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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta i samband med venpunktion är en vanlig smärtsam procedur som 

barn utsätts för inom sjukvården. Avledning handlar om att rikta barnets 

uppmärksamhet från proceduren och på så sätt minska smärtupplevelsen.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av avledning i samband med 

venpunktion på barn i åldrarna 2-5 år.  

Metod: Utifrån en kvalitativ design genomfördes en intervjustudie. Datainsamlingen 

utgick från semistrukturerade intervjuer med 13 sjuksköterskor inom barn- och 

ungdomssjukvården. Dataanalysen genomfördes via en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre kategorier: Positiva erfarenheter av 

avledning. Förutsättningar för en effektiv avledning och Metoder för avledning vid 

venpunktion. Sjuksköterskorna arbetade för att avledningen skulle anpassas efter 

barnet och därmed bidra till positiva erfarenheter av sjukvården.  

Slutsats: Det framkom att sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter av avledning i 

samband med venpunktion på barn. Erfarenheten var att det bidrog till en lugn och 

trygg situation för såväl barnet, föräldrar, närstående som sjuksköterskan. Vidare 

forskning hade kunnat öka kunskapen om avledning och därmed skapa en bättre 

sjukvård för barn och ungdomar.
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Abstract 

Background: Pain associated with venipuncture is a common painful procedure that 

children are exposed to in health care. Distraction is about directing the child's 

attention away from the procedure and thus reducing the pain experience. 

Aim: The aim was to illustrate nurses' experiences of distraction in relation to 

venipuncture in children between the ages of 2-5 years.  

Method: Based on a qualitative design, an interview study was conducted. The data 

collection was based on semi structured interviews with 13 nurses in child and youth 

care. Data analysis was conducted through a qualitative content analysis. 

Results: The result is presented on the basis of three categories: Positive experiences 

of distraction, Conditions for effective distraction and Methods of distraction in 

relation to venipuncture. Nurses worked for the distraction to be adapted to the child, 

thus contributing to positive experiences in health care. 

Conclusion: It was found that the nurses had positive experiences of distracting 

children. The experience was that it contributed to a calm and safe situation for both 

the child, parents, close relatives and the nurse. Further research could have increased 

knowledge of distraction and thus create better health care for children and youths. 
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Inledning 

Barn uppfattar venpunktion som otäckt och förväntar sig att det är något som gör ont 

(McMurty et al., 2011). Sjuksköterskan har därför en viktig roll att verka som barnets 

advokat och jobba för att minimera smärtan hos patienten (Karlsson et al., 2014b). 

Smärta är något som de flesta barn upplever någon gång under sin uppväxt och 

föreställningen av smärta är något som de vanligen är rädda för (Socialstyrelsen, 

2002). Rädslan i sig kan bidra till en ökad smärtupplevelse (McMurty, Noel, 

Chambers & McGrath, 2011). Avledning handlar om att rikta barnets uppmärksamhet 

från själva proceduren mot något annat (Güdücü Tüfekci, Çelebioğlu & Küçükoğlu, 

2009). För att minska obehag och kraftiga reaktioner inför framtida procedurer gäller 

det att tillämpa olika metoder, farmakologiska och icke farmakologiska för att 

motverka detta (Karakaya & Gözen, 2015). En vanlig farmakologisk metod som 

används för att bedöva barnets hud inför venpunktion är bedövningssalvan EMLA® 

(Gwetu & Chhagan, 2015). Avslappnings- och andningsövningar samt avledning är 

istället exempel på icke farmakologiska tillvägagångssätt som kan tillämpas (Jylli, 

2008). Såpbubblor, böcker, spel och föräldrars delaktighet är alla exempel på olika 

icke farmakologiska avledningsmetoder (Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär & 

Dalheim Englund, 2016b; Uman, Birnie, Noel, Chambers, McGrath & Kisely, 2013). 

För att uppnå bästa effekt av en icke farmakologisk behandling krävs det även att 

hänsyn tas till påverkande faktorer som exempelvis barnets ålder, kulturella skillnader 

och barnets kognitiva förmåga (Karakaya & Gözen, 2015). Vid procedurrelaterad 

smärta har avledning visat sig vara en effektiv metod både för att förenkla 

venpunktionen och minska barnets obehag. För en effektiv avledning krävs att barnet 

är mottaglig för den valda sortens avledning och att den är anpassad till det enskilda 

barnet (Karlsson, Dalheim Englund, Enskär, Nyström & Rydström, 2016a). Karlsson 

et al. (2016a) menar att det krävs att vårdpersonal finns tillgänglig för att stötta barnet 

och föräldrarna för att kunna uppnå en effektiv avledning. Vidare kunskaper behövs 

kring vilka metoder av avledning som används av sjuksköterskor vid venpunktion på 

barn. 

Bakgrund 

Smärta hos barn 

Smärta beskrivs av International Association for the Study of Pain (IASP, 2012) som 

en obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

risk för vävnadsskada. Vidare beskriver IASP (2012) att all smärta är subjektiv och att 

varje individ lär sig betydelsen av ordet smärta tidigt i livet genom egna erfarenheter. 

Smärta hos barn är en upplevelse som från början antogs skilja sig mycket från vuxna 

(Ljungman & Lundeberg, 2012). Barns smärta underskattades därför under en längre 

tid och sjukvården utsatte små barn för smärtsamma ingrepp utan varken 

smärtlindring eller narkos (Caverius, 2012). Vidare forskning har lett till att det idag 

är känt att även små barn både kan känna och uppleva olika typer av smärta (Jylli, 

2012; Ljungman & Lundeberg, 2012). Det har också framkommit att det redan i ung 
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ålder utvecklas ett så kallat smärtminne och att de barn som tidigt utsatts för en 

negativ smärtupplevelse kan komma att reagera mer kraftfullt på smärta i framtiden 

(Caverius, 2012).  

Smärta i samband med venös provtagning eller inläggning av perifer venkateter (pvk) 

är några av de vanligaste upplevelserna av smärta som barn utsätts för inom 

sjukvården (Crevatin et al., 2016). Den smärta som barnet då upplever beror inte 

enbart på den fysiska vävnadsskada som uppstår utan även på psykologiska, 

emotionella, kognitiva och beteendemässiga faktorer (Koller & Goldman, 2012). 

Studien av McCarthy et al. (2010) visar att ett flertal faktorer spelar in och kan 

påverka barnets reaktion vid smärtsamma procedurer. Några av de faktorer som 

förklaras i studien är ålder, tidigare erfarenhet, diagnos, koncentrationsförmåga, 

copingstrategi samt föräldrarnas inställning, delaktighet och förmåga. Även oro och 

rädsla inför eventuellt hot bidrar till en ökad smärtuppfattning hos vissa barn 

(Karlsson et al., 2016b). 

Avledning som behandlingsmetod 

Avledning är enligt Crevatin et al. (2016) en kognitiv strategi som i samband med till 

exempel venpunktion används för att rikta barnets uppmärksamhet från själva 

proceduren mot något annat och på så sätt minska smärtupplevelsen. Aktiv avledning 

uppmuntrar barnet till att göra något annat i samband med den smärtsamma 

upplevelsen och kräver barnets aktiva engagemang som att tillexempel spela ett tv- 

eller datorspel (Koller & Goldman, 2012). Den passiva avledningen fokuserar istället 

på att behålla lugnet hos barnet och rikta uppmärksamheten mot något annat såsom att 

titta på en film, bläddra i en bok eller titta på en leksak (Koller & Goldman, 2012). 

Kuo, Pan, Creedy och Tsao (2016) fann i sin studie att barn som läste en bok eller 

tittade på en animerad film upplevde mindre ångest under venpunktionen än de som 

fått muntlig information inför proceduren. Vidare fann de att barn i 4-5 års ålder var 

de som var mest mottagliga för avledning i form av bok eller animerad film. Karlsson 

et al. (2016a) belyser vikten av att personal, som medverkar i avledningen, kan läsa av 

och förstå vad som behövs för att göra upplevelsen så bra som möjligt för det enskilda 

barnet. Avledning bör vara åldersanpassad och handla om något som barnet kan förstå 

och relatera till för att den ska bli så effektiv som möjligt (Karlsson et al., 2016a). I 

studien gjord av Karlsson et al. (2016a) kom de fram till att avledning inte alltid var 

en metod som fungerade utan kunde i vissa fall ge barnet en negativ känsla. En del 

barn ville se vad som hände och då upplevdes avledningen istället som ett hinder. 

Karlsson et al. (2016a) fann att det viktiga var att varje barns behov bedömdes och 

utvärderades beroende av tillkomna erfarenheter. 

Karlsson, Rydström, Enskär och Dalheim Englund (2014b) beskriver leken som en 

användbar avledning och något som med fördel bör användas, då fantasin är det som 

styr och dominerar världen hos barn mellan 3-7 år. Fantasin kan dock leda till att 

barnet därför uppfattar sjukvården som något otäckt och på så sätt förknippar det med 
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rädsla (Karlsson et al., 2016b). Lilik Lestari, Wanda och Hayati (2017) kom i sin 

studie fram till att användandet av avledning i samband med venpunktion fungerade 

bra. De fann att såpbubblor hade en bättre inverkan på smärtreduceringen hos barn 

mellan 3-6 år än användningen av färgglada kläder med tecknade figurer. De 

påträffade däremot inte någon skillnad mellan avledningsmetoderna då det kom till att 

minska ångesten under proceduren. Barn som tidigare reagerat negativt i samband 

med venpunktion har visat sig reagera med mer ångest inför nålproceduren än andra 

barn (McCarthy et al., 2010). 

Föräldrars delaktighet i avledningen 

Då barn utsätts för något som uppfattas som ett hot eller upplevs som skrämmande 

söker de i första hand tröst hos sina föräldrar (Karlsson et al., 2016b). Föräldrarna är 

de som känner och vet vad barnet bäst tycker om och kan därför bidra med värdefull 

information när det kommer till avledning (Karlsson, Dalheim Englund, Enskär & 

Rydström, 2014a). Karlsson et al. (2016b) och Hallström (2009) menar att föräldrarna 

verkar som barnets företrädare och kan användas som en bro mellan barnet och 

vårdpersonalen. De kan vidarebefordra det barnet vill ha sagt, men själva inte vågar 

eller kan framföra. Föräldrar kan dock även utgöra en negativ avledning genom att 

själva vara nervösa och oroliga vilket leder till att de då ser förbi barnets känsla och 

upplevelse för att så snabbt som möjligt få proceduren avklarad (Karlsson et al., 

2016b). Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 

(NOBAB) menar att barnet har rätt till att ha förälder eller annan närstående hos sig 

under hela sjukhusvistelsen samt att föräldern och den närstående har rätt till att få 

hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn hela tiden (NOBAB, 2017). 

Sjuksköterskans roll som barnets företrädare 

Rättvisa inom hälso- och sjukvården handlar framförallt om hur de begränsade 

resurserna ska fördelas så rättvist som möjligt (Sandman & Kjellström, 2013). 

Principen om rättvisa gäller alla oavsett ålder och förmåga (Lundqvist, 2009). Samma 

rätt berör även de svaga grupperna i samhället. Barnet har rätt till en rättvis 

behandling och har ofta en hög prioritet inom hälso- och sjukvården. Lundqvist 

(2009) beskriver att sjuksköterskor, för att kunna se barnets individuella behov och 

därmed stötta det, behöver ha grundläggande kunskaper om vilka värderingar som 

styr vårt eget och andras handlande. I situationen som uppstår vid en venpunktion 

behöver sjuksköterskan göra en bedömning av var gränsen går för barnets rätt till 

autonomi. Att skada kan endast rättfärdigas då syftet är att göra mer gott på längre 

sikt (Lundqvist, 2009). 

Karlsson et al. (2016a) belyser vikten av att vårdpersonal som medverkar i 

avledningen stöttar och ger uppmuntrande kommentarer. Karlsson et al. (2016a) 

menar vidare att vårdpersonal skall besitta kunskaper för att kunna läsa av och förstå 

vad som behövs för att göra upplevelsen så bra som möjligt för det enskilda barnet. 

Enlig NOBAB (2017) ska personal som vårdar barn vara kvalificerad och ha sådan 
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kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos dem. Vid 

avledning behövs det ibland vara fler personer inblandade, en som avleder och en som 

utför själva proceduren (Karlsson et al., 2014b). Det är då viktigt för sjuksköterskan 

som utför venpunktionen att hålla sig neutral och inte inverka för mycket i 

avledningen (Karlsson et al., 2014b). 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori handlar om de mellanmänskliga relationerna (Travelbee, 

1977). Teorins huvudtes är att sjukdom och lidande i första hand är en personlig 

upplevelse och att lidande är en erfarenhet som får individen att bli medveten om 

fysisk, emotionell eller själslig smärta. Det viktigaste för sjuksköterskan är att förhålla 

sig till individens upplevelse och inte sin egen eller andras subjektiva bedömning. 

Omvårdnad beskrivs som en mellanmänsklig process vars huvudsakliga syfte är att 

hjälpa en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga och klara av upplevelser 

av sjukdom och lidande samt, om möjligt, att finna mening i dessa. Travelbee (1977) 

menar vidare att de mellanmänskliga relationerna mellan sjuksköterska och patient 

inte uppstår spontant utan är något som medvetet planeras för och av sjuksköterskan. 

De mellanmänskliga relationerna i föreliggande studie uppstår i mötet mellan 

sjuksköterskan, barnet och familjen. Det lidande som barnet kan uppleva vid en 

venpunktion ska sjuksköterskan förhålla sig till utifrån barnets synvinkel och inte 

utifrån någon annans subjektiva bedömning. Avledning i samband med en 

venpunktion kan förhoppningsvis hjälpa barnet att klara av upplevelsen och om 

möjligt finna mening i den.  

Problemformulering 

Avledning vid venpunktion är grundläggande i sjuksköterskans omvårdnad av barn 

och ungdomar. Det finns en avsaknad av evidensbaserad kunskap kring vilka typer av 

avledning som används av sjuksköterskor, vilka de anser effektivast och 

erfarenheterna av dessa. En ökad medvetenhet om avledning som omvårdnadsmetod 

kan leda till ett ökat användande och skapa en bättre hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av avledning i samband med 

venpunktion på barn i åldrarna två - fem år. 

Metod 

Design 

Studien var av kvalitativ ansats och genomfördes i form av en intervjustudie. 

Henricson och Billhult (2017) menar att forskaren genom en kvalitativ studie kan 

inhämta kunskap vid intervjuer kring ett specifikt ämne. Detta för att se hur det tolkas, 
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upplevs och vilken betydelse ämnet har för den intervjuade individen och ibland i ett 

större och vidare sammanhang. En kvalitativ studie eftersträvar ett holistiskt synsätt 

som syftar till att förstå ämnet som helhet (Polit & Beck, 2016). 

Urval 

I en intervjustudie väljs antalet informanter utifrån syftet och hur många som bedöms 

behövas intervjuas för att kunna besvara studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studiens deltagare valdes ut genom ett strategiskt urval, detta för att informanterna 

skulle kunna bidra med innehållsrik information som i sin tur besvarade syftet med 

studien (Henricson & Billhult, 2017). Informationsbrev samt tillstånd med 

godkännande att genomföra intervjuer mailades ut till verksamhetschefer inom de 

verksamheter där intervjuerna senare kom att äga rum. Undertecknat tillstånd 

insamlades från verksamhetscheferna och därefter kontaktades avdelningschefen på 

respektive arbetsplats. Avdelningscheferna på respektive arbetsplats utsåg 

informanterna utifrån studiens inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor med erfarenhet av avledning i samband med venpunktion eller 

venflonsättning på barn i åldrarna två-fem år. Sjuksköterskorna skulle ha varit 

verksamma inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i minst ett år. Studien 

genomfördes inom öppen-, akut- och slutenvård. Det geografiska området där 

intervjuerna skedde var på två barnkliniker i sydvästra Sverige. Informanter från fyra 

olika typer av verksamheter; barnmottagning, dagvård, avdelning och 

akutmottagning, tackade ja till att medverka i studien. Tretton sjuksköterskor 

tillfrågades och samtliga valde att delta i studien. Av de tretton informanterna hade 

åtta specialistutbildningen hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Erfarenheten 

inom barnsjukvården varierade mellan ett år till 32 år. Samtliga informanter var 

kvinnor. 

Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju som utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide. Utifrån pilotintervjuns resultat utvärderades 

intervjuguiden vilket resulterade i förtydligande av frågorna för att mer utförligt 

kunna svara till studiens syfte. Pilotintervjun ansågs ändå svara väl på studiens syfte 

och inkluderades därför i studiens resultat. 

Under februari 2018 genomfördes individuella intervjuer som utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga A). Intervjuguiden byggde på öppna frågor 

som sedan efterföljdes av sonderande frågor för att få förtydligande av svaren (Kvale 

& Brinkman, 2014). Frågorna i en semistrukturerad intervjuguide utgår från en viss 

struktur men kan anpassas efter informantens svar och ställas i annan ordning 

(Danielson, 2017). Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon, för att 

sedan överföras till en lösenordskyddad dator och i samband med detta raderas från 

mobiltelefonen. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser i ett avskilt rum 
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med endast en författare och en informant närvarande. Varje enskild intervju varade 

mellan sex till 19 minuter. 

Databearbetning 

För att analysera den insamlade datan utgick författarna till studien från den 

kvalitativa innehållsanalysen beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att tillvägagångssättet handlar om att bryta 

ner hela texter till mindre delar, samtidigt som kärnan bevaras, för att kunna urskilja 

meningsbärande enheter.  

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades materialet av den som ledde 

intervjun för att bearbetning sedan skulle kunna påbörjas. Det inspelade materialet 

lyssnades därefter igenom av den andra författaren som samtidigt läste igenom 

transkriberingen för att garantera en korrekt sluttranskribering. Författarna till studien 

läste därefter enskilt igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att 

plocka ut meningsbärande enheter som sammanfattade texten. Därefter bearbetades 

de meningsbärande enheterna till olika koder. Koderna som framkom från de olika 

intervjuerna sammanställdes för att i sin tur bilda underkategorier och kategorier. 

Meningsbärande enheter, koder, underkategorier samt kategorier fördes in i tabeller 

för att lättare skapa en överblick (Tabell 1). De enskilt sammanställda tabellerna 

jämfördes och diskuterades för att komma fram till ett överensstämmande resultat. 
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Tabell 1, Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför studiens genomförande gjordes en lokal etikprövning som godkändes hos den 

lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd vid 

Högskolan i Halmstad, med diarienummer: UI 2017/1339. De etiska övervägandena 

utgick från Helsingforsdeklarationen som bygger på etiska regler för forskning på 

människor och menar att individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets 

intresse (World Medical Association, 2013).  Det insamlade materialet behandlades i 

enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Detta innebar att den insamlade 

informationen och personuppgifterna hanterades konfidentiellt samt förvarades 

oåtkomligt för utomstående. Före intervjun med varje enskild sjuksköterska lämnades 

muntlig och skriftlig information, i form av ett informationsbrev, om studiens syfte 

och genomförande (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460). Före intervjun samt i direkt anslutning till den kunde deltagarna ställa 

frågor om det var något de undrade över och informerades även om att studien var 

frivillig. Ett skriftligt informerat samtycke inhämtades i samband med att intervjun 

genomfördes. Deltagarna fick även information om var de kunde ta del av studiens 

resultat. Intervjuerna spelades in, materialet avidentifierades och förvarades 

Meningsbärande enheter Kod Underkategori Kategori 

/.../ har du en typ tvååring så 

fungerar såpbubblor oftast väldigt 

bra /.../ 

Såpbubblor bra till de 

yngre barnen 

 

 

Såpbubblor 

 

 

 

 

 

Metoder för 

avledning i 

samband med 

venpunktion 

Såpbubblor använder vi till barn i 

2-5 års ålder. Det hjälper till att 

trollbinda barnet. Såpbubblor 

funkar nästan alltid. Men då 

såpbubblorna tar slut kan barnet 

tappa fokus och börja kolla vad 

som händer. 

Såpbubblor trollbinder 

barn i 2-5 års ålder, 

men kan vara svårt att 

hålla kontinuerligt. 

/.../ eller så kan det va att man har 

med sig någon som läser eller 

sjunger sånger /.../ 

Personal som sjunger 

sånger. 

Musik och sång 

Telefonen, ipaden och datorn är bra 

eftersom det är något som rör sig på 

den som fångar barnets 

uppmärksamhet och det är lätt att 

prata om. Negativ då barnet blir så 

uppspelt att det inte kan sitta still. 

Digital avledning 

fångar barnets 

uppmärksamhet. 

Negativt då barnet blir 

uppspelt. 

Avledning med 

digitala 

hjälpmedel 
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oåtkomligt för obehöriga. Ingen enskild person går att identifiera i studiens resultat. 

När studien var avslutad och godkänd av examinator kasserades allt material i form av 

transskript och ljudfiler. Uppsatsen publicerades efter godkännande av examinator på 

DIVA. 

För att motverka att informanterna kände sig pressade att anpassa svaren till det den 

trodde att intervjuaren sökte, utformades öppna frågor som inte var ledande (Sandman 

& Kjellström, 2013). Risken att intervjupersonerna skulle uppleva obehag, av ämnet 

som studien berörde, bedömdes som liten. Intervjuerna kan ha lett till att öppna upp 

informanternas ögon för hur de använder sig av avledning i sitt arbete och möjligen 

bidra till en ökad medvetenhet kring ämnet. 

Resultat 

Intervjuerna som genomförts i studien resulterade i följande tre olika kategorier med 

tillhörande underkategorier. Första kategorin var: Positiva erfarenheter av avledning. 

Den andra kategorin var: Förutsättningar för en effektiv avledning med 

underkategorierna: Tiden för förberedelse och Samverkan med föräldrar och 

närstående. Den tredje kategorin var: Metoder för avledning vid venpunktion med 

underkategorierna: Såpbubblor, Böcker och leksaker, Musik och sång samt Avledning 

med digitala hjälpmedel. Informanterna i studien benämns under resultatet som 

sjuksköterskorna. 

Positiva erfarenheter av avledning 

För sjuksköterskorna i studien var avledning en grundläggande del i vårdandet av 

barnet och de upplevde effektiv avledning som enbart positivt. Enligt dem var syftet 

med avledning att få barnet att fokusera, rikta sin uppmärksamhet mot och tänka på 

något annat än venpunktionen. Upplevelsen var att avledning bidrog till att 

situationen blev lugn och trygg, inte bara för barnet utan även för föräldrar, 

närstående och vårdpersonal. Sjuksköterskorna menade att en av förhoppningarna 

med avledning vid en venpunktion var att barnet inte skulle behöva bli fasthållet, 

vilket de flesta sjuksköterskorna ibland upplevde som ett övergrepp samt ett trauma 

för barnet. Majoriteten av sjuksköterskorna betonade vikten av en effektiv avledning 

och enstaka sjuksköterskor påpekade att målet med avledning var att barnet skulle få 

positiva minnen med sig därifrån. Förhoppningen var att det skulle förbereda och 

underlätta för barnet om det skulle behöva söka vård igen: “Avledning i samband med 

venpunktion innebär att vi får ett nöjt och lugnt barn, en trygg förälder och att vi får 

de bästa förutsättningarna för att lyckas med det vi ska göra” (Sjuksköterska 7). 

Sjuksköterskorna betonade även vikten av att etablera en god kontakt med barnet för 

att få till en effektiv avledning. Flertalet ansåg att en effektiv avledning bidrog till att 

de fick de förutsättningar som behövdes för att klara venpunktionen på första 

försöket, vilket var bättre för alla inblandade. En sjuksköterska poängterade att 
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avledning skulle användas i den mån det gick. Om det mot all förmodan inte 

fungerade att avleda på ett effektivt sätt kunde venpunktionen ibland behöva 

genomföras ändå, allt för barnets bästa. 

Förutsättningar för en effektiv avledning 

Tiden för förberedelse 

Samtliga sjuksköterskor i studien var överens om att avledning inte var något de 

enbart utförde utan att det grundade sig mycket i förberedelserna inför själva 

venpunktionen. Beroende på situationen ansåg de att barnet behövde information 

inför venpunktionen, vilket uppfattades som en förutsättning för en effektiv 

avledning. Det framkom att flertalet sjuksköterskor visade material och hade en 

genomgång kring hur venpunktionen skulle gå till, då tiden fanns. Genomgången 

innebar antingen att de tittade på bilder om venpunktion, visade någon 

informationsfilm på surfplatta eller genom att leka med materialet och öva på barnets 

egna gosedjur: “Dom bör få känna och klämma på materialet i den mån det går, jag 

tror att det lugnar barnet” (Sjuksköterska 2). En sjuksköterska menade att det var av 

vikt att lära känna barnet innan venpunktionen så att barnet kände sig tryggt, för att 

situationen skulle bli så lugn som möjligt.  

En annan erfarenhet sjuksköterskorna hade kring avledning var att det betydde 

mycket om barnet från början var väl bedövat. Majoriteten av sjuksköterskorna 

nämnde att god effekt av bedövningssalva, till exempel Emla och Tapin, i 

kombination med avledning lade grunden för en smidig venpunktion. Vidare menade 

de att bedövningen var en del i att avleda själva smärtan och att venpunktionen vid 

vissa tillfällen kunde genomföras utan att barnet märkte någonting: “Vi emlar alltid 

barnen, för det är barnens rättigheter att vara bedövade” (Sjuksköterska 4). 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att avledning fungerade som bäst då det skedde 

under planerade förhållanden. I de fall där det handlade om akuta venpunktioner 

menade sjuksköterskorna att avledningen ibland fick åsidosättas och att situationen 

fick styra möjligheten till avledningen. En sjuksköterska poängterade dock att i de fall 

avledningen prioriterades bort kunde situationen uppfattas som mer stressad och 

orolig. Sjuksköterskorna framhävde betydelsen av att avledningen var anpassad efter 

tiden som gavs och framför allt utifrån barnet, både vad gällde ålder, intressen och 

personlighet. De frågade barnet innan vad det tyckte om eller så frågade de 

föräldrarna vad de trodde skulle kunna avleda deras barn. Inför venpunktionen kände 

sjuksköterskorna av vilken avledningsmetod som upplevdes kunna fungera bäst. Om 

avledningen sedan inte verkade fungera fick de istället prova något annat tills dess att 

de fann något som fångade barnets uppmärksamhet. Ibland träffade sjuksköterskorna 

barn som de kände sedan tidigare och då kunde de redan innan barnet kom till 

avdelningen förbereda den avledning de visste att barnet tyckte om: “Jag utgår från 

barnet varenda gång… man kan inte ha någon standardmodell, för vi är ju olika 
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individer. Barnen har olika behov, det måste utgå från det varje gång” 

(Sjuksköterska 4). 

Ett par sjuksköterskor uppgav att tiden som avsattes för avledningen styrdes av tiden 

som fanns tillgänglig för själva venpunktionen. Vidare upplevde flertalet 

sjuksköterskor att tillgången till tid var avgörande och att det behövdes avsättas god 

tid för avledning. Ett fåtal sjuksköterskor påtalade betydelsen av kontinuerlig 

avledning som pågick under hela venpunktionen: “/.../ men när det blir avbrott då 

kommer barnet på att någon gör något annat och någon håller fast mig i armen. Då 

är avledningen avbruten och då är man tillbaka på ruta noll” (Sjuksköterska 8). En 

sjuksköterska menade att det ibland kunde bli avbrott i avledningen men att det 

viktiga då var att avledningen snabbt återupptogs så att barnet inte hann tappa 

intresset.  

Flera sjuksköterskor lyfte fram vikten av att skapa en lugn situation. En sjuksköterska 

beskrev hur hon försökte skapa det genom att dämpa belysningen och sätta på lugn 

musik. En annan sjuksköterska belyste vikten av att kunna behålla sitt eget lugn och 

stänga av stressen utanför då hon gick in på ett rum för att avleda ett barn under en 

venpunktion: ”Alltså så fort man går in i ett rum så kan man ju inte vara stressad. /.../ 

så när man väl har stängt in sig där, så får de ju ta den tid det tar liksom. Det går ju 

inte att hasta för då blir det ju fel” (Sjuksköterska 3). 

Övervägande del av sjuksköterskorna i studien poängterade att det krävdes fler 

personer involverade under venpunktionen än enbart sjuksköterskan. Allt för att skapa 

en effektiv avledning. Ofta behövde sjuksköterskan fokusera på själva venpunktionen 

och kunde därför inte utföra avledningen på egen hand. Sjuksköterskornas 

erfarenheter var att extra personal kunde vara behjälplig vid venpunktionen samtidigt 

som den kunde sköta själva avledningen. Det framkom även att erfarenheten var att 

det ibland kunde behövas upp emot tre personer närvarande för avledning av god 

kvalitet.  

Samverkan med föräldrar och andra närstående 

Samtliga sjuksköterskor i studien betonade även vikten av ett fungerande samarbete 

mellan sjuksköterskan, föräldrar och andra närstående. De menade att föräldrar och 

närstående spelade en nyckelroll i hur väl barnet tog till sig avledningen och att det 

därför krävdes en bra relation mellan dem och personalen. Hur involverade de var 

skiljde sig från gång till gång, men erfarenheten var att de oftast ville vara delaktiga. 

Om någon förälder kommunicerade att de inte klarade av att medverka under 

venpunktionen ansåg sjuksköterskorna att det bästa då var att de steg ut så att någon 

annan, som stod nära barnet och som bättre kunde hantera situationen, tog över: “/.../ 

kanske som är själva stickrädda eller de vet redan att ’jag kommer inte kunna, liksom 

hålla mig lugn’ så ja, men då är det bättre att gå ifrån och komma tillbaka sen när vi 

är färdiga” (Sjuksköterska 6). Sjuksköterskorna menade att barnets upplevelse av 
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situationen speglade föräldrarnas egna upplevelser. Sjuksköterskorna påstod därför att 

en lugn och trygg förälder gav ett lugnt och tryggt barn. Vidare poängterade de att det 

var föräldrarna som hade störst kännedom om sina barn och att det därför var av vikt 

att ha en dialog med dem om vad barnet kunde tänkas uppskatta för avledning: “Vi 

arbetar jättemycket med att få in föräldrarna och göra dem aktiva i själva 

avledningen. Det är de som vet vad barnet tycker om, de är experterna” 

(Sjuksköterska 3). Föräldrarna och närstående kunde föra en dialog med barnet om 

vad som skulle göras och varför, vilket enligt sjuksköterskorna resulterade i en 

effektiv avledning och slutligen en lyckad venpunktion. 

Samtliga sjuksköterskor menade att det ideala under venpunktionen var om 

föräldrarna var behjälpliga som en del i avledningen. Sjuksköterskorna ansåg att de 

flesta föräldrarna, genom att göras delaktiga i avledningen, själva blev lugnare och 

nervositeten hos dem minskade och då även hos barnet. De lyfte att det inte alltid 

behövde vara mamma eller pappa som var del i avledningen utan att det lika gärna 

kunde vara någon annan närstående. Det som var av störst betydelse var att den som 

avledde hade en nära relation till barnet. Ett fåtal sjuksköterskor kunde se det som ett 

hinder att använda föräldrar och närstående som avledning. De menade att de ibland 

kunde trigga igång barnet och göra situationen rörig, vilket inte bidrog till en lugn 

venpunktion. 

Metoder för avledning i samband med venpunktion 

Såpbubblor 

Den primära avledningsmetod som samtliga sjuksköterskor använde sig av och som 

ansågs fungera bäst var såpbubblor. Majoriteten av sjuksköterskorna menade att det 

framförallt berodde på att metoden var okomplicerad och att alla hade det 

lättillgängligt, oftast i bröstfickan på arbetskläderna. De menade att en annan 

anledning till att såpbubblor fungerade bra som avledning var att det skapade glädje 

hos barnet och att det uppfattades som något spännande. Sjuksköterskorna ansåg att 

såpbubblor ofta förknippades med lek och kalas och att barn lätt trollbands av det 

vilket gjorde att såpbubblor uppfattades som något positivt. En stor del av 

sjuksköterskorna menade att såpbubblor kunde fånga barn i alla åldrar, men att det 

krävdes att det enskilda barnet accepterade metoden. Några sjuksköterskor ansåg att 

metoden var mest effektiv för det yngre barnet, då det oftast var något nytt som de 

aldrig sett förut: “Såpbubblor använder vi också på dom mindre barnen. När dom blir 

lite äldre blir de mer medvetna och tycker inte det är lika spännande” (Sjuksköterska 

4). 

Sjuksköterskorna lyfte även att det kunde vara negativt att använda såpbubblor för att 

det krävdes ytterligare en person för att kunna blåsa bubblor. Då det inte alltid var 

möjligt att avsätta personal för detta kunde ibland även föräldrar och närstående 

hjälpa till. Flertalet sjuksköterskor ansåg vidare att såpbubblor vid vissa tillfällen 

kunde trigga igång barnet och göra så att det fick svårt att sitta still: “Svårigheten kan 
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ju vara att de vill fånga dem och att de hoppar till precis när man ska sticka eller så” 

(Sjuksköterska 12). En sjuksköterska påtalade det svåra med att hålla avledningen 

kontinuerlig och menade att då såpbubblorna tog slut och barnet väntade på att fler 

skulle blåsas, kunde intresset lätt tappas. I situationer som nämnts ovan upplevde 

sjuksköterskorna såpbubblor som en negativ avledning vilket resulterade i att de fick 

byta metod. 

Böcker och leksaker 

Flertalet sjuksköterskor uppgav böcker som en positiv avledningsmetod. De menade 

att böcker var lätta att använda samt att det möjliggjorde att både föräldrar och 

personal kunde vara aktiva i avledningen. Sjuksköterskorna upplevde att det positiva 

med avledningsmetoden var att barnet, beroende på hur mottagligt det var, kunde 

fastna i en saga. Vidare beskrev en sjuksköterska att det var möjligt att dölja det 

visuella för barnet genom att hålla upp boken framför armen. När frågan ställdes om 

vilken ålder denna metod bäst fungerade i svarade en sjuksköterska: “Funkar ofta rätt 

så bra i de yngre åldrarna... vissa har god effekt utav det också när de blir lite äldre. 

Men vissa blir helt trollbundna av en saga, men det är betydligt färre” (Sjuksköterska 

7).  

Svårigheterna med att använda böcker som avledning var att det gällde att barnet 

tittade i boken hela tiden trots att bladen vändes, menade en sjuksköterska. Barnet 

hann annars tappa fokus då det blev ett avbrott i samband med bläddrandet. En annan 

sjuksköterska ansåg inte att böcker fungerade bättre än någon annan avledningsmetod 

och var tveksam till det även då förslaget kom från föräldrarnas håll och menade att 

det snarare fanns andra metoder som var att föredra: ”Nej, jag blir mer bara: bra 

initiativ eller kul.. tanke... de kan nog nästan va mera, ipad eller telefonen mera än en 

bok. så att de man kanske lever sig in mer i den” (Sjuksköterska 11). 

Användningen av leksaker som avledningsmetod var något som majoriteten av 

sjuksköterskorna framhöll. De upplevde att det enda som hindrade dem från att hitta 

en fungerande metod att avleda på var fantasin. En sjuksköterska menade att vad som 

helst kunde användas som avledning, något så enkelt som en ficklampa kunde ibland 

fungera. Sjuksköterskorna påtalade vikten av att leksaken som användes var anpassad 

till barnets ålder. Majoriteten av sjuksköterskorna hade erfarenhet av att leksaker som 

kunde göra ljud ifrån sig fungerade bra att avleda med, men att det hängde mycket på 

barnets motorik om barnet skulle kunna trycka på leksaken. Leksaker som krävde att 

barnet tryckte på dem fungerade bäst för det äldre barnet. En del sjuksköterskor 

upplevde att en begränsning med att använda leksaker som avledning, var att barnet 

kunde tycka det var skrämmande med leksaker som förde oljud. En sjuksköterska 

ansåg att det blev ett avbrott då spelande leksaker slutade spela som gjorde att barnet 

kunde tappa fokus vilket ledde till att ögonblicket då barnet var avlett gick förlorat: 

”/.../ då funkar det spelande piano eller en ljudlig leksak också jättebra, men när det 

blir ett avbrott så kommer barnet på att någon gör något annat och någon håller fast 
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mig i armen och då är avledningen avbruten och man är tillbaka på noll /.../ Två 

sekunder är ju väldigt långt för ett barn som blir fasthållet” (Sjuksköterska 8). 

Musik och sång 

Sjuksköterskorna upplevde att nynna på en sång var en avledningsmetod som främst 

fungerade för yngre barn medan att bara lyssna på musik fungerade hos äldre barn. 

Genom att ha på radio i bakgrunden på rummet uppfattade en del sjuksköterskor att 

situationen upplevdes mer vardaglig och inte lika laddad. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien hade enbart positiva tankar kring denna sortens avledning. 

De menade att sång och musik kunde avleda oavsett vem som sjöng, om det så var 

föräldrar, personal, radio eller en kombination av alla. Ett fåtal sjuksköterskor hade 

erfarenhet av att använda sång och musik vid språksvårigheter mellan patient och 

vårdpersonal. Föräldrarna kunde då sjunga på barnets språk för att skapa trygghet. För 

en del sjuksköterskor innebar musik och sång att situationen gjordes lugnare, de 

nynnade och sjöng lugnt med det yngre barnet medan andra sjuksköterskor menade 

att de ibland dansade och gjorde rörelser till musiken för att på så sätt avleda. Det 

viktiga för sjuksköterskorna var att barnet hamnade i fokus och var den som bestämde 

vad och om den ville lyssna på något: “Man kan sjunga, man kan lyssna på musik, 

musik brukar ofta hjälpa” (Sjuksköterska 6). 

Avledning med digitala hjälpmedel 

Majoriteten av sjuksköterskorna framhävde att dagens teknik bidragit till att 

avledningen blivit bättre. De belyste framförallt användandet av surfplattor och 

mobiltelefoner. Sjuksköterskorna menade att de utnyttjade surfplattor eller 

mobiltelefoner som fanns nära tillhands, oftast var det föräldrarnas egna som 

användes men att det ibland även var personalens. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att de till exempel kunde visa någon film på internet eller sätta igång ett spel som 

fångade barnets intresse. Det som ansågs vara av vikt var att barnet uppehöll sig med 

något det kände igen och på så sätt blev lugnt och tryggt av. I jämförelsen mellan 

användningen av surfplatta eller mobiltelefon och en bok menade sjuksköterskorna att 

det var lättare för barnet att leva sig in i det som konstant rörde sig, alltså det på 

surfplattan eller mobiltelefonen. En av sjuksköterskorna menade att det var bra att 

kunna använda surfplatta eller mobiltelefon för att skärma av lite så att barnet inte 

riktigt uppfattade själva venpunktionen: “kan man oftast sätta fram ipaden ganska 

nära barnet och då kan de liksom inte riktigt titta på vad jag håller på med” 

(Sjuksköterska 5).   

Film på tv:n eller i mobiltelefonen var något de flesta sjuksköterskorna uppfattade 

som användbart: “ Idag använder vi mer och mer ipads, mobiltelefoner, youtube och 

SVTplay. Det viktiga är något som trollbinder barnen” (Sjuksköterska 8). 

Sjuksköterskorna uppgav att det var bra då barnet kunde få titta på det de ville, vilket 

gjorde att de lättare fängslades av det. Ett fåtal sjuksköterskor menade att en film eller 

liknande öppnade upp för en kontakt mellan dem och barnet. De kunde spela nyfikna, 
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intresserade och tillsammans prata om det som hände i filmen vilket ledde till att 

barnet tänkte på något annat. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att avledning 

med digitala hjälpmedel fungerade i alla åldrar, eftersom den gick att anpassa efter 

varje barns intresse och mognad. Enstaka sjuksköterskor menade att det enda negativa 

med metoden kunde vara då barnet levde sig in för mycket i det den såg, vilket då 

resulterade i att barnet kunde få svårt att sitta still. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie för att på bästa sätt fånga 

sjuksköterskornas erfarenheter. En kvalitativ ansats valdes då det syftar till att förstå 

det valda ämnet som helhet (Polit & Beck, 2016). Datainsamlingen inleddes genom 

att en semistrukturerad intervjuguide skapades. Denna valdes för att motverka 

detaljerade frågor som riskerade att störa interaktionen mellan intervjuare och 

informant (Danielson, 2017). För att öka studiens pålitlighet togs författarnas 

förförståelse, i form av egna erfarenheter och inhämtad kunskap inför studien, i 

beaktande vid utformningen av intervjuguiden. Intervjuguiden efterfrågade såväl 

positiva som negativa erfarenheter. Innan studien påbörjades genomfördes en 

pilotintervju. Utifrån denna omarbetades en del frågor något för att tydligare svara till 

syftet samt för att ge möjlighet till mer utförliga svar. Pilotintervjun var innehållsrik 

och svarade väl till syftet så den valdes att inkluderas i det slutliga resultatet. Trost 

(2014) menar att en pilotintervju som noggrant genomförts och där relevant data 

framkommit bör inkluderas. 

Det ses som en styrka att avdelningscheferna valde ut informanterna utifrån studiens 

inklusionskriterier då det minskar risken för att informanterna känt sig pressade av 

författarna till studien att delta. Samtidigt menar Trost (2014) att en risk med att be 

andra om hjälp med urvalet kan vara att de då väljer ut personer som de tror kan bidra 

med “intressanta” åsikter och på så sätt styr resultatet. Sjuksköterskor som arbetade 

inom barn- och ungdomssjukvård utsågs som informanter genom ett strategiskt urval 

för att skapa ett underlag som kunde svara till studiens syfte på bästa sätt. Ett 

strategiskt urval syftar till att ge så informationsrika beskrivningar som möjligt av det 

valda ämnet (Henricson & Billhult, 2017). Trost (2014) menar att det genom 

systematisering av ett urval går att få tag på det som önskas att få tag på. 

Grundutbildade sjuksköterskor valdes som informanter framför enbart sjuksköterskor 

med specialistutbildningen hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Detta då det 

inom barn- och ungdomssjukvård inte är något krav att ha en specialistutbildning och 

ett sådant inklusionskriterie hade kunnat resultera i svårigheter att få tag i informanter. 

Majoriteten av informanterna som ingick i studien hade dock specialistutbildning 

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom vilket ses som en styrka då en 

specialistutbildning ger ökade kunskaper om barns fysiska och psykiska behov. 

Studien genomfördes inom öppen-, akut- och slutenvården för att få en bred överblick 

över de olika situationerna som sjuksköterskor möter barn för venpunktion. 
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Pålitligheten ökar då det finns en variation gällande ålder, erfarenhet och kön bland 

informanterna i en studie (Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga informanter i 

föreliggande studie var kvinnor, vilket därmed kan ses som en svaghet då det 

påverkar överförbarheten. Överförbarheten beskriver i vilken grad studiens resultat 

kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Det geografiska området för studien var två barnkliniker i sydvästra Sverige. 

Två orter valdes för att öka överförbarheten, ge en bredd i resultatet samt för att det 

var praktiskt vid genomförandet av studien. För att ytterligare stärka studiens 

trovärdighet och överförbarhet användes representativa citat från intervjuerna i 

resultatredovisningen (Graneheim & Lundman, 2004).  

Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats i ett avskilt rum. Enligt 

Danielson (2017) bör intervjuer genomföras i en ostörd miljö för att skapa trygghet. 

Skapandet av ett öppet klimat ger förutsättningar för att intervjun ska bli innehållsrik 

och djup i förhållande till syftet med studien (Danielson, 2017). Intervjuerna 

genomfördes med endast en informant och en intervjuare närvarande vilket både kan 

ses som en styrka och en svaghet. Thomsson (2010) menar att risken att intervjuaren 

hamnar i maktposition minskar då endast en intervjuare genomför intervjun. Dock 

menar Thomsson (2010) samtidigt att det också kan vara en fördel att vara två 

intervjuare, då de kan komplettera varandra och välja att fokusera på olika saker 

under intervjun. Begränsade erfarenheter hos författarna till studien kan vara en 

svaghet och kan ha bidragit till kortare intervjuer än önskat. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar bland annat att mindre erfarna intervjuare kan ha problem att komma 

ihåg vad som sagts under intervjun och därmed ha svårt att följa upp med passande 

följdfrågor. Trots detta anses det insamlade materialet väl besvara studiens syfte. 

Kvale och Brinkmann (2014) understryker vidare att innehållet i intervjun är av större 

vikt än själva längden på intervjun. 

Databearbetningen utgick från den kvalitativa innehållsanalysen beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). Samma författare som genomförde intervjun 

transkriberade sedan materialet. För att styrka innehållsanalysens pålitlighet lyssnades 

därefter det transkriberade materialet igenom och korrigerades även av den andra 

författaren. Enligt Danielson (2017) är det en fördel att själv transkribera intervjun i 

nära anslutning till intervjutillfället. Materialet ska efter transkribering lyssnas igenom 

och samtidigt korrigeras om felaktigheter upptäcks (Danielson, 2017). Kodning av 

materialet gjordes enskilt för att sedan diskuteras och sammanställas till ett 

överensstämmande resultat, vilket stärker bekräftelsebarheten. Bekräftelsebarheten 

ökar om analysprocessen är tydligt beskriven och inte påverkas av författarnas 

förförståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelse består av antaganden, 

kunskap samt föreställningar, som både kan hindra och skapa förutsättningar till ny 

förståelse (Friberg & Öhlén, 2017). Författarna var i analysprocessen medvetna om 

sin förförståelse kring det valda ämnet genom egna erfarenheter av avledning i 

samband med venpunktion på barn.  
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Resultatdiskussion 

Informanterna i studien benämns under resultatdiskussionen som sjuksköterskorna.  

I föreliggande studie upplever sjuksköterskorna effektiv avledning i samband med 

venpunktion som enbart positiv då det skapar en lugn och trygg situation för såväl 

barnet, närstående som sjuksköterskan. Avledningen upplevs även öka chansen att 

venpunktionen kan genomföras på första försöket. Sjuksköterskorna i studien belyser 

vikten av att etablera en god kontakt med barnet för att få till en effektiv avledning. 

Detta i enlighet med Karlsson et al. (2014b) som visar att kommunikation är en stor 

del av sjuksköterskans arbete samt att individuellt anpassad information är av vikt för 

att möjliggöra att stöd under venpunktion skall finnas för barnet. Svendsen och Bjørk 

(2014) fann i sin studie att sjuksköterskor upplever att en god kontakt mellan 

vårdpersonal och barnet var särskilt viktig i samband med en venpunktion. Karlsson 

et al. (2016a) och Svendsen och Bjørk (2014) belyser vikten av att personal som 

medverkar i avledningen kan läsa av och förstå vad som behövs för att göra 

upplevelsen så bra som möjligt för det enskilda barnet. Detta kan ses ur en etisk 

aspekt och överensstämmer med föreliggande studies resultat där sjuksköterskorna 

visar hänsyn till barnet i valet av avledningsmetod genom att anpassa avledningen 

efter barnets intressen, personlighet och ålder. Caprilli, Vagnoli, Bastiani och Messeri 

(2012) fann att yngre barn upplevde mer ångest och smärta än äldre barn under 

venpunktionen. Det kan kanske därför vara av särskild vikt att anpassa avledningen 

för de yngre barnen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie anser det vara av 

betydelse att inför venpunktionen fråga barnet vad det tycker om eller fråga 

föräldrarna vad de tror kan avleda deras barn på bästa sätt. Travelbee (1977) styrker 

tankesättet och menar i likhet med sjuksköterskorna att det är av vikt att 

sjuksköterskan förhåller sig till individens egna upplevelse och medvetet planerar 

omvårdnaden för att på bästa sätt kunna hjälpa. Detta är även förenligt med ett särskilt 

kapitel i Patientlagen (SFS 2014:821) som ger barnet rätt att vara delaktig i sin vård 

och vidare beskriver att barnets inställning till behandlingen ska tillmätas betydelse i 

förhållande till dess ålder och mognad. Autonomi är ett grundläggande etiskt begrepp 

inom omvårdnad och det krävs beslutskompetens för att kunna vara autonom 

(Sandman & Kjellström, 2013). Barnets beslutskompetens ökar vanligen med åldern, 

men även barnets tidigare erfarenheter påverkar denna (Elander, 2003). Genom att 

sjuksköterskorna anpassar avledningen efter det enskilda barnet tar de hänsyn till 

barnets beslutskompetens och autonomi. 

En samhällelig aspekt som NOBAB (2017) framhäver är att barnet har rätt till att ha 

förälder eller annan närstående hos sig samt att dessa har rätt till hjälp och 

uppmuntran att vara med sitt barn. I föreliggande studie har sjuksköterskorna 

erfarenhet av att samarbetet mellan vårdpersonal och föräldrar är essentiellt. De 

menar att föräldrarna ofta har värdefull information om barnet, vilket kan främja 

kommunikationen mellan barnet och personalen. Det har tidigare beskrivits att 

föräldrar kan liknas vid en bro som binder samman barnet och vårdpersonalen 
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(Karlsson et al., 2016b; Hallström, 2009). Benzein, Johansson, Franzén Årestedt och 

Saveman (2008) bekräftar detta och menar att viktig information kommer fram genom 

att hela familjen är inkluderad i vårdandet av barnet. I föreliggande studies resultat 

framkommer att sjuksköterskorna upplever att föräldrar som medverkar som en del i 

avledningen bidrar till att underlätta venpunktionen för såväl barnet, sjuksköterskan 

som föräldrarna själva. I likhet med tidigare forskning har det framkommit hur viktigt 

det är att föräldrarna är involverade. Benzein et al. (2008) styrker detta genom att 

påpeka vikten av att använda föräldrarna som en resurs och att ha en stöttande attityd 

till att göra föräldrarna delaktiga i vårdandet. Föräldrarnas rätt till delaktighet lyfts 

även av NOBAB (2017). 

Det framkommer i studiens resultat att förberedelserna inför avledningen är 

avgörande för hur avledningen sedan kommer att fungera och därmed en förutsättning 

för effektiv avledning. Sjuksköterskorna beskriver hur de förbereder barnet genom att 

visa material, förberedande film eller ge information om själva venpunktionen. Detta 

tillvägagångssätt styrks av tidigare forskning där betydelsen av åldersanpassad 

information lyfts, både gällande innehåll och hur informationen framförs (Hughes, 

2012). Ett förberedande arbetssätt ger barnet möjlighet att ställa frågor och känna sig 

involverad (Karlsson et al., 2016a). Kuo et al. (2016) motsäger detta i viss mening 

och beskriver att barnet som mottar muntlig information i större grad upplever ångest 

än det barnet som får titta på animerad film eller läsa en bilderbok under 

venpunktionen. Samtidigt belyser Kuo et al. (2016) att förberedelse är viktigt och att 

barnet innan venpunktionen skall ha tittat på den animerade filmen eller läst igenom 

bilderboken som det sedan återigen tittar på under venpunktionen. Svendsen och 

Bjørk (2014) menar i sin studie att det är av relevans att låta det ta extra tid till 

förberedelse av barnet då det kan leda till att venpunktionen går att utföra utan en 

kamp. 

I föreliggande studie framkommer det att sjuksköterskorna ser smärtlindring, i form 

av bedövningssalva, som en betydande del av förberedelserna inför en venpunktion. 

Detta i enlighet med tidigare forskning där det framkommer att bedövningssalva gör 

venpunktionen mindre smärtsam vilket leder till att negativa känslor inför proceduren 

kan elimineras och momentet blir därför lugnare och mindre ångestladdad (Gwetu & 

Chhagan, 2015; Kolk, Van Hoof & Fiedeldij Dop, 2000; Tak & van Bon, 2006). Kolk 

et al. (2000) betonar vikten av att föräldrarna, trots att barnet blivit bedövat med 

bedövningssalva innan venpunktionen, informerar barnet om vad som kommer hända 

vilket ger ett väl förberett barn. I föreliggande studie framhöll sjuksköterskorna 

betydelsen av att barnet var förberett då det annars kunde resultera i en kaotisk och 

ohållbar situation för såväl barnet som föräldrarna och vårdpersonalen, då barnet var 

tvunget att bli fasthållet. Liknande åsikter framkom i studien av Svendsen och Bjørk 

(2014) där informanterna ansåg att det blev ett trauma då flera från vårdpersonalen 

var tvungna att hålla barnet. 
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Föreliggande studie visar att såpbubblor är den effektivaste och mest använda 

avledningsmetoden. Studien av Svendsen och Bjørk (2014) stärker detta då de i sin 

studie visar att alla informanter på en avdelning ansåg att såpbubblor var deras 

förstahandsval. De menade vidare att det var en standardmetod och då de hade 

såpbubblorna redo i fickan var metoden enkel att använda. Detta överensstämmer 

med föreliggande studies resultat där sjuksköterskornas uppfattade såpbubblor som en 

enkel och lättillgänglig avledningsmetod. Tidigare forskning visar att avledning med 

hjälp av såpbubblor är ett effektivt sätt att minska stress och smärta före, under och 

efter venpunktion på barn (Caprilli et al., 2012). En studie från Sverige som gjorts på 

barn i samband med insättning av nål i en venport visar på samma sätt att avledning 

med hjälp av såpbubblor är en effektiv metod för att minska rädsla och stress hos 

barnet (Hedén, Von Essen & Ljungman, 2009). Det framkommer i föreliggande 

studie att trots mycket positivt finns det även negativa tankar kring användandet av 

såpbubblor som avledningsmetod. Sjuksköterskorna menar bland annat att barnet 

ibland kan få svårt att sitta still samt att det i vissa fall krävs ytterligare en person för 

att blåsa såpbubblor. Karlsson et al. (2014b) menar att det är av betydelse att 

sjuksköterskan som utför venpunktionen kan hålla sig neutral, inte inverka för mycket 

i avledningen och lägga allt fokus på själva venpunktionen. Det är därför positivt om 

någon ytterligare kan hjälpa till med avledningen. Föräldrarna kan således med fördel 

göras delaktiga i avledningen genom att blåsa såpbubblor istället för vårdpersonal. Då 

föräldrarna involveras i vården kan det i sin tur lugna barnet.  

Avledning med digitala hjälpmedel såsom mobiltelefon, TV, dator och surfplatta 

visas i föreliggande studie vara effektiva avledningsmetoder. Yoo, Kim, Hur och Kim 

(2011) beskriver i likhet med detta att avledning via en bärbar dator är en effektiv 

avledningsmetod för att minska stress- och smärtupplevelsen hos barn i förskoleålder 

i samband med venpunktion. Sjuksköterskorna i föreliggande studien framhåller att 

digitala hjälpmedel är lättillgängliga och fångar barnets uppmärksamhet samt att det 

med lätthet går att anpassa till det enskilda barnet utifrån ålder och intressen. 

MacLaren och Cohen (2005) visar i sin studie att ett barn som tittar på film upplever 

mindre ångest i samband med venpunktion än det som får uppehålla sig med en 

leksak. De menar att orsaken är att en film leder till större engagemang, då barnet 

sitter stilla och tittar, vilket ger en effektiv avledning. I de fall barnet får leka med en 

leksak krävs en ökad interaktion och intresset tappas lätt (MacLaren & Cohen, 2005). 

Koller och Goldman (2012) belyser även detta och menar att fördelen med de passiva 

avledningsmetoderna är att barnet inte behöver göra mycket utan det enda som krävs 

är barnets uppmärksamhet på själva avledningen. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie kommer fram till att leksaker ibland kan kräva mer fantasi från deras sida och 

kräver även att barnet förstår avledningen. De menar att det är enkelt att fånga barnets 

uppmärksamhet då avledningen består av något barnet känner igen och som inger 

trygghet. Sammanfattat tyder de sammanlagda erfarenheterna på att fokus under en 

venpunktion bör ligga på att uppnå en effektiv avledning, för att på så vis skapa 

trygghet hos såväl barnet som föräldrar och närstående.  
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Konklusion och implikation 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att använda avledning var enbart positiva. För att 

uppnå en effektiv avledning krävs ett samspel mellan barn, föräldrar, närstående och 

sjuksköterska. Effektiv avledning handlar inte enbart om att finna en lämplig 

avledningsmetod utan grundar sig även i förberedelserna inför venpunktionen och bör 

alltid utgå från det enskilda barnet. Såpbubblor var den avledningsmetod som ansågs 

mest användbar och enklast att använda. Det var även av yttersta vikt att resurser 

fanns tillgängliga i form av behjälplig vårdpersonal så att vården av barnet blev så 

god som möjligt. Målet sjuksköterskorna arbetade mot var att avledningsmomentet 

skulle förflyta utan svårigheter och bidra med goda erfarenheter för barnet. Detta för 

att om möjligt skapa en positiv upplevelse och så bra förutsättningar som möjligt för 

framtida möten med sjukvården. Förhoppningen med föreliggande studie är att den 

bidrar till att medvetenheten kring avledningens positiva inverkan ökar och därmed 

användandet av det. 

I studien representeras endast resultat från två barnkliniker i sydvästra Sverige. 

Studier från övriga Sverige hade varit av vikt för att undersöka om erfarenheterna 

skiljer sig åt runt om i landet. Vidare forskning hade kunnat leda till ökad 

medvetenhet hos sjuksköterskor kring det positiva med avledning och därmed öka 

användandet av det. 
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BILAGA A  

 

Intervjuguide 

 

 

 

TEMA 

 

NYCKELFRÅGA 

 

SONDERANDE 

FRÅGOR 

  

Erfarenhet/utbildning 

  

  

 

- Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med barn? 

- Har du någon specialistutbildning? Vilken? 

- Inom vilken verksamhet arbetar du idag? 

- Har du arbetat med barn inom någon annan typ av verksamhet? 

Vilken? 

 

  

- Kan du utveckla? 

- Berätta mer! 

  

Provtagning 

  

- Vad har du för erfarenhet av venpunktion på barn? 

- I vilka situationer möter du barn för venpunktion? 

- Kan du utveckla? 

- Berätta mer! 

  

Avledning 

  

- Vad innebär avledning i samband med venpunktion för dig som 

sjuksköterska? 

- Vilka typer av avledning använder du till barn i förskoleålder (2-5 

år)? 

- Vad avgör vilken typ av avledning du använder? 

- Vad har du för erfarenhet av avledning i samband med 

venpunktion på barn?  

Positiva/negativa 

 - Hur mycket tid lägger du på avledning? 

- Kan du utveckla? 

- Hur tänker du kring 

detta? 

- Berätta mer! 

  

Avslutning intervju 

  

- Har du något som du vill tillägga som vi inte har tagit upp under 

intervjun? 

- Kan du utveckla? 

- Berätta mer! 
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