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Sammanfattning ROP-undersökningen har visat sig vara en stressande och 

smärtsam undersökning för det prematura barnet. Vid ROP-
undersökning är det barnsjuksköterskan som ansvarar för 
omvårdnaden om det prematura barnet på neonatalavdelning. 
Inga publicerade studier har identifierats inom området där 
sjuksköterskors upplevelser är beskrivna i samband med en 
ROP-undersökning. Syftet med pilotstudien var att belysa 
barnsjuksköterskors upplevelser i samband med ROP-
undersökningar på prematura barn födda innan gestationsvecka 
32. Pilotstudien hade en kvalitativ deskriptiv design med 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Resultatet visade att optimal omvårdnad och föräldramedverkan 
bidrog till en gynnsam omvårdnad enligt barnsjuksköterskorna. 
Smärtskattning, arbetsmiljö, barnfokus och information var 
utvecklingsområden som identifierades. Temat som framkom 
var att barnsjuksköterskorna upplevde att beteendestödjande 
interventioner har en skonsam inverkan på det prematura barnet 
vid en ROP-undersökning. Utifrån resultatet i pilotstudien vore 
det av intresse att undersöka barnsjuksköterskans 
omvårdnadsobservationer för att bedöma smärtförnimmelser vid 
en ROP-undersökning i en fullskalig studie. Vidare forskning 
inom detta område kan leda till att den evidensbaserade 
omvårdnaden vid ROP-undersökning på det prematura barnet 
utvecklas.  
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identified in the area where the nurses' experiences are described 
related to an ROP examination. The purpose of the pilot study 
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32 weeks. The pilot study had a qualitative descriptive design 
with semi-structured interviews as data collection method. The 
result showed that optimal care and parental involvement 
contributed to a favorable care according to the pediatric nurses. 
Estimation of pain, work environment, child focus and 
information were identified as development areas. The theme 
that emerged was that the pediatric nurses experienced that 
behavioral support interventions have a gentle impact on the 
premature children at an ROP examination. Based on the results 
of the pilot study it would be of interest to investigate pediatric 
nursing observations to assess pain sensations at an ROP 
examination in a full-scale study. Further research in this area 
may lead to development of evidence-based nursing in ROP 
examination of the premature child. 

 

 
 
 



 

 

 
Innehållsförteckning

 

Inledning .......................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................... 1 

Det prematura barnet ............................................................... 1 

Prematur retinopati .................................................................. 2 

Det prematura barnet och smärta ........................................... 3 

Det prematura barnet och omvårdnad ................................... 3 

Problemformulering ....................................................... 4 

Syfte ................................................................................. 4 

Metod ............................................................................... 4 

Design ......................................................................................... 4 

Urval ........................................................................................... 4 

Datainsamling ............................................................................ 5 

Bearbetning av data .................................................................. 5 

Forskningsetiska överväganden .................................... 6 

Resultat ............................................................................ 7 

Optimal omvårdnad .................................................................. 7 

Föräldramedverkan .................................................................. 9 

Utvecklingsområden ............................................................... 10 

Barnsjuksköterskan upplevde att beteendestödjande 
interventioner hade en skonsam inverkan vid ROP-
undersökning ........................................................................... 11 

Diskussion ...................................................................... 11 

Metoddiskussion ...................................................................... 11 

Resultatdiskussion ................................................................... 12 

Konklusion .................................................................... 14 

 

Referenser 
Bilaga A  



 

 1 

Inledning  

I Sverige föds det varje år cirka 6500 barn före gestationsvecka 37 (Socialstyrelsen, 
2011). Idag överlever fler än 50 procent av prematura barn mycket tack vare de 
framsteg som görs inom neonatalvården (Wechsler Linden, Trenti Paroli & Wechsler 
Doron, 2010). Barn födda före gestationsvecka 28 har en hög risk att drabbas av 
prematur retinopati [ROP]. Hos 90 procent av de prematura barnen sker en spontan 
självläkning av näthinnan och de vitala blodkärlen läker inom några månader. För 
resterande 10 procenten krävs specialistvård för att återfå normal syn (ibid).  
  
Enligt World Health Organization [WHO] föds det cirka 15 miljoner barn för tidigt i 
världen. I länder med den mest utvecklade neonatalvården är risken att drabbas av ROP 
högst för de allra tidigast födda (WHO, 2012). I utvecklingsländer överlever inte det 
mest omogna barnet utan där är risken att utveckla ROP större hos det mognare barnet. 
(Hård & Hellström, 2008). 
 
Med dagens högteknologiska vård ökar antalet prematura barn som överlever (Hoekstra, 
Ferrara, Couser, Payne & Connett, 2004). Med en högre överlevnad behöver fler 
prematura barn genomföra ROP-undersökning för att tidigt upptäcka och behandla 
förändringar på ögats näthinna. ROP-undersökningen är en smärtsam undersökning för 
det prematura barnet och undersökningen kräver adekvat smärtlindring (Mitchell et al., 
2004). För att bedriva god omvårdnad, enligt Svensk Sjuksköterskeföreningens [SSF] 
kompetensbeskrivning för specialistutbildad barnsjuksköterska ska barnsjuksköterskan 
inneha färdigheter i omvårdnad före, under och efter procedurer och verka för att 
anpassa varje procedur utifrån barnets behov (SSF, 2008).  
 

Bakgrund 

Det prematura barnet 

Barn som föds före gestationsvecka 37 definieras som prematur, för tidigt född 
(Fellman 2008a). De barn som föds prematura har inte fötts med den möjlighet som ett 
fullgånget barn har. Den skyddande miljön i moderns livmoder förser fostret med värme 
och näring. Fostret påverkas gynnsamt av moderns biologiska och hormonella rytm 
(Kleberg & Aagaard, 2013). När barnet föds för tidigt byts den skyddande atmosfären ut 
mot ljus, dofter och andra yttre stimuli som barnet inte är mogen för (Lundqvist & 
Kleberg, 2009). Det prematura barnet har svårt att på egen hand ge ett välfungerande 
gensvar på yttre stimuli. Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om 
skillnaden på ett fullgånget barn och ett prematurt barn för att ge anpassad vård och 
omsorg (ibid). 
 
När ett barn föds för tidigt finns det en ökad risk för sjukdomar och komplikationer 
(Levene, Tudehope & Thearle, 2000; Kleberg, 2013). Är barnet fött efter den 32:a 
gestationsvecka är risken mindre att drabbas av komplikationer med dagens 
neonatalvård. Enligt Grönqvist, Strand Brodd och von Hofsten (2011) så har de 



 

 2 

prematura barnen mycket goda chanser att överleva tack vare den utveckling som har 
skett inom den neonatala vården samt den uppföljning som sker av de prematura barnen 
(ibid). För barn som föds före gestationsvecka 28 är riskerna större för ett flertal 
komplikationer (Fellman 2008a). Orsaken till att det för tidigt födda barnet drabbas är 
att deras organ inte är fullt utvecklade och barnet kan behöva få hjälp med sin andning, 
cirkulation och nutrition för att utvecklas adekvat och minska risken för framtida 
komplikationer (ibid).   
 

Prematur retinopati 

Prematur retinopati förkortas ROP efter engelskans Retinopathy of prematurity 
(Kugelberg & Ygge, 2010). Terry (1942) beskrev tillståndet för första gången under 
namnet retrolental fibroplasia [RLF]. Studien kopplade sambandet mellan att barnen var 
för tidigt födda och utvecklade bilaterala ögonskador (ibid). Det Terry beskrev på 40-
talet som RLF har senare visats sig vara slutstadiet av vad nu benämns som ROP (Hård 
& Hellström, 2008).  
 
ROP är ett tillstånd som drabbar den omogna näthinnan och de omgivande kärlen. 
Blodkärlens utveckling startar i gestationsvecka 14-15 och om barnet föds för tidigt har 
inte kärlen hunnit växa till sig och utvecklas normalt som vid en fullgången graviditet 
(Hård & Hellström, 2008). Ju tidigare barnet föds, desto större är risken för att utveckla 
ROP (Holmström, 2012). Ytterligare en stor riskfaktor för att utveckla ROP är att det 
prematura barnet utsättas för växlande syrgasnivåer (Hård & Hellström, 2008). Enligt 
Chow, Wright och Sola (2003) studie minskade ROP signifikant vid tre neonatala 
intensivvårdsavdelningar efter att tydliga riktlinjer för oxygenbehandling infördes 
(ibid). Förutom riskerna med oxygenbehandling är infektion, dålig tillväxt, järn- och 
näringsbrist och upprepade apnéer riskfaktorer för det prematura barnet att utveckla 
ROP (Hård & Hellström, 2008).  
 
ROP indelas i fem stadier. Stadium ett och två går ofta i spontan regress (Hård & 
Hellström, 2008). Stadium tre kan också gå i regress, men i de svårare fallen kan det 
försämras och utvecklas till stadium fyra och fem. Stadium fyra kan behandlas med 
laser- och kryobehandling. Stadium fem leder till näthinneavlossning och blindhet 
(ibid). Det är ovanligt att extremt prematura barn med ROP graden fyra till fem helt 
förlorar sin syn. En del av de prematura barnen som har ROP i steg tre och fyra följs 
upp fram till skolåldern (Wechsler Linden et al., 2010).  
 
I Sverige screenas alla prematura barn födda före gestationsvecka 32. Den första 
undersökningen sker vid fem veckors ålder. Det prematura barnet undersöks varannan 
vecka fram till det är fullgånget (Holmström, 2012). Undersökningen av ögonbotten 
sker med ett oftalmoskop. Vid undersökningen bedömer ögonläkaren papillen, makulan 
och ibland studeras perifera retinan (Kugelberg & Ygge, 2010). Inför undersökningen 
ges pupillvidgande droppar i ögonen på barnet. Om det prematura barnet inte har 
utvecklat ROP kan ögonkontrollerna avslutas och om barnet har någon förändring i 
ögonen genomförs kontrollerna tätare tills förändringen går tillbaka alternativt 
behandlas (Holmström, 2012). 
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Det prematura barnet och smärta 

Det prematura barnet är känsligt för smärtupplevelser. Det prematura barnets 
smärtkänsliga receptorer utvecklas tidigare än de transmittorsubstanser som hämmar 
smärtupplevelserna (Fellman, 2008b). Små barn kan inte aktivt förmedla sin smärta utan 
smärtskattningsskalor har utarbetats utefter barnets fysiologiska eller beteendemässiga 
förändring vid smärtupplevelse (Lindh & Lundqvist, 2013). Det finns flera olika 
smärtskattningsskalor anpassade till det prematura barnet. Två exempel på 
smärtskattningsskalor är: Astrid Lindgren childrens hospital pain and stress assessment 
scale for preterm infants [ALP 0] och the premature infant pain profile [PIPP]. ALP 0 är 
en smärtskattningsskala som är utarbetad för att användas vid kontinuerlig smärta hos 
det prematura barnet. PIPP är en smärtskattningsskala utvecklad för att bedöma 
procedurrelaterad smärta (ibid). 
 
Det prematura barnet utsätts dagligen för smärtsamma procedurer och kan under sin tid 
som prematur utsättas för över sjuhundra invasiva procedurer under barnets tid på 
neonatala enheter (Lundqvist & Kleberg, 2009). Enligt Grönqvist, Strand Brodd och 
von Hofsten (2011) påverkar procedurrelaterad smärta det prematura barnets utveckling 
både på kort- och långsikt. För att minska den negativa påverkan på barnets utveckling 
är det viktigt att det prematura barnet får god omvårdnad där man stödjer barnets 
utveckling samt underlättar anknytningsprocessen mellan det prematura barnet och 
föräldrarna (ibid) 
 
ROP-undersökning är en stressande och smärtsam undersökning för det prematura 
barnet. Enligt Olsson och Eriksson (2011) och Grabska et al. (2005) har inte glukos som 
smärtlindring en fullgod effekt vid ROP-undersökning som enskild smärtlindring. 
Studierna lyfter fram att det krävs ytterligare studier för att finna fullgoda 
smärtlindringsmetoder för det prematura barnet vid en ROP-undersökning (ibid).  
 

Det prematura barnet och omvårdnad 

Historiskt sett har omvårdnaden av det prematura barnet förändrats över tiden. Davis, 
Mohay och Edwards (2003) beskrev att vid sekelskiftets början skildes föräldrar och 
barnet åt av rädsla för infektioner. Under 1970-talet ändrades synen eftersom det inte 
gick att påvisa att infektionsrisken ökade om föräldrar fick delta i omvårdnaden och de 
positiva fördelarna vägde över riskerna. Fokus flyttades över till att göra föräldrarna 
mer delaktiga och sjuksköterskan tog ett steg tillbaka och fanns i bakgrunden som stöd 
till föräldrarna och det prematura barnet (ibid). 
 
Enligt Turan, Basbakkal och Özbeck (2007) studie finns det en risk att föräldrar 
upplever att de förlorar kontrollen över sitt barn om sjuksköterskan tar över deras 
föräldraroll i samband med omvårdnaden. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det bästa att 
sjuksköterskan försöker göra föräldrarna mer delaktiga i den mån det går och att 
sjuksköterskan tar en observerande och stödjande roll. Omvårdnaden bör fokusera på att 
låta föräldrarna vara delaktiga i största möjliga mån (ibid).  
 
Kleberg et al. (2008) har studerat det omvårdnadsstödjande programmet Newborn 
Indivdualized Developmental Care and Assesment Program [NIDCAP] vid en ROP-
undersökning. NIDCAP är en metod som går ut på att stödja barnets egen förmåga att 
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klara av påfrestningarna i sin miljö. Barnets föräldrar uppmuntras att lära sig läsa av 
barnets signaler och delta aktivt i omvårdnaden av sitt barn (Kleberg & Westrup, 2008; 
Kleberg, 2013). I interventionsgruppen i studien Kleberg et al. (2008) förbereddes det 
prematura barnet efter NIDCAPs generella riktlinjer. Riktlinjerna baseras på 
omvårdnadsmässiga förberedelser för att främja att det prematura barnet är harmoniskt 
inför undersökningen. Resultatet visade att det var signifikant bättre beteendepoäng 
under undersökningen hos barnen i interventionsgruppen. Smärtskattning med PIPP 
visade ingen skillnad i de båda grupperna. Interventionsgruppen visade signifikant lägre 
utsöndring av salivkortisol en timme efter undersökningen, vilket tyder på att de 
återhämtade sig snabbare än kontrollgruppen (ibid).  
 

Problemformulering 

ROP-undersökningen har visat sig vara en stressande och smärtsam undersökning för 
det prematura barnet. Vid en ROP-undersökning är det barnsjuksköterskorna som är 
ansvariga för omvårdnaden om det prematura barnet och stödjer det prematura barnet 
under ROP-undersökningen. Inga publicerade studier har identifierats inom området där 
barnsjuksköterskors upplevelser är beskrivna i samband med ROP-undersökning på 
prematura barn.  
 

Syfte 

Syftet med pilotstudien var att belysa barnsjuksköterskors upplevelser i samband med 
ROP-undersökningar på prematura barn födda innan gestationsvecka 32. 
 

Metod 

Design  

Pilotstudien har en kvalitativ deskriptiv design med semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. En kvalitativ design svarar på frågor som inleds med; Hur? och 
Vad? Den kvalitativa designens syfte är att identifiera, beskriva, karaktärisera och förstå 
(Polit & Beck, 2010). Den kvalitativa forskningen med en semistrukturerad 
intervjuguide är baserad på att samma fråga ställs till alla informanter. Detta sätt ger 
informanterna lika chans att få uttrycka sina åsikter om samma fråga (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Med en kvalitativ design ges en fördjupad förståelse av 
barnsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter, i samband med prematura barns 
ROP-undersökningar (ibid).  
 

Urval  

Verksamhetschefen på Barnkliniken på länssjukhuset Halmstad lämnade skriftligt 
godkännande för att genomföra pilotstudien på neonatala avdelningen vid länssjukhuset 
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i Halmstad. Efter det skickades skriftlig information om studien via e-post till 
avdelningschef på neonatala avdelningen vid länssjukhuset Halmstad som skickade 
vidare informationen till avdelningens barnsjuksköterskor.  
 
De barnsjuksköterskor som tackade ja till att delta i pilotstudien lämnade in 
intresseanmälan till avdelningschefen. Efter en vecka samlades intresseanmälan in för 
urval. Inklusionskriterierna var att deltagarna hade minst två års yrkeserfarenhet som 
barnsjuksköterskor samt att de hade deltagit i minst tre ROP-undersökningar. 
Exklusionskriterier var allmänsjuksköterskor. Efter en vecka hade fyra 
barnsjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna anmält sitt intresse och 
inkluderades att ingå i pilotstudien. 
 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom fyra intervjuer under september månad 2013. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till arbetsplatsen av en som 
intervjuade och en som observerade. Observatörens roll under intervjun var att föra 
stödanteckningar och notera den icke-verbala kommunikationen. Intervjun genomfördes 
med en intervjuguide med semistrukturerade frågor som skapades utifrån pilotstudiens 
syfte (se bilaga A). Intervjun startade med muntlig information om pilotstudien och 
barnsjuksköterskorna tillfrågades om de hade några frågor inför intervjun. 
Ingångsfrågan var ”Hur förbereder du barnet inför en ROP-undersökning?”. Följdfrågor 
ställdes när svaret önskades utvecklas eller förtydligas. Deltagarna uppmuntrades att 
tala fritt kring de ställda frågorna. Tid avsattes för att deltagarna skulle ha tid att 
utveckla sina svar och att följdfrågor skulle hinna besvaras. Intervjun avslutades med att 
barnsjuksköterskorna tillfrågades om de hade något mer de ville tillägga. Intervjuerna 
pågick mellan 15-21 minuter. All inspelning skedde via mobiltelefoner och 
transkriberas därefter. 
 

Bearbetning av data 

Bearbetning av data genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 
Hällgren Granehiem, 2008), vilket är en metod som används för att dra slutsatser utifrån 
det insamlade resultatet av intervjuerna. 
 
Transkriberingen av intervjumaterialet skedde de dagar som följde inpå intervjuerna för 
att intervjusituationen skulle finnas färskt i minnet och på detta sätt underlätta 
transkriberingen. Det transkriberade materialet har gjorts av samma person som 
intervjuade för att lättare tolka och förstå det egna inspelade materialet. Det 
transkriberade materialet lästes sedan upprepade gånger individuellt. Materialet 
bearbetades sedan tillsammans. 
 
Meningar eller fraser som var av intresse för studiens frågeställning och syfte plockades 
ut till meningsbärande enheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De 
meningsbärande enheterna kondenserades och materialet lästes igenom igen för att inte 
tappa det centrala budskapet. Det sker en avvägning mellan att inte välja för stora 
meningsbärande enheter då risken finns att analysarbetet blir för stort och viktig text går 
förlorad. Vid för små enheter finns risk för fragmenterat innehåll. I båda fallen är det 
stor risk för förlust av viktig information (ibid).  
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De kondenserade meningsenheterna abstraherades därefter och benämndes med koder. 
En kod är en etikett som kortfattat beskriver innehållet. Ur koderna kunde sedan det 
centrala budskapet fångas upp i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Under arbetet med att finna kategorier bearbetades materialet tillsammans (se tabell 1). 
De framkomna kategorierna är materialets manifesta innehåll medan det latenta 
innehållet synliggörs i temat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Tabell 1: Exempel på analysprocess. 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Kategori   

Barnet ska inte vara 
jättehungrigt, man får 
anpassa litegrann maten 
så att det inte precis har 
ätit men så att det är 
nöjt 

Se till att 
barnet är 
lagom mätt 
och nöjt  

Ett nöjt barn   Optimal 
omvårdnad 

Föräldrarna får 
jättegärna vara med, för 
de är ett stöd till barnet 
genom att prata och 
vara där. 

Föräldrarna 
stöttar barnet 
genom sin 
närvaro 

Föräldrar 
stöttar sitt 
barn 

Föräldra-
medverkan 

Man skulle kunna 
önska att man helt 
kunde utgå från barnet 
när ROP ska utföras, att 
barnet mår bra, men 
istället får man anpassa 
till allt runtomkring 

Barnets behov 
borde komma 
först vid en 
ROP-
undersökning 

Barnets 
behov i 
centrum 

Utvecklings-
områden 

Forskningsetiska överväganden  

Godkännande inhämtades från verksamhetschef på Barnkliniken vid Länssjukhuset 
Halmstad inför pilotstudiens start. Ett informationsbrev förmedlades som innehöll 
information om pilotstudiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 
barnsjuksköterskorna kunde avbryta sitt deltagande när som helst under pilotstudiens 
gång utan att ange orsak. I samband med intervjun samlades det skriftliga samtycket in. 
Deltagande i pilotstudien ansågs inte utgöra någon risk för barnsjuksköterskorna på 
neonatala avdelningen då frågorna handlade om upplevelser.  
 
Allt material behandlades konfidentiellt och kasserades efter att pilotstudien godkänts. 
Resultatet kan generera ny kunskap som innebär att nya riktlinjer införs i samband med 
ROP-undersökning för att minimera obehag och smärta för det prematura barnet. 
 
Studien är godkänd vid den lokala etikprövningsgruppen vid sektionen för Hälsa och 
Samhälle vid Högskolan i Halmstad (Dnr: UI 2013/515).  



 

 7 

Resultat 

De fyra barnsjuksköterskorna som ingick i pilotstudien var alla kvinnor, mellan 31-57 
år. Deras yrkeserfarenhet var mellan 8-35 år och de hade medverkat vid minst 20 ROP-
undersökningar. Några hade medverkat vid så många ROP-undersökningar att de inte 
visste det exakta antalet.  
 
Resultatet mynnade ut i tre kategorier som presenterar det manifesta innehållet. 
Kategorierna som framkom ur analysen av intervjumaterialet var: optimal omvårdnad, 
föräldramedverkan och utvecklingsområden. Det latenta innehållet som framkom efter 
analysen av intervjuerna resulterade i temat, barnsjuksköterskan upplevde att 
beteendestödjande interventioner hade en skonsam inverkan vid ROP-undersökning. En 
översikt över tema och kategorier presenteras i figur 1. 
 

 
Figur 1. Översikt över resultatets tema och kategorier 

 

Optimal omvårdnad 

För att nå en optimal omvårdnad kring barnet vid en ROP-undersökning använde sig 
barnsjuksköterskan av olika beteendestödjande interventioner och farmakologiska 
interventioner. Alla fyra barnsjuksköterskorna upplevde att de hade goda kunskaper om 
ROP-undersökningen och dessa kunskaper hade de skaffat sig genom utbildning, PM 
och litteratur. En barnsjuksköterska upplevde att hon hade en skyldighet att vara påläst 
om ROP-undersökningen för att kunna informera föräldrarna.  
 
”Jag måste ju veta varför för att kunna informera föräldrarna, så redan där så då har 

man ju en skyldighet att vi måste vara pålästa och veta vad man sysslar med”  
(Intervju I) 

 
Barnsjuksköterskorna upplevde att barnet hanterade ROP-undersökningen väl och kom 
till ro då barnet var inboat och hade fått smärtlindring förebyggande. Under 

Barnsjuksköterskan 
upplevde att 

beteendestödjande 
interventioner hade en 
skonsam inverkan vid 

ROP-undersökning

Optimal omvårdnad Föräldramedverkan
Utvecklingsområden
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undersökningen kunde barnet få glukos på nappen om barnet inte kom till ro. Barnet 
hölls fast i fosterställning för att lugna barnet och för att inte händerna skulle vifta bort 
ögonklämman. Barnets huvud hölls stilla för att ögonläkaren skulle kunna undersöka 
ögonen från fyra olika vinklar och för att klämman som höll upp ögat inte skulle släppa. 
 
”… men socker på tröstnapp och med händer som kan hålla om dem så, så brukar det 

fungera jättebra” (Intervju I) 
 
En barnsjuksköterska upplevde att det inte var helt smärtfritt för barnet att genomgå 
ROP-undersökningen, men att det var svårt att skilja på smärta och obehag. De andra 
barnsjuksköterskorna upplevde inte att barnen hade smärta under ROP-undersökningen. 
Alla utom en upplevde att barnen upplevde obehag. En av barnsjuksköterskorna beskrev 
att obehaget observerades av att barnet knep med ögonen som en avvärjande rörelse. 
 
”Jag upplever inte att barnet har ont och jag tittar aldrig på ALPs för att smärtskatta” 

(Intervju III) 
 

”Sen om det är smärta som sagt eller obehag är svårt att säga, men det, obehag är, sen 
är det för man är i ögat, alla vill ju knipa” (Intervju IV) 

 
Två barnsjuksköterskor upplevde fasthållningen av barnet i samband med att ha ögonen 
uppspända orsakade obehaget. En upplevde att de riktigt små barnen gav uttryck för 
obehag och orsaken kunde vara att det var många stimuli på samma gång. 
Barnsjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att tyda barnets signaler för att ta en 
paus eller avbryta ROP-undersökningen. Ingen av barnsjuksköterskorna hade varit med 
om att de hade behövt avbryta ROP-undersökningen.  
 

”Man behöver sällan avbryta ROP på grund av att barnets obehag är för stort” 
(Intervju III) 

 
Barnsjuksköterskorna arbetade aktivt med att förbereda barnet och föräldrarna för att 
ROP-undersökningen skulle gå så smidigt och snabbt som det var möjligt för att 
minimera obehaget för barnet. Barnsjuksköterskorna uppgav att barnet förbereddes 
genom att de var lagom mätta.  De förberedde barnet på skötbordet med att boa in dem 
med filt och kudde för att de skulle ligga skönt. Miljön i rummet skulle vara lugnt och 
mörkt. Dessa beteendestödjande interventioner upplevde barnsjuksköterskorna var 
viktiga förberedelser inför en ROP-undersökning.  
 

”Ja, mätt och belåten. Boar in dem så de ligger skönt, inte ligger och vinglar på 
skötbordet” (Intervju IV) 

 
”Är nymatade, att de inte är stressade av den anledningen att de är hungriga” (Intervju 

III) 
 
Farmakologiska förberedelser inför ROP-undersökning var att ge barnet paracetamol 
och pupillvidgande ögondroppar enligt PM och lokala riktlinjer. De förberedde en så 
kallad tröstnapp vilket är en napp med glukos på som kunde användas precis innan och 
under undersökning i smärtlindrande syfte. En barnsjuksköterska uppgav att hon i god 
tid plockade fram ögondroppar och korrekt dos av paracetamol för att slippa stå i sista 
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minuten inför ROP-undersökningen. Barnet fick en bedövningsdroppe i ögat precis i 
anslutning till ROP-undersökningen som smärtlindring och den gavs av läkaren.  
 

”Nä, alltså i god tid brukar jag plocka fram ögondroppar, plocka fram paracetamol, 
räkna så man slipper stå i sista minuten” (Intervju IV) 

 
”… får barnet Alvedon eller Panodil i förebyggande, dels för att dropparna kan kännas 

lite, spänna i ögonen och sen för proceduren i sig” (Intervju I) 
 
Om inte barnet redan var uppkopplad till någon form av övervakning kopplades ett 
apnélarm inför ROP-undersökningen. Denna övervakning satt sedan på fram till fyra 
timmar efter undersökningen.  
 

Föräldramedverkan 

Föräldrarna förbereddes muntligt och skriftligt inför första undersökningen. 
Informationen gavs vid flera tillfällen. Barnsjuksköterskorna upplevde att informationen 
till föräldrarna var en viktig del av ROP-undersökningen. Föräldrarna upplevdes som ett 
stort stöd till sina barn under ROP-undersökningen och genom att informera om vad 
som kommer att ske kunde föräldrarna förbereda sig.  

 
”Jätteviktigt att förbereda föräldrarna inför ROP-undersökningen, för ROP-
undersökningen kan upplevas av föräldrarna som obehaglig” (Intervju III) 

 
Föräldrarna förbereddes på varför och hur ofta ROP-undersökningen genomfördes samt 
tillvägagångssättet. Att noggrant förbereda föräldrarna inför ROP-undersökningen 
underlättade sedan ROP-undersökningen för då kunde personalen fokusera på barnet 
och undersökningen kunde genomföras så fort som möjligt för barnets skull. 
Förberedelsens syfte är också att få med så många föräldrar som möjligt att medverka 
vid ROP-undersökningen av sitt barn.  
 

”Vi försöker förbereda så mycket som möjligt, så att de vill vara med under själva 
undersökningen” (Intervju I) 

 
En av barnsjuksköterskorna upplevde att om föräldrarna fick tidig information om ROP-
undersökningen, kunde stressen minska hos föräldrarna. Hennes upplevelse var att om 
föräldrarna fick reda på det strax innan blev de oroliga för att det hade hänt något med 
deras barn, att det hade tillstött något. Föräldrarna visste inte att det var en undersökning 
som alla prematura barn genomgick.  
 
”Annars är det lätt att komma och säga nu ska vi göra ögonundersökning och så tror de 

att någonting har hänt” (Intervju IV) 
 

Barnsjuksköterskorna upplevde att föräldrarna var en trygghet under ROP-
undersökningen för barnet. De kunde hålla om barnet och pratade lugnande och 
upplevelsen var att deras närvaro hade en lugnande inverkan på barnet. Om inte 
föräldrarna var tillgängliga medverkade en barnsköterska för att stötta barnet.  
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Utvecklingsområden 

Barnsjuksköterskorna upplevde överlag att barnen uppvisade få tecken på smärta och 
obehag under ROP undersökningen. De beskrev att de hade väl utarbetade rutiner för 
hur undersökningen skulle genomföras. I förberedelserna ingår det att smärtlindra 
barnet under ROP-undersökningen. En barnsjuksköterska uppgav att man kunde 
använda smärtskattningsskalan ALP under ROP-undersökningen för att smärtskatta 
barnet. Men det var ingen rutin på att använda den och det fanns inget PM eller lokal 
riktlinje på det. Alla barnsjuksköterskorna upplevde att de skulle upptäcka om barnet 
verkade ha smärta. Deras erfarenhet var att om barnet grimaserar eller inte kommer till 
ro gick det inte att genomföra ROP-undersökningen. En av barnsjuksköterskorna gav 
förslag på ett utvecklingsområde som var att barnsjuksköterskorna börjar smärtskatta 
barnet under ROP-undersökningen.  

 
”Ja, det är klart man skulle ju kunna smärtskatta” (Intervju IV) 

 
”Ja, vi har ju vår ALPs som vi kan använda oss av” (Intervju II) 

 
”Inte att vi har något PM på att det ska göras, men däremot är jag väldigt övertygad 

om att vi, skulle vi upptäcka att barnet verka ha smärta, så skulle vi notera det” 
(Intervju I) 

 
En av barnsjuksköterskorna upplevde att stödet till föräldrarna kunde bli bättre genom 
att arbeta mer för att de ska känna sig trygga att medverka. Ett annat utvecklingsområde 
som framkom under en intervju var att en barnsjuksköterska upplevde att arbetsmiljön 
kring ROP-undersökningen kunde förbättras. Vid hög belastning kunde det vara svårt 
att hitta plats på avdelningen för att genomföra ROP-undersökningen.  
 
”Möjligen att alla ser till att föräldrarna står där, för att stötta sitt barn, kanske sjunger 

för dem eller något sådant” (Intervju IV) 
 

”Är det barn som kommer hemifrån har vi ingen jättebra plats, vi vill helst inte att barn 
som kommer hemifrån ska in till intensivvårdsavdelningarna av hygieniska skäl” 

(Intervju I) 
 

 
Ett annat utvecklingsområde som en av barnsjuksköterskorna angav var att hon önskade 
att man utgick från barnet inför en ROP-undersökning. I nuläget upplevde hon att 
genomförandet av undersökningen utgick från faktorer runtomkring, så som att 
undersökningen genomfördes när läkaren hade tid. Önskan var att utgå från att göra 
undersökningen när det var optimalt för barnet.  
 

”Att barnet mår bra, men istället får man anpassa till allt runtomkring. En utopi att 
utgå från barnet” (Intervju I) 
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Barnsjuksköterskan upplevde att beteendestödjande 
interventioner hade en skonsam inverkan vid ROP-
undersökning 
 
Temat för resultatet speglar det latenta innehållet som framkom under analysprocessen. 
Barnsjuksköterskorna upplevde att beteendestödjande interventioner hade en skonsam 
inverkan vid ROP-undersökning. Barnsjuksköterskorna upplevde att det fanns 
utvecklingsområden gällande arbetsmiljö, smärtskattning och att sätta barnet i fokus 
men överlag var upplevelsen positiv av hur barnet mådde under ROP-undersökningen. 
Barnet förbereddes inför ROP-undersökningen med beteendestödjande och 
farmakologiska interventioner. Under ROP-undersökningen stöttades barnet med 
tröstnapp, händer som höll om och föräldramedverkan. Med hjälp av dessa 
interventioner upplevde barnsjuksköterskorna att barnet hanterade ROP-undersökningen 
väl och den sällan behövdes avbrytas av den anledningen att barnet inte klarade av 
undersökningen. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I den kvalitativa forskningen är det viktigt att diskutera trovärdigheten i arbetet som 
genomförts (Polit & Beck, 2010). Trovärdigheten i resultatet ska prövas genom 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Syftet med pilotstudien var att belysa barnsjuksköterskors upplevelser i samband med 
ROP-undersökningar på prematura barn födda innan gestationsvecka 32. En kvalitativ 
ansats valdes då pilotstudiens syfte var att identifiera, beskriva, karaktärisera och få en 
större förståelse för barnsjuksköterskornas upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Datainsamlingen skedde via intervjuer med en intervjuguide som innehöll frågor vilka 
identifierande barnsjuksköterskornas upplevelser i sitt arbete med de prematura barnen 
under en ROP-undersökning. Intervjuarnas tidigare kunskap om ROP-undersökningen 
var minimal vilket hade en betydelse för studiens resultat, under intervjuerna färgades 
inte svaren av intervjuarnas förförståelse utan svaren kunde tolkas på ett fritt plan under 
öppna dialoger med följdfrågor (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden innehöll 
frågor som började med Hur? och Vad?, vilket svarade mot studiens syfte och 
informanterna svarade på intervjufrågorna med egna ord och intervjuaren kunde inta en 
mer lyssnande roll och ställa följdfrågor. Följdfrågor ställdes för att öppna upp frågor 
som behövdes fördjupas och på detta sätt få ett fylligare och rikare intervjumaterial. 
Intervjuguiden medförde även möjlighet för intervjuaren att hålla sig till pilotstudiens 
syfte och på detta sätt stärka giltigheten för studien (ibid). 
 
Innan tid bokades för genomförandet av de fyra intervjuerna gjordes en avstämning med 
handledaren och små ändringar gjordes i intervjuguiden. I efterhand har vi insett vikten 
av att genomföra en testintervju. En testintervju hade bättre kunnat förbereda 
intervjuarna på att lägga till fler följdfrågor, samt ta ställning till om fler frågor 
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behövdes tas bort eller formuleras om. Med en testintervju kunde giltigheten stärkas i 
vår pilotstudie (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden var dock välfylld och 
resulterade i ett rikligt informativt material samt svarade mot studiens syfte. Kvaliteten 
på intervjumaterialet kan ha påverkats av intervjuarnas oerfarenhet som intervjuare och 
under första intervjun resulterade det i att en intervju blev kortare än de tre andra. 
Intervjumaterialet i sig var innehållsrikt och kunde användas. Vid de sista intervjuerna 
fick intervjuarna ett bättre flyt och intervjuerna blev tidsmässigt längre. 
 
Urvalet av informanterna var ett bekvämlighetsurval då fyra barnsjuksköterskor 
anmälde sitt intresse. Urvalet bestod av kvinnliga barnsjuksköterskor som medverkat 
vid flera ROP-undersökningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan giltigheten 
ökas om urvalet består av olika kön och olika erfarenheter genom ett rikt och varierat 
resultat. Ett strategiskt urval kunde använts för att nå en större giltighet (ibid).  
 
Genom att en noggrann analys av materialet har genomförts, individuellt, gemensamt 
och tillsammans med handledare, har det stärkt pilotstudiens tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten stärks genom att under analysen reflektera över materialet och 
genomföra delar av analysen tillsammans (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Överförbarheten beror på i vilken utsträckning pilotstudiens resultat kan överföras till 
andra grupper (Graneheim & Lundman, 2004). Det kan vara svårt att göra resultatet i 
pilotstudien överförbart då antalet informanter är få till antal. För att lättare bedöma 
studiens överförbarhet ska stegen i studien beskrivas noggrant (Lundman & Graneheim, 
2008). Pilotstudiens urval, datainsamling, analys och resultat är noggrant beskrivna i 
pilotstudien för att stärka överförbarheten.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med pilotstudien var att belysa barnsjuksköterskors upplevelser i samband med 
ROP-undersökningar på prematura barn födda innan gestationsvecka 32. Resultatet 
visade att barnsjuksköterskan upplevde att beteendestödjande interventioner hade en 
skonsam inverkan vid ROP-undersökning. Optimal omvårdnad och föräldramedverkan 
är två viktiga komponenter för att bidra till den skonsamma inverkan vid ROP-
undersökning. De utvecklingsområden som identifierades syftade till att förbättra 
omvårdnaden vid ROP-undersökningen. 
 
Den optimala omvårdnaden kan definieras utifrån NIDCAPs utvecklingsstödjande vård 
som syftar till att stödja barnets egen förmåga att klara av påfrestningarna i sin miljö. 
Att vårda det prematura barnet utifrån NIDCAP innebär att man ser till barnets fysiska 
miljö, närmiljö och bädd, direkta vårdåtgärder och stöd till föräldrar och personal 
(Kleberg, 2013). I resultatet framkom betydelsen av att förbereda barnet inför ROP-
undersökningen. I förberedelserna ingick det att kontrollera att det prematura barnet är 
lagom mätt, ligger skönt med stöd, är smärtlindrat och att det är mörkt i rummet. Enligt 
Kleberg et al. (2008) kan det prematura barnet hantera ROP-undersökningen bättre när 
omvårdnaden sker utifrån NIDCAP, vilket styrker resultatet att barnsjuksköterskorna 
upplevde att barnet hanterade ROP-undersökningen väl. I ett av utvecklingsområdena 
belyste barnsjuksköterskorna att mer hänsyn skulle tas till när barnet var i balans inför 
undersökningen istället för att ta hänsyn till de yttre faktorerna. Vilket kan undvikas om 
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arbetet sker utifrån NIDCAPs riktlinjer där barnsjuksköterskan ska se till att det 
prematura barnet inte blir utmattad av nödvändiga vårdåtgärder (Kleberg, 2013). 
 
Föräldramedverkan upplevdes som en positiv faktor för det prematura barnet. 
Föräldrarna kan sjunga, prata eller röra vid sitt barn som stöd. Genom att informera och 
förbereda föräldrarna både muntligt och skriftligt inför ROP-undersökningen hjälpte det 
föräldrarna att bli trygga i situationen. Liknande resultat ses i Turan, Basbakkal och 
Özbek (2007) studie som belyser att vikten av välinformerade föräldrar har betydelse 
för föräldrarnas vilja att delta och känna sig delaktiga i vården kring de prematura 
barnen under en ROP-undersökning. Om barnsjuksköterskorna är medvetna om vikten 
av att förbereda och göra föräldrarna delaktiga kommer föräldrarnas förmåga att kunna 
utföra egna handlingar stärkas och föräldrarna kommer kunna vara delaktiga i den 
optimala omvårdnaden kring de prematura barnen (ibid).  
 
Barnsjuksköterskorna gav både muntlig och skriftig information inför en ROP-
undersökning för att föräldrarna skulle vara väl informerade och känna att de hade 
kontroll över sin och sitt prematura barns situation inför och under en ROP-
undersökning. Informationen gavs vid flera tillfällen. Barnsjuksköterskornas erfarenhet 
var att föräldrarna kunde bli oroliga över att något hade tillstött om inte informationen 
gavs i god tid. Davis et al. (2003) och Turan et al. (2007) studier visar att upprepad 
information till föräldrar är viktig då den stressande högteknologiska miljön på en 
neonatal avdelning lätt gör att informationen glöms bort. Barnsjuksköterskan kan stärka 
föräldrarna genom att förklara varför procedurer, provtagningar och andra medicinska 
insatser är nödvändiga (ibid).  
 
Smärtlindring som användes inför och under ROP-undersökningen var paracetamol, 
glukos på tröstnapp och bedövningsdroppar som gavs enligt lokalt PM. I Lago et al. 
guidelines (2009) rekommenderas det att använda glukos på tröstnapp eller bröstmjölk. 
Som farmakologisk smärtlindring rekommenderades det att överväga att ge det 
prematura barnet en bolusdos av opiat intravenöst inför ROP-undersökningen, samt 
bedövningsdroppar i ögonen. Paracetamol diskuteras inte i samband med ROP-
undersökningen, men rekommenderas inte att ges vid andra procedurer som 
provtagning, då det inte har vetenskaplig evidens för att ge en smärtlindrande effekt 
(ibid). Detta är intressant eftersom det är relativt nytt att ge paracetamol i samband med 
ROP-undersökningen på den neonatala avdelningen vid Halmstad sjukhus.  
 
Barnsjuksköterskorna upplevde inte att det prematura barnet hade smärta men att de 
uppvisade obehag. Barnsjuksköterskorna använde inte rutinmässigt någon 
smärtskattningsskala men ALP fanns att tillgå. Enligt Mitchell et al. (2004) är det av 
stor vikt för barnsjuksköterskor och övrig vårdpersonal att inse vikten av god 
smärtlindring för de prematura barnen. Effekterna för obehandlad smärta kan ses både 
kortsiktigt och senare i livet hos det prematura barnet (ibid). Kortsiktigt kan det 
prematura barnet reagera med bland annat sämre sårläkning, försämrad tillväxt, apnéer, 
belastning på hjärtat och svårt att trösta det prematura barnet. Seneffekter för en 
obehandlad smärta hos det prematura barnet kan visa sig genom utvecklingsförsening 
och en ökad känslighet för smärta (Lindh & Lundqvist, 2013).  
 
Barnsjuksköterskorna diskuterade smärtskattning som ett utvecklingsområde i deras 
arbete vid ROP-undersökningen. De hade smärtskattningsskalor att tillgå men använde 
inte dessa rutinmässigt. Enligt Lindh och Lundqvist (2013) ska smärtintensiteten 
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bedömas med ett validerat smärtskattningsinstrument efter att det prematura barnets 
totala situation bedömts. För att kunna utveckla omvårdnaden för det prematura barnet 
vid smärta är det av värde att använda metoder för att mäta barnets smärtupplevelse 
(ibid). 
 
Det prematura barnet är skört och behöver lugn och ro. Vid planering av specifika 
vårdhandlingar ska det prematura barnets behov sättas i främsta rum (Kleberg & 
Westrup, 2008). Om arbetsmiljön inte är optimal, vilket barnsjuksköterskorna upplevde 
som ett utvecklingsområde, kan det påverka det prematura barnets förmåga att genomgå 
ROP-undersökningen på ett skonsamt sätt. Det kan som exempel vara svårt att ta 
hänsyn till barnets vaken- och sovperioder om barnsjuksköterskan måste ta hänsyn till 
att vänta tills det finns ett rum ledigt för att genomföra ROP-undersökningen.  
 

Konklusion 

Pilotstudiens resultat visar att barnsjuksköterskan upplever att de beteendestödjande 
interventioner som används vid ROP-undersökningen har en skonsam inverkan på det 
prematura barnet. Optimal omvårdnad och föräldramedverkan bidrar till en god 
omvårdnad. Områden för att utveckla omvårdnaden för det prematura barnet vid ROP-
undersökningen identifierades. Utifrån resultatet i pilotstudien vore det av intresse att 
undersöka barnsjuksköterskans omvårdnadsobservationer för att bedöma 
smärtförnimmelser vid en ROP-undersökning i en fullskalig studie. Smärtskattning 
utifrån validerad smärtskattningsskala genomfördes inte enligt rutin och var ett av 
utvecklingsområdena i pilotstudiens resultat. Vidare forskning inom detta område kan 
leda till att den evidensbaserade omvårdnaden vid ROP-undersökning på det prematura 
barnet utvecklas, vilket kan leda till att ny kunskap genereras inom vidareutbildningen 
till barnsjuksköterska. 
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Bilaga A 
 

 

Intervjuguide 
 
Hur förbereder du barnet inför en ROP-undersökning? 
 

• Omvårdnadsmässigt 

• Farmakologiskt 

• Skriftliga riktlinjer/PM? 

 
Hur förbereds föräldrarna inför en ROP-undersökning? 

• Information, vilken? 
 
 

Hur förbereder du dig som barnsjuksköterska inför att medverka vid en ROP? 
Följdfråga;  

• Tillräckligt? 
• Omvårdnadsmässigt? 

 

 

Hur upplever du stödet till barnet och föräldrarna under ROP-undersökningen? 

 

• Vilket stöd ger du till barnet vid en ROP- undersökning? 

• Vilket stöd ger du till föräldrarna vid en ROP- undersökning? 

• Hur assisterar du ögonläkaren? 

 

Upplever du att barnet känner obehag eller smärtförnimmelse under ROP?  

Om svaret är ja, utveckla. 

• Görs smärtskattning under undersökningen?  

• Använder du någon smärtskattningsskala? 

• Är barnet uppkopplat till någon apparatur?  

• Upplever du att du kan smärtlindra barnet? 

 
Upplever du att du som barnsjuksköterska är utrustad med rätt verktyg och kunskaper 
för att medverka vid en ROP?  

• Om inte, vill du utveckla? 
• Om ja utveckla. 

 
Upplever du att det finns något som kan utvecklas kring ROP-undersökningen? 
 
Något mer du vill tillägga? 
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