreck i vänstermarginalen av dokumentet  

 

Korta pauser i intervjun markeras med ett kommatecken      , 

 

Längre pauser i intervjun markeras med flera punkttecken efter varandra   … 

 

Tydligt avslutade meningar markeras med enkel-punkt     . 

 

Vid utrop eller förhöjd röst markeras detta med utropstecken    ! 

 

I situationer då meningen inte avslutas förrän nästa mening tar vid (talande person avbryter sig 

själv) markeras med ett bindestreck mitt i meningen. Se exempel nedan: 

 

 

- Ja, så kunde man- fast nu kom jag på vad jag skulle säga. 

 

I situationer då meningen avbryts av exempelvis en annan part i rummet avslutats meningen utan 

punktmarkering och den avbrytande meningen läggs in som en ny mening med bindestreck. 

Sedan fortsätter föregående mening med ett nytt bindestreck dock utan stor bokstav i första ordet, 

se exempel nedan: 

 

- Då kändes allt plötsligt väldigt märkligt 

- Mm. 

- och jag undrade lite om jag hade gjort fel. 

 

Om ord eller meningar inte kan urskiljas och transkribering av dessa ej är möjlig markeras detta 

XXX 

 

- Ja och han sa sedan att XXX och då trodde XXX att det var sant. 

 

Tvekanden, ord som bekräftar eller andra läten som är icke-ord skrivs ut exempel nedan: 

 

- Mm. 

- Ehm… 

- Hm... 

 

Skratt under intervjuns gång skrivs ut som haha oberoende av längd eller vilken vokalplacering 

skrattet har, ingen skillnad görs mellan “hihi” eller “hehe” 

 

Haha 


