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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Barn som besöker vården upplever rädsla och oro inför att vårdåtgärder kan tänkas göra 
ont. Adekvat smärtlindring är viktig för att lindra barns fysiska och psykiska smärta samt främja god 
hälsa.  Det finns olika sätt att lindra barns smärta, en metod är lustgasbehandling.  
Syfte: Syftet var att i form av ett förbättringsarbete utvärdera lustgasbehandling i samband med att 
barn genomgår en smärtsam procedur på en barn- och ungdomsmedicinsk klinik på ett medelstort 
sjukhus i södra Sverige. 
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes med en kvantitativ design. Deskriptiv statistik har använts 
för att utvärdera lustgasens effekter och bieffekter, vidare har andra faktorer som kan påverka 
behandlingen utvärderats. 
Resultat: Lustgas har varit användbart i samband med smärtsamma procedurer, behandlingen har 
fungerat smärtlindrande samt varit till hjälp för barn som varit rädda. Lustgasbehandling uppskattas av 
både barn och deras vårdnadshavare.  
Slutsatser: För att lindra barns lidande och utföra god omvårdnad måste barnsjuksköterskan ha 
kunskap om hur barn upplever smärtsamma situationer samt hur smärta bäst lindras. Det aktuella 
förbättringsarbetet har bekräftat att lustgas är en metod som kan hjälpa barn i samband med flera typer 
av smärtsamma procedurer. Genom att kunna välja lustgas som smärtlindrande och lugnande metod 
kan barnets delaktighet och hälsa främjas. 
 
 
Nyckelord: Barn, barnsjuksköterskor, lustgas, omvårdnad, procedursmärta 
 

 



 

Summary 
 
Background: Children receiving health care experience fear and anxiety related to possible painful 
procedures. Adequate pain relief is important to ease children’s physical and psychological pain and 
further to promote good health. There are various ways of relieving children’s pain, one method is 
nitrous oxide. 
Aim: The aim was to through an improvement work evaluate the usage of nitrous oxide in connection 
to children undergoing a painful procedure on a children’s and youth’s medicine ward at a medium sized 
hospital in south of Sweden. 
Method: The improvement work was conducted through a quantitative design. Descriptive statistics 
was used to evaluate the effects and adverse events of nitrous oxide, furthermore has other variables 
that may affect the treatment been evaluated. 
Results: Nitrous oxide has been useful when utilized in painful procedures, the treatment has served 
pain relieving and eased children who experienced fear. Both children and legal guardians appreciated 
the usage of nitrous oxide. 
Conclusion: A children’s nurse must possess knowledge related to children’s experience of pain and 
adequate pain relief in order to ease children’s suffering and administer good care. The current 
improvement work has confirmed nitrous oxide to be a tool that might help children in connection to 
several painful procedures. Through the choice of using nitrous oxide as a pain relieving and sedative 
method the child’s empowerment and health can be improved. 
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Inledning 
Barn som vårdas på sjukhus utsätts många gånger för procedurer som kan upplevas skrämmande och 
ibland vara smärtsamma. Den främsta oron hos barn som vårdas på sjukhus hör samman med rädslan 
att utsättas för smärtsamma upplevelser (Boztepe, Çınar & Ay, 2017; Coyne, 2006; Pelander & Leino-
Kilpi, 2010; Salmela, Aronen, Salanterä, 2011). Genom att informera om och förbereda barnet på den 
procedur som ska utföras kan en tryggare situation skapas och oron inför smärtsamma procedurer samt 
barnets lidande kan minskas (Gordon et al., 2011; Mansson & Dykes, 2004). 
 
Mindre barn kan ha svårt att förstå varför saker som gör ont ändå måste göras (Salmela et al., 2011). 
Barn söker tröst och trygghet från närvarande vuxna, oftast från en förälder (Karlsson, Rydström, 
Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2016). För att tillgodose barnets behov ansvarar sjuksköterskan 
för att ge säker och personcentrerad omvårdnad (Edberg, 2013). Inhalation av lustgas under 
smärtsamma procedurer är både smärtlindrande och kan minska oro och obehag (Ekbom, Jakobsson, 
Marcus, 2005; Frampton, Browne, Lam, Cooper & Lane, 2003; Gall et al., 2001; Williams, Riley, Rayner 
& Richardson, 2006).  

Bakgrund 

Smärtsamma procedurer i samband med barnets vård på sjukhus 
I vården av det sjuka barnet är det svårt att helt undvika att smärtsamma situationer uppstår. 
Smärtsamma procedurer kan vara nödvändiga för diagnostisering och behandling (Wilson-Smith, 2011; 
Zier, Liu, Zier & Liu, 2011). Det har tidigare funnits föreställningar om att barn inte har samma 
smärtminne som vuxna, vilket har lett till att barns smärta har underbehandlats (Coyne, 2006; Wilson-
Smith, 2011). Smärtsamma situationer som inte lindras med smärtlindring kan i framtiden göra att 
barnet upplever stark smärta även om adekvat smärtbehandling då ges. Smärtsamma procedurer som 
utförts under otrygga och okontrollerade förhållanden kan leda till fysiska men även psykiska 
konsekvenser senare i livet, varför det är viktigt att alltid ha en strategi för smärtlindring (Morton, 2012; 
Wilson-Smith, 2011). Oro och rädsla inför hälso- och sjukvården kan skapas hos barnet, vilket vidare 
kan leda till tidskrävande vård (Karlsson et al., 2016; Kotiniemi, Ryhänen & Moilanen, 1997). Barn som 
får information redan innan de kommer till sjukhus är mindre rädda inför smärtsamma procedurer. Det 
är också av värde att informera vårdnadshavare så att de i sin tur kan informera och förbereda barnet 
på vad som ska ske (Gordon et al., 2011; Mansson & Dykes, 2004). Barn riskerar vidare att bli otrygga 
om de trots önskemål inte får ha en vårdnadshavare närvarande under smärtsamma procedurer och 
riskerar att bli mer rädda i situationer som de tvingas möta själva (Matziou, Chrysostomou, Vlahioti & 
Perdikaris, 2013; Salmela et al., 2011).  
 
Enligt den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain är smärta 
“en obehaglig känsla och känslomässig upplevelse som hör samman med faktisk eller potentiell 
vävnadsskada, eller känsla som beskrivs på samma sätt som den typen av skada” (IASP, 1994). Smärta 
uppfattas inte lika för alla utan är en subjektiv upplevelse. Barns smärtupplevelse innefattar inte bara 
fysisk smärta utan också oro, ångest och rädsla. Vidare påverkas smärtupplevelsen av tidigare 
erfarenheter, vilket medför att det kan vara svårt för barn att skatta sin smärtintensitet (Esteve & 
Marquina-Aponte, 2012; Ljusegren, Johansson, Gimbler-Berglund, & Enskär, 2012). För att kunna 
utföra god omvårdnad är det viktigt att barnsjuksköterskan har förståelse för vad som påverkar barns 
smärtupplevelser samt har kunskap angående bedömning av smärta hos barn (Shen et al., 2017; Zisk-
Rony, Lev & Haviv, 2015). 

Att bedöma smärta hos barn 
Det finns flera validerade smärtskattningsinstrument för smärtskattning av barn. Numerical Rating 
Scale (NRS) är ett smärtskattningsinstrument där barnet ombeds uttrycka sin smärtupplevelse verbalt 
med en siffra mellan 0-10, med utgångspunkt att siffran 0 representerar smärtfrihet och siffran 10 
representerar värsta tänkbara smärta. Smärtskattning med NRS anses validerat från sex till åtta års 
ålder och uppåt (Castarlenas, Miró, & Sánchez-Rodríguez, 2013; Pagé et al., 2012).  
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Faces Pain Scale (FPS), också kallad Bieri Face Rate Scale (Bieri) är ett bedömningsinstrument som 
består av enkelt tecknade ansikten som alla representerar olika nivåer av smärtintensitet. 
Smärtskattningsinstrumentet är utformat tillsammans med barn för att på bästa sätt representera barns 
upplevelse av smärta (Bieri, Reeve, Champion, Addicoat, Ziegler, 1990). Initialt bestod skalan av sju 
ansikten men den reviderades senare till en skala med sex ansikten för att lättare kunna jämföras med 
andra smärtskattningsinstrument. De sex ansiktena kan därmed översättas till siffrorna 0, 2, 4, 6, 8 och 
10 (Hicks, von Baeyer, Spafford, van Korlaar, & Goodenough, 2001). Vid smärtskattning med FPS 
ombeds barnet att peka på det ansiktet som bäst motsvarar barnets smärtupplevelse. Ett neutralt ansikte 
motsvarar siffran 0 på skalan och indikerar att barnet inte känner smärta. Det mest besvärade ansiktet 
motsvarar siffran 10 på skalan och indikerar hög smärtintensitet hos barnet. Validiteten för FPS vid 
smärtskattning för barn i olika åldrar har undersökts och instrumentet har visat sig användbart för barn 
från fyra års ålder (Tsze, von Baeyer, Bulloch, Dayan, 2013).  
 
Ett smärtskattningsinstrument som bygger på observation av hur ett barn beter sig är Face, Legs, 
Activity, Cry, Consolability scale (FLACC). Instrumentet bygger på att någon annan utvärderar smärtan 
utifrån barnets beteende. Fem smärtbeteenden observeras: ansiktsuttryck, benrörelser, aktivitet, gråt 
samt tröstbarhet. Skalans fem delar observeras och bedöms individuellt med en siffra mellan 0-2. Siffran 
0 innebär att barnet upplevs neutralt och oberört, och siffran 2 innebär att barnets beteende är tydligt 
påverkat. Siffrorna från de fem observationerna adderas och barnet får en summerad siffra mellan 0-10 
(Merkel, Voepel-Lewis, Shayevitz, & Malviya, 1997). Mätinstrumentet FLACC är ett validerat hjälpmedel 
för smärtskattning under smärtsamma procedurer för både mindre barn samt tonåringar (Nilsson, 
Finnström, & Kokinsky, 2008). 
 
Smärtbedömning kan göras av barnet själv men också av en observatör, exempelvis en 
barnsjuksköterska eller en vårdnadshavare. Vid jämförelser av hur barn och barnsjuksköterskor 
bedömer barnets smärta har det framkommit att barnsjuksköterskor har en tendens att underskatta 
barnets upplevda smärta (Khin et al., 2014). Eventuella felbedömningar påverkas bland annat av hur 
ont barnet har. Det är lättare att göra en mer tillförlitlig smärtbedömning av ett barn som har mycket 
ont, vidare är risken för felbedömning större om barnets smärta är lindrig. För att kunna utvärdera hur 
ett barns smärtupplevelse är utifrån observation krävs kunskap och erfarenhet (Shen et al., 2017). Det 
är av värde att använda vårdnadshavare i bedömningen av barns smärta då de många gånger skattar 
mer likt barnet (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär, 2008; Khin et al., 2014; Zisk-Rony et al., 2015). 
Vetter, Bridgewater, Ascherman, Madan-Swain och McGwin (2014) har dock kommit fram till att inte 
heller vårdnadshavares bedömning alltid stämmer överens med barnets upplevelse varför barnet själv i 
möjligaste mån bör bedöma sin smärta. 
 
Det finns många smärtskattningsinstrument att tillgå och de flesta barnsjuksköterskor anser att de är 
trygga med hur olika instrument kan användas. Trots detta visar tidigare forskning att 
smärtskattningsinstrument inte används i den utsträckning de borde. Barnsjuksköterskors bedömning 
av barns smärta baseras många gånger istället på en helhetsupplevelse av hur de anser att barnet tycks 
uppleva situationen. Barnet får således inte samma möjlighet att vara delaktig i smärtbedömningen 
(Gimbler-Berglund et al., 2008; Ljusegren et al., 2012; Zisk-Rony et al., 2015). För att möta barnets 
behov av lindring måste barnsjuksköterskan ha goda kunskaper kring hur barnet kan stöttas i samband 
med smärtsamma procedurer och vidare ha kunskap om lämpliga smärtlindringsmetoder för barn 
(Gimbler-Berglund et al., 2008; Ljusegren et al., 2012; Shen et al., 2017; Zisk-Rony et al., 2015). 

Smärtlindring vid smärtsamma procedurer 
Salmela, Salanterä, Ruotsalainen och Aronen (2010) har låtit barn i en studie själva få identifiera 
copingstrategier för att hantera smärta i samband med smärtsamma situationer. Barn bedömer att 
vårdnadshavares närvaro, att få ha egna leksaker med sig, att fokusera på det positiva men också ha 
möjlighet att uttrycka det som är jobbigt är viktiga strategier. Vidare värdesätter barn att under 
sjukhusvistelse få göra roliga saker för att hantera smärta men också rädsla (a.a.). En välkänd 
copingstrategi som ofta används och som är väl beprövad är guided imagery. Metoden handlar om att 
barnet vägleds i dagdrömmar. Barnet kan få hjälp att komma bort från situationen genom att tillåtas 
slappna av samtidigt som barnsjuksköterskan beskriver positiva platser eller saker. På så vis kan fokus 
flyttas från det som är jobbigt. Guided imagery kan minska smärta och hjälpa ett barn att slappna av i 
samband med smärtsamma procedurer (Huth, Daraiseh, Henson & McLeod, 2009; Wilson-Smith, 
2011). För att lindra barnets smärta i samband med smärtsamma procedurer finns också olika typer av 
läkemedel att tillgå, som lokalbedövning, opioida smärtstillande, icke-opioida smärtstillande samt 
sederande läkemedel, till exempel lustgas. En kombination av icke-farmakologiska samt farmakologiska 
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redskap är viktig för att göra upplevelsen av smärtsamma procedurer mindre dramatisk för barnet 
(Wilson-Smith, 2011). 

Lustgasbehandling hos barn 
En säker och effektiv metod för smärtlindring till barn i alla åldrar är inhalation av lustgas. Dess 
analgetiska samt sedativa egenskaper gör den lämplig att använda vid smärtsamma procedurer. Den 
önskade effekten av lustgasbehandling innefattar bland annat dåsighet och viss amnesi. Då barn 
generellt bli mer avslappnade av lustgas kan samarbetet främjas i samband med smärtsamma 
procedurer (Babl, Oakley, Seaman, Barnett & Sharwood, 2008; Furuya et al., 2009; Gall et al., 2001; 
Pasarón et al., 2015; Williams et al., 2006; Zier et al., 2011). Lustgas har ett snabbt tillslag och kort 
varaktighet vilket motiverar dess användning i samband med korta procedurer och mindre ingrepp. 
Effekten anses god bland annat vid ingrepp som insättning av perifer venkateter, lumbalpunktion, 
blodprovstagning, ledinjektioner, såromläggningar, tandvård och mindre kirurgiska ingrepp. Innan 
proceduren påbörjas inhaleras lustgas cirka tre minuter för att uppnå fullgod effekt (Babl, Oakley, 
Seaman et al., 2008; Bar-Meir et al., 2006; Galeotti et al., 2016; Pasarón et al., 2015).  
 
Lustgas inhaleras med hjälp av en andningsmask. Gasen når blodcirkulationen via lungorna och går 
därefter vidare till hjärnan där smärtimpulser minskas och muskler signaleras att slappna av. När 
lustgasbehandling avslutas elimineras lustgasen helt via utandningen. Lustgas diffunderar lätt i kroppen 
vilket gör den kontraindicerad vid medicinska tillstånd som kan leda till att redan gasfyllda hålrum i 
kroppen riskerar att expandera. Dessa tillstånd är bland annat ileus, pneumothorax, akuta bukbesvär, 
akut luftvägsinfektion, ökat intrakraniellt tryck, sinuit och otit. Vidare finns en risk för diffusionshypoxi 
efter avslutad behandling. Diffusionshypoxi innebär att lustgasen fyller upp lungornas alveoler och 
därmed hindrar kroppen från att tillgodogöra sig syre. Lustgasbehandling bör därför alltid avslutas med 
några minuters inhalation av ren syrgas. För att uppnå fullgod effekt av lustgasbehandling krävs att 
barnet kan medverka i behandlingsproceduren genom att andas som vanligt i andningsmasken (Becker 
& Rosenberg, 2008; Tobias, 2013). Sjuksköterskor som har fått särskild utbildning inom behandlingen 
kan administrera lustgas till barn över fyra år (Frampton et al., 2003; Gall et al., 2001; Wilson-Smith, 
2011).  
 
Vanligt förekommande biverkningar i samband med lustgasbehandling är illamående, kräkningar och 
yrsel. Andra kända bieffekter av behandlingen är eufori eller aggitation, lätt huvudvärk, parestesier och 
hypoxi (Babl, Oakley, Seaman et al., 2008; Bar-Meir et al., 2006; Galeotti et al., 2016; Onody, Gil & 
Hennequin, 2006; Pasarón et al., 2015; Zier et al., 2011). Eventuella biverkningar avtar snabbt då 
behandlingen avslutas och ren syrgas administreras (Annequin et al., 2000; Frampton et al., 2003; 
Ekbom et al., 2005; Zier et al., 2011). Lustgas blandas alltid med syrgas. De vanligaste spädningarna 
varierar mellan 50-70 procent lustgas. Flera studier har undersökt olika lustgasspädningars 
smärtlindrande effekt samt hur olika mängd lustgas påverkar förekomsten av biverkningar (Babl, 
Oakley, Seaman et al., 2008; Ekbom, Kalman, Jakobsson & Marcus, 2011; Frampton et al., 2003; Furuya 
et al., 2009; Onody et al., 2006; Pasarón et al., 2015; Zier et al., 2011). Vid dessa jämförelser har det i 
några studier framkommit att ingen ökad grad av biverkningar kan ses trots en högre koncentration av 
lustgas (Babl, Oakley, Seaman et al., 2008; Frampton et al., 2003; Furuya et al., 2009; Zier et al., 2011). 
Andra studier visar dock att en blandning med 50 procent lustgas och 50 procent syrgas bör ges för att 
minska risken för biverkningar (Ekbom, Kalman, Jakobsson & Marcus, 2011; Onody et al., 2006; 
Pasarón et al., 2015). Det smärtlindrande resultatet tycks uppnås både vid lustgasbehandling med en 
lägre och en högre koncentration (Babl, Oakley, Seaman et al., 2008; Ekbom et al., 2011; Frampton et 
al., 2003; Onody et al., 2006; Pasarón et al., 2015; Zier et al., 2011). Dock kan en lång inhalationstid öka 
förekomsten av biverkningar (Onody et al., 2006; Pasarón et al., 2015; Zier et al., 2011). Zier et al. (2011) 
har i sin studie med 7802 behandlingstillfällen sett en signifikant ökning när inhalationstiden överstiger 
15 minuter. 
 
Lustgasbehandling kan vara till god hjälp för barn som är rädda och tidigare har haft svårt att medverka 
i samband med en smärtsam procedur (Furuya et al., 2009; Galeotti et al., 2016). Enligt Williams et al. 
(2006) upplevs procedurer som utförs med lustgas även mindre traumatiska för alla inblandade. Då 
lustgas kan hjälpa barn att slappna av samt underlätta samarbetet, går smärtsamma procedurer många 
gånger fortare att utföra med hjälp av behandlingen än om endast annan smärtlindring skulle ges 
(Galeotti et al., 2016; Pasarón et al., 2015). Det är barnsjuksköterskans ansvar att möta det enskilda 
barnets behov av stöttning vid smärtsamma procedurer både i form av farmakologiska samt icke-
farmakologiska smärtlindringsmetoder (Ljusegren et al., 2012; Wilson-Smith, 2011). 
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Barnsjuksköterskans roll 
Barnsjuksköterskans huvudområde och ansvar är omvårdnad vilket innebär att barnsjuksköterskan ska 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). För att ytterligare förtydliga omvårdnaden används ofta konsensusbegreppen människa, miljö, 
samskapande omvårdnad och hälsa (Arman, 2015; Bergbom, 2012). Människa definieras i den här 
magisteruppsatsen som barnen som genomfört en smärtsam procedur under lustgasbehandling. Barn 
är enligt Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention alla barn och ungdomar upp till 18 år (UNICEF, 
1989). Miljö syftar till det fysiska rummet samt den sociala omgivningen i samband med 
lustgasbehandling under den smärtsamma proceduren. Bishop (2010) har kommit fram till att barn 
uppskattar ljusa rum samt färger och former. Sociala aspekter av miljön innefattar barnets behov av 
stöttning, främst från någon i familjen. Barnsjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen sträva 
efter en god vårdmiljö för barnet - miljön ska anpassas efter barnets psykiska, fysiska och sociala behov 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Samskapande omvårdnad syftar i den här magisteruppsatsen till 
att vården ska utföras i samråd med barnet och dess vårdnadshavare. Omvårdnaden bör bygga på ett 
respektfullt samarbete samt god kommunikation mellan barnsjuksköterskan och barnet. Det är viktigt 
att ta tillvara barnets erfarenhet som i kombination med barnsjuksköterskans evidensbaserade kunskap 
kan skapa god samskapande omvårdnad (Batalden et al., 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
Målet med omvårdnaden är att barnet ska uppleva hälsa och välbefinnande och att barnets lidande ska 
minskas (Batalden et al., 2016; Wärnå-Furu, 2012). 

Främjande av hälsa och minskat lidande för barn på sjukhus 
Hälsa är ett komplext begrepp som innefattar olika aspekter för olika människor. Hälsa innefattar både 
det fysiska och psykiska välmåendet (Wärnå-Furu, 2012). World Health Organization (WHO) har 
definierat hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO, 1946). Inom vården krävs att barnsjuksköterskan har 
förståelse för vad hälsa är, hur hälsan kan påverka barnet och vidare hur hälsa främjas (Wärnå-Furu, 
2012). Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till hälsa (UNICEF, 1989). Föreningen Nordiskt 
Nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) betonar vikten av att ha 
respekt för barnet samt barnets integritet. Barnsjuksköterskans kunskap kan gynna vårdmötet så att 
barnets psykiska samt fysiska behov kan tillgodoses (NOBAB, 1988). Enligt WHO (1946) har barn rätt 
till hälsosam utveckling. Smärtsamma procedurer som inte behandlas med adekvat smärtlindring kan 
påverka barnets psykiska hälsa (Morton, 2012; Wilson-Smith, 2011). Både WHO (1946) samt NOBAB 
(1988) beskriver behovet av medicinsk kunskap för att kunna hjälpa barnet att uppnå bästa möjliga 
hälsa. Barn som känner att de klarar att hantera en obehaglig eller smärtsam situation kan finna styrka 
i det (Salmela et al., 2010). En känsla av att klara av något genom att använda sitt förnuft och mod kan 
bidra till ökad hälsa (Wärnå-Furu, 2012).  
 
Lidande har både fysiska och psykiska aspekter. Fysiskt lidande hör samman med bland annat smärta 
och en känsla av att behöva härda ut. Ett fysiskt lidande kan vidare leda till ett psykiskt lidande i form 
av ångest, oro och förtvivlan (Arman, 2012). Lidandet har av Katie Eriksson (2015) delats in i tre olika 
former - livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande handlar om hur fysiska hinder till 
följd av ohälsa och sjukdom hindrar barnet från att kunna leva ett normalt liv. Sjukdomslidande handlar 
om hur ett visst sjukdomstillstånd kan påverka barnet och därmed skapa lidande. Vårdlidande syftar till 
hur bland annat smärtsamma procedurer men även bristande vårdhandlingar kan skapa ett lidande. 
Katie Eriksson beskriver barn som en utsatt grupp och säger att vårdlidandet inte minst drabbar dem. 
Genom barnsjuksköterskans kunskap samt genom god omvårdnad anses vårdlidande kunna undvikas 
(a.a.). Boztepe et al. (2017) samt Pelander och Leino-Kilpi (2010) visade på att barns främsta förväntan 
angående barnsjuksköterskan är att hen ska vara vänlig och snäll samt utföra smärtfria procedurer. Barn 
som utsätts för smärtsamma procedurer och inte känner att de kan påverka situationen eller får 
tillräcklig information beskriver hur de förlorar kontrollen och en känsla av att inte accepteras kan 
infinna sig (Salmela et al., 2011). Förlorad kontroll kan vidare vara en orsak till lidande. Lidande samt 
behovet av att lindra lidande får inte glömmas i vården av barnet (Arman, 2012). Barn och deras 
vårdnadshavare har rätt till åldersanpassad information och ska således ha möjlighet att vara delaktiga 
i beslut om behandling (NOBAB, 1988; UNICEF, 1989). Individanpassad information och fokus på 
barnets delaktighet kan främja hälsa och förebygga negativa konsekvenser av vårdandet och vidare 
minska barnets vårdlidande (Batalden et al., 2016; Gordon et al., 2011; Mansson & Dykes, 2004). 
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Barnsjuksköterskans ansvar att utveckla vården 
För att omvårdnaden ska vara kvalitativ och säker använder sig barnsjuksköterska av de sex 
kärnkompetenserna; personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård, informatik, samverkan i 
team och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 
syftar till barnsjuksköterskans ansvar att, förutom att utföra det ordinarie arbetet, även bedriva en 
utveckling av arbetet och den vård som utförs (Andersson, 2013; Edberg, 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs hur 
förbättringsarbeten är ett sätt att öka kvaliteten och säkerheten inom vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Lustgasbehandling i samband med smärtsamma procedurer är enligt 
tidigare studier en metod som kan minska både smärta och oro (Annequin et al., 2000; Ekbom et al., 
2005; Williams et al., 2006), varför det är av värde att vidare undersöka dess effekt och 
användningsområde. Genom att utöka möjligheten till god smärtlindring vid smärtsamma procedurer 
kan hälsan förbättras och lidandet lindras för de barn som behöver genomgå en smärtsam procedur 
(Ekbom et al., 2005; Williams et al., 2006). Aktuell magisteruppsats utförs i form av ett 
förbättringsarbete för att kunskap om smärtlindring i form av lustgasbehandling vid smärtsamma 
procedurer hos barn ska utvärderas och effektiviseras med målet att uppnå god hälsa samt lindra 
vårdlidande. 

Syfte 
 
Syftet var att i form av ett förbättringsarbete utvärdera lustgasbehandling i samband med att barn 
genomgår en smärtsam procedur på en barn- och ungdomsmedicinsk klinik på ett medelstort sjukhus i 
södra Sverige. 

Frågeställningar 

• Hur används lustgas i samband med smärtsamma procedurer? 
• Vilka effekter och bieffekter av lustgasbehandling finns då det används i samband med 

smärtsamma procedurer och hur bedöms detta? 
• Vilken användbarhet har lustgasbehandling i samband med smärtsamma procedurer? 

Material och metod 

Design 
Magisteruppsatsen genomfördes i form av ett förbättringsarbete för att utvärdera lustgasbehandling 
som givits till barn i smärtlindrande syfte i samband med smärtsamma procedurer (Andersson, 2013; 
Edberg, 2013). Arbetet har en kvantitativ design där en icke-experimentell observation med retrospektiv 
data har gjorts. Ett icke-experimentellt utförande innebär att alla deltagare har fått ta del av samma 
behandling. Effekten av behandlingen har utvärderats genom att redan insamlad data har bearbetats 
(Billhult & Gunnarsson, 2012d). 

Kontext 
En barn- och ungdomsmedicinsk klinik vid ett regionsjukhus i södra Sverige använder 
lustgasbehandling i samband med smärtsamma procedurer. I samband med införandet av 
lustgasbehandling utvecklades en enkät, av en barnsjuksköterska samt en barnläkare som ingår i 
barnsmärtteamet, för att kunna utvärdera effekten av behandlingen (Bilaga 1). Kunskap om 
lustgasbehandling inhämtades och låg till grund för utformandet av enkäten. Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken består av en barnakut, barnavdelning, barndagvård, barnmottagning och 
neonatalavdelning. Lustgas ges på barndagvården till barn som är fyra år eller äldre. Vid behandlingen 
används en lustgasblandning av märket KalinoxⓇ, vilken innehåller 50 procent syrgas och 50 procent 
lustgas. Lustgasen ges via en mobil destruktionsenhet av märket MedClair, vilken bryter ner mer än 99 
procent av lustgasen vid behandlingen. 
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Inför proceduren förbereds barnet genom muntlig information om lustgasbehandling. En ansiktsmask 
i lämplig storlek provas ut och barnet får prova att hålla masken mot ansiktet. Barnet erbjuds avledning 
med hjälp av guided imagery eller genom att få titta på något, alternativt tystnad. Barnet 
rekommenderas att inte själv tala. Proceduren sker i ett behandlingsrum där omgivningen är lugn och 
lågmäld och vårdnadshavare samt vårdpersonal närvarar. De som utför procedurerna är 
barnsjuksköterskor samt sjuksköterskor med speciell utbildning i lustgasbehandling. Av de som fått 
utbildning arbetar fem stycken på barndagvården och en på avdelningen. I resten av magisteruppsatsen 
kommer utföraren av lustgasbehandlingen att benämnas som barnsjuksköterska oavsett profession.  

Urval och datainsamling 
Deltagarna var barn som genomfört lustgasbehandling i samband med procedursmärta på 
barndagvården på det aktuella sjukhuset. Deltagarna har kommit från barndagvården, 
barnmottagningen samt varit inneliggande på barnavdelningen. Inga behandlingstillfällen med lustgas 
har exkluderats. De barn som fått lustgas har varit mellan 4 och 18 år.  
 
En enkät har fyllts i av administrerande barnsjuksköterska tillsammans med vårdnadshavare och barn 
i samband med varje lustgasbehandling. Datainsamlingen har gjorts sedan införandet av lustgas den 
16:e oktober 2014 till och med 31:a december 2017. Sammanlagt har 342 lustgasbehandlingar 
genomförts under perioden för datainsamlingen. Enkäten innefattar frågor om premedicinering, tiden 
för lustgasbehandling, saturation och puls före, under och efter behandlingen samt vilka biverkningar 
som kunnat identifieras. Barnsjuksköterskan har fyllt i huruvida proceduren kunnat genomföras med 
lustgas. Barnet själv samt barnsjuksköterskan har fått bedöma om barnet har varit tillräckligt 
smärtlindrat under proceduren. Barnet har fått skatta sin smärtupplevelse med hjälp av NRS-skalan 
eller med hjälp av FPS-skalan, beroende av barnets ålder. Avslutningsvis har barnet samt 
vårdnadshavare fått svara på om de kan tänka sig att använda lustgasbehandling igen. Enkäten 
innehåller även information om datum, procedur och ålder. Den 23:e december år 2015 infördes en 
fråga angående lokalbedövning i form av EmlaⓇ. 
 
I enkäten fanns inget utrymme för att lämna kommentarer. Trots detta har 70 kommentarer lämnats 
vid olika tillfällen. Dessa baseras på både barnsjuksköterskans, vårdnadshavares och barnets 
iakttagelser som gjorts samt upplevelser som erfarits i samband med lustgasbehandlingen. De 
kommentarer som var relevanta för syftet har använts i analysen. 

Dataanalys 
Samtliga frågor samt svarsalternativ i enkäten kodades med siffror, därefter matades enkäterna in i 
Statistical Package for the Social Science version 25 (SPSS), vilket är ett statistiskt program som har 
använts vid analys av datan (Billhult & Gunnarsson, 2012c). I samband med att enkäterna fördes in i 
SPSS fick varje enkät en siffra för att vid behov kunna gå tillbaka till respektive enkät. Deskriptiv statistik 
av datan gjordes och därefter identifierades och analyserades samband och olikheter (Billhult & 
Gunnarsson, 2012a; Polit & Beck, 2017). Resultaten presenteras med beskrivande text innehållande 
antal och procent samt i tabeller och figurer för att skapa en överblick över resultatet (Billhult & 
Gunnarsson, 2012b). Då vissa enkäter inte är fullständigt ifyllda finns ett bortfall. Detta bortfall har 
registrerats i SPSS och ses i resultatet. 
 
Korrelation mellan barnets egenskattade smärta samt barnsjuksköterskans bedömning av barnets 
procedurrelaterade smärta undersöktes. För att jämföra samband mellan två grupper användes 
Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs). Spearmans rangkorrelationskoefficient används då minst 
en av variablerna som jämförs är på ordinalskalenivå. Sambandsmåttet rs kan variera mellan -1 och +1. 
Då rs är nära -1 finns ett starkt negativt samband mellan de två variablerna. Då värdet istället är nära +1 
finns ett starkt positivt samband. När värdet ligger nära 0 tyder detta på att inget samband finns 
(Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2017).  
 
Samband mellan hur länge lustgas inhalerades och förekomsten av biverkningar analyserades. För att 
göra detta dikotomiserades först inhalationstiden, vilket innebär att tiden bara kunde anta två värden 
(Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2017); <15 minuter eller ≥ 15 minuter. Skillnaden analyserades med 
hjälp av Chitvå-test (x2) och signifikansnivån 0,05 valdes. Om p-värdet är mindre än 0,05 innebär detta 
att korrelationen är signifikant, det vill säga att det är en 5-procentig risk att finna ett samband som 
egentligen inte finns (Billhult & Gunnarsson, 2012a; Polit & Beck, 2017). 
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De kommentarer som lämnats på enkäterna fördes samman i ett dokument. Kommentarer som svarade 
på syftet valdes ut och sammanställdes utifrån sitt innehåll (Danielson, 2012). Kommentarerna var av 
kvalitativ karaktär. Beskrivande text från barns, vårdnadshavares och barnsjuksköterskors reflektioner 
och upplevelser i samband med lustgasbehandlingen skapades sedan. Vidare fördelades texten i 
resultatet utifrån sitt innehåll (Danielson, 2012).  

Etiska överväganden 
Det aktuella förbättringsarbetet är en magisteruppsats och genomfördes inom ramen för detta. Det 
innefattas därför inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 
krävde således inte en etisk prövning. Studier som innefattar människor kräver dock att etiska 
överväganden görs (Kjellström, 2012). Innan arbetet påbörjades gjordes en etisk egengranskning för 
examensarbeten enligt Hälsohögskolans anvisningar. Under arbetets gång har även en diskussion förts 
för att säkerställa att etiska principer följs. Aktuell studie har vidare tagit hänsyn till de tre etiska 
principerna som beskrivs i Belmontrapporten (The Belmont Report, 1978), vilka är respekt för 
individen, att göra-gott-principen samt rättviseprincipen. 
 
Respekt för individen innefattar två delar; dels ska hänsyn tas till individens autonomi och vidare ska 
den person som inte är förmögen att själv fatta beslut ändå skyddas. Barn är exempel på individer som, 
beroende av ålder, kan ha svårt att överväga beslut och vidare har svårt att nyttja sin autonomi (The 
Belmont Report, 1978). Då deltagare i en studie är barn under 15 år ska samtycke från vårdnadshavare 
ges (Kjellström, 2012). Enligt autonomiprincipen har deltagare i en studie rätt till information om 
studien och deltagandet ska vara frivilligt. Möjligheten till detta är inte alltid självklar då nytta med en 
studie måste beaktas (The Belmont Report, 1978). Då enkäterna samlades in för att utvärdera en 
behandling med syfte att förbättra vården utan att ha det aktuella 
förbättringsarbetet/magisteruppsatsen i åtanke har inte deltagarna och deras vårdnadshavare fått 
information om den aktuella studien och följaktligen inte haft möjlighet att besluta om de vill delta. 
 
Göra-gott-principen handlar om att inte skada de som deltar i en studie samt att sträva efter största 
möjliga nytta med forskningen. Att utveckla effektiva sätt att behandla barn kan rättfärdiga ett barns 
deltagande i en studie, detta även om inte barnet i studien kommer att vara den som har nytta av 
resultatet (The Belmont Report, 1978). Studiens syfte var att i form av ett förbättringsarbete utvärdera 
om användandet av lustgas i samband med en smärtsam procedur har haft god effekt och bör utvecklas. 
Resultatet kommer att vara till nytta för de barn som framöver måste utsättas för smärtsamma 
procedurer och följaktligen kan bli kandidater för lustgasbehandling på barn- och ungdomsmedicinska 
kliniken. Målsättningen ska vara att inte skada deltagarna i samband med forskning vilket måste gå före 
eventuella fördelar med en studie (The Belmont Report, 1978). För att inte skada deltagarna har hänsyn 
tagits till individens konfidentialitet. Enkäterna innehöll information om barnets ålder, datum för 
utförandet av proceduren samt aktuell smärtsam procedur, vilket innebär att de eventuellt skulle kunna 
ha härletts till enskild individ genom journalgranskning. För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet 
fördes endast genomförandets år, men inte datumet för behandlingen in i SPSS. Därmed har 
information om deltagare som innebär att resultat kan kopplas till specifik person uteslutits i enlighet 
med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Varje enkät kodades initialt med en siffra för att vid behov 
kunna gå tillbaka till enskild enkät under arbetets gång. Koderna raderades efter avslutad dataanalys. 
Enkäterna förvaras på barndagvården på det aktuella sjukhuset. De togs tillfälligt från barndagvården 
då de matades in i SPSS och återfördes sedan. Inget barn kommer i och med sitt deltagande i studien att 
kunna ta skada. 
 
Rättviseprincipen handlar om att individer har rätt att behandlas lika. Olika behandlingar ska inte ges 
till olika individer med risk för att någon nekas den behandling som anses mest lämplig (The Belmont 
Report, 1978). Behandling med lustgas på det aktuella sjukhuset har inte givits i syfte att utvärderas i en 
studie och ingen jämförelse har gjorts mellan olika grupper av barn som fått eller inte fått behandling. 
De deltagande barnen har erbjudits lustgasbehandling som en smärtlindrande metod och har 
tillsammans med vårdnadshavare själva fått välja om de ville ha behandlingen. 
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Resultat 

Användningen av lustgas i samband med smärtsamma procedurer 

Lustgasanvändningen på det aktuella sjukhuset 
Under den studerade tidsperioden genomfördes totalt 342 behandlingstillfällen med lustgas. Vid 49 av 
dessa behandlingstillfällen genomgick barnet två smärtsamma procedurer vilket medför att det totalt 
har genomförts 391 smärtsamma procedurer. Lustgas har använts vid sammanlagt 16 olika typer av 
smärtsamma procedurer (Tabell 1). De barn som behandlats med lustgas i samband med smärtsamma 
procedurer har varit mellan 4 och 18 år (medelålder 10 år). Inhalationstiden har varierat mellan 2 och 
48 minuter (medelvärde 12,6 minuter). Vid tre lustgasbehandlingar har inhalationstiden inte fyllts i. 
 
Tabell 1. Smärtsamma procedurer som utförts med lustgasbehandling, samt hur barn har 
skattat sin smärta vid olika typer av procedurer.  

 

Kompletterande smärtlindring som givits i samband med lustgasbehandling 
Som ett komplement till lustgasbehandlingen har ofta per orala läkemedel och/eller lokala läkemedel 
administrerats. Paracetamol (AlvedonⓇ), Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs (IprenⓇ), Oxikodon 
(OxynormⓇ) och/eller KlonidinⓇ har givits vid 269 av de 342 (79 %) procedurerna. Sedan frågan om 
lokalbedövning i form av EmlaⓇ infördes i enkäten har 232 procedurer utförts, EmlaⓇ har 
administrerats vid 69 % (160/232) av dessa procedurer. I de fall då barn inte fått bedövning med Emla
Ⓡ beror det i de flesta fall på att behovet inte har funnits, som vid till exempel stiftdragning. 

Antal 
behandlingstillfällen Procent Min Max Medelvärde

Ledinjektion 73 21,3 0 8 3,02
Lumbalpunktion 36 10,5 0 10 3,47
Stiftdragning 71 20,8 0 10 3,01
Perifier venkateter 37 10,8 0 9 2,11
Venös provtagning 14 4,1 0 5 1,31
Kapillär provtagning 3 0,9 0 4 2
Botox 11 3,2 1 9 4,64
Intramuskulär injektion 7 2,0 0 8 3
Suturtagning 5 1,5 0 7 3,8
Såromläggning 4 1,2 5 7 5,75
Venportsnål 24 7,0 0 5 1,23
Ledtappning 1 0,3 5 5 5
Vaccination 3 0,9 2 2 2
Ingrepp vid öga 2 0,6 2 5 3,5
Borttagning Central venkateter 1 0,3 2 2 2
Knappbyte 1 0,3 Saknas Saknas Saknas
Ledinjektion + Venös provtagning 5 1,5 1 6 3,2
Lumbalpunktion + Venös provtagning 13 3,8 0 10 3,23
Ledinjektion + Ledtappning 2 0,6 0 3 1,5
Botox + Intramuskulär injektion 2 0,6 0 2 1
Lumbalpunktion + Perifier venkateter 21 6,1 0 10 2,24
Venportsnål + Venös provtagning 1 0,3 5 5 5
Stiftdragning + Suturtagning 2 0,6 1 6 3,5
Intramuskulär injektion + Venportsnål 1 0,3 0 0 0
Ledinjektion + Vaccination 1 0,3 7 7 7
Kapillär provtagning + Vaccination 1 0,3 3 3 3
Total 342 100,0 0 10 2,83

Procedurer som utförts Smärtskattning vid olika 
procedurer
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Effekter och bieffekter av lustgasbehandling i samband med smärtsamma 
procedurer 

Barnets självskattning av den procedurrelaterade smärtan 
Vid 24 av de 342 (7 %) smärtsamma procedurerna fanns ett bortfall på frågan angående barnets 
självskattade smärta. Bortfallet beror enligt kommentarer på att den smärtsamma proceduren inte har 
genomförts, i något fall på att barnet inte kunnat/velat svara, flera gånger har barnsjuksköterskan glömt 
ställa frågan men oftast finns ingen förklaring till varför frågan inte besvarats. Beräkningar utgår från 
de 318 barn som har svarat på frågan. Vid cirka hälften (n170) av behandlingstillfällena har barnet valt 
att skatta sin smärtupplevelse till 2 eller lägre med hjälp av FPS- eller NRS smärtskattningsskala. Vid 66 
% (n209) av tillfällena har barnet skattat sin smärta till < 4. Vid cirka en fjärdedel (n77) av tillfällena har 
barnet skattat sin smärta mellan 4 och 6. Smärtskattning 7 eller högre sågs vid 10 % (n32) av de skattade 
behandlingstillfällena. Hur barn skattat sin smärta vid specifik procedur ses i tabell 1.  

Barnsjuksköterskans bedömning av barnets procedurrelaterade smärta 
Vid 10 av de 342 (2,9 %) smärtsamma procedurerna har barnsjuksköterskan inte skattat barnets smärta. 
Enligt kommentarer beror bortfallet på att den smärtsamma proceduren inte har kunnat utföras eller 
att bedömningen av oklara skäl inte gjorts. Beräkningar utgår från de 332 barnsjuksköterskor som har 
besvarat frågan. Barnsjuksköterskans helhetsupplevelse av smärtlindring under den smärtsamma 
proceduren var i 88 % (n291) av de rapporterade fallen god, vid 11 % (n36) bedömdes effekten tveksam 
och vid 1,5 % (n5) bedömdes effekten dålig. 

Jämförelse av barnets och barnsjuksköterskans smärtskattning 
Vid en jämförelse mellan hur barn (n318) skattade sin smärta och hur barnsjuksköterskor (n332) 
bedömde lustgasbehandling som smärtlindrande metod för barn under smärtsamma procedurer sågs 
ett medelstarkt positivt samband mellan grupperna (rs = 0,45, N=318, p<0,001).  

Rapporterade biverkningar i samband med lustgasbehandling 
Biverkningar identifierades vid cirka hälften av samtliga lustgasbehandlingar. Vanligaste biverkningen 
var yrsel som sågs vid nästan 50 % (n161) av behandlingstillfällena. Vid de tillfällen yrsel rapporterades 
var det vanligast att den upplevdes i samband med induktionen av behandlingen (n122). I en femtedel 
(n31) av fallen då yrsel förekom upplevde barnet yrsel hela tiden. Utifrån de fria kommentarerna 
framkom att 5 % (n8) av barnen känt yrsel mot slutet av behandlingen. Fem av de barn som upplevde 
yrsel i samband med behandling har i kommentarer uttryckt att det var en skön, behaglig yrsel. Detta 
beskrevs även då yrseln förekom under hela lustgasbehandlingen. Tre barn uttryckte att de inte tyckte 
om att bli yra och ett barn valde att avbryta lustgasbehandlingen på grund av kraftig yrsel. Ytterligare 
ett barn ville enligt kommentar avbryta två gånger på grund av yrsel, trots detta har proceduren fortgått. 
Vid ett tillfälle har barnet enligt kommentar inte kunnat svara på om yrsel hade upplevts.  
 
Andra biverkningar som rapporterades var illamående (n13), motorisk oro (n8), huvudvärk (n8), 
kräkningar (n3) samt ulkningar (n1). Apné/hypoxi förekom inte någon gång vid de 342 
behandlingstillfällena. En biverkning som inte efterfrågades i enkäten har via kommentarer 
dokumenterats vid två behandlingstillfällen, denna biverkning var parestesier i form av stickningar samt 
kittlande känsla. Vid ett fall då motorisk oro rapporterades kom den först efter avslutad 
lustgasbehandling. Ett barn kräktes efter avslutad behandling vilket enligt kommentar bedömdes bero 
på att barnet reste sig för snabbt. Vid en sambandsanalys mellan inhalationstid och förekomst av 
biverkningar framkommer att inget signifikant samband finns mellan hur länge lustgasen givits och om 
barnet har fått någon biverkning (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Samband mellan inhalationstid och förekomst av biverkningar. 

 

Biverkning har 
rapporterats

Ingen biverkning har 
rapporterats Total Chitvå P-värde

< 15 minuter 49,6 % (n=120) 50,4 % (n=122) (N=242)
≥ 15 minuter 49,5 % (n=49) 50,5 % (n=50) (N=99)

0,000 0,988
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Lustgasbehandlingens användbarhet i samband med smärtsamma procedurer 

Barnsjuksköterskans utvärdering av behandlingstillfället 
Vid 303 (88,6 %) behandlingstillfällen kunde proceduren utföras väl med hjälp av lustgasbehandling. 
Av behandlingstillfällena utfördes 18 (5,3 %) med viss svårighet och 5 (1,5 %) med svårighet. Totalt 15 
(4,4 %) behandlingstillfällen avbröts då den smärtsamma proceduren/procedurerna inte kunde 
genomföras med lustgas. 
 
Enligt kommentarer har avbruten behandling berott på bland annat kraftiga biverkningar eller att 
proceduren har krävt narkos. Ett barn beskrevs ha andats lustgasen bra, men gick inte att avleda då det 
var dags för proceduren. Lustgasbehandlingen avbröts i ett fall på grund av att barnet var oroligt och 
därför inte kunde samarbeta. Vid tre behandlingstillfällen beskrevs en kognitiv nedsättning hos barnet, 
vilken i ett av de tre fallen har hindrat samarbetet och möjligheten att genomföra proceduren med 
lustgas. 
 
I åtta kommentarer beskrevs att barnet varit rädd för den smärtsamma proceduren, sex av dessa åtta 
procedurer gick att utföra; fyra utan svårighet, en med viss svårighet och en med svårighet. Ett barn som 
använde lustgas vid tre tillfällen uttryckte att det blev bättre för varje gång. Lustgasbehandlingen 
påbörjades i ett fall i vårdnadshavares famn och barnet flyttades till britsen då det somnat. Vid 
ytterligare tre behandlingstillfällen beskrevs att barnet somnade. Ett barn ville initialt inte ha lustgas 
men valde att ta emot behandlingen efter att proceduren påbörjades. Vid tre fall beskrevs lustgasen ha 
givits i omgångar, det framgick inte varför uppehåll i lustgasbehandlingen gjordes.  

Barnets inställning till att använda lustgasbehandling igen 
Majoriteten av alla barn som fått ta del av lustgasbehandling kan tänka sig detta igen i samband med en 
smärtsam procedur, fördelningen visas i figur 1. 
 

 
 

Figur 1. Andelen barn som kan eller inte kan tänka sig lustgasbehandling igen. 
 
Ett barn som enligt enkäten inte vill ha lustgas igen uttryckte samtidigt i kommentar att proceduren inte 
hade gått att utföra utan lustgas. Två barn uttryckte att de kan tänka sig lustgasbehandling igen men 
ansåg inte att lustgas gav tillräcklig lindring för de aktuella procedurerna vilka var ledinjektion och 
lumbalpunktion. Vid ett tillfälle beskrevs att lustgasen gavs med tvång. I samband med detta tillfälle var 
det svårt att utvärdera biverkningar och barnet ville inte svara angående sin smärtupplevelse. I två 
kommentarer framgick att barnen inte gillade ventilationsmasken. 
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Vårdnadshavares inställning till att barnet använder lustgasbehandling igen 
Vårdnadshavare till barn som fått lustgas i samband med smärtsamma procedurer kan till största del 
tänka sig att deras barn får lustgasbehandling igen, se figur 2. 
 
 

 
 

Figur 2. Andelen vårdnadshavare som kan eller inte kan tänka sig att deras barn får 
lustgasbehandling igen. 

 
En vårdnadshavare sa efter behandlingen att det var jobbigt då barnet uttryckte en känsla av att inte få 
luft. En vårdnadshavare uttryckte att de kan tänka sig lustgasbehandling igen vid nödfall. Barnet i den 
specifika situationen ville enligt kommentar inte samarbeta samt var rädd och ledsen under proceduren. 
Enligt fyra kommentarer framgick att både barn och vårdnadshavare var mycket nöjda med 
lustgasbehandlingen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vid införandet av lustgasbehandling på barn vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid ett 
regionsjukhus i södra Sverige utformade barnsmärtteamet en enkät som fyllts i av administrerande 
barnsjuksköterska vid varje behandlingstillfälle för att utvärdera behandlingen. På förfrågan från 
barnsmärtteamet har aktuellt förbättringsarbete gjorts för att sammanställa alla enkäter och utvärdera 
om lustgasbehandling vid smärtsamma procedurer har varit en god smärtlindringsmetod för barn. Då 
syftet var att utvärdera en ny behandlingsmetod valdes en icke-experimentell observation av den data 
som samlats in sedan 2014.  En kvantitativ design användes för att söka eventuella samband mellan 
olika variabler (Billhult & Gunnarsson, 2012d). Då förbättringsarbetet är gjort med en kvantitativ ansats 
är det av värde att diskutera resultatets validitet samt reliabilitet (Polit & Beck, 2017). 

Validitet 
Resultatets validitet är av värde att diskutera för att säkerställa att den använda enkäten har mätt det 
som var tanken att den skulle mäta. Vidare diskuteras validitet för att utvärdera hur väl resultatet 
stämmer med verkligheten (Gunnarsson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2017). I samband med 
utformandet av enkäten gjorde barnsjuksköterskan i barnsmärtteamet en grundlig research utifrån 
tidigare forskning angående lustgas; hur det administreras, dess effekter samt biverkningar. Den 
inhämtade kunskapen låg till grund för utformandet av enkäten. Innan enkäten togs i bruk granskades 
den av läkaren i barnsmärtteamet. Det är viktigt att frågor i en enkät är väl genomarbetade för att 
säkerställa att de tolkas lika av alla som ska svara på dem (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Enkäten som 
använts till detta förbättringsarbete är inte testad innan den började användas och dess validitet kan 
därför ifrågasättas.  
 
I enkäten utvärderades förekomst av olika biverkningar i samband med lustgasbehandling. Enligt 
kommentarer har ytterligare biverkningar framkommit som inte funnits utrymme för i enkäten. Detta 
kan innebära att fler biverkningar förekommit som inte har rapporterats. I utformandet av en enkät är 
det viktigt att vid behov lämna utrymme för variationer i svaren (Billhult & Gunnarsson, 2012c).  
 
Då barnet har ombetts att skatta sin smärta har smärtskattningsskalorna NRS eller FPS använts. Det 
har uppmärksammats att barnsjuksköterskan har fyllt i värden på NRS även för barn under sex år. I det 
fall att NRS använts på barn som är yngre än vad skalan är validerad för finns en risk att barnet inte har 
kunnat skatta sin smärta korrekt. Om smärtskalan FPS i själva verket har använts och 
barnsjuksköterskan har fyllt i barnets svar på fel rad går inte att veta. Det är viktigt att förvissa sig om 
att barnsjuksköterskor har kunskap om smärtskattningsinstrument för att kunna utföra korrekta 
bedömningar (Gimbler-Berglund et al., 2008). Enkäten innefattar möjlighet att välja mellan två 
validerade smärtskattningsinstrument - även om en fråga är väl utformad krävs också att den besvaras 
med omsorg för att undvika felaktigt resultat (Polit & Beck, 2017). 

Reliabilitet 
Reliabilitet innefattar bland annat en diskussion om huruvida resultatet är fritt från eventuella 
felmätningar. För att ett instrument ska anses reliabelt ska det ge samma resultat om en studie upprepas 
(Gunnarsson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2017). För att undvika brister och felmätningar är det av 
värde att utvärdera observatörernas förmåga att göra lika bedömningar. Detta kallas 
interbedömarreliabilitet och bör diskuteras för att utvärdera om resultatet kan ha påverkats av 
observatören (Polit & Beck, 2017). Barnsjuksköterskan ombeds exempelvis ta ställning till om 
proceduren kunnat genomföras med lustgas, och svarsalternativen är “ja”, “nej”, “med viss svårighet” 
eller “med svårighet”. De två sistnämnda alternativen öppnar för tolkning hos barnsjuksköterskan. I 
enkäten får barnsjuksköterskan även svara på en fråga om helhetsupplevelsen av lustgas som 
smärtlindring och om den har varit tillräcklig med svarsalternativen “god”, “tveksam” och “dålig”. 
Bedömningar på dessa båda frågor bygger på barnsjuksköterskans subjektiva upplevelse. Det finns 
därför en risk att dennes förväntningar och tidigare erfarenheter har påverkat bedömningen och vidare 
reliabiliteten för resultatet. Dessa frågor hör även samman med mätinstrumentets validitet då risken för 
fel grundar sig i enkätens utformning (Polit & Beck, 2017). Frågor i en enkät bör utformas på ett sätt så 
att inget utrymme finns för feltolkningar och egna värderingar som kan påverka svaret och vidare 
resultatet (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Ett validerat smärtskattningsinstrument krävs för att 
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barnsjuksköterskan ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av barnets smärta (Castarlenas et al., 
2013; Nilsson et al., 2008). För att undvika risken för feltolkningar angående barnets smärta kunde 
förslagsvis FLACC ha använts. Detta hade vidare kunnat främja möjligheten att jämföra hur de båda 
grupperna skattade barnets smärta under den smärtsamma proceduren. 
 
Reliabilitet handlar också om resultatet går att applicera på en större grupp än bara de som deltog i 
studien (Gunnarsson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2017). För att säkerställa möjligheten att applicera 
resultatet från en enkät på en större population måste urvalet vara representabelt (Billhult & 
Gunnarsson, 2012c). Syftet med förbättringsarbetet var att utvärdera hur barn som genomgår en 
smärtsam procedur upplever lustgasbehandling som smärtlindring vid olika former av 
procedurrelaterad smärta. Urvalet till förbättringsarbetet anses representera den större populationen 
då alla barn som genomgått en smärtsam procedur under lustgasbehandling har inkluderats. Ett 
resultats reliabilitet stärks vidare av en hög svarsfrekvens (Billhult & Gunnarsson, 2012c). På vissa 
frågor ses ett bortfall. Vid flera tillfällen står att barnsjuksköterskan har glömt att ställa frågan, andra 
gånger står att frågan inte ställts då proceduren inte har gått att utföra, i någon situation har barnet inte 
velat svara. Oftast finns dock ingen förklaring till varför frågor inte har besvarats. Ett bortfall kan 
påverka ett resultat varför bortfall bör redovisas samt diskuteras (Billhult & Gunnarsson, 2012b) På de 
frågor som ett bortfall har setts har det genomgående varit litet, under 10 % (Ejlertsson, 2012). Den fråga 
som har haft störst bortfall (7 %) berör barnets självskattning av den procedurrelaterade smärtan. De 
barn som inte har besvarat frågan har varit i varierande åldrar samt genomgått olika typer av 
procedurer, varför bortfallet inte antas ha påverkat resultatet. Det är viktigt att den som deltar i en studie 
förstår syftet med en enkät och att det är en del i ett förbättringsarbete för vården, för att på så vis 
motiveras att fylla i med omsorg (Polit & Beck, 2017). I barnsjuksköterskans kärnkompetenser ingår 
förbättringsarbeten för att öka vårdkvaliteten samt driva omvårdnaden framåt (Andersson, 2013).  
 
Reliabiliteten stärks genom att data har analyserats i programmet SPSS. Införandet i SPSS har 
genomförts med stor noggrannhet och kontrollerats flera gånger för att minska risken för felkodning. 
Samtliga enkäter numrerades för att kunna gå tillbaka till specifik enkät om svaren verkade avvikande. 
Resultatet innehåller till största del deskriptiv statistik och beskriver lustgasens effekter och bieffekter 
samt om barn anser sig hjälpta av behandlingen. Sambandsanalyser har utförts för att finna 
korrelationer mellan variabler. För att främja möjligheten att göra beräkningar och jämförelser utifrån 
en enkät bör kunskap om statistiska analyser finnas med vid utformandet av frågorna till enkäten 
(Billhult & Gunnarsson, 2012c). Då enkäten konstruerades fanns inte aktuellt förbättringsarbete i 
åtanke och ingen plan för hur resultatet skulle sammanställas. Detta har begränsat möjligheten att 
utföra statistiska analyser och jämförelser. Om effekten av lustgasbehandling i samband med 
smärtsamma procedurer ska utvärderas igen föreslås att enkäten revideras. 
 
Då enkäterna fördes in i SPSS märktes att sammanlagt 70 kommentarer som var värdefulla för resultatet 
hade lämnats på flera enkäter. Kommentarerna beslutades att sammanställas för att komplettera och 
stärka det kvantitativa resultatet (Borglin, 2012). En enklare innehållsanalys användes för att 
sammanställa kommentarerna (Danielson, 2012). Barns, barnsjuksköterskors och vårdnadshavares 
upplevelser samlades och sammanställdes vilket bidrog till en kortare beskrivning av hur barn i 
allmänhet kan uppleva lustgasbehandling. Då en kvantitativ ansats har använts för att utvärdera 
effekten av lustgasbehandling har inget naturligt utrymme funnits för barn, vårdnadshavare och 
barnsjuksköterskor att delge sina upplevelser, vilket är en begränsning för resultatet. För att skapa en 
helhetsbild av hur lustgasbehandling fungerat och upplevts i samband med smärtsamma procedurer 
skulle en mixad metod med både kvantitativ och kvalitativ ansats varit av värde (Borglin, 2012). 

Diskussion kring etiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden har gjorts inför samt under arbetets gång (Kjellström, 2012). 
Förbättringsarbetet har genom vald metod inte kunnat vara till skada för något av de barn som deltagit. 
Barnens konfidentialitet är skyddad genom att enkäterna inte innehåller information som kan härleda 
resultat till enskilt barn. Förbättringsarbetet har varit av icke-experimentell karaktär och inget barn har 
nekats en behandling som anses lämplig (The Belmont Report, 1978). Lustgasbehandling har givits till 
de barn som själva har önskat ta del av behandlingen. Barnen och deras vårdnadshavare har inte 
tillfrågats om deltagande i förbättringsarbetet men deltagandet motiveras ändå av det faktum att 
resultatet kommer att vara till nytta för barn som framöver kommer att behöva genomgå smärtsamma 
procedurer på barn- och ungdomsmedicinska kliniken på det aktuella sjukhuset. 
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Resultatdiskussion 
Aktuellt förbättringsarbete hade till syfte att utvärdera om lustgasbehandling är en fungerande metod i 
samband med smärtsamma procedurer inom barn- och ungdomsmedicinska kliniken på ett medelstort 
sjukhus i södra Sverige. I resultatet framkom att 88,6 % av behandlingstillfällena enligt 
barnsjuksköterskan har gått väl att utföra med hjälp av lustgas. Barnsjuksköterskor i en studie av Furuya 
et al. (2009) bekräftar att barn har god effekt av lustgasbehandling samt tolererar behandlingen väl. 
Vidare framkom i förbättringsarbetet att 89,5 % av alla barn och 93,6 % av vårdnadshavarna var nöjda 
med lustgasbehandling och kan tänka sig det igen. Detta är i enlighet med Ekbom et al. (2005) som sett 
att 90 % av barnen i deras studie uppskattade behandling med lustgas i samband med en smärtsam 
procedur. Vidare bekräftar även Babl, Oakley, Seaman et al. (2008) att barn och vårdnadshavare är 
nöjda efter lustgasbehandling. Barnen i förbättringsarbetet har varit i åldrarna 4-18 år och ingen 
skillnad har setts i hur väl det har gått att utföra proceduren med lustgas beroende av barnets ålder. 
Reinoso-Barbero et al. (2011) bekräftar lustgasens användbarhet för barn och ungdomar i åldrarna 3 till 
18 år då de sett att lustgas accepteras av barnen samt halverar barnets smärta i samband med en 
smärtsam procedur.  
 
Kompletterande smärtlindring har vid behov givits till barn i aktuellt förbättringsarbete. Babl, Oakley, 
Puspitadewi och Sharwood (2008) bekräftar i sin studie att lustgas i sig inte har varit tillräckligt som 
smärtlindring vid vissa smärtsamma procedurer, exempelvis vid reponering av fraktur. I föreliggande 
förbättringsarbete har lustgas använts vid sammanlagt 16 olika typer av smärtsamma procedurer. Dess 
breda användningsområde har tidigare beskrivits av Babl, Oakley, Seaman et al. (2008) samt Pasarón 
(2015) och bekräftas även av Heinrich, Menzel, Hoffman, Berger och von Schweinitz (2015).  
 
I aktuellt förbättringsarbete har ingen skillnad setts i förekomst av biverkningar för barn som har 
inhalerat lustgas över eller under 15 minuter, vilket skiljer sig från tidigare studier där det påvisats att 
antalet biverkningar blir fler om inhalationstiden är längre (Pasarón, 2015; Zier et al., 2011). Seith, 
Theophilos och Babl (2012) har dock i enlighet med förbättringsarbetet funnit att en längre 
inhalationstid inte nödvändigtvis ökar frekvensen av biverkningar. Det bör påpekas att storleken på 
urvalet i deras studie samt i aktuellt förbättringsarbetet eventuellt kan ha varit för litet för att finna detta 
samband. Såvida en längre inhalationstid inte nödvändigtvis bidrar till fler biverkningar kan detta 
således motivera användandet av lustgas även vid smärtsamma procedurer som förväntas pågå en 
längre stund.  
 
Förbättringsarbetets resultat visar på god smärtlindrande effekt av lustgasbehandling både utifrån 
barns och barnsjuksköterskors bedömning. Vid en jämförelse mellan hur barn har skattat sin smärta 
och hur barnsjuksköterskan har bedömt lustgasens smärtlindrande effekt för barnet har setts ett 
medelstarkt samband mellan gruppernas bedömning. Det är dock inte möjligt att på ett korrekt sätt 
bedöma vem som skattar högre respektive lägre då olika skalor med olika förutsättningar har använts. 
Svarsalternativen ”god”, ”tveksam” och ”dålig” anses inte möjliga att konvertera till den 10-gradiga 
skalan (NRS/FPS) då spannen för de olika svarsalternativen inte nödvändigtvis motsvarar tredjedelar 
på NRS/FPS. Tidigare studier visar att det inte är ovanligt att barnsjuksköterskan bedömer barns 
smärtintensitet lägre än barnet själv (Khin et al., 2014), vilket också bekräftas av Brudvik, Moutte, Baste 
och Morken (2017). För att utvärdera om lustgasbehandling som smärtlindrande metod i samband med 
smärtsamma procedurer har fungerat väl anses både barnets egen smärtskattning samt 
barnsjuksköterskans kunskap och smärtbedömning vara viktig. Brudvik et al. (2017) bedömer vidare att 
det är av värde att använda vårdnadshavare i bedömningen av barnets smärta då de skattar mer likt 
barnet än vad barnsjuksköterskan gör. Vid högre smärtintensitet hos barnet har smärtskattning mellan 
barn och barnsjuksköterskor dock visat sig stämma bättre överens (a.a.). Zisk-Rony et al. (2015) har sett 
att det även finns situationer då barnsjuksköterskan inte låter barnet vara delaktigt i bedömningen trots 
att detta är viktigt för att öka tillförlitligheten. Vidare innefattar barns skattning av smärta också 
psykiska komponenter så som rädsla vilket kan påverka varför barnet flera gånger skattar sin smärta 
högre än vad barnsjuksköterskan kan utläsa från barnets beteende (Williams et al., 2006). Tupper och 
von Baeyer (2010) beskriver hur smärtsamma situationer skapar stress och oro hos barn. De påpekar 
vikten av att bemöta smärtan, då obehandlad smärta och rädsla i samband med vård på sjukhus kan 
leda till rädsla även i framtiden och vidare göra att barnet inte söker vård. För att lindra barns lidande 
är det viktigt att barnsjuksköterskan har kunskap om smärtans olika aspekter och hur barns smärta på 
bästa sätt bedöms. Ljusegren et al. (2012) har sin studie kunnat påvisa att barnsjuksköterskan har god 
kunskap om barns smärtlindring. Med kunskap om smärta och smärtlindring följer vidare en trygghet 
för barnsjuksköterskan att bemöta och behandla barns smärta (a.a.). 
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Utifrån de kommentarer som analyserades till förbättringsarbetets resultat framkom det att barns 
önskemål har tillvaratagits i samband lustgasbehandling. Ett barn har initialt inte velat ha behandling 
men har sedan fått välja själv när lustgasen skulle tas emot. Vidare har tre barn fått behandlingen i 
omgångar vilket kan tyda på att de själva kunnat påverka när och hur de velat ta emot behandlingen. Ett 
barn har enligt önskemål fått påbörja lustgasbehandlingen i vårdnadshavares famn för att sedan flyttas 
till britsen. Barn uppskattar möjligheten att påverka en situation genom att få uttrycka sina känslor och 
önskemål, detta bidrar också till deras möjlighet att vara delaktiga i vården (Darcy, Knutsson, Huus & 
Enskär, 2014). Flera barn som i enkäten uttryckte rädsla har trots detta genomfört proceduren med gott 
resultat vilket tyder på att lustgasen har en lugnande effekt och kan minska oro. Det framkommer också 
i förbättringsarbetet att en kognitiv nedsättning inte behöver vara ett hinder för att använda lustgas. 
Galeotti et al. (2016) har i sin studie sett att lustgasbehandling kan vara ett sätt att hjälpa barn som 
tidigare varit rädda och/eller på grund av kognitiv nedsättning har haft svårt att medverka vid 
smärtsamma procedurer. Nilsson och Renning (2012) påpekar dock vikten av att barnet medverkar och 
deltar vid lustgasbehandling för att metoden ska fungera. Genom att låta barn uttrycka sina önskemål 
samt främja barns delaktighet kan vårdlidande lindras i samband med smärtsamma procedurer, barnets 
hälsa kan främjas och förutsättningar för god vård skapas (Coyne, Hallström & Söderbäck, 2016; Dalley 
& McMurtry, 2016). 

Slutsatser 
Smärtsamma procedurer utförs inom barn- och ungdomsmedicinska kliniken på det aktuella sjukhuset. 
Då barn upplever smärta och rädsla i samband med vård är det aktuellt att utvärdera lämpliga metoder 
för att lindra denna form av lidande. Lustgas lämpar sig för många olika typer av smärtsamma 
procedurer till barn i varierande åldrar och de flesta barn och vårdnadshavare är nöjda med 
behandlingen. Barn som genomgått en smärtsam procedur under lustgasbehandling skattar sin smärta 
lågt och barnsjuksköterskor bedömer att behandlingen ger ett gott smärtlindrande resultat. 
Biverkningar som identifierats i samband med lustgas har inte varit allvarliga och barn som fått ta del 
av behandlingen kan tänka sig att använda det igen. Det aktuella förbättringsarbetet har bekräftat 
lustgasbehandlingens positiva effekter och behandlingen bedöms ha varit till nytta för majoriteten av de 
barn som fått ta del av den på den aktuella barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Barn och deras 
vårdnadshavares möjlighet att välja lustgas som smärtlindrande och lugnande metod i samband med 
smärtsamma procedurer kan främja känslan av delaktighet samt skapa trygghet. 

Kliniska implikationer 
Lustgas har genom aktuellt förbättringsarbete visat på goda effekter. Barn, vårdnadshavare och 
barnsjuksköterskor har varit nöjda med behandlingen, vilket motiverar fortsatt samt utökat 
användande. I dagsläget administreras lustgas främst till barn på barndagvården men skulle kunna ges 
till barn som vårdas inom hela barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Fler barnsjuksköterskor behöver 
få utbildning i lustgasbehandling. All vårdpersonal på samtliga enheter inom barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken bör få information om dess användningsområden för att tillsammans 
kunna uppmärksamma situationer då lustgas kan vara en lämplig metod för smärtlindring, samt en 
metod för att minska vårdlidandet hos barn. Vidare bör kunskapen spridas till övriga vårdinstanser som 
möter barn i sitt dagliga arbete. Genom förbättringsarbeten kan omvårdnaden utvecklas och förbättras, 
varför det är viktigt att ständigt se över behovet av kvalitetsutveckling inom vården. 
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