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SAMMANFATTNING 
 
Många barn som uppsöker en akutmottagning kommer att behöva utsättas för procedurer 
de kan uppleva som smärtsamma. Den smärtsamma proceduren identifieras ofta som det 
mest skrämmande och stressfyllda momentet i omvårdnaden kring barnet. I jämförelse med 
vuxna är barn inte så exakta i sin uppfattning av smärta; de är mer mottagliga för bias och 
kan påverkas av situationen. Barnen har inte en vuxen persons förmåga att skilja smärta 
från andra obehagliga känslor såsom ångest, rädsla och stress. Hur ett barn agerar i olika 
situationer beror till stor del på barnets erfarenheter av tidigare liknande sammanhang. En 
grundläggande del i omvårdnaden kring barnet är kommunikation. När begreppet 
kommunikation används i vården innebär det överföring av information. När vi 
kommunicerar använder vi det verbala språket men vi kommunicerar också genom 
kroppsspråk och genom det som ”sägs mellan raderna” d.v.s. det som inte sägs, men 
kommuniceras ändå. Information ges för att förklara det som skall ske och även förklara 
varför någonting görs. Kommunikation är således ett givande och ett mottagande, en 
överföring från en sändare till en mottagare.  
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information och stöd till barn 
och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning. 
 
Studien har en deskriptiv kvalitativ ansats. Studien genomfördes med individuella 
semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor på en barnakutmottagning i 
Stockholmsområdet. Texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Meningsbärande enheter plockades ut, för att sedan kondenseras till mindre 
meningsenheter, kodas och för att slutligen delas in i subkategorier och kategorier.  
 
Resultatet presenteras i form av fyra kategorier med underliggande subkategorier. 
Informanterna beskriver sina erfarenheter från den barnakutmottagning där de arbetar. Att 
individ- och åldersanpassa information ser informanterna som en viktig del i att ge 
information till barn och föräldrar. Tid är något som behövs för att ge information och det 
beskrivs svårigheter i att ge information då erfarenheten visar att tillräckligt med tid inte 
alltid finns att tillgå, i dessa fall nämner informanterna värdet i att bekräfta barnets känslor 
i samband med eller efter den smärtsamma proceduren.  
 
Sammanfattningsvis visar studien vikten av att bemöta barnet och föräldrarna med respekt 
och att möta barnet i dess egen värld när information och stöd ges vid en smärtsam 
procedur. I resultatet beskrivs värdet av att ge ålders- och individanpassad information till 
barnet. Sjuksköterskorna träffar barn i olika åldrar med olika mycket erfarenhet från 
tidigare liknande situationer och att då kunna anpassa informationen som ges till varje barn 
och dess föräldrar ses som värdefullt.  

 
 
Nyckelord: Kommunikation, barn, föräldrar, smärtsam procedur och barnakutmottagning. 



   

ABSTRACT 
 
When children visits the emergency room, many of them will be exposed to procedures 
they may experience as painful. Painful procedures are often identified as the most 
frightening and stressful moment in the care of the child and its parents. Compared to 
adults, children are not as accurate in their perception of pain; they are more susceptible to 
bias and may be affected by situations. Children do not have an adult's ability to 
distinguish pain from other unpleasant emotions such as anxiety, fear and stress. How a 
child acts in different situations depends on the child's experience of previous similar 
situations. When the concept of communication is used in health care, it means the 
transmission of information. When we communicate, we use verbal language but we also 
communicate through body language and through what "is said between the lines," that is, 
it is not said, but communicated in other ways. Information is provided to explain what is 
to be done and also explain why something is done. Thus, communication is a giving and a 
receiving, a transfer from a transmitter to a receiver. Communication is essential in 
pediatric care. 
 
The aim with the study was to describe nurses´ experiences by providing information and 
support to children and parents during a painful procedure in the pediatric emergency 
room.  

The study has a descriptive qualitative approach. The study was conducted semi-structured 
interviews with seven registered nurses, at different times, at a pediatric emergency room 
in the Stockholm area. The text was analysed by using content analysis. Meaning units 
were picked out, and then decreased into smaller condensed to meaning units, coded and 
finally divided into subcategories and categories.   
 
The results are presented in four categories with sub categories. The informants described 
their experiences from the pediatric emergency room where they work. The individual- and 
age appropriate information the nurses see as an important part in providing information to 
children and parents. Time is something that is needed to provide information difficulties 
were describes in giving information when that sufficient time is not available. In these 
cases when time is not enough, informants described the value in confirming the child's 
feelings during or after the painful procedure.   
 
The conclusion of the study shows that meeting the child and its parents with dignity and 
respect, and to meet the child in its own world is an important part in providing 
information and support during a painful procedure. Also to provide individual and age 
appropriate information to the child is something the nurses mentioned as important. The 
nurses that works in the pediatric emergency room meet children in various ages, with 
various experiences from previous similar situations and to then be able to customize the 
information that is given to each child and their parents is seen as valuable. 
 
 

Keywords: Communication, children, parents, painful procedure and pediatric emergency 

room.  
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BAKGRUND 

Barn  
 

I Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling 1989 definieras alla människor 
under 18 år som barn (Barnkonventionen, UNICEF, 1989). En tredjedel av världens 
befolkning utgörs av barn och i Sverige har antalet barn varit runt två miljoner det senaste 
seklet (Statistiska centralbyrån, 2013). 1989 fastslogs inte bara definitionen av barn i FN, 
utan också att det är barnets bästa som skall komma i första rummet vid alla åtgärder som 
rör barnet och detta skall tas hänsyn till i varje enskilt fall beroende på barnets erfarenheter 
och åsikter. Barnet skall också få sina åsikter beaktade med hänsyn till dess ålder och 
mognad. Varje barn har också rätt till självbestämmande, respekt och rätten till informerat 
samtycke (Barnkonventionen, UNICEF, 1989). Att bemöta barn med värdighet och respekt 
bör stå i främsta ledet i omvårdnaden kring barnet (Söderbäck, Coyne & Harder, 2011).  

Barnakutmottagning 
 
Begreppet ”akutsjukvård” inkluderar vård och behandling av medicinskt akuta tillstånd. En 
stor och central del av sjukvården utgörs av akutsjukvården. Socialstyrelsens definition av 
akutsjukvård lyder: Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt 
förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter 
som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut 
sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst 
upp till ett dygn. Vissa sjukhus har separata barnakutmottagningar som tar emot barn upp 
till och med 17 år (Socialstyrelsen, 2014). I Stockholmsområdet finns fyra 
barnakutmottagningar på fyra olika sjukhus (Vårdguiden, 2016).  

Föräldrarnas närvaro 
 

Barn kommer i de flesta fall till sjukhuset i sällskap med en eller flera föräldrar, detta 
kräver en särskild kompetens av sjuksköterskan då flera personer skall bemötas och tas 
hand om i en möjligen utsatt och skrämmande situation (Johansson, 2013). Föräldrar har 
en unik roll under barnets vistelse på sjukhus, då de känner barnet bättre än någon annan. 
Föräldrarna känner till barnets tidigare erfarenheter, deras rädslor och deras sätt att hantera 
olika situationer. Många föräldrars önskan är att få vara med sitt barn vid procedurer de 
kommer att ställas inför och föräldrarna uppmuntras ofta till att få vara med sitt barn i 
dessa lägen (Piira, Sugiura, Champion, Donnelly & Cole, 2005). Föräldrars närvaro bör 
alltid uppmuntras på en barnakutmottagning då detta skapar en trygghet för barnet 
(O'Malley, Brown & Krug, 2008). Inom svensk hälso- och sjukvård erbjuds i stort sett 
alltid föräldrar att vara med barnet under tiden på sjukhus. Vårdpersonalen bör uppmuntra 
föräldrar att ta aktiv del i barnets vård då det är gemensamt för alla barn att föräldern är 
den viktigaste personen för dem, men utan tillräcklig och begriplig information kan 
föräldrarna uppleva sin roll som oklar. En tydlig och ärlig kommunikation med 
sjuksköterskan gör det lättare för föräldrarna att möta förväntningar och leder till en 
trygghet gentemot barnet (Rignér, Jansson & Graneheim, 2011). 

Föräldrar kan komma att reagera på olika sätt i situationer som gäller sitt barn och 
vårdpersonalen kan möta föräldrar som är stressade och rädda (Johansson, 2013). 
Reaktionerna kan bero på den känslomässiga påfrestningen att ha ett sjukt barn, att de kan 
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vara rädda på grund av att de varit med om obehagliga situationer som barn i samband med 
vistelse på sjukhus eller att de kan vara oroliga för att deras barn inte skall klara av de 
procedurer som de tillsammans ställs inför. Många föräldrar strävar också efter att uppfylla 
rollen som barnets trygga punkt och att deras egna känslor inte skall påverka barnet under 
vistelsen på sjukhuset (Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim Englund, 2014b). När 
barnet och dess föräldrar kommer in på barnakutmottagningen möts de troligen av en 
okänd omgivning och av okänd personal. Här är det inte ovanligt att sjuksköterskan har 
kort om tid att skapa förtroende och skapa en relation med barnet och föräldrarna. Även för 
vuxna patienter kan en akutmottagning verka skrämmande, men vid sådana tillfällen har 
vuxna mer utvecklade strategier att hantera dessa situationer (Stock, Hill & Babl, 2012). 
Otrygga eller oroliga föräldrar kan ha en negativ inverkan på barnets upplevelse av besöket 
på sjukhus och på barnets förmåga att samarbeta i olika vårdsituationer (Johansson, 2013).  

Smärta 
 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 
eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga att 
kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av adekvat 
smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom 
egen erfarenhet av vävnadsskada tidigt i livet” (International Association for the study of 
pain, IASP, 2012). Smärta ses som ett komplext fenomen, det kan upplevas både 
emotionellt och genom sensoriska stimuli. Smärtan kan visa sig fysiskt, psykiskt eller helt 
utan observerbara tecken (Ljusegren, Johansson, Gimbler-Berglund & Enskär, 2011). Av 
humanitära skäl är det självklart att förhindra och behandla smärta för att minska lidande 
(Läkemedelsverket, 2014). 

Barns upplevelse av smärta 
 

Smärta hos barn är ett relativt nytt kunskapsområde. Uppfattningen om att nyfödda och 
små barn inte upplever smärta levde kvar tills för ca 30 år sedan då forskning visade att 
detta inte var riktigt. Förr antogs också att barn snabbt glömmer smärtan och att de inte kan 
berätta om sin upplevda smärta. Dagens forskning visar på någonting helt annat. Att 
behöva utstå smärta innebär en hotfull situation och smärta är något många barn är rädda 
för inom hälso- och sjukvården (Enskär & Golsäter, 2014). Barn kan uppleva en rädsla för 
smärta, ofta grundat i en fantasi, rädsla på grund av brist på information eller en rädsla för 
främmande situationer (Salmela, Aronen & Salanterä, 2011). Många barn som råkat ut för 
en olycka eller behöver genomgå en behandling på sjukhus kan vara rädda för att för att det 
skall göra ont. Oro och rädsla kan bero på okunskap, men också en känsla av att tappa 
greppet om situationen (Enskär & Golsäter, 2014). I jämförelse med vuxna är barn inte så 
precisa i sin uppfattning av smärta och kan påverkas av situationen. De har inte en vuxen 
persons förmåga att skilja smärta från andra obehagliga känslor. Känslomässiga faktorer 
såsom ångest, rädsla, stress och ilska kan öka barnets uppfattning av smärta (Blount, Piira, 
Cohen & Cheng, 2006).  

Skillnader finns mellan hur barn i olika åldrar upplever smärta och hur de utvecklar olika 
strategier för att hantera den. Små barn som kan uttrycka sig verbalt beskriver smärta som 
en yttre faktor av situationer och händelser. Sällan ser yngre barn den psykologiska 
aspekten av smärta. Barn i skolåldern beskriver smärta som något som kommer från skador 
eller ifrån inre organ, och inte att all smärta kommer utifrån. Tonåringars upplevelse av 
smärta är inte sällan emotionella. Att använda sig av kognitiva strategier för att hantera 
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smärta ökar med åldern (Esteve & Marquina-Aponte, 2011). Barns smärtsystem kan 
nyanseras i både förstärkande och hämmande riktning. Bristande omvårdnad hos barn i 
samband med smärta kan medföra ökad smärtkänslighet, högre ångestnivåer och rädsla då 
barnet hamnar i liknande situationer i framtiden (Läkemedelsverket, 2014).  

Smärtsam procedur 
 

Barn kommer att utsättas för smärtsamma procedurer redan från födseln och fortsatt upp i 
tonåren. Många barn som uppsöker en akutmottagning tillsammans med sina föräldrar 
upplever redan smärta. Väl där, på akutmottagningen behöver flertalet barn genomgå 
procedurer som utsätter dem för ytterligare smärta (Blount et al., 2006). På en 
akutmottagning kan barn utsättas för olika smärtsamma procedurer däribland 
blodprovstagning, lumbalpunktion, suturering av sårskada, inläggning av perifer 
venkateter, rengöring och omläggning av sårskada eller brännskada. Den smärtsamma 
proceduren identifieras ofta som den mest skrämmande och stressfyllda komponenten i 
omvårdnaden för barnet och dess föräldrar (Association of paediatric anaesthetists of Great 
Brittain and Ireland, 2012). Smärta orsakat av stick och nålar såsom inläggning av perifer 
venkateter eller blodprovstagning är den mest förekommande smärtsamma proceduren. 
Barn anmärker ofta på att smärtan associerad med proceduren är värre än smärtan de 
uppsökte vård för. För varje smärtsam procedur barnet utsätts för kan barnets rädsla och 
ångest öka och möjligen kommer barnet att uppleva än mer smärta vid kommande 
procedurer (Blount et al., 2006; Karlsson, Dalheim Englund, Enskär & Rydström, 2014a). 
Hur ett barn agerar i olika situationer beror till en stor del på barnets erfarenheter av 
tidigare liknande sammanhang (Söderbäck et al., 2011). 

I syfte att ge stöd åt barnet är det viktigt att sjuksköterskan försöker tyda och förstå vilken 
miljö som är bäst för barnet att utföra den smärtsamma proceduren i. Det finns ofta 
utrustning i rummet på en barnakutmottagning där de befinner sig som skrämmer barnet 
(Karlsson et al., 2014a). Att som sjuksköterska, beteendemässigt, förbereda barnet och dess 
föräldrar på den smärtsamma proceduren från den tidpunkten då proceduren planeras till 
det att den är klar ses som betydande för att den skall vara möjlig att genomföra. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till när, hur och varför proceduren skall genomföras, för att 
kunna stödja barnet i att hantera smärtan, rädslan och ångesten som denna smärtsamma 
procedur kan innebära (Cohen, 2008).  

Kommunikation 
 

Kommunikation innefattar gemensamma handlingar och är en grundläggande social 
aktivitet och har en ömsesidig verkan på varandra som individer. Människor som 
kommunicerar förmedlar ett faktainnehåll och påverkas av de sociala relationer som 
skapas, genom att visa varandra känslor och attityder (Linell, 2011). När begreppet 
kommunikation används i vården innebär det överföring av information. När vi 
kommunicerar använder vi dels det verbala språket men vi kommunicerar också genom 
kroppsspråk och det som ”sägs mellan raderna”, d.v.s. det som inte sägs men 
kommuniceras ändå (Fossum, 2014).  

I sjukvården handlar bemötande om det som sker i relation mellan vårdgivare och patient; 
hur vi tar emot en patient, hur vi för ett samtal och kommunicerar, hur vi hälsar och hur vi 
förhåller oss kroppsligt till patienten och bemötande innebär även respekt och 
människovärde. Brister i bemötande kan ha negativa konsekvenser för patienten och dess 
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anhöriga, bristerna beror främst på okunskap, osäkerhet och otillräckligt engagemang från 
vårdgivaren. Upplevelsen av bemötande är subjektivt och beskrivs olika av olika personer. 
Bemötande hänger ihop med hur vi kommunicerar och utgör en central del i omvårdnad 
(Fossum, 2013).  
 
Information ses som ett sätt att kommunicera och som en kort presentation av fakta som 
ges med ett specifikt mål. Information ges inom vården för att förklara det som skall ske 
och även en förklaring till varför det sker. Kommunikation är således ett givande och 
mottagande, en överföring från en sändare till en mottagare (Tingström, 2014). Människan 
lär sig att kommunicera från det att de är små och de lär sig också vikten av att ge och att ta 
emot information genom livet (Fossum, 2014). Effektiv kommunikation är känslig och 
styrs av behovet från patienten och anhöriga. Kommunikation är grundläggande i 
omvårdnaden kring barnet och föräldrarna (Levetown, 2008).  

Kommunikation och information på akutmottagningen 
 

Kommunikation är grunden i sjuksköterskans relation med patienter och deras familjer. På 
en akutmottagning bör strategier för kommunikation finnas, då tiden kan vara knapp för att 
skapa en relation med patienten och dess anhöriga. Kommunikation är en konst som 
behöver tränas (Levetown, 2008; O´Neill, 2002). En väl fungerande kommunikation inom 
akutsjukvården är av betydelse då en mängd information skall överföras mellan vårdgivare, 
patient och dennes närstående. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
med inriktning mot akutsjukvård skall akutsjuksköterskan informera och involvera 
patienten i aktuella processer. Akutsjuksköterskan skall också ansvara för att individen och 
dess närstående delges den information som krävs för vård och behandling. Att också ge 
information utifrån patientens behov och med hänsyn tagen till situationen denne befinner 
sig i är ytterligare en av uppgifterna sjuksköterskan har på en akutmottagning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står att sjuksköterskan 
ska ge information på sådant sätt att patienten har tillräcklig information för att ge 
informerat samtycke för att välja och för att avstå behandling (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall ”patienten få 
information om undersökning, vård och behandling och i de fallen där patienten är ett barn 
skall också dess vårdnadshavare få den informationen”. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) anges att ”patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 
hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns”.  

Åldersanpassad kommunikation och information 
 

Kommunikation med barn kräver full uppmärksamhet från sjuksköterskan, att vara 
uppmärksam på barnets kroppsspråk och att vara lyhörd för vad barnet säger är viktigt då 
barnet möjligen inte ger dig en andra chans. Oärlig kommunikation kan skada barnets 
tilltro för vårdpersonalen i framtiden (Johansson, 2013). Inom barnsjukvården finns ett 
uttalat fokus på att informera utifrån barnets ålder och utifrån vad barnet kan förstå 
(Fossum, 2013). Barn och föräldrar förväntar sig och behöver mer information om vad som 
ska hända än vad som vanligen ges inom sjukvården (Levetown, 2008). Barn och föräldrar 
ska också få vara delaktiga i beslut som gäller barnet och skall därav få information på ett 
sätt som går att förstå och som är anpassat till barnet och barnets ålder (NOBAB, 2014). 
Att kunna ålderanpassa information kräver att sjuksköterskan har kunskap om barns 
kognitiva utveckling och om barns förmåga att ta till sig information (Edwinson Månsson, 
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2004). Informationen bör anpassas relaterat till barnets förmåga att ta till sig den. Här bör 
barnets ålder, grad av deltagande, erfarenheter, rädsla och förmåga att fokusera vägas in för 
att informationen inte skall hämma de åtgärder som skall utföras (Karlsson et al., 2014a).  

För att kunna ge god omvårdnad till barn i olika åldrar tillsammans med deras föräldrar är 
det viktigt att ha kunskaper om barns olika utvecklingsfaser. Under barnets första 
levnadsår upp till att de är ca 18 månader växer barnets tillit till sig själva och till vuxna 
individer i deras närhet, oftast föräldrarna. Här kan vårdpersonalen underlätta 
omvårdnaden kring barnet genom att göra tillvaron kring barnet tryggt genom att göra 
föräldrarna delaktiga i vården. Från att barnet är ca 1,5-3 år utforskar barnet sin närmaste 
omgivning och vill klara av egna uppgifter. När barnet klarar av dessa uppgifter stärks 
självkänslan. De som bäst förstår barnets sätt att kommunicera är föräldrarna och närheten 
till dem är det som är avgörande för kommunikationen med sin omgivning, och härmed 
vårdpersonal vid besök på sjukhus. Barn i åldern 3-6 år behöver känna att de kan lita till 
sin egen förmåga och för att klara uppgifter behöver de beröm, om de inte får beröm kan 
barnet bli oroligt inför nya uppgifter och nya situationer. I denna ålder finns det också en 
betydelse av att vårdpersonal förklarar för barnet vad som skall hända, och att informera 
om vilka beteenden som är accepterade. Barn i tonåren behöver få information om vad som 
skall hända utan att behöva visa sin okunskap eller osäkerhet, då osäkerheten kan skapa 
rädsla och oro inför kommande procedurer. Här finns fortfarande ett behov av föräldrars 
närhet även om andra personer i barnets närhet såsom vänner kan vara de som hjälper 
barnet att skapa en identitet (Enskär & Golsäter, 2014).  

Information och stöd vid en smärtsam procedur 
 

Oavsett barnets ålder behöver barnet förberedas inför alla procedurer. Förberedelserna kan 
variera i tidsåtgång, innehåll och grad av information. För att bibehålla förtroende för 
framtida undersökningar behöver ett samarbete skapas med barnet och dess föräldrar. En 
uppskattning av barnets och föräldrarnas kapacitet, förmåga att hantera situationen bör 
göras innan informationen och proceduren påbörjas. Informationen från sjuksköterskan bör 
vara på barnets nivå, så att barnet kan ta till sig informationen på bästa sätt (Edwinson 
Månsson, 2004). I och med att vårdpersonal ställer frågor ges och mottas information på ett 
naturligt sätt, men att ställa frågor är även ett sätt att få föräldrarna delaktiga i vården kring 
barnet och möjliga procedurer som barnet kommer att utsättas för (Karlsson et al., 2014b). 
Att som sjuksköterska använda sig av ett bekräftande positivt sätt att ge information kan 
vara en strategi för att förbereda barnet vid proceduren (Stock et al., 2012).  

En smärtsam procedur skall alltid förberedas och planeras i syfte att minska rädsla och oro 
hos barnet. Genom förberedelse tillåts barnet och dess föräldrar känna kontroll och 
trygghet. Genom information och kommunikation kan föräldrar som initialt varit oroliga 
över situationen och sitt barn lugnas och kan då bättre fungera som ett stöd åt sitt barn 
(Läkemedelsverket, 2014). Barnet och dess föräldrar förbereds inför den smärtsamma 
proceduren och sjuksköterskan kan identifiera hur informationen på bästa sätt kan nå 
barnet och föräldrarna (Edwinson Månsson & Dykes, 2004). Efter grundlig information 
gällande barnets omvårdnad skall barnet och föräldrarna vara delaktiga i de beslut som 
gäller behandling och vård av barnet vid den smärtsamma proceduren (Läkemedelsverket, 
2014). Föräldrar kan förklarligt bli stressade och rädda i en situation där deras barn skall 
genomgå en procedur som möjligen kan orsaka barnet smärta, men genom att ge 
föräldrarna något att fokusera på kan rädsla och ångest reduceras och kan också hjälpa 
barnet att känna sig mer tryggt i situationen (Stock et al., 2012).  
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Problemformulering 
 

På en barnakutmottagning kommer många barn att behöva genomgå smärtsamma 
procedurer. En välfungerande kommunikation är av betydelse då en mängd information 
skall överföras mellan sjuksköterska, barn och föräldrar. Med barnets bästa i fokus bör 
sjuksköterskor på barnakutmottagningen ha kunskap om barns utveckling och om det 
enskilda barnet i situationen det befinner sig i. Tydlig information till barnet och 
föräldrarna gör det lättare för sjuksköterskan att möta förväntningar och leder till en 
trygghet gentemot barnet. Barn med negativa erfarenheter av smärtsamma procedurer kan 
komma att uttrycka rädsla, oro och benägenhet att ej samarbeta vid kommande, liknande 
procedurer.  

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information och stöd till barn 
och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning.  

METOD 

Ansats 
 

Studien har en kvalitativ ansats. Genom en kvalitativ ansats kan människors uppfattning 
om ett fenomen undersökas genom att ta del av deras erfarenheter. Genom att se ett 
mönster av sammanlänkade teman identifieras ett kvalitativt resultat vid denna typ av 
forskning (Polit & Beck, 2012). Graneheim och Lundman (2004) menar att en analys av 
texter baserade på människors berättelser av egna erfarenheter och upplevelser har en 
induktiv ansats. Polit och Beck (2012) menar att genom att utgå från innehållet i texten 
baserat på intervjuer ser forskaren mönster kring ett fenomen och identifierar därmed 
slutsatser kring detta. Meningen med kvalitativa studier är att beskriva människans olika 
erfarenheter om ett fenomen och förstå betydelsen av detta, inte för att generalisera 
resultatet. 

Design 
 

En intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes. Genom intervjuer får 
forskaren tillgång till människors tankar, synpunkter, erfarenheter, känslor och attityder 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Den primära metoden att samla in kvalitativ data är genom 
intervjuer. Genom en deskriptiv kvalitativ studie tar forskaren olika delar av kvalitativa 
traditioner och metodologiska tekniker för att kunna sammanfatta sitt resultat. I kvalitativ 
forskning finns alltid en viss tolkning av den insamlade datan och designen benämns 
därmed tolkande deskription (Polit & Beck, 2012). 

Urval 
 
Intervjuer genomfördes med sjuksköterskor verksamma på en barnakutmottagning i 
Stockholmsområdet. Sjuksköterskan skulle ha arbetat minst ett år på 
barnakutmottagningen. Ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval användes för att 
söka informanter till studien. Polit och Beck (2012) menar att ett strategiskt urval är när 
deltagare väljs som kan skapa ett underlag för att svara på studiens syfte. Ett 
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bekvämlighetsurval är också ett sätt att välja de deltagarna som är mest fördelaktiga för 
studien och urvalet är också ett sätt att välja deltagare som är mest tillgängliga för 
författaren. Dessa urvalsmetoder användes för att nå de personer som är insatta i ämnet och 
är medvetna om problemet. Informanterna har valts från denna barnakutmottagning då 
författaren vet att de är väl insatta i ämnet; information till barn och föräldrar vid en 
smärtsam procedur. Dessa urvalsmetoder används vid kvalitativ forskning där erfarenheter 
om ett visst ämne skall belysas (Polit & Beck, 2012).  

Genomförande 
 

Ett brev (Bilaga 1) lades i postfack till alla sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna på kliniken där studien skulle genomföras. Författaren fick hjälp av 
chefsjuksköterskan på kliniken för att kartlägga de sjuksköterskor som varit verksamma 
längre än ett år på kliniken. I brevet beskrevs studien kortfattat samt att anmälan om 
frivilligt deltagande kunde ske till de kontaktuppgifter som nämndes i brevet. Nio 
sjuksköterskor anmälde sitt intresse att delta i en intervju. De sju första som anmälde sitt 
intresse för deltagande i studien valdes ut för att intervjuas. När datainsamlingen var gjord 
och antalet intervjuer kändes tillräckligt gav författaren muntlig information till de två som 
inte intervjuades att tillräckligt antal intervjuer var gjorda och att de var de två sista som 
anmälde sig och att deras medverkande i studien inte var nödvändigt.  

De sju informanterna hade varit verksamma på denna barnakutmottagning i mellan 1-15 år 
och detta gav en median på tre år. Antal verksamma år inom akutsjukvård varierade mellan 
1-21 år och medianen var 11 år. Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och 
ungdom, distriktssjuksköterska och barnmorska var de specialistutbildningar som var 
representerade bland informanterna. En av informanterna hade även en pågående 
specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdom.  

Datainsamling 
Inför studien fick författaren ett muntligt godkännande av verksamhetschefen på kliniken 
där studien skulle genomföras. En kort beskrivning av studien, brev om godkännande och 
ett dokument att signera skickades sedan skriftligt till verksamhetschefen. 

En pilotintervju gjordes med en sjuksköterska som uppfyllde inklusionskriterierna. Denna 
utfördes på arbetsplatsen förlagt under informantens arbetstid. Detta gjordes för att testa 
frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) och för att se om svaren på frågorna svarade på 
studiens syfte. Då pilotintervjun svarade upp mot syftet valdes denna att inkluderas i 
studien. Inga frågor ändrades i intervjuguiden efter att pilotintervjun var genomförd. 
Därefter utfördes ytterligare sex individuella intervjuer med informanter från samma 
arbetsplats. Tre av intervjuerna utfördes på arbetsplatsen angränsande till informantens 
arbetspass. Intervjuerna utfördes i ett avskilt konferensrum på kliniken för att inte bli 
avbrutna. Tre intervjuer förlades utanför arbetsplatsen på enskild plats efter önskemål från 
informanterna. Under samtliga sju intervjuer var intervjuaren klädd i privata kläder. 
Forskningspersonsinformation (Bilaga 3) lämnades ut i direkt anslutning innan intervjun, 
denna fick läsas igenom i lugn och ro och om informanten hade frågor ställdes dessa till 
intervjuaren innan intervjun påbörjades. Då intervjuerna gjordes med författarens kollegor 
skapades en neutral miljö där informanten skulle känns sig bekväm och inte i ett underläge. 
För att svara på syftet utfördes semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) 
används semistrukturerade intervjuer när intervjuaren vet vilka frågor som ska ställas men 
inte kan förutse svaren. En intervjuguide användes för att alla deltagare skall få samma 
frågor. Kvale och Brinkman (2009) menar att en semistrukturerad intervju utgår från att 
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intervjuaren öppnar med en fråga och därefter får intervjupersonen själv berätta om sina 
erfarenheter. Intervjuerna spelades in digitalt i form av ljudupptagning och transkriberades 
sedan av intervjuaren. Intervjuerna blev mellan 11 minuter och nio sekunder – 17 minuter 
och 31 sekunder långa.  
 

Databearbetning 
 
Transkribering 
Transkriberingen skedde ordagrant av författaren i nära anslutning, i tid, till intervjuerna 
för att intervjuerna skulle vara färska i minnet. Efter transkriberingen var gjord lyssnades 
intervjun igenom igen för att kontrollera att intervjun transkriberats korrekt. 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Analys av kvalitativ data 
är en process där text organiseras för att svara på syftet. Meningen med att analysera data 
är att strukturera, organisera och ta fram innebörden i datan (Polit & Beck, 2012). 
Innehållsanalys är ett systematiskt tillvägagångssätt att analysera skriven eller verbal 
kommunikation. Det är en teknik och ett forskningsverktyg som tillåter giltiga slutsatser 
utifrån datans ursprungliga innehåll (Krippendorff, 2013). Genom innehållsanalys finns 
möjligheten att bryta ner ord till färre kategorier relaterade till innehållet. När kategorier 
skapats skall ord och fraser som ingår i samma kategori ha en gemensam innebörd (Elo & 
Kyngäs, 2007). Inom omvårdnadsforskning används kvalitativ innehållsanalys bland annat 
för att granska och för att tolka texter såsom inspelade intervjuer. Denna metod har 
utvecklats för att hantera stora mängder data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll kan variationer beskrivas i en 
kvalitativ innehållsanalys. Vid tolkning av texter kan det krävas kunskap om deltagarnas 
bakgrund, bland annat ålder, kön och utbildningsförhållanden samt i vilket kontext studien 
genomförts om detta har betydelse för studiens syfte, då dessa sammanhang kan ha 
betydelse för studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ur den 
transkriberade texten plockades meningsenheter ut. En meningsbärande enhet utgörs av ett 
stycke, mening eller ord som är en meningsbärande del av texten (Graneheim & Lundman, 
2004). Meningsenheterna kondenseras därefter och därmed gjordes texten lätthanterlig 
men innehållet bibehölls. En abstrahering av de kondenserade meningsenheterna gjorde att 
de blev till koder (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2012) finns det 
svårigheter i att abstrahera de kondenserade meningsenheterna till koder då det kan vara 
svårt att förstå den underliggande betydelsen av datan. Graneheim och Lundman (2004) 
skriver att en kod är något som beskriver meningsenheternas innehåll kortfattat genom 
objekt, händelser eller andra fenomen som skall vara förstått i relation till studiens kontext. 
När sedan kodningsförfarandet var gjort skapades subkategorier och kategorier som kom 
att bli studiens resultat. En kategori är innehåll från flera meningsenheter som har något 
gemensamt. Skapandet av kategorier är kärnan av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Kategorier är enligt Krippendorff (2013) ett antal koder som har 
någonting gemensamt, men som skiljer sig från varandra. I denna studie kom 
subkategorierna att presentera de koder som har någonting gemensamt. Subkategorierna 
sammanfördes och presenteras i kategorier. Analysen resulterade i fyra kategorier med 
tillhörande subkategorier.  

 
 



     

9 
 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens genomförande 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Då försöker jag 
tänka på hur 
gammalt barnet 
är. Hur mycket 
de förstår och 
hur mycket de 
vill veta.  

Försöker tänka 
på hur mycket 
barnet förstår 
och vill veta. 

Vad barnet vill 
veta 

Att anpassa 
information 
beroende på 
situation 

Mötet med 
barnet och 
föräldrarna 

Så jag försöker 
anpassa mig till 
varje familj och 
sen beror det på 
hur gammalt 
barnet är. 

Anpassa mig till 
varje familj och 
ålder på barnet. 

Anpassa mig Att anpassa 
information 
beroende på 
situation 

Mötet med 
barnet och 
föräldrarna 

Och det beror 
helt på vad det 
är för procedur 
men man ska väl 
försöka 
informera så 
sakligt som 
möjligt men har 
man ett barn 
som redan är 
rädd från början 
kanske man 
undviker vissa 
ord. 

Beroende på 
procedur 
informerar jag 
sakligt men 
undviker vissa 
ord om barnet är 
rädd.  

Undvika vissa 
ord 

Sjuksköterskans 
språk 

Mötet med 
barnet och 
föräldrarna  

Att man förstår 
varandra, att 
man pratar 
samma språk. 
Det är inte alltid 
man gör men då 
kan man ju 
såklart visa 
också. 

Det krävs att 
man pratar 
samma språk 
och att man 
förstår varandra. 

Förstår 
varandra 

Sjuksköterskans 
språk 

Mötet med 
barnet och 
föräldrarna 

Men språket är 
ju viktigt, och 
för föräldrarnas 
skull också att 
de får förstå vad 
som händer. 

Språk är viktigt, 
inte minst för 
föräldrarna.  

Viktigt med 
språk 

Sjuksköterskans 
språk 

Mötet med 
barnet och 
föräldrarna 
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Forskningsetiska övervägande 
 
Enligt Polit och Beck (2012) innebär informerat samtycke att de blivande 
intervjupersonerna skall informeras om möjliga risker och fördelar med studien, det skall 
också förtydligas om frivilligt deltagande i studien. Information om studien skall nå 
informanten, på ett förståeligt sätt och möjligheten om att tacka nej till medverkan i studien 
skall vara tydlig. Denna information gavs informanten dels genom brev till informanter 
(Bilaga1) och muntligt innan intervjun påbörjades. Data behandlas konfidentiellt av 
studieansvariga och ingen identitet kan röjas vid presentation av resultatet. Informanterna 
kunde närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien. All data kommer att raderas när 
studien är godkänd.  
Studien är godkänd av Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet högskola den 20 
december 2015 (Diarienr, 20151216-1337). 

Enligt Vetenskapsrådet (2012) skall individer som ingår i forskning skyddas av allmänna 
huvudkrav, vilka uppfylls i denna studie. Genom att tillämpa dessa huvudkrav studien 
informerades informanten om studiens upplägg och syfte. Informanten fick själv bestämma 
över sin medverkan i studien och de uppgifterna som samlades in om informanterna 
användes endast i denna studie. Författaren har inte tagit del av personuppgifter då detta 
inte var nödvändigt i studien.  

Intervjuaren arbetar på samma barnakutmottagning där de sju informanterna arbetar.  

RESULTAT 
 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att ge information och stöd till barn och föräldrar vid en 
smärtsam procedur på en barnakutmottagning gav en beskrivning av det som studerades. 
Resultatet presenteras i form av fyra kategorier med underliggande subkategorier, dessa 
presenteras i tabell 2.  Siffran som anges efter citat är en siffra som givits var och en av de 
sju informanterna. 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier 
Subkategori Kategori 

- Etablera en relation  
- Sjuksköterskans språk 
- Att anpassa information beroende 

på situation 
- Att rikta informationen till barnet 

 

Mötet med barnet och föräldrarna 

- Förståelse för föregående och 
kommande smärtsamma procedurer 

- Vikten av att känna till hur barnet 
kan uppleva situationen 

- Avledning vid en smärtsam 
procedur 

 

Att ge information och stöd utifrån ett 
barnperspektiv 

- Föräldrarnas delaktighet 
- Föräldrarnas möjlighet att ge stöd 

till barnet 
 

Föräldrarnas betydelse när barnet skall 
genomgå en smärtsam procedur 
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- Tid till att ge information och stöd 
- När tiden finns men inte nyttjas 
- Olika förutsättningar beroende på 

tid på dygnet 
 

Förutsättningarna kan skilja sig för att ge 
information och stöd 
  

 

Mötet med barnet och föräldrarna 
 
Kategorin presenteras i fyra subkategorier; Etablera en relation, sjuksköterskans språk, att 
anpassa information beroende på situation och att rikta informationen till barnet.  
 
Etablera en relation  
Att etablera en relation med barnet och föräldrarna och få deras tillit är för flera av 
informanterna en av grunderna i att ge information. Alla är olika och har olika 
förutsättningar för detta och i dessa situationer ska en relation skapas, inte bara med en 
utan med flera personer. Sjuksköterskorna menade främst på att barnet måste bli mottagligt 
för information. En av informanterna beskrev det som att det är A och O att ett barn är 
förberett och mottagligt för information om den procedur som skall utföras och detta kan 
ibland ske genom föräldrarna. Att vara öppen i mötet med barnet och föräldrarna och att 
låta situationen styra beskrev samma informant var det korrekta arbetssättet. Informanten 
berättade om sin erfarenhet av att möta barn med dess föräldrar och att det initialt finns en 
plan hur information skall förmedlas men planen kan fallera då barnet inte är mottagligt för 
informationen. Erfarenheter om skillnaden i att ge information om en smärtsam procedur 
på en barnakutmottagning och en barnavdelning lyftes, då det menas att på en 
barnakutmottagning vet sjuksköterskan aldrig vem som kommer innanför dörren. Korta 
möten och liten möjlighet till att lära känna barnet och dess föräldrar är en faktor som kan 
försvåra uppgiften av att ge och att anpassa information. På en barnavdelning menade en 
av informanterna att det finns bättre möjligheter till att lära känna familjerna.  

 

”Ja, jag kan ju säga såhär att information är ju svårt, därför att man vet 
ju inte vem man möter på en akutmottagning. Jag vet inte vart 
människorna är och vart de kommer ifrån och vad de har för 
bakgrundsinformation eller vad de vet”. (7) 

Sjuksköterskans språk 
Flera av informanterna nämner vikten av att sjuksköterskan, barnet och föräldrarna pratar 
samma språk, att det är viktigt att förstå varandra för att veta vad som skall göras och vad 
som kommer att hända. Det ses svårigheter i att prata olika språk. I de fall när språket 
skiljer sig berättade en informant om möjligheten att istället visa hur det skall gå till, för att 
barnet skall vara medveten om vad som skall hända. Vikten av att förstå varandra berättade 
en informant riktas också mot föräldrarna, att det är viktigt för dem att förstå informationen 
som ges vid proceduren. Flera av informanterna pratade om språk på det sättet att när de 
pratar med barn väljer de sina ord. De undviker laddade ord såsom nål, stick eller ont och 
använder istället mindre laddade ord eller säger istället att de ska hjälpa till och att när 
proceduren är avklarad kommer det att kännas bättre.  

 
”Så brukar jag oftast inte säga att vi ska sätta nål eller vi ska sticka och 
använda det där ordet stick eller nål. Jag brukar säga att vi ska sätta en 
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plastslang eller vi ska ta ett litet prov eller använda andra ord som inte 
är så laddade.” (3) 
 

En av informanterna berättade om situationer när föräldrar säger att deras barn är duktigt. I 
en situation när ett barn skall genomgå en smärtsam procedur uttrycker informanten sitt 
missnöje mot detta. Upplevelsen från barnet kan då bli att om barnet uttrycker rädsla eller 
gråter, att det inte är duktigt. Detta tyckte informanten är fruktansvärt och säger hellre att 
det är acceptabelt att vara rädd och använder hellre ordet modig.  

”Är du rädd? Jag förstår att du är rädd och tycker att det är obehagligt 
och du är väldigt modig som gör det här. Så det tror jag är det viktigaste, 
att man erkänner att de har känslor av rädsla och att man fångar upp det 
och säger att det är okej att vara rädd. Då tycker jag oftast att det brukar 
funka bra.” (3) 

De flesta av informanternas erfarenheter visade på vikten av att tala sanning när de ger 
information. De säger inte till barnet att det inte kommer göra ont då de vet att det kan göra 
det och att det är barnets egen upplevelse som avgör om det gör ont eller inte. En av dem 
förordade att en bättre taktik är att hellre berätta för barnet att det kan göra ont och att 
barnet då istället får gå därifrån med känslan av att det klarat av den smärtsamma 
proceduren. En annan av informanterna berättade att hon till små barn brukar säga att det 
förmodligen inte kommer att göra ont till exempel vid inläggning av en perifer venkateter 
då barnet haft EMLA, utan berättar för föräldrarna att det istället troligen är värre för 
barnet att bli fasthållet för att kunna utföra proceduren.   

”Alltså jag tycker att man ska ta barnen på allvar att man ändå ska 
bemöta dem som en… man kör inte över dem och man ljuger inte och 
man säger inte att det inte ska göra ont. Jag försöker vara så ärlig jag 
kan och försöker ta dem på allvar, jag skojar inte bort det heller.” (7) 

Att anpassa information beroende på situation 
Under intervjuerna beskrevs olikheter i att ge information beroende på barnets ålder och 
även erfarenheter om barns varierande förmåga att ta till sig information. Informanterna 
pratade om svårigheter i att avgöra vilken mängd information som skall förmedlas vid en 
smärtsam procedur, då barnet beroende på ålder kan ha svårt att ta till sig informationen. 
En informant nämnde svårigheterna i att anpassa informationen i en berättelse om en 
fyraårig flicka som var med om att reponera sin arm i vilken hon hade en fraktur. 
Sjuksköterskan ville inte berätta för mycket för barnet då risken fanns att det blev för 
mycket information om vad som skulle ske. Samtidigt som flera av informanterna lade vikt 
vid att barn av naturen är nyfikna, att många barn vill veta vad som görs och vad som skall 
hända. Att här kunna hitta ett sätt att kommunicera genom något som lockar och intresserar 
barnet gör det lättare att kunna förmedla den information som är nödvändig nämndes under 
en intervju. Det viktigaste för en av informanterna var att informera barnet och föräldrarna 
om vad som skall göras, varför det skall göras och hur det kommer att gå till. Om barnet 
eller föräldrarna inte förstår nämnde också här flera av informanterna att de gärna visar hur 
proceduren skall gå till med hjälp av material, att visa på sig själv eller en förälder, att 
såhär kommer det att gå till och det är därför vi måste göra det här.  
 

”Ja barnets ålder är ju klart att man rättar sig efter vad de förstår. Om 
det är ett äldre barn så pratar man liksom rakt ut och berättar vad det är 
men är det ett yngre barn kanske man får visa vad det är man ska göra. 
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Antingen på sig själv eller på barnet om det är lugnt eller på föräldrarna 
så att de ser vad det är. ” (5) 

En av informanterna berättade att hon inte ger så mycket information till små barn, då 
hennes erfarenhet säger att de inte förstår, men med tonåringar pratar hon gärna mer och 
förklarar vad hon gör och vad som skall göras. En annan av informanterna nämner att barn 
hon har träffat som är i skolåldern är vetgiriga och hon tror att barn vill lära sig och att de 
vill veta vad som händer. En tredje berättade att hennes tidigare erfarenheter av att jobba 
som skolsköterska gav henne vetskap om i vilka åldrar barnen läser om människokroppen i 
skolan, informanten relaterar då till den kunskap barnet har när hon ger information hon 
förklarar hur ingreppet går till och vad som händer med kroppen.  

Att veta hur information anpassas till familjen är en annan erfarenhet som belystes. Alla 
familjer är olika och information kan komma att behöva förmedlas på olika sätt. Vid vissa 
procedurer, inte nödvändigtvis akuta, men som ändå utförs på barnakutmottagningen 
nämner flera av informanterna att det då finns tillgång till informationsblad som familjen 
kan ta med hem att läsa för att sedan återkomma nästkommande dag för att utföra 
proceduren. Att ge skriftlig och muntlig information om proceduren sågs som något 
positivt enligt sjuksköterskorna. Ett förbättringsarbete med möjliga 
informationapplikationer till mobiltelefoner nämndes också vara någonting som skulle vara 
bra och en av informanterna berättade att är detta är påväg att utarbetas på kliniken.  

Att rikta informationen till barnet 
Samtliga informanter pratade om att anpassa sin information efter barnets ålder och 
förmåga att ta till sig information, det var också flera av dem som berättade att det är så de 
avgör till vem informationen ska riktas. Flera av informanterna var tydliga med att berätta 
att det är barnet de jobbar med och att barnet måste få styra situationen beroende då på 
barnets ålder och hur mottaglig barnet är för informationen. Informanterna var överens om 
att små barn som inte har möjlighet att förstå får informationen riktad mot föräldrarna. Ju 
äldre barnet blir desto mer information ges direkt till barnet. Att som sjuksköterska rikta 
sin information till barnet i första hand var för flera av dem bland det viktigaste vid en 
smärtsam procedur. Föräldrarna får gärna ställa frågor under tiden eller efter att 
informationen är given men informationen riktas i första hand till barnet. Att efter given 
information fråga föräldrarna om de har några frågor kom ofta naturligt. Informanterna 
nämnde också att informationen om den smärtsamma proceduren blir lättförstådd även för 
föräldrarna, när den först riktas till barnet på barnets nivå.  
 

”Jag brukar berätta hur det går till och informera framförallt till barnet 
så att jag pratar till barnet, och sen så får föräldrarna liksom lyssna och 
hänga på, på den informationen”. (5) 

Att ge information och stöd utifrån ett barnperspektiv  
 

Kategorin presenteras i tre subkategorier; Förståelse för föregående och kommande 
smärtsamma procedurer, vikten av att känna till hur barnet kan uppleva situationen och 
avledning vid en smärtsam procedur. 

Förståelse för föregående och kommande smärtsamma procedurer  
Grunden i att ge information och stöd till barnet är att ha en förståelse att för 
sjuksköterskan är detta vardag, en rutinmässig uppgift, men barnet har möjligen aldrig varit 
med om detta och detta kan komma att bli en ny erfarenhet för barnet, berättade en 
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informant. Att förstå olikheten mellan att ge information om något sjuksköterskan har 
mycket kunskap om och erfarenhet av, till att som barn ta emot information och vara med 
om en procedur för första gången är viktigt att ha förståelse för. I samma intervju belystes 
att det kanske inte alls är första gången barnet är med om detta, möjligen har barnet 
tidigare erfarenheter av samma procedur och bör då bemötas och informeras utefter den 
erfarenheten. Flertalet av informanterna var överens om att information påverkar barnet 
positivt, och att utebliven information kan komma att påverka framtida liknande 
situationer. En av informanterna berättade om ett specifikt fall, ett barn med en 
grundsjukdom vilket hade föranlett att barnet tillbringat mycket tid på sjukhus. Vetskapen 
om att barnet kommer att behöva vara med om samma smärtsamma procedur flera gånger 
till i sitt liv var en viktig faktor för att skapa en så bra situation som möjligt. Att skapa ett 
förtroende mellan henne och barnet genom information och att frambringa en bra situation 
trodde denna informant kunde komma att spela en roll i fortsatt behandling för barnet. 
Detta nämnde även en annan informant gällande barn som skulle läggas in på sjukhuset för 
fortsatt behandling efter att de har varit på barnakutmottagningen. Barnen bär med sig 
erfarenheten från barnakutmottagningen till barnavdelningen, de påverkas av 
informationen de fått från början och även av hur väl det gick att genomföra den 
smärtsamma proceduren.  
 

”Man förstod ju någonstans att han kommer ju att behöva ha infarter 
många gånger till i sitt liv och man vill ju inte göra det värre och värre 
för varje gång utan man vill ju göra det värdigt och att han ska känna att 
han har förtroende för en och ja att det blir en bra situation för honom 
även om det blir jättejobbigt”. (7) 

Vikten av att känna till hur barnet kan uppleva situationen 
Samtliga informanter beskrev barnets rädsla för den stundande smärtsamma proceduren 
och svårigheter i att bemöta barnet när information skall ges. De var också överens om att 
smärtupplevelsen är subjektiv och de vet inte hur varje barn kommer att reagera. Flera av 
dem berättar att de inte vill förringa barnets rädsla i samband med att de får reda på vad 
som ska hända. Barnets rädsla måste bemötas och erkännas och barnet måste få veta att det 
är godtagbart att vara rädd och behöver mötas i dess egen värld. En av informanterna 
trodde att information kan göra att barnet upplever situationen som mindre obehaglig och 
uttrycker mindre rädsla om de får information om det som kommer att göra ont. En annan 
brukar berätta för barnet att det är accepterat att skrika och gråta, och flera av 
informanterna berättar för barnet att smärtan kommer gå över. En av sjuksköterskorna 
berättade att många av barnen som befinner sig på akutmottagningen redan upplever 
smärta. Att då behöva utsätta dem för ytterligare smärta är något som sjuksköterskan 
försökt finna ett sätt att informera barnen om. När barn till exempel råkat ut för en 
brännskada eller en har en fraktur kan barnet behöva en perifer venkateter för att ge 
intravenös smärtlindring vid rengöring eller gipsning. Att då försöka förklara för barnet att 
de måste tillföra barnet mer smärta för att få bort smärtan i brännskadan eller frakturen kan 
vara svårmotiverat, men i vissa situationer var erfarenheten att barnet förstår och kan 
därmed handskas med situationen.  
 

”När man förklarar att för att få bort det där onda så måste vi göra lite 
ont på andra sidan, men att det går över.” (7) 

Avledning vid en smärtsam procedur 
Att använda sig av avledning i samband med givande av information och för att ge stöd är 
en viktig del i att kommunicera med barnen, detta nämndes på olika sätt av samtliga 
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informanter. En av informanterna nämnde att barnen kanske inte alls vill veta vad som 
skall hända utan att det kanske då är bättre att hitta något gemensamt att prata om för att 
avleda barnet från det som är obehagligt och gör ont. Ibland vill barnen smygtitta på 
proceduren och då kan det vara lämpligt till exempel vid en reponering eller omläggning 
av en brännskada att få barnet att tänka på något annat. Andra avledningsmetoder som 
berördes var musik och barnvänliga applikationer i mobiltelefoner eller surfplattor, gärna 
där barnen själva aktivt behöver delta. En av informanterna använde gärna Tv:n som finns 
inne på rummet på akutmottagningen för att avleda barnet, någon annan pratade om 
böcker, såpbubblor eller teckningar som finns att tillgå. En annan erfarenhet var att 
avledning inte fungerar i vissa situationer då det kan bli mer rörigt än det var från början.  
 

”Ibland kan jag uppleva att det blir bara mer stress för att barnet tittar 
inte, de upplever iallafall inte vad man försöker göra så det blir bara 
ännu rörigare i rummet, men om man gör det lugnt och verkligen 
försöker lugnas av det då tycker jag att det kan funka”. (6) 
 
”Tv:n, oftast brukar jag sätta på tv:n i rummet redan när jag kommer in 
så att de sugs in i något program eller så brukar jag låta dem använda 
telefonen. Det tycker jag är bra, och gärna något spel som de aktivt 
måste syssla med så alltså så att de inte bara sitter och tittar utan att de 
måste koncentrera sig på någonting.” (3) 

Föräldrarnas betydelse när barnet skall genomgå en smärtsam procedur 
 

Kategorin presenteras i två subkategorier; Föräldrarnas delaktighet och föräldrarnas 
möjlighet att ge stöd till barnet.  

Föräldrarnas delaktighet 
Samtliga informanter pratade om föräldrarnas delaktighet vid den smärtsamma proceduren 
och vid informationen given i samband med denna. Flera informanter sa att det var viktigt 
att föräldrarna var positiva till proceduren redan när information gavs och att de inte var 
emot vad som skall göras för då blev upplevelsen för barnet sämre. Innan information gavs 
om en smärtsam procedur förklarade en av informanterna, att vikt läggs vid att bedöma vad 
för föräldratyper barnets föräldrar är. En av de mer erfarna informanterna berättade att hon 
använder föräldrarna som en buffert mellan henne och barnet. Hon ger information till 
föräldrarna om vilka uppgifter de kan utföra själva så att hon själv inte behöver närma sig 
barnet i onödan. Samma informant pratade om procedurer som inte riktigt gick som 
planerat eller inte lyckades och som då kanske behöver göras om. Där är det värdefullt med 
information för att föräldrarna kanske inte riktigt ”är där”. De är inte beredda på att den 
smärtsamma proceduren behöver utföras en gång till. Att ha väl förberedda och väl 
informerade föräldrar nämndes som en faktor för att få till en bra procedur med barnet.  
 

”Och det krävs även att föräldrarna är med, är involverade på något 
sätt. Att de är med på noterna, att de inte är emot proceduren till 
exempel, då går det ju inte”. (4) 

”Samtidigt som man vill att föräldrarna ska vara väl förberedda dels på 
själva proceduren och behandlingen som vi ska utföra och så att det inte 
blir något chockartad upplevelse utan att de är lite beredda speciellt då 
vid en reponering.” (2) 
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Föräldrarnas möjlighet att ge stöd till barnet 
Erfarenheter från verkliga situationer där föräldrarna har skapat en trygghet för barnet 
genom sin närvaro och delaktighet togs upp i alla intervjuer. En informant berättade om sin 
erfarenhet att när föräldrarna väl fått information om vad som skall hända så blir de trygga 
och kan vara ett stöd för sitt barn.  
 

”Det som var så skönt med den här tjejen det var att hon var så trygg 
med sin pappa. Så jag tror att det var det som gjorde att det gick så 
himla bra.” (1) 

Under en av intervjuerna berättade informanten att hennes erfarenhet var att föräldrarna 
ofta är oroliga för sitt barns smärtsamma upplevelse och säger då till barnet att det inte 
kommer att göra ont, eller att det inte kommer att kännas. Föräldrarna tror då att detta 
skyddar barnet eller gör det lättare för dem i den smärtsamma proceduren. Sjuksköterskan 
påpekar gärna då för barnet och föräldrarna att proceduren visst kan komma att göra ont. 
Sjuksköterskan berättade att denna information kan vara svår att få fram då hon och 
föräldrarna hävdar olika saker. Hon såg ändå vikten i att vara ärlig och berätta för barnet 
att det visst kan komma att göra ont. En annan informant berättade om att hon tycker att 
många barn får gott stöd ifrån sina föräldrar men att en del föräldrar kan säga konstiga 
saker, som möjligen inte gagnar barnet. Föräldrarnas ansvar i givandet av information är 
något som lyfts av en annan informant, att genom sitt sätt att förmedla information till 
barnet kan de förstärka barnets rädsla gentemot proceduren. Detta säger informanten är 
något som föräldrarna kan jobba med hemma. 

”Att de också måste ta ansvar för, istället för att späda på den här 
rädslan som de oftast gör när de säger att barnet är så stickrädd och då 
så äh, så hör barnet att de är stickrädda och så blir de ännu mer 
stickrädda utan istället försöker att de också måste få vara med på det på 
något sätt och att försöka jobba med det hemma.” (4) 

Förutsättningarna kan skilja sig för att ge information och stöd 
 
Kategorin presenteras i tre subkategorier; Tid till att ge information och stöd, och när tiden 
finns men inte nyttjas och olika förutsättningar beroende på tid på dygnet.  
 
Tid till att ge information och stöd 
Vid frågan om vilka förutsättningar som krävs för att ge information till barnet och 
föräldrarna vid en smärtsam procedur svarade nästan alla att det behövs tid. Finns tiden 
kan mycket information ges och förutsättningarna är bättre för att barnet och föräldrarna 
skall kunna vara förberedda. Tid är ofta en bristvara på barnakutmottagningen där 
sjuksköterskorna arbetar. Att kunna ge information i lugn och ro och att anpassa den efter 
barnet sågs som en viktig faktor. Att vänta in och berätta för barnet att ingenting kommer 
att ske förrän du är beredd och då ta sig tid till att lugna och informera om den stundande 
smärtsamma proceduren kan berättade informanten var en vinnande taktik för barnet. I de 
situationer där det inte finns tillräckligt med tid t.ex. vid akuta situationer, där det inte går 
att vänta in barnet eller ge den information som hade behövts, ses det som viktigt att 
bekräfta barnet i samband med proceduren eller om möjligt efteråt. En erfarenhet var att i 
de situationer proceduren behöver utföras snabbt är det ofta föräldrarna som inte riktigt är 
beredda på vad som skall hända, detta upplevs som en svårighet i samband med att 
information skall ges.  
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”Nu kanske jag bara har en minut på mig, ja men då får jag ta det på 
den minuten, men viktigt ändå att göra det och det bästa av det”. (5) 

En av informanterna påpekade att tid är den viktigaste förutsättningen för att kunna ge 
information och stöd, men nämner i samma mening att det oftast inte behövs så mycket tid. 
En annan berättade om erfarenheten att om informationen ges skyndsamt för att kunna 
utföra proceduren på så kort tid som möjligt finns risken att det egentligen kommer att ta 
längre tid. Hon uppmanade till att ta sig tiden till att informera och tror att detta lönar sig 
om barnet behöver utföra samma procedur igen.  

”Och det kanske är ett barn som inte har några erfarenheter så, så 
kanske man här och nu kanske det går bra men de kommer kanske är det 
så att de kommer tillbaka så har man ju ändå vunnit tiden att får man då 
ett barn som är stickrädd så kan ju det ta väldigt lång tid och då blir det 
något som man får lägga väldigt mycket tid på i alla led. Så att lägga lite 
extra tid, det gör mycket. ”(2) 

Några av informanterna ville gärna ge information om den smärtsamma proceduren och 
sedan lämna barnet och föräldrarna för att de ska få tid att ta in och smälta informationen 
innan det är dags för proceduren, men påpekar återigen att det inte alltid finns möjlighet till 
detta på grund av en tidspress.  

Att vara påläst och känna till hur proceduren skall utföras berättade två informanter kändes 
viktigt för dem. Även om det är flera personer inblandade i proceduren som skall ge 
information till barnet och föräldrarna berättar en av informanterna också om vikten av att 
vara förberedda tillsammans även om detta kan ta lite extra tid, så att informationen 
överensstämmer med hur proceduren skall utföras.  

När tiden finns men inte nyttjas 
En annan sjuksköterska var bekymrad över situationer då tiden på barnakutmottagningen 
egentligen finns att tillgå för information och förberedelse men att den tiden inte utnyttjas.  
Hon berättade om en situation i samband med en lumbalpunktion, där ingreppet utfördes 
utan vare sig bra information eller tid till bedövning eller sedering. Detta resulterade i en 
procedur där barnet övertalades att utföra lumbalpunktionen och därför gick det inte att 
utföra proceduren korrekt. Istället gjordes proceduren om, denna gång med god 
information om ingreppet, bedövning och sedering och proceduren kunde utföras på ett 
bättre sätt.  
 
Olika förutsättningar beroende på tid på dygnet 
Det finns svårigheter i att ge information vid en smärtsam procedur beroende på vilken tid 
på dygnet den skall utföras. En informant hävdar att det är lättare att kommunicera med 
barnet och föräldrarna på dagtid. Barnet och föräldrarna är piggare på dagtid för att barnet 
vanligtvis ligger och sover på natten. Om då besöket på barnakutmottagningen sker på 
natten då barnet vanligen sover och dessutom att barnet mår dåligt av någon anledning kan 
detta försvåra möjligheten att ge information och för barnet att ta till sig informationen. Att 
väcka barnet och berätta vad som ska göras och varför, är en utmaning där 
förutsättningarna är långt ifrån optimala. Här behöver proceduren övervägas noggrant 
enligt sjuksköterskan.  
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”Men på natten kan det vara svårt. Om klockan är fyra på natten och  
jag ska ta ett blodprov på barnet som kanske ligger och sover. Att då  
väcka dem och berätta att man ska göra det här. Då kanske de blir  
jätteledsna såklart och informationen kanske inte når fram. ” (7) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Ansats/ Design 
Författaren valde att genomföra studien genom intervjuer med kvalitativ ansats. Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att meningen med den kvalitativa forskningsintervjun är att 
forskaren skall förstå informantens beskrivna erfarenheter och genom samtal med andra 
människor få kunskap om deras erfarenheter. Ett övervägande gjordes att göra en 
litteraturöversikt med syftet att beskriva hur sjuksköterskor ger information vid en 
smärtsam procedur på en barnakutmottagning, men efter sökningar i PubMed och 
CINAHL med sökord som relaterade till det då tänkta syftet bestämde författaren att ändå 
utföra intervjuer då antalet träffar inte ansågs tillfredställande. Syftet reviderades och det 
nya syftet blev att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i samma kontext. I ett sent skede 
efter att resultatet var skrivet reviderades syftet återigen då det framkom ytterligare fynd i 
resultatet som visade på sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd åt barn och föräldrar 
vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning.  
 
Urval 
Studien utfördes genom sju olika intervjuer med informanter från en barnakutmottagning i 
Stockholmsområdet. Då författaren arbetar på samma arbetsplats, tänktes urvalet väl 
igenom innan intervjuerna påbörjades. Detta urval gjordes då sjuksköterskorna på denna 
barnakutmottagning ansågs ha erfarenhet av och kunskap om ämnet som skulle studeras då 
de träffar många barn som behöver genomgå smärtsamma procedurer i deras dagliga 
arbete. Enligt Polit och Beck (2012) kan ett bekvämlighetsurval innebära en risk, då det 
inte alltid speglar populationen.   
 
Det finns enligt forskning både för- och nackdelar med att intervjua sina kollegor. Under 
intervjuförfarandet gick tiden till att lära känna varandra snabbt. Författaren gav 
informanterna tid att läsa igenom forskningspersoninformationen och frågor fick ställas. 
McConnel-Henry, James, Chapman och Francis (2009) skriver att data både har en 
möjlighet att bli djup och innehållsrik för att tid och energi inte behöver ödslas på att låta 
informanten öppna upp och att en relation behöver skapas mellan författare och informant. 
Nackdelar då författaren och informanten känner varandra är att informanten kan känna en 
svårighet i att vara öppen eller uttrycka sig på ett visst sätt på grund av att detta skulle 
kunna få påföljder för framtida samarbete. En studie visar på att när författaren söker 
informanter på sin egen arbetsplats, finns en redan fördjupad förståelse och insikt i arbetet 
och organisationen. Det kan också hända att författaren har praktisk erfarenhet och 
kunskap som kan hjälpa till för att identifiera behov av forskning och vad som behöver 
belysas. Detta kan då göra att resultatet av studien blir meningsfull för personerna på 
arbetsplatsen (McDermid, Peters, Jackson & Dalys, 2014). Detta var något som framkom i 
denna studie. Författaren såg olikheter i hur barn och föräldrar informerades och vid 
smärtsamma procedurer på arbetsplatsen och idén till att sammanställa detta i ett 
självständigt arbete väcktes. Författaren övervägde att utföra studien på en annan 
arbetsplats, men bestämde att utföra studien på den egna arbetsplatsen då sjuksköterskorna 
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här ansågs ha kompetens inom området som ämnade studeras. McDermid et al. (2014) 
beskriver också nackdelar med att vara alltför hemmahörande på platsen där studien skall 
genomföras då det kan vara svårt att uppnå äkthet i studien. Att författaren och 
informanterna känner varandra både som kollegor, men möjligen också privat kan göra det 
svårare att vara öppen för det som informanterna berättar. Författaren reflekterade över 
detta och tog detta i beaktning när val av klinik skedde. Reflektion skedde också innan, 
under och efter varje intervju för att fånga upp fördelar och nackdelar med att intervjua 
sina kollegor. När alla intervjuer var gjorda har författaren stämt av med informanterna och 
hört sig för hur de känner efter deltagande i studien. Författaren och flera av informanterna 
har även arbetat ihop efter intervjuerna genomfördes. Det ses inga skillnader i relationen 
innan eller efter deltagandet, däremot har ämnet i studien lyfts och det pratas mer om det 
på kliniken vilket författaren ser som en positiv följd av studien.  
 
Att intervjua kollegor kan också innebära etiska dilemman då författaren och 
informanterna båda har en betydelse i hur den slutgiltiga studiens resultat kommer att bli. 
Författaren tog initiativ till forskningen och bestämde vad som skulle tas upp och i det här 
fallet, vilka frågor som skulle ingå i intervjuguiden. Informanterna presenterar sina 
erfarenheter och sina svar på de frågorna som ställs. Det är författaren som bestämmer över 
hur resultatet presenteras och kan här välja vad som skall inkluderas och vad som skall 
exkluderas i studiens resultat. Detta bör reflekteras över och tas hänsyn till då detta 
möjligen kan ha en negativ effekt på framtida samarbete (McDermid et al., 2014). 
Författaren har genom analys av datan gjort sitt yttersta för att presentera resultatet på ett 
så sanningsenligt och rättvist sätt som möjligt. Resultatet presenterades på så sätt att 
informanterna förblir anonyma för läsarna.  
 
Författaren upplever att antal personer som anmälde sig frivilliga till att delta i studien var 
tillfredställande. Författaren hade ej behov att intervjua alla frivilliga informanter, och 
valde att intervjua de sju första som anmälde intresse. Även då intervjuerna blev relativt 
korta, ansågs antalet intervjuer vara tillfredställande och tillräckligt med material ansågs 
finnas för att påbörja en analys. 

Informanternas erfarenhet speglat i antalet år på barnakutmottagningen var vida spritt 
mellan 1-15 års erfarenhet vilket gav en median på 3 år. Författaren är nöjd med 
spridningen mellan sjuksköterskorna baserat på antalet verksamma år på 
barnakutmottagningen och tror att sjuksköterskornas olika erfarenhet relaterat till antal år 
arbetade på kliniken kan ha bidragit till resultatet på ett positivt sätt.  

Studien är godkänd av Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola. Dnr 
20151216/1337. Härmed godkändes urvalet av informanter och rådet var informerade om 
att det var författarens kollegor som skulle intervjuas.   
 
Genomförande 
Sju intervjuer genomfördes varav en pilotintervju för att testa intervjuguiden och ta reda på 
om frågorna är lämpliga för att få data som svarar till syftet. Författaren anser att 
pilotintervjun gjorde nytta för att ta reda på om frågorna i intervjuguiden svarade till syftet. 
Pilotintervjun var också viktig då detta var första intervjustudien författaren gjort. Att då 
kunna testa sin intervjuteknik för att sedan reflektera över tekniken ansågs värdefullt. 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är att föredra att göra en pilotintervju för öka 
säkerheten inför de kommande intervjuerna. Ingenting ändrades i intervjuguiden efter 
pilotintervjun hade genomförts och författaren valde att inkludera den i studien.  
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När studien genomfördes togs hänsyn till författarens förförståelse. Informanterna kände 
till att författaren var insatt i ämnet och syftet för studien. Skapandet av intervjuguiden 
utgick ifrån författarens förförståelse till ämnet och frågorna utformades utefter situationer 
som var kända för författaren. Eftersom författaren och informanterna arbetar på samma 
arbetsplats fanns vetskap om att informanterna är med om situationer i sitt dagliga arbete, 
som gjorde att frågorna gick att besvara. McConnel-Henry et al. (2009) beskriver att det 
finns fördelar med detta i datainsamlingen genom att innefatta frågor i intervjuguiden 
utifrån informanternas förförståelse. Då frågorna utgår från författarens och informanternas 
förförståelse minskar risken att informanterna utelämnar någon fakta beroende på detta och 
även att fakta missas på grund av olika förförståelse.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör en reflektion göras om hur miljön där intervjun 
hålls påverkar interaktionen mellan intervjupersonen och intervjuaren. Informanterna fick 
själva välja var de ville att intervjun skulle hållas. Fyra av informanterna valde att intervjun 
utfördes i en lokal på kliniken där de arbetade och tre informanter önskade att intervjun 
hölls på en plats utanför kliniken. Författaren ansåg det viktigt för informanten att själv få 
välja var de ville att intervjun skulle hållas så att informanterna skulle känna sig trygga i 
miljön. Forskningspersonsinformation lämnades ut i samband med intervjun, denna lästes 
igenom av samtliga informanter och ett förtydligande gjordes om frivillighet i studien. 
Informanterna skrev under formuläret och dessa förvaras oåtkomligt för andra fram tills att 
studien är godkänd, då de kommer att förstöras.  
 
Transkribering 
Reflektion gjordes efter varje intervjuförfarande i samband med transkriberingen och 
författaren märkte en möjligen negativ aspekt i samband med förförståelse gällande vilket 
sätt följdfrågorna användes. Intervjuerna blev inte så långa som författaren hade hoppats 
på, men efter transkribering ansågs materialet vara tillräckligt för att påbörja analysen. 
Följdfrågorna hade kunnat användas ytterligare för att möjligen få mer utförliga svar på 
frågorna och för att lättare kunna analysera texten och presentera ett resultat även för 
personer utanför verksamheten. I samband med denna reflektion kom författaren fram till 
att intervjuteknik är svårt, men på grund av reflektionen över intervjuförfarandet 
hanterades intervjutekniken bättre och bättre efter varje intervju. McConnel-Henry et al. 
(2009) skriver att det är en konst att intervjua, och det behövs träning och övning för att bli 
bra på detta. Då endast en person lyssnar på intervjuerna bör materialet lyssnas igenom 
flera gånger för att upptäcka fel (Graneheim & Lundman, 2004). Detta gjordes av 
författaren, mindre fel upptäcktes i transkriberingen och kunde då korrigeras. 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera material med övergripande hjälp av 
Krippendorff (2013). Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av tillvägagångssätt 
vid kvalitativ innehållsanalys följdes. En fördel med metoden är att den kan behandla och 
analysera stora volymer skriftlig text. Inom omvårdnadsforskning har den induktiva 
kvalitativa innehållsanalysen varit ett viktigt sätt att tillhandahålla slutsatser om 
erfarenheter(Graneheim & Lundman, 2004). Stor del av den totala tiden som lagts ner på 
studien gick åt att analysera materialet. Författaren lärde känna sitt material under 
analysförfarandet och såg ett värde i detta sedan när resultatet skulle presenteras. Målet var 
att plocka ut meningsbärande enheter ur texten för att sedan kondensera dem till mindre 
meningsenheter. Efter detta märktes de kondenserade meningsenheterna med koder som 
sedan utgjorde grunden för de fyra kategorierna. De fyra kategorierna har på så sätt växt 
fram och speglar resultatet enligt författaren. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns 
det alltid en risk med kvalitativ innehållsanalys om den tolkas av endast en person, då 
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texten kan innefatta olika innebörd som då inte uppfattas. Detta bör tas hänsyn till vid 
avgörande om studiens trovärdighet. Denna studies trovärdighet kunde ha stärkts genom att 
författaren kunde tagit hjälp i analysarbetet för att få in någon annans tolkning av datan.  
 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Resultatet är från sju intervjuer och därav kan djupdata vara svår att få fram och det kan 
även vara svårt att överföra resultatet. En överföring av resultatet internationellt kan bli 
svårt då samtliga informanter arbetar på samma barnakutmottagning i Sverige. Under tiden 
då studien gjordes funderade författaren mycket på begreppet föräldrar. Är det alltid flera 
föräldrar? Är det alltid barnets föräldrar som följer med barnet till barnakutmottagningen? 
Efter att ha studerat tidigare forskning och litteratur inom kommunikation med barn och 
hur barn bemöts på barnakutmottagningen togs beslutet at använda begreppet föräldrar då 
det var så de benämndes i tidigare forskning. Överförbarheten av resultatet till de barn som 
besöker barnakutmottagningen med någon annan än sina föräldrar kan också bli svårt. En 
studies trovärdighet visar på om resultatet är överförbart till en annan grupp eller inte. 
Trovärdigheten i en studie ökar om resultatet är presenterat på ett sätt som tillåter läsaren 
att tolka resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). För att överföra resultatet hade fler 
informanter från olika barnakutmottagningar kunnat inkluderas i studien för att få ta del av 
fler erfarenheter från olika verksamheter. I denna studie ses antalet informanter som 
tillräckligt då det enligt tidsplanen som fanns för det självständiga arbetet hade det blivit 
svårt att inkludera fler. 
 
Resultatet i studien har stärkts med citat som är tagna från samtliga intervjuer. Detta 
redovisas i resultatet med hjälp av att varje informant fått en siffra som anges efter varje 
citat. Författaren anser att lagom antal citat använts och att de använts på ett sätt som 
förstärker resultatet. Att förstärka texten med citat ger läsaren en möjlighet att själv tolka 
resultatet och detta styrker på så sätt studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Författaren är nöjd med spridningen mellan informanterna relaterat till antal arbetade år, 
både som sjuksköterska och antal arbetade år på barnakutmottagningen. Två av 
sjuksköterskorna hade ett års erfarenhet som sjuksköterska och även som sjuksköterska på 
barnakutmottagningen. De sjuksköterskorna som hade längst erfarenhet hade jobbat 25 
respektive 21 år varav en av dessa hade 15 års erfarenhet från barnakutmottagningen. 
Medianen på antal arbetade år som sjuksköterska var 11 år och medianen på antal arbetade 
år på barnakutmottagningen var tre år. Graneheim och Lundman (2004) menar att variation 
i ålder, erfarenhet och perspektiv ger en rikare variation till studiens syfte och ökar 
studiens trovärdighet.  

Resultatdiskussion 
 
Avledning 
Resultatet beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att ge information och stöd till barn 
och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning. Flera olika aspekter tas 
upp och återkommande är användandet av avledning i samband med detta. Detta är ett 
fynd där alla informanter var överens om erfarenheten att använda sig av denna metod.  
Genom att skapa tillit och göra barnet delaktigt under proceduren hjälps barnet att få koll 
på situationen, detta kan ske genom olika former av avledningstekniker för att barnet skall 
fokusera på något annat än det som skall ske (Enskär & Golsäter, 2014). Avledning är en 
icke-farmakologisk teknik som får barnet att fokusera på någonting annat genom att rikta 
uppmärksamheten bort från proceduren som ska utföras (Ramponi, 2009). Cohen (2008) 
menar att avledning har visat sig minimera barns rädsla, ångest och smärta i samband med 
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smärtsamma procedurer. En hypotes om varför avledning skulle vara ett effektivt sätt och 
varför avledning har denna effekt på barn är att hjärnan endast har begränsad kapacitet att 
fokusera på stimuli. Om ett barn då fokuserar på ett tv-program, ett spel, musik eller en 
bild kan inte hjärnan koncentrera sig på de smärtsamma stimuli barnet utsätts för. En annan 
förklaring kan vara att avledningen kan framkalla känslor som inte är kompatibla med 
rädsla eller ångest, såsom att skratta när barnet ser en rolig film. Blount et al. (2006) 
beskriver att information vid en smärtsam procedur kan vara en kombination av avledning 
och en beskrivning av den medicinska behandlingen, för att minska rädsla och oro hos 
barnet.  

När lek används som avledning kan detta ge sjuksköterskan en bild av barnets 
förväntningar och föreställningar om den smärtsamma proceduren och sjuksköterskan kan 
då på ett enklare sätt ge information om vad som kommer att ske (Karlsson, Rydström, 
Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2016). Forskning visar på att barn som var med om 
en smärtsam procedur samtidigt som någon form av avledning användes, tenderar till att ha 
bättre minnen från proceduren än de barnen där avledning inte används (Noel, McMurthy, 
Chambers & McGrath, 2009). Karlsson et al. (2014a) menar att det finns fördelar med att 
använda sig av avledning men att alla barn inte alltid vill delta och att sjuksköterskan då får 
vara återhållsam och göra det på barnets villkor. Detta framkom i studiens resultat då en 
erfarenhet var att avledning inte alltid fungerar, då det tenderar att bli rörigt och 
informationen inte når barnet. Cohen (2008) menar att om barnet vill vara en del av 
proceduren så reduceras ångest och smärta och avledning behöver inte föreslås eller 
påbörjas.  

Avledning behöver inte alltid vara en film, musik eller att sjuksköterskan använder sig av 
material utan kan också enligt Karlsson et al. (2014a) vara att sjuksköterskan småpratar 
med barnet om något de tycker om eller som gör barnet intresserat, med den underliggande 
meningen att ge information om proceduren. Att använda sig av enkla ord och balansera 
småpratet så språket inte har någon inverkan på proceduren. Enligt Karlsson et al. (2016) 
gör användning av avledningsmetoder att barnet får en känsla av kontroll vid den 
smärtsamma proceduren. Författaren anser att avledning är en metod som fungerar både 
för att få barnet att fokusera på något annat, men också för att lära känna barnet och veta på 
vilken nivå barnet kan nås med den information som skall ges. Avledning är även viktigt 
för föräldrarnas skull, att de kan se att barnet fokuserar på något annat och inte upplever 
samma rädsla eller oro över den smärtsamma proceduren. Författarens erfarenhet är att 
avledning också kan vara en hjälp för föräldrarna att hantera situationen och kan därmed 
hjälpa dem att finnas där som ett stöd för sitt barn.  

 
Att utgå ifrån barnets bästa 
Resultatet visar på vikten av att tala sanning vid en smärtsam procedur och att ta barnet på 
allvar. Det togs upp att hellre säga att det kommer göra ont och att barnet får gå därifrån 
med erfarenheten av att de klarade av proceduren, även om det gjorde ont, än att hävda att 
det inte kommer att göra ont. Däremot visar forskning på att en procedur kan komma att bli 
mindre smärtsam och accepteras bättre om informationen innan proceduren inte innehåller 
någon varning om smärta. (Dutt-Gupta, Bown & Cyna, 2007 & Stock et al; 2012). Dutt-
Gupta et al. (2007) visar i sin studie att användandet av ord med negativ klang har en 
negativ effekt på barnet och barnets smärtupplevelse. Cohen (2008) menar också att ord 
som påminner barnet om något negativt bör undvikas. Istället för att säga till barnet att ”det 
här kommer att göra ont eller nu sticker det till”, kan sjuksköterskan istället berätta att det 
kommer nypa till eller fråga barnet hur det kändes efter proceduren är utförd. Karlsson et 
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al. (2016) tar upp vikten av att ta barnet på allvar, att lyssna på vad de har att säga och att 
inte ändra barnets uppfattning om hur de känner genom att övertala barnet till en annan 
uppfattning när det uttrycker rädsla, ångest eller smärta. I studiens resultat visade det sig i 
att informanterna sätter barnet i första rummet och de hävdar också betydelsen av att ta 
barnet på allvar.  

Duktig eller modig? 
I resultatet beskrevs erfarenheten av att använda ordet duktig, informanten som berättade 
om denna erfarenhet ser gärna att ordet undviks och berättar hellre för barnet att hon eller 
han är modig. Karlsson et al. (2014a) skriver att ordet duktig inte får ta överhanden och i 
de fall när ordet duktig används bör det förklaras att ordet inte skall ta överhanden över 
informationen som ges i situationen. Samma studie tar upp att ordet modig används i de 
situationer när sjuksköterskan vill att barnet skall delta och ha en förståelse för vad som 
kommer att ske. Att stötta och kommunicera med barnet, att lyssna på och möta barnet i 
dess egen värld ses som en av sjuksköterskans många uppgifter vid en smärtsam procedur. 
Vikten av att göra detta med rätt val av ord lyfts i resultatet.  

Vikten av att prata samma språk 
I resultatet beskrevs också vikten av att sjuksköterskan, barnet och föräldrarna pratar 
samma språk. Det ses som viktigt att förstå varandra för att barnet och föräldrarna ska veta 
vad som görs och vad som skall göras. Sjuksköterskorna berättar om möjligheten att visa 
hur en smärtsam procedur skall gå till. Dudley, Ackerman, Brown och Snow (2015) 
beskriver kommunikation som en hörnsten i omvårdnaden kring barnet. De skriver också 
om vikten att tala samma språk och i de lägen när olika språk talas skall möjligheten till 
tolk finnas för att ge adekvat information till barnet och föräldrarna. Författarens erfarenhet 
av att använda tolk är god, då information kan ges till barnet och föräldrarna på ett språk de 
behärskar. Dock ses ibland svårigheter i detta då tiden kan vara knapp i akuta situationer 
och smärtsamma procedurer kan behöva utföras innan tolk finns tillgänglig. Författaren ser 
då att möjligheten skall ges till tolksamtal i ett lugnare läge efter proceduren för att 
bekräfta och informera barnet om familjen om vad som hände.  

Ålders- och individanpassad information 
Att kunna ge information till ett barn med hänsyn till barnets kognitiva nivå är något som 
Edwinsson Månsson och Dykes (2004) tar upp i sin studie. Detta visade sig även på olika 
sätt i resultatet. Sjuksköterskorna som jobbar på barnakutmottagningen träffar barn i olika 
åldrar och beskrev värdet i att ge ålders- och individanpassad information. Karlsson et al. 
(2014a) skriver att mindre barn och barn med mindre erfarenhet av smärtsamma 
procedurer kommer att få mindre information om proceduren. Äldre barn och barn med 
mer erfarenhet av smärtsamma procedurer tenderar att få mer information. I resultatet 
beskrevs sjuksköterskans erfarenheter av att de gärna ger mer information till äldre barn 
och tonåringar om vad som sker och vad som skall göras. När information ges om en 
smärtsam procedur till äldre barn beskrevs det också att den gärna riktas mot barnet istället 
för att ge information till föräldrarna om den smärtsamma proceduren. Flera av 
informanterna var tydliga med att berätta att det är barnen de jobbar med och riktar gärna 
sin information till barnet. Det framkom också i resultatet att mindre barn får mindre 
information riktat till sig, då informationen hellre riktas mot föräldrarna. Att låta det äldre 
barnet själv vara med och kommunicera om vad som skall hända är enligt Levetown 
(2012) ett sätt att visa respekt gentemot barnet. Det äldre barnet bör vara delaktigt i beslut 
som rör honom eller henne. Edwinsson Månsson och Dykes (2004) och Karlsson et al. 
(2016) hävdar att det är sjuksköterskans ansvar att ge åldersanpassad information baserat 
på barnets behov så att barnet kan agera utefter sin egen mognad. 
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I resultatet beskrivs också att det kan skilja sig i mängd information som ges till barnet 
beroende på om det är ett ängsligt eller ett nyfiket barn. Barn är av naturen nyfikna och 
barn i skolåldern är vetgiriga och läser dessutom om hur kroppen fungerar i skolan. De vill 
veta och kan associera till informationen som ges då de vid en viss ålder kan ta till sig 
information på ett annat sätt när de har läst om människokroppen i skolan är några 
erfarenheter som beskrivs i resultatet. Stock et al. (2012) beskriver också skolbarn som 
nyfikna och att de har ett intresse av hur kroppen fungerar. Att kunna dra nytta av detta när 
information ges och anpassa informationen efter vad barnet har kunskap om är en 
erfarenhet som beskrivs i resultatet. Levetown (2008) beskriver att barn ofta förstår mer än 
vad som antas. Ju mer erfarenhet barnet får genom att ta emot ny information och 
uppmuntras till att vara deltagande i beslut om sin egen vård, desto lättare för dem att ta till 
sig och förstå information. 

Tid till information och stöd 
Att tid till information finns är av betydelse när barnet och föräldrarna behöver stöd vid en 
smärtsam procedur är något som samtliga informanter var överens om. Karlsson et al. 
(2014a) studie visar på att alla barn inte behöver lika mycket tid till att förbereda sig. 
Sjuksköterskan bör kunna avgöra hur mycket tid varje barn behöver för att ta till sig 
information. Procedurer som utförs akut tycks förstärka rädslan hos barnet, medan den 
planerade proceduren där barnet och föräldrarna har möjlighet att bli väl informerade och 
förberedda kan göra situationen mer lätthanterlig. I resultatet nämnde samtliga 
sjuksköterskor vikten av tid för att kunna ge information till barnet och föräldrarna, men en 
erfarenhet var att det oftast inte behövs så mycket tid till information. Edwinsson Månsson 
och Dykes (2004) menar att sjuksköterskan anpassar sin information efter hur mycket tid 
det finns att tillgå. Resultatet visar att om det finns gott om tid ges mycket information och 
flertalet sjuksköterskor tycker att det då ges bättre förutsättningar för barnet och 
föräldrarna att vara väl förberedda på den smärtsamma proceduren, men på den 
barnakutmottagning där sjuksköterskorna jobbar finns inte alltid den tiden till förberedelse 
och information.  

Erfarenheterna visade sig vara olika om hur barnet och föräldrarna behöver tid för att ta till 
sig informationen innan en smärtsam procedur. I resultatet framkom att flera 
sjuksköterskor gärna ger information om proceduren och sedan lämnar barnet och 
föräldrarna för sig själva för att de ska kunna ta till sig vad som sagts. Cohen (2008) 
beskriver att om information ges för långt i förväg kan det göra att barnet överdriver sina 
reaktioner vid proceduren. Om för lång tid går mellan information och procedur kan barnet 
också glömma vad som är relevant för dem att veta. Liknande erfarenheter som beskrevs i 
resultatet tas också upp i Cohens (2008) studie att om information ges i nära tid till att 
proceduren skall utföras, får barnet ingen tid att bearbeta situationen och detta kan göra att 
barnet får svårt att hantera situationen.  

Att möta barnet i dess egen värld 
Hur barn kommer ihåg smärtsamma procedurer påverkar deras upplevelse av smärta och 
ångest vid framtida liknande procedurer (Karlsson et al., 2014; Noel et al., 2009). För varje 
smärtsam procedur barnet är med om ökar risken för att barnet får en överdriven negativ 
reaktion vid kommande liknande situationer (Karlsson et al., 2016). Att som sjuksköterska 
ha förståelse för dels att det som sker på barnakutmottagningen kommer att påverka hur 
barnet upplever liknande situationer i framtiden och att barnet som befinner sig på 
barnakutmottagningen möjligen kan ha med sig erfarenheter från tidigare smärtsamma 
procedurer är något som lyfts i resultatet. Att ta hänsyn till barnet och möta dem i deras 
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egen värld med de erfarenheter de bär med sig är något som informanterna ser som 
betydelsefullt i kommunikationen med barnet.  

Skapa förtroende genom kommunikation 
Att skapa ett förtroende med barnet och dess föräldrar kan ta tid och är inte alltid enkelt. 
En effektiv kommunikation som möter barnets och föräldrarnas behov är en viktig del i 
omvårdnaden kring barnet (Levetown, 2008). Stock et al. (2012) skriver att sjuksköterskor 
som jobbar på barnakutmottagningen ofta har lite tid att skapa en relation med barnet och 
föräldrarna. Att etablera en relation med barnet och föräldrarna var något som beskrevs i 
resultatet och sågs som betydande för att kunna ge tillfredställande information. I relation 
till detta berättade också en informant om vikten av att vara påläst och att veta hur den 
smärtsamma proceduren skall utföras och samtidigt vara förberedda som ett team på hur de 
skall gå tillväga. Levetown (2008) hävdar detsamma med kommunikation. 
Kommunikation inom hälso- och sjukvård är något vi behöver lära oss. Att kunna 
kommunicera när vi möter barn och deras föräldrar på ett sätt som visar omtanke och 
respekt är en konst som alla behöver träna på.  

Slutsats 
 
Flertalet barn kommer att behöva genomgå smärtsamma procedurer vid besök på en 
barnakutmottagning. Studiens resultat tyder på att möta barnet i dess egen värld och att 
bemöta barnet och föräldrarna med respekt, är en viktig aspekt när information ges vid en 
smärtsam procedur. Sjuksköterskorna beskrev att de träffar barn i olika åldrar och med 
olika mycket erfarenhet från tidigare liknande situationer och att då kunna anpassa 
informationen som ges till varje barn ses som värdefullt. Att också kunna anpassa sin 
information efter hur mycket tid det finns att tillgå är något som belystes i denna studie.  

Klinisk tillämpbarhet 
 

Resultatet från denna studie kan komma att bidra till att sjuksköterskorna som arbetar i 
verksamheten får insikt om vikten av att ge information till barn och föräldrar vid en 
smärtsam procedur. Diskussioner och förbättringsarbete kring kommunikation och 
information är en pågående process på barnakutmottagningen, och betydelsen av detta 
belyses i denna studie.  

Fortsatta studier bör göras för att förbättra och utveckla hur sjuksköterskorna ger 
information till och kommunicerar med barnet och föräldrarna. Förslag på fortsatt 
forskning är att lägga mer vikt på kommunikation och språk. Hur uttrycker vi oss gentemot 
barnet och på vilket sätt gagnar detta barnet? Eller att titta på kommunikation och 
information till barn och föräldrar vid akuta situationer där familjen talar ett annat språk än 
de som talas på barnakutmottagningen och då tolk inte finns tillgänglig.  
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  Bilaga 1    

 
 

Bilaga 1. Brev till informanter.  
 

Hej! 

Jag studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikting mot Akutsjukvård vid 
Sophiahemmet högskola och skriver nu mitt självständiga arbete. 

Du har fått detta brev för att du är sjuksköterska och har jobbat längre än ett år på 
Xxxxxxxx, Xxxxx. Skulle du vilja ställa upp på en intervju?  

Intervjun kommer att vara i ca 20-30 min och kommer att utgå ifrån ett antal ställda frågor 
och med syftet att ”Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information till barn 
och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning”. Intervjun kan 
förläggas till arbetstid i lokalerna på kliniken eller på fritiden om så önskas.  

All data kommer att behandlas konfidentiellt och studiens resultat kommer inte gå att 
härleda till av deltagarna i studien.  

Det självständiga arbetet beräknas vara färdigt i juni 2016. Det kommer att finnas 
tillgängligt på kliniken och i DIVA på Sophiahemmet högskola. 

Medverkan i studien är frivilligt. Hör av er till mig via mail eller på telefon så bestämmer 
vi en tid som passar. 

Vänligen, Elaine Olofsson.  

Olofsson.elaine@xxxx.xx 

Tel: Xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Demografiska data: 

1. Inom vilken verksamhet är du aktiv och hur länge har du varit aktiv där? 

2. Hur länge har du varit verksam som sjuksköterska inom akutsjukvård?  

3. Har du någon specialistsjuksköterskeutbilding? 

Huvudfrågor: 

4. Berätta om en situation i samband med information till barn och föräldrar vid en 

smärtsam procedur.  

5. Hur informerar du barnet och dess föräldrar vid en smärtsam procedur? 

6. Hur ger du information med hänseende till barnets ålder, beteende eller kognitiva 

förmåga? 

7. Vilka förutsättningar krävs för att kunna ge information till barnet och föräldrarna vid en 

smärtsam procedur? 

8. På vilket sätt kan information påverka barnet inför framtida smärtsamma procedurer? 

9. Är det något mer du vill berätta för mig innan vi avslutar intervjun? 

Följdfrågor:  

1. Hur menar du? 

2. Kan du vidareutveckla?  

3. På vilket sätt?   

4. Kan du några konkreta exempel? 

5. Berätta… 
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Bilaga 4. Forskningspersonsinformation 
Sjuksköterskors erfarenheter av att informera barn och föräldrar vid en smärtsam procedur 
på en barnakutmottagning.  
 
Bakgrund  
På en barnakutmottagning kommer många barn att behöva genomgå smärtsamma procedurer. 
Stora krav ställs på sjuksköterskan i aktuell miljö då tempot är högt, tiden knapp och resurserna 
få. Sjuksköterskan kan, genom information och kommunikation, underlätta för barnet och 
därigenom minska lidandet men också i brist på ovan nämnda orsaka lidande och försvåra för 
barnet och dess föräldrar. Barn som inte får individanpassad information vid smärtsamma 
procedurer kan komma att uttrycka rädsla, oro och benägenhet att ej samarbeta vid kommande 
liknande procedurer. 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information till barn och föräldrar 
vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning.  

Förfrågan om deltagande 
Du får denna förfrågan om att delta i denna studie då du är verksam sjuksköterska och har 
jobbat i mer än ett år på Xxxxxx, xxxxxxxx.  
 
Hur går studien till? 
Intervjun kommer att utföras på arbetsplatsen under januari 2016, vid önskan kan intervjun 
förläggas utanför arbetstid. Intervjun kommer att spelas in digitalt i form av ljudupptagning 
för att sedan transkriberas. 
 
Hantering av data och sekretess 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Studiens resultat kommer att presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå.  

Information om studiens resultat 
Studiens resultat kommer att finnas tillgängligt på kliniken när denna är klar. Vid förfrågan 
skickas den elektroniskt.  
 
Frivillighet 
Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att dra er ur när som helst. Din framtida 
arbetssituation kommer inte på något sätt att påverkas av avböjande eller avbrytande av 
deltagande i studien.  
 
Ansvariga för studien  
Student Elaine Olofsson    Handledare Jörgen Medin 
Email: olofsson.elaine@xxxx.xxx  Email: jörgen.medin@xxxx.xxx 
Tel nr: Xxxxxxxx  
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Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien ”Sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge information till barn och föräldrar vid en smärtsam procedur på en 
barnakutmottagning”.  
 
____________________________________________________________ 
Ort och Datum       
  
____________________________________________________________ 
Underskrift 
 
____________________________________________________________                                                                                    
Namnförtydligande 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort och datum                                                          
 
____________________________________________________________ 
Underskrift projektansvarig 
 
 ____________________________________________________________                                                                              
Namnförtydligande 

 


