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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnsjukvården har förändrats över tid i Sverige, idag förutsätts det att 

föräldrarna är delaktiga i barnets vård. Med utgångpunkt i barnkonventionen och de lagar och 

riktlinjer sjukvården har att förhålla sig till ska det vara en personcentrerad vård med ett 

barnperspektiv där inte heller barnets perspektiv får glömmas bort. Fasthållning används för 

att hålla barn stilla och få omvårdnadsprocedurer utförda.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid utförandet 

av omvårdnadsprocedurer.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Sex sjuksköterskor från en 

barnklinik i Mellansverige deltog. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och materialet 

transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Under analysen framkom åtta underkategorier och två kategorier. Kategorierna är 

omvårdnadsprocessen och upplevelsen av fasthållning. Omvårdnadsprocessen handlar om 

förberedelser, distraktion, hur fasthållning ser ut och när det används och föräldrarnas roll. 

Upplevelsen av fasthållning handlar om sjuksköterskans upplevelse, utbildning och riktlinjer 

och barnets rädsla.  

Slutsats: Studien visar på att både sjuksköterskor, barnet och dess föräldrar påverkas i någon 

grad av fasthållning. Det finns bra riktlinjer och arbetssätt kring förberedelser och distraktion 

men det saknas riktlinjer och utbildning i säker fasthållning.  

 

Nyckelord: Fasthållning, sjuksköterskans upplevelse, barnsjukvård, omvårdnadsprocedurer 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Barnsjukvården 

De flesta barn och unga i Sverige möter sjukvården i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet som barnhälsovården (BVC) och skolhälsovården erbjuder samt inom primärvården 

(Söderbäck, 2010a). Barnsjukvården har sett olika ut genom historien. De första 

barnsjukhusen byggdes i mitten av 1800-talet och då skulle mödrarna delta i vården av sina 

barn. I slutet av 1800-talet ändrades synsättet helt och föräldrarna fick inte längre delta i 

vården, barnen skulle vara ensamma på sjukhuset utan att knappt få träffa sina familjer och de 

skulle behandlas med fasta rutiner (Enskär & Edwinson Månsson, 2008a; Söderbäck, 2010a; 

Ygge, 2004). Från 1970-talet och framåt bygger barnsjukvården åter på föräldrars delaktighet 

och närvaro (Enskär & Edwinson Månsson, 2008a) och riktlinjer är framtagna utifrån 

Barnkonventionen (Söderbäck, 2010a). 

 

Av de barn som vårdas på sjukhus så finner vi cirka 70% på barnsjukhus eller barnkliniker 

medan övriga 30% vårdas på olika vuxenavdelningar. En anledning till att barn vårdas på en 

vuxenavdelning är att de behöver specialistvård som inte finns på en barnklinik, till exempel 

intensivvårdsavdelningar eller brännskadeavdelningar. På en barnklinik/barnsjukhus finns i 

större grad personal med specialkompetens på barn, det finns också sjukhusskola för de barn 

som missar skolan och lekterapi (Enskär & Edwinson Månsson, 2008a).  

 

Barnperspektiv och barnets perspektiv skiljer sig åt. Barnperspektiv innebär att vuxna 

försöker nå barnet och möta det där det är och arbeta för barnets bästa och barnets rättigheter 

(Söderbäck, 2010b, Tingberg, 2004). Vidare skriver Söderbäck (2010b) att när vårdpersonal 

har ett barnperspektiv görs barnet delaktig i vården, barnet ges information och förberedelse 

utifrån dess mognad, kompetens och behov. Det innebär också att personalen hjälper 

föräldrarna att bättre stödja sina barn. När barnet får visa och uttrycka sina önskningar och 

erfarenheter och blir lyssnade på handlar det om barnets perspektiv (Söderbäck, 2010b)  

 

1.2 Barns rättigheter  

År 1990 antog Sverige Barnkonventionen, som handlar om barns rättigheter. Barns 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska tillgodoses. Till barn hör alla mellan 0 och 

17 år (Hallström, 2015a; Söderbäck, 2010a: Unicef, 2009). Sveriges riksdag har antagit en 

strategi om att alla vuxna som arbetar med barn ska ha kunskap om barnkonventionen 

(Långberg, 2010). Alla beslut som tas gällande barn ska utgå från barnkonventionen och barn 

har rätt att få uttrycka sina åsikter i sådant som rör dem (Rädda barnen, u.å). Hälso- och 

sjukvården berörs av flera rättigheter enligt Barnkonventionen, som är uppbyggd på artiklar. 

Där finns bland annat artikel 24 som är en hel artikel som handlar just om hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering. Artikel 3 sammanfattar hela barnkonventionen med att barnens 

bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör dem. (Rynning, 2010; 

Unicef, 2009; Enskär & Edwinson Månsson, 2008a) Sedan finns det fler rättigheter som har 

stor betydelse, till exempel artikel 6 i Barnkonventionen som handlar om rätten till liv och 
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utveckling och artikel 12 om rätten att fritt få uttrycka sina åsikter om sådant som rör dem 

själva och utifrån deras ålder och mognad ska åsikterna tas hänsyn till (Rynning, 2010; 

Unicef, 2009). Precis som för vuxna styrs barnhälsovården också av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Vården ska vara av god kvalitet, tillgodose trygghetsbehov, respektera 

patientens autonomi och integritet och så långt det går genomföras i samråd med patienten 

(Enskär & Edwinson Månsson, 2008a; Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763). Den 

nya patientlagen (SFS 2014:821) som trädde i kraft 1 januari 2015 har tydliga kopplingar till 

Barnkonventionen (Unicef, 2009) och det slås fast att barnets bästa särskilt ska beaktas (1 

kap. 5 §). Vidare står det att även vårdnadshavare ska få information och att informationen till 

barnen ska anpassas utifrån barnets ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund och andra 

individuella förutsättningar (Hallström, 2015a).  

 

År 1980 bildades Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB) som arbetar för barns och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård, 

därifrån bildades föreningen NOBAB Sverige (www.nobab.se) som också är anslutna till det 

europeiska nätverket European Association for Children in Hospital (EACH, www.each-for-

sick-children.org). EACH har tagit fram riktlinjer utifrån Barnkonventionen och dessa 

riktlinjer har sedan NOBAB översatt och anpassat till svenska förhållanden. Dessa riktlinjer är 

det många barnkliniker i Sverige som använder. (Enskär & Edwinson Månsson, 2008a) 

 

1.3 Etik 

Några av de etiska principer som dagens sjukvård bygger på är autonomiprincipen, 

lidandeprincipen, godhetsprincipen och rättviseprincipen (Elander, 2008; Sandman & 

Kjellström, 2013). Autonomiprincipen handlar om självbestämmande, att människor har rätt 

att få bestämma över sina egna handlingar så länge inte andra påverkas samtidigt som det 

finns en skyldighet att respektera andra. Lidandeprincipen innebär att lidande och skada ska 

undvikas, det som orsakar minst lidande bör väljas. Inom vården är godhetsprincipen viktig 

den handlar om att förebygga skada, minska skada, främja det goda såsom hälsa och 

välbefinnande. Rättviseprincipen handlar om att alla människor är lika mycket värda och att 

det finns en skyldighet att handla rättvist mot alla. (Elander, 2008; Sandman & Kjellström, 

2013). De etiska principerna gäller även barn (Elander, 2008).  

 

1.4 Personcentrerad vård och omvårdnadsprocessen 

Personcentrerad vård handlar om att se personen framför sjukdomen och att sjuksköterskan 

visar intresse av att lyssna och se till personens egen berättelse om sin sjukdom och situation, 

vilket ska ges lika stor betydelse som de professionellas bedömning när det kommer till 

planering och genomförande av vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är lika 

viktigt när det kommer till barnen. Barnen måste få veta vad som händer dem och bli lyssnade 

till och vården ska tillgodose barnets trygghet i vården (Edwinson Månsson, 2008). I 

personcentrarad vård ska personen få möjlighet att utifrån evidensbaserad vård göra egna val 

och bli respekterad för det. Personen ses inte som endast en individ utan sammanhanget runt 

omkring och närstående är också viktiga för vem personen är. De närstående ska också få stöd 

i sin delaktighet i vården och omsorgen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I vården av 

barn har föräldrarna även en stor delaktighet och viktig roll i vården av sina barn (Edwinson 



 

6 
 

Månsson & Enskär, 2014b). Personcentrerad vård innebär att närstående kan uppleva en större 

tillfredsställelse med vården och omsorgen (Rocher & Robinson, 2005).  

 

För att kunna samla kunskap om personen, och planera och anpassa vården så kan 

omvårdnadsprocessen användas (Dulong & Poulsen, 1993; Florin, 2014; Hallström, 2015b). 

Det är en dynamisk, systematisk problemlösningsmodell som utvecklats för att anpassa, 

planera och genomföra omvårdnaden på ett målinriktat sätt. Precis som i personcentrerad 

omvårdnad ses personen som en individ som är aktiv och delaktig i sin vård (Florin, 2014). 

Vidare skriver Florin att omvårdnadsprocessen värnar om personens autonomi och att 

personen genom omvårdnadsprocessen är delaktig i beslut om sig själv och vården. Processen 

syftar till att omvårdnaden ska skräddarsys efter personens individuella behov och att främja 

personens välbefinnande på flera plan. Omvårdnadsprocessen kan dels utgöra helheten i ett 

vårdförlopp samtidigt som det kan vara en modell för ett specifikt problem (Florin, 2014). 

Målen kan vara både lång- och kortsiktiga i omvårdnadsprocessen (Isgren, Lyckander & 

Strömberg, 2002) 

 

Florin (2014) skriver att den första fasen i omvårdnadsprocessen handlar om att samla in data 

om personens hälsotillstånd och annan data som behövs för att lära känna personen på ett 

sådant sätt att bästa omvårdnaden kan ges. All information som är viktig för personens vård 

ska dokumenteras i personens journal. Om personen själv inte kan ge information så måste 

sjuksköterskan förlita sig på närstående och sin egen bedömning och då behöver 

sjuksköterskan med stor respekt och ödmjukhet hjälpa personen på det sätt hen tror personen 

själv skulle ha valt (Florin, 2014). När det gäller barn är föräldrarna en viktig del i kunskapen 

och vägledningen kring sina barn (Edwinson Månsson & Enskär, 2014b). När all data är 

insamlad ska en omvårdnadsplan upprättas vilket innebär att sjuksköterskan identifiera 

personens omvårdnadsbehov, problem och egna resurser som analyseras till en 

omvårdnadsdiagnos sedan skapas mål alternativt förväntade resultat och åtgärder för att nå dit 

(Florin, 2014; Isgren et al., 2002). Målen kan sättas utifrån SMART-kriterierna där målen ska 

vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. Omvårdnadsåtgärderna bör 

vara tydliga och utifrån person och situation så finns det olika typer av åtgärder att ta till som 

till exempel att informera och undervisa, anpassa miljön och stödja (Florin, 2014). Här 

behöver också föräldrarna ta del av den kunskap som finns för att få vägledning i att stödja 

och vårda sitt barn på bästa sätt (Edwinson Månsson & Enskär, 2014b). Det är också viktigt 

att barnen får åldersanpassad information (Hallström, 2015a). Efter åtgärden är det viktigt att 

utvärdera omvårdnaden för att säkerställa kvaliteten, om det är det bästa för patienten och vad 

som är mest effektivt (Florin, 2014). Här kan barnet och föräldrarna bjudas in för att delta i 

utvärderingen. Vården kan granskas både från vårdens perspektiv och utgå från barnet 

(Hallström, 2015b). 

 

1.5 Förklaring och definition av begreppet omvårdnadsprocedurer 

Coyne & Scott (2014) benämner sjuksköterskans procedurer för omvårdnadsprocedurer. I 

omvårdnadsprocedurer ingår procedurer som venprovtagning, insättning av perifer venkateter 

(pvk), sondinsättning, kateterinsättning, läkemedelsadministration, administrering av 

injektioner och såromläggningar.  
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1.6 Fasthållning vid genomförandet av nödvändiga omvårdnadsprocedurer 

Fasthållning av barn är vanligt och används för att lyckas med omvårdnadsprocedurer inom 

sjukvården (Coyne & Scott, 2014). Coyne och Scott (2014) beskriver att det på engelska 

används flera uttryck för fasthållning, bland annat restraint, holding still, therapeutic holding, 

supportive holding. Oxford Dictionaries (2017) beskriver restraint som en åtgärd för att hålla 

någon eller något under kontroll eller att begränsa och förhindra rörelsefrihet och personlig 

frihet. Royal College of Nursing (RCN, 2010) använder begreppen restrictive physical 

intervention och therapeutic holding. Skillnaden mellan de här begreppen beskrivs som 

graden av kraft som krävs och den avsedda konsekvensen. Therapeutic holding handlar mer 

om att hålla stödjande och kräver också att barnet samtycker till fasthållningen (RCN, 2010; 

Coyne & Scott, 2014). Darby & Cardwell (2011) skriver att de fyra etiska principerna 

(autonomiprincipen, lidandeprincipen, godhetsprincipen och rättviseprincipen) speciellt 

godhetspricipen, måste vägleda sjuksköterskorna i beslutet att hålla fast barnet.  

 

1.7 Problemformulering  

Fasthållning av barn är vanligt förekommande inom sjukvården (Coyne & Scott, 2014).  Den 

forskning som finns på området visar till största del barnets reaktioner på fasthållning och 

deras rädsla. Det finns få studier som visar hur sjuksköterskorna upplever fasthållning och 

deras erfarenheter kring fasthållning. Det är av stor vikt att veta hur sjuksköterskorna 

uppfattar fasthållning av barn för att kunna främja deras arbetssituation och för att ge barnen 

en god och säker vård.  

 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid utförandet av 

omvårdnadsprocedurer.  

 

3. Metod 

3.1 Design 

En deskriptiv intervjustudie genomfördes som sedan analyserades med manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats. (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Manifest innehållsanalys innebär att analysen består av det textnära och 

uppenbara innehållet i intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 

 

3.2 Urval och deltagare 

Ett ändamålsenligt urval användes där deltagare som ansågs kunna bidra med mest 

information till studien valdes ut (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna regelbundet träffade barn som patienter, därför kontaktades en barnklinik i 

Mellansverige. Enhetschefen gav sitt samtycke till att studien utfördes på avdelningen. För att 
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få en spridning på antal år sjuksköterskorna arbetat med barn tillfrågades enhetschefen på 

avdelningen om hjälp med att föreslå deltagare till studien. Spridningen var av intresse för att 

få en så bred bild som möjligt. Enhetschefen tillfrågade två deltagare på plats och de övriga 

fyra tillfrågades via mail. Tid och plats bokades sedan in via mail. Sex intervjuer bokades in 

och alla intervjuerna fullföljdes.  

 

Av de sjuksköterskor som deltog var det fem kvinnor och en man. Medelåldern på deltagarna 

var 34,3 år. Deltagarna hade arbetat som sjuksköterskor mellan 4 månader och 27 år och med 

barn hade de arbetat från 4 månader till 17 år.  

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under november 2017, med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

(Kristensson, 2014). En intervjuguide (se bilaga 1) utarbetades och frågorna bollades 

tillsammans med en medstudent. Den första intervjun som utfördes av författaren var en 

pilotintervju som spelades in och transkriberades för att utvärdera intervjuguiden, vilken 

behölls i sin helhet. Författaren valde sedan att inkludera pilotintervjun i studien då den gav 

rikliga och informativa svar som svarade väl mot syftet. Intervjuerna hölls på 

sjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid på en ostörd plats. Intervjuerna varade mellan 8 

och 16 minuter.  

 

3.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren och lästes igenom flertalet gånger för att 

få en känsla för helheten av materialet. Det transkriberade materialet analyserades därefter 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. En induktiv ansats användes (Kristensson, 2014). 

Utifrån studiens syfte togs meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades, vilket 

innebär att texten kortades ner men utan att innebörden ändrades. De kondenserade texterna 

abstraherades till koder som kort beskrev innebörden i de meningsbärande enheterna. Dessa 

klipptes sedan ut och sorterades in i underkategorier som sedan bildade kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Underkategorierna 

och kategorierna har noggrant övervägts. Se tabell 1 för ett exempel på analysförfarandet.  

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”…å många blir 

lugna i och med att 

man berättar att vi 

kommer hålla lite i 

armen öhhm å du 

har emla-plåster så 

det kommer inte 

kännas. Å, å vissa 

köper det å  liksom 

Många blir lugna 

om man berättar 

att man kommer 

hålla lite och att 

man har fått emla-

plåster så det inte 

kommer kännas.  

Blir lugna av 

information 

Förberedelse Omvårdnadsprocessen 
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blir lugna av att vi, 

att vi berättar det.” 

”… och där 

föräldrarna inte 

heller är med på 

det trots att det är 

en akutsituation 

där dom tycker det 

är jobbigt öhh å 

inte, å inte vill se 

att man var 

tvungen att hålla 

fast barnet, då 

känns det ju extra 

jobbigt också.” 

När föräldrarna 

inte är med på 

fasthållningen 

trots att det är en 

akutsituation 

känns det extra 

jobbigt.  

Jobbigt när 

föräldrarna inte är 

med på 

fasthållningen 

Föräldrarnas roll  Omvårdnadsprocessen 

Öh i början tyckte 

jag att det var lite 

jobbigt men jag 

har alltid liksom i 

bakhuvet att jag 

gör det av en bra 

anledning för att 

jag behöver hjälpa 

det här barnet och 

barn är oftast så att 

dom vet inte, dom 

förstår inte riktigt 

varför vi gör det i 

dom allra flesta 

fallen beroende på 

ålder, hur mycket 

liksom, öh hur 

mycket dom 

förstår såklart. 

I början tyckte jag 

det var lite jobbigt 

men jag har alltid i 

bakhuvudet att jag 

gör det för att 

hjälpa barnet och i 

de flesta fallen, 

beroende på 

åldern, så förstår 

dom inte riktigt 

varför vi gör det. 

Gör det för att 

hjälpa barnen 

Sjuksköterskans 

upplevelse 

Upplevelsen av 

fasthållning 

Öhh det tror jag 

skulle va barnen 

till gagn att 

personalen håller 

ungefär samma 

riktlinje för hur hur 

det ska gå till och 

vad som är ok å så 

det kan va väldigt 

olika beroende på 

vem det är som är i 

rummet med 

barnet, så det är ett 

viktigt område… 

Det skulle vara till 

gagn för barnen 

om vi håller 

ungefär samma 

riktlinje, det kan 

skilja mycket 

beroende på 

personal, så det är 

ett viktigt område. 

Viktigt område då 

det skiljer mycket 

mellan personal 

Utbildning och 

riktlinjer 

Upplevelsen av 

fasthållning 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Intervjuerna i den här studien handlade om hur sjuksköterskorna upplevde fasthållning av 

barn. Det skulle kunna väcka känslor av skam och skuld hos sjuksköterskorna men under 

intervjuerna har det hållits en neutral ton i samtal och intervjufrågor och respekt för den 

personliga integriteten (Polit och Beck, 2012).  
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Muntligt godkännande för att genomföra studien hämtades av enhetschefen på avdelningen 

där intervjuerna utfördes efter att muntlig och skriftlig information givits. Informerat 

samtycke gavs även från deltagarna i studien. Sjuksköterskorna upplystes om konfidentialitet 

i enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Deltagarna informerades också om att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Vidare 

informerades de om att intervjuerna spelades in och att materialet förvarades säkert och att de 

avidentifierades. Intervjuerna spelades in med bandspelare och mobiltelefon. Allt material och 

information behandlades konfidentiellt och materialet kodades så att det inte gick att tyda 

vilka deltagarna var. Efter studien förstördes materialet och inspelningarna raderades. Hänsyn 

togs till att nyttan med studien skulle överväga skada och olust (Kristensson, 2014). Studiens 

resultat återkopplades till barnkliniken efter avslutad studie.   

 

Författaren har arbetat med barn inom sjukvården och har på så sätt och genom att ha tagit del 

av tidigare forskning, en viss förförståelse för ämnet. Författaren har strävat efter att vara 

medveten om sin förförståelse.  

 

4. Resultat 
Analysen resulterade i två kategorier och åtta underkategorier, se tabell 2. Sjuksköterskorna 

beskrev situationer där fasthållning ansågs vara nödvändig, hur förberedelserna såg ut, olika 

distraktionsmetoder, utförandet av fasthållningen samt föräldrarnas roll. De berättade också 

om hur de själva och barnen upplevde fasthållningen och om avsaknaden av riktlinjer och 

utbildning.  

 

Tabell 2. Översikt av underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 

Situationer där fasthållning kan vara nödvändig  

 

Förberedelse inför omvårdnadsprocedurer där fasthållning 

kan förkomma 

 

Distraktionsmetoder för att undvika fasthållning 

 

Utförandet av fasthållning vid omvårdnadsprocedur 

 

Föräldrarnas roll vid omvårdnadsprocedurer där 

fasthållning kan förekomma 

Sjuksköterskans arbete vid omvårdnadsprocedurer där 

fasthållning kan förekomma 

Sjuksköterskans upplevelse av fasthållning av barn 

 

Sjuksköterskans upplevelse av stöd i form av utbildning 

och riktlinjer kring fasthållning av barn  

 

Barnets rädsla vid fasthållning under 

omvårdnadsprocedurer 

Upplevelsen av fasthållning av barn 

 

4.1 Sjuksköterskans arbete vid omvårdnadsprocedurer där fasthållning 

kan förekomma 

Sjuksköterskorna berättade att fasthållning användes som en del i ett större sammanhang 

kring en omvårdnadsprocedur. Det började inte vid själva sticket, sondsättningen eller någon 
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annan procedur utan det började redan innan med förberedelser för både sjuksköterska, barn 

och föräldrar. Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetade runt hela omvårdnadsproceduren och 

när och på vilket sätt fasthållning användes.  

 

4.1.1 Situationer där fasthållning kan vara nödvändig 

Enligt sjuksköterskorna användes fasthållning oftast vid stick, när till exempel venprover 

skulle tas eller en infart (pvk) skulle sättas men även vid andra omvårdnadsprocedurer som 

sjuksköterskorna utförde såsom sondinsättning eller administration av läkemedel. Men alla 

sjuksköterskor nämnde att det var vanligast just vid olika typer av stick. De flesta barnen 

behövde en pvk inför till exempel en operation eller att det skulle få intravenös antibiotika och 

så vidare. De flesta sjuksköterskorna var överens om att fasthållning kunde vara nödvändig 

utifrån att olika omvårdnadsprocedurer behövde utföras och att det var viktigt att barnet var 

stilla. Här var inte alla sjuksköterskorna överens utan det framkom även tankar om att 

fasthållning oftast inte krävdes i icke-akuta situationer och att det var väldigt olika bland 

sjuksköterskorna när beslutet att hålla fast togs. Fasthållningen motiverades av 

sjuksköterskorna utifrån att omvårdnadsproceduren var nödvändig för att barnet skulle få rätt 

diagnos och behandling och på så sätt undvika ett större lidande. Det var de enda fördelarna 

med fasthållning som framkom i studien, annars fanns bara nackdelar såsom att barnet blev 

rädd och att det fick negativa konsekvenser i efterhand.  

 

”Vi håller ju för att dom måste ha infarten för att ha antibiotika eller liknande för att… 

annars blir dom mer sjuka å det leder till ett större lidande och ännu mer 

undersökningar än att… göra det från början.” (intervju 1) 

 

En nackdel med fasthållning enligt någon sjuksköterska var att det blev mer press på 

sjuksköterskan att omvårdnadsproceduren skulle gå väl vid första försöket så att det inte 

behövdes upprepas och det var omständigheter som inte var så lätta att arbeta under.  

 

4.1.2 Förberedelse inför omvårdnadsprocedurer där fasthållning kan förekomma  

På avdelningen där intervjuerna ägde rum, berättade sjuksköterskorna att det hade påbörjats 

ett arbete kring procedursmärta. Där pratades det om en planeringsfas och en utförandefas 

kring olika procedurer och att det var viktigt att tänka på distraktionsmetoder och att 

åldersanpassa. I intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att ta sig tid 

att planera omvårdnadsproceduren innan. Någon sjuksköterska pratade om att konsekvensen 

av att vara dåligt förberedd kan bli att både barnen och föräldrarna upplevde det som olustigt 

och att de blev misstänksamma och ifrågasättande. Oftast fanns det, enligt sjuksköterskorna, 

tid att planera och förbereda om det inte var en akutsituation. Vid en akutsituation berättade 

sjuksköterskorna att det kanske inte fanns så stora val utan det var då bara att utföra 

omvårdnadsproceduren under de omständigheter som var och då behövdes det oftast i större 

utsträckning att barnet hölls fast, även lite större barn.  

 

Alla sjuksköterskorna pratade om vikten av att förbereda barnet innan omvårdnadsproceduren 

där information var en stor del i förberedelsen.  
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”…man får inte glömma att öh bara för att dom är barn så ska man liksom inte berätta. 

Det kan lätt glömmas, att man liksom ger information till föräldrarna men inte till 

barnet.” (intervju 3) 

 

Vidare berättar sjuksköterskorna att informationen var viktig för alla åldrar, även mycket små 

barn förstod till viss del muntlig information, det gäller då att hela tiden åldersanpassa all typ 

av förberedelse. Det var också viktigt att fortsätta informera om vad som görs under hela 

processen. Genom att informera barnet skapades ett samarbete mellan barnet och 

sjuksköterskan där barnet blev delaktigt i omvårdnadsproceduren. Flera av sjuksköterskorna 

berättade att om omvårdnadsproceduren skulle gå så bra som möjligt så var det viktigt att 

skapa någon form av trygghet i situationen. Ett sätt att skapa en känsla av trygghet var att 

inför smärtsamma procedurer använda lokalbedövning såsom Emla-plåster. När barnet visste 

att det ”magiska” plåstret gör så att det inte gör lika ont blev de mer lugna. Sjuksköterskorna 

berättade också att för att barnet skulle förstå vad som skulle hända kunde även andra typer av 

förberedelse användas såsom bilderblock eller filmer som visade proceduren. Barnet kunde 

också få träna på att till exempel sätta en infart på låtsas på ett gosedjur eller en förälder för att 

på så sätt leka fram en förståelse för proceduren. Om det var ett barn som var väldigt rädd och 

att det på förhand gick att veta att proceduren skulle bli svår att utföra så kunde barnet få 

lugnande alternativt sövas, men det var enligt någon sjuksköterska en avvägning då det kunde 

slå över och bli ännu värre nästa gång proceduren ska utföras. Alla andra sätt med information 

och olika typer av distraktion skulle då ha provats.  

 

4.1.3 Distraktionsmetoder för att undvika fasthållning 

Sjuksköterskorna berättade att det fanns många sätt att distrahera barnen på och även här var 

det viktigt att åldersanpassa. Spädbarn som var mätta, utvilade och nöjda var lättare att 

distrahera och de viktigaste distraktionsmetoderna var hudkontakt med föräldrarna och att de 

gav en sockerlösning, de kunde också suga på napp eller föräldrarnas fingrar enligt 

sjuksköterskorna. 

 

”Jaa, med leksaker å kanske historier eller att mamma och pappa pratar med dom eller 

kollar på film, läser en bok, spelar ett spel på mobilen eller ipaden kanske.” (intervju 4) 

 

Sjuksköterskorna berättade att för lite större barn användes ofta såpbubblor, filmer eller spel 

på tv, läsplatta/ipads eller mobil och olika leksaker. Vidare var föräldrarna också viktiga när 

det gällde att distrahera barnen. Ännu äldre barn kunde enligt sjuksköterskorna oftast klara av 

omvårdnadsprocedurer utan att hållas fast genom att de tittade på film eller lyssnade på musik 

i hörlurar, men det fungerade även som distraktion när de måste hållas.  

 

4.1.4 Utförandet av fasthållning vid omvårdnadsprocedurer 

 Hur lätt eller hårt de behövde hålla berodde enligt sjuksköterskorna helt på barnet och de 

förutsättningar som fanns. Det var viktigt berättade sjuksköterskorna att inte hålla fast mer än 

vad som krävdes. Ett barn som var lugnt och med på vad som skulle ske kanske bara behövde 

hållas lätt för att inte glömma bort att hålla still eller rycka till i exempelvis armen vid stick. 

Sjuksköterskorna sa att i bästa fall behövde barnet inte hållas alls utan det räckte med 

närheten till föräldrarna och den distraktion som användes. Fasthållningen kunde sedan 
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variera i olika grader till att fler personal plus föräldrar var med och höll, fler kroppsdelar 

hölls fast och fasthållningen var hårdare, stadigare och mer bestämd utan att man skadade 

eller gjorde illa barnet. Barnet reagerade oftast mer på själva fasthållningen än 

omvårdnadsproceduren så sjuksköterskorna ansåg att fasthållningen inte får ske onödigt länge 

och bara när det verkligen behövdes. Flera sjuksköterskor ansåg också att det var viktigt att 

hålla ordentligt på en gång så omvårdnadsproceduren inte behövde göras om flera gånger för 

att den misslyckats på grund av att det hölls för dåligt första gången.  

 

”Det är väldigt viktigt att man öhh håller i på ett riktigt sätt också för man så man ska 

exempelvis kunna sätta en infart, för håller man inte i ordentligt man ska ju hålla i, 

man ska ju inte hålla i så det gör ont men man måste hålla i ordentligt så för annars är 

det stor risk att man får göra det många gånger så att säga. För man är inte snäll mot 

barnet föräldrarna om man inte håller i ordentligt för att då blir det ju ännu jobbigare 

å man måste försöka flera gånger.” (intervju 2)  

 

Sjuksköterskorna berättade att i vissa fall när barnet var akut sjukt eller med barn som hela 

tiden förhalade omvårdnadsproceduren så krävdes det tillslut att det ändå utfördes, då kunde 

sjuksköterskan behöva förklara att läget var som det var och att omvårdnadsproceduren måste 

utföras. Sjuksköterskorna var eniga om att det gick att försöka till en viss gräns. Hade 

omvårdnadsproceduren utförts flera gånger utan att det gått så var det viktigt att kunna 

avbryta och prova ett annat sätt till exempel att ge barnet lugnande läkemedel eller att barnet 

sövdes. Skulle barnet ändå sövas inför en operation så kunde barnet, enligt sjuksköterskorna, 

till exempel få infarten när barnet sövts. 

 

”…det finns ju en viss gräns också, det får ju inte bli våld i det hela utan det ska va ett 

fasthållande som vi kan stå för, att vi håller fast barnet men vi våldför oss inte på 

barnet” (intervju 6)  

 

”…det är klart att det går ju till en viss gräns är det ett väldigt stort barn så så så 

kanske man får avsluta och skjuta på det och då kanske göra det i lustgas exempelvis 

eller i samband med nån större undersökning när barnet ändå är sövt.” (intervju 2) 

 

Efter fasthållningen, berättade sjuksköterskorna, var det viktigt att barnet, speciellt ett 

spädbarn, snabbt fick känna närheten och tryggheten hos föräldrarna igen. Om det var ett 

äldre barn kunde det vara viktigt att barnet fick tid att prata om sin upplevelse av 

fasthållningen efter omvårdnadsproceduren.  

 

4.1.5 Föräldrarnas roll vid omvårdnadsprocedurer där fasthållning kan förekomma 

I alla intervjuerna framkom vikten av att ha med föräldrarna i det som skulle göras. 

Föräldrarna behövde, enligt sjuksköterskorna, vara införstådda med vad som skulle göras och 

varför det skulle göras, på så sätt kunde de vara ett bra stöd för sina barn och skapa trygghet. 

Kände barnet att föräldrarna var med på det hela och att föräldrarna ansåg att det var för 

barnets bästa så hade barnet lättare att acceptera omvårdnadsproceduren. Vidare berättade 

sjuksköterskorna att om föräldrarna däremot var stressade, gav upp, var upprörda över 
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fasthållningen eller motarbetade sjuksköterskan på något sätt så blev omvårdnadsproceduren 

mycket svårare för alla parter. Extra jobbigt kunde det vara i akutsituationer där föräldrarna 

inte var med på det hela.   

 

”Men det, ja det har hänt att det har varit riktigt riktigt jobbigt! Men det har också vart 

för att föräldrarna har gett upp för att föräldrarna inte vill för att om om föräldrarna 

är vid gott mod å säger jo men nu kör vi då då är vi oftast som vårdpersonal också 

liksom öhh öh ja då då gör vi det tillsammans, det blir liksom teamwork allihopa med 

familjen. Men om familjen ger upp då då har det liksom då smittar det av sig till barnet 

å då har vi inte så mycket att gå på heller.” (Intervju 3) 

 

4.2 Upplevelsen av fasthållning av barn 

4.2.1 Sjuksköterskans upplevelse av fasthållning av barn 

Alla sjuksköterskorna hade någon gång varit med om situationer som varit jobbiga, det hade 

ofta handlat om fall där barnen varit ganska stora och varit rädda eller haft panik. De barnen 

hade det av olika anledningar inte gått att förbereda och förklara på ett bra sätt för och av 

olika anledningar hade inte sederande läkemedel använts. Sjuksköterskorna uttryckte att det 

var blandade känslor och att de kände empati för barnen.  

 

”Ja, det är ju ingen öh trevlig känsla egentligen utan det man, jag kan känna ganska 

mycket empati för barnet å förstå att det här måste kännas hemskt…” (intervju 5) 

 

Ett par sjuksköterskor hade också erfarenhet av situationer som de ansåg hade gått för långt, 

situationer som blivit kränkande för barnet och där försöken borde ha avbrutits för att prova 

andra metoder. De svåra situationerna uppstod, enligt sjuksköterskorna, ofta när barnet inte 

var så påverkat av sin sjukdom utan var ganska piggt, för om barnet var mer allmänpåverkat 

hade det inte orken på samma sätt att protestera.  

 

Även om det kunde kännas jobbigt ibland tänkte sjuksköterskorna att de gjorde det av en god 

anledning för att hjälpa barnet. Omvårdnadsproceduren behövde utföras så att barnet fick den 

hjälp den behövde, sjuksköterskorna höll barnet för att de var tvungna och inte för att de ville.  

 

”…å då alltså då tänker jag liksom att vi får göra det för att den ska må bra, …alltså 

för att barnet ska må bra. Å då, det kan kännas jobbigt ibland öhh men jag har nog lärt 

mig att liksom försöka stänga av och bara göra det så fort som möjligt å liksom göra 

det smärtfritt…” (intervju 3) 

Sjuksköterskorna ansåg att det var lättare att hålla riktigt små barn upp till två år. De kunde 

sjuksköterskorna inte diskutera med och förklara för på samma sätt som lite äldre barn. Det 

kändes inte lika svårt att hålla dem på ett bra sätt och de satt i föräldrarnas famn och fick 

trygghet där. De små barnen var oftast ganska förlåtande och det gick snabbt över. De äldre 

barnen som inte tagit till sig informationen och där läget var akut var svårare ansåg 
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sjuksköterskorna. De äldre barnen var också svårare att hålla och det påverkade 

sjuksköterskorna mer än att hålla ett litet barn.  

 

Flera sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt för dem att återfå något slags förtroende från 

barnet efteråt, speciellt i situationer där de skulle ha en längre kontakt med barnet. Oftast 

ansåg sjuksköterskorna att det gick ganska bra efteråt och att barnet glömde snabbt, speciellt 

efter att ha fått välja en liten leksak i den hemliga lådan som fanns på avdelningen.  

 

Ett par sjuksköterskor uttryckte att de i svåra situationer kunde få fungera som barnets 

advokater gentemot andra personalgrupper. Sjuksköterskorna lärde oftast känna barnet på 

avdelningen bättre än läkare eller annan personal som till exempel narkosen och de kunde då 

uppleva att de ibland var tvungna att försöka avstyra vissa prover eller procedurer för att 

barnet inte klarade av det. Sjuksköterskorna fick då säga ifrån att nu behövde de prova något 

annat istället för att situationen var ohållbar. Det upplevdes som jobbigt och tungt för 

sjuksköterskorna när det var personal som inte förstod, till exempel bland personal som inte 

var vana att arbeta med barn.  

 

4.2.2 Sjuksköterskans upplevelse i form av utbildning och riktlinjer 

 kring fasthållning av barn 

Sjuksköterskorna berättade att de inte fick någon utbildning i att hålla fast barn på ett säkert 

sätt och avdelningen hade heller inga riktlinjer när det gäller fasthållning. När nya 

sjuksköterskor kom till avdelningen fick de lära sig av erfaren personal genom att vara med 

och titta och bli instruerade hur de skulle hålla barnet.  

 

”Nämen det lär man väl från erfaren personal till till ny personal lite så tror jag, ja att 

dom är med och tittar å liksom ser hur man gör att det inte är så farligt.” (intervju 2) 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att när det gällde riktlinjer kunde det förbättras, att det var viktigt 

med ett ökat samtal kring fasthållning då det skiljde sig mycket mellan personalen. Att lära 

sig genom den mer erfarna personalen kunde vara svårt beroende på vem som lärde ut, ansåg 

de.  

 

4.2.3 Barns rädsla vid fasthållning under omvårdnadsprocedurer 

Sjuksköterskorna var överens om att många barn reagerade mer på fasthållningen än själva 

omvårdnadsproceduren och de blev ledsna och rädda av fasthållningen. I fall där 

fasthållningen kunde upplevas som ett övergrepp, en kränkning, krävdes det mycket 

efterarbete för att bearbeta det barnet varit med om. Sjuksköterskorna ansåg att om barnet inte 

fick bearbeta händelsen var risken stor att det bar med sig dessa dåliga erfarenheter gentemot 

vården för en lång tid och att nästa tillfälle kunde bli ännu svårare, speciellt om barnet var lite 

större och kunde minnas vad som hänt. Det var viktigt att barnet också fick uttrycka sina 

känslor efter det de varit med om, som till exempel ilska och rädsla. 

 



 

16 
 

”Nackdelen är ju att dom kan bli ganska rädda, å i värsta fall är dom… rädda för en 

lång tid efteråt.” (intervju 4) 

 

Sjuksköterskorna berättade att det fanns pedagoger och kuratorer knutna till avdelningen som 

kunde hjälpa barnet att bearbeta sin rädsla inför olika procedurer.  

 

När svårt sjuka barn var väldigt rädda för exempelvis stick och behöva utsättas för detta ofta 

ansåg sjuksköterskorna att det vara bra att överväga alternativ som att sätta en central infart. 

Många svårt sjuka barn med till exempel leukemi hade en port inopererad under huden men 

där krävdes det också att barnet var helt stilla när en ny nål skulle sättas.  

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att de flesta barn som var med om att bli fasthållna vid 

omvårdnadsprocedurer trots allt hade en bra upplevelse som helhet av vården och när de gick 

hem från sjukhuset var de glada och positiva. Det gjordes många bra saker för barnen som 

fick dem glada och redan direkt när barnet släppts efter omvårdnadsproceduren och barnet 

fick välja en leksak så släppte rädslan för fasthållningen och omvårdnadsproceduren.  

 

4.2.4 Resultatsammanfattning 

Fasthållning användes vid olika situationer där en omvårdnadsprocedur var nödvändig att 

utföra. Fasthållningen kunde variera i grad beroende på hur väl barnet medverkade vid 

omvårdnadsproceduren. Riktigt små barn behövde oftast hållas men det upplevdes inte så 

problematiskt av sjuksköterskorna då barnet var så litet så det var svårt för barnet att förstå 

varför och hur omvårdnadsproceduren skulle utföras. När barnen var äldre och inte ville 

medverka i omvårdnadsproceduren kunde det uppstå situationer där barnen behövde hållas 

mot sin vilja. Sjuksköterskorna hade varit med om sådana upplevelser som de ansåg var 

riktigt jobbiga.  

 

Sjuksköterskorna utförde ett arbete där förberedelser, distraktion, föräldrarnas roll och barnets 

upplevelse efter omvårdnadsproceduren kunde ses som en process. I förberedelserna inför en 

omvårdnadsprocedur var informationen en viktig del, både till barn och deras föräldrar. 

Sjuksköterskorna använde sig av flera olika distraktionsmetoder för att undvika fasthållning. 

Distraktionsmetoderna var anpassade utifrån barnets ålder, mognad och intressen. Barnens 

föräldrar var en viktig del för att omvårdnadsproceduren skulle gå väl.  

 

När nya sjuksköterskor började på avdelningen fick de lära sig om fasthållning av mer erfarna 

sjuksköterskor. Det fanns inga riktlinjer om fasthållning på avdelningen. Sjuksköterskorna 

uttryckte att det var viktigt med ett ökat samtal kring fasthållning, riktlinjer och utbildning.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Deskriptiv intervjustudie valdes utifrån att syftet handlade om att ta del av sjuksköterskornas 

egna berättelser om fasthållning av barn. Efter en sökning på ämnet i flera databaser visade 

det sig att det fanns bristfällig forskning på just sjuksköterskornas erfarenhet. De flesta studier 

som berörde fasthållning av barn hade ett barn eller föräldrafokus. I den här studien är 

sjuksköterskornas erfarenhet i fokus. Då barnens och föräldrarnas erfarenheter påverkar 

sjuksköterskans upplevelse och arbete kring omvårdnadsproceduren och fasthållning finns det 

också beskrivet i studien. 

 

Då målet var att få en stor spridning på antalet år sjuksköterskorna arbetat med barn användes 

ett ändamålsenligt urval där enhetschefen tillfrågades om hjälp att hitta lämpliga 

studiedeltagare (Polit & Beck, 2012). En svaghet med den här urvalsstrategin var att 

enhetschefen kunde ha styrt urvalet så att deltagare med en viss åsikt valdes ut. Dock valdes 

sjuksköterskor med en stor spridning i antalet år de arbetat med barn ut för att få en så bred 

bild som möjligt. Det fanns också en bra spridning på ålder och en manlig sjuksköterska 

deltog trots att andelen manliga sjuksköterskor på avdelningen var underrepresenterade. 

Studieresultatet visade också på att olika åsikter framkom vilket enligt Kristensson (2014) 

ökar tillförlitligheten. Det hade varit intressant att se om det fanns större skillnad mellan hur 

manliga och kvinnliga sjuksköterskors erfarenhet såg ut men då det fanns så få manliga 

sjuksköterskor på avdelningen så fanns det inte möjlighet att undersöka den aspekten.  

 

En pilotintervju med en sjuksköterska hölls för att se hur frågorna i frågeguiden fungerade. 

Frågorna och svaren svarade väl mot syftet och frågeguiden ändrades inte något, därför valde 

författaren att inkludera intervjun i studien. Sammanlagt bokades sex intervjuer in och alla 

intervjuerna fullföljdes. Det fanns inte utrymme att inom den givna tidsramen utföra fler 

intervjuer vilket kan ses som en svaghet i studien. Hade fler intervjuer utförts hade med större 

säkerhet datamättnad uppnåtts. Det som ändå styrker studien var att materialet var djupt och 

innehållsrikt (Kristensson, 2014). Författaren valde att utföra en intervjustudie då syftet var ett 

beskriva sjuksköterskornas erfarenheter. För att få fler deltagare och på så sätt uppnå 

datamättnad hade en enkätstudie kunnat utföras. Författaren ansåg att en intervjustudie var väl 

motiverad för att få så rikliga svar som möjligt. 

 

Det var första gången författaren utförde en kvalitativ intervjustudie vilket kan ses som en 

brist då information kunde gått förlorad på grund av författarens bristande erfarenhet att ställa 

följdfrågor och fördjupa svaren. Det kan vara en orsak till att intervjuerna i studien blev korta. 

Intervjuerna kan ändå ses som tillförlitliga då de ger rika och informativa svar och ett stort 

material att bearbeta.  

 

En intervjuguide upprättades för att säkerställa att alla deltagarna fick samma frågor och att 

hjälpa författaren att hålla fokus på ämnet, vilket kan anses öka giltigheten för studien. 

Semistrukturerade frågor användes för att sjuksköterskorna skulle få möjlighet att tala fritt 

utifrån ämnet, med den här strukturen kunde också författaren ställa följdfrågor (Kristensson, 
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2014). Författarens förförståelse för ämnet kan ha färgat frågorna i intervjuguiden men hänsyn 

har tagits till det och frågorna har lästs av medstudenter som inte haft någon förförståelse i 

ämnet.  

 

Författaren har strävat efter att vara medveten om sin förförståelse och att det även kunde ha 

påverkat deltagarna i studien. Det upplevdes dock som att studiedeltagarna kunde prata 

obehindrat om ämnet och att förförståelsen gjorde det lättare för sjuksköterskorna att dela med 

sig av sina erfarenheter i och med att författaren kunde sätta sig in i de olika situationerna 

sjuksköterskorna berättade om.  

 

Materialet som samlats in har förvarats inlåst när det inte använts. Inspelningarna på 

författarens mobiltelefon har varit låsta för obehöriga så ingen har kommit åt materialet. Efter 

studien har all data raderats. På det här sättet har ingen obehörig kommit åt information om 

deltagare. 

 

För att analysera materialet användes manifest innehållsanalys av Graneheim & Lundman 

(2004; 2012) för att analysera det som ordagrant framkom i intervjuerna. Manifest 

innehållsanalys används då intervjuerna inte är så djupa. Vid en djupare tolkning av material 

för att se om underliggande budskap och eventuella teman framkommer används latenta 

innehållsanalys. En induktiv ansats användes vilket innebär att en förutsättningslös analys 

gjordes som utgick från delarna i arbetet till helheten (Kristensson, 2014). En svaghet i 

analysen var att författaren utförde studien själv och inte hade någon att diskutera valet av 

underkategorier och kategorier.  

 

Viktiga begrepp för att styrka trovärdigheten för kvalitativa studier är förutom tillförlitlighet 

också överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014). Kvalitativa studier kan 

inte generaliseras på samma sätt som kvantitativa studier däremot kan en 

rimlighetsbedömning göras. Då resultatet svarar väl mot den tidigare forskning som finns 

anser författaren att det är rimligt att anta att resultatet är överförbart till liknande kontext. Det 

varierande urvalet stärker överförbarheten, däremot minskar överförbarheten av att studien 

endast utfördes på en avdelning. För att stärka verifierbarheten har alla intervjuer skrivits ut 

ordagrant och citat har använts i resultatdelen för att visa att materialet är väl representerat i 

resultatet (Kristensson, 2014).  

 

5.2 Resultatdiskussion  

I studien framkommer vikten av förberedelse, information och olika distraktionsmetoder, det 

kan vara till nytta att få in det under omvårdnadsåtgärder och sedan sätta upp mål för 

omvårdnadsproceduren. Efteråt är det enligt Florin (2014) viktigt att utvärdera och 

dokumentera allt för att på så sätt veta till nästa gång vad som fungerade eller inte fungerade. 

Omvårdnadsprocessen är en modell för att lösa problem på ett systematiskt sätt och som 

används för att planera och genomföra omvårdnaden (Florin, 2014). Modellen används för att 

anpassa och individualisera omvårdnaden så att den blir personcentrerad, på så sätt hamnar 

barnet i centrum så att omvårdnaden skräddarsys för just det barnet. I barnets 
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bakgrundsinformation har barnet själv och föräldrarna möjlighet att berätta om barnets 

tidigare erfarenheter av vården och på så sätt kan sjuksköterskan anpassa valet av information, 

förberedelser och distraktion. Föreligger det rädsla hos barnet redan innan 

omvårdnadsproceduren kan barnet vara hjälpt av att en omvårdnadsplan sätts upp där behov, 

problem och egna resurser analyseras till en omvårdnadsdiagnos.  

 

 I studien framkom det att de som hade arbetat längre med barnsjukvård arbetade mer för att 

minimera fasthållningen. Enligt Bray, Snodin & Carter (2015) är det ofta de äldre mer erfarna 

sjuksköterskorna som håller fast och de nyare sjuksköterskorna som försöker undvika 

fasthållning, vilket kan bero på att sjuksköterskorna blir vana vid barnets upprördhet och att 

det blir accepterat och förväntat. Sjuksköterskorna i studien upplevde att de kunde känna 

empati för barnen men för att klara av att ändå utföra omvårdnadsproceduren fick de tänka på 

att de gjorde det som var bäst för barnet och stänga ute de jobbiga känslorna. Blir 

sjuksköterskorna vana vid att barn blir upprörda och att det är accepterat så är risken att de 

blir immuna och då inte arbetar vidare på andra sätt för att undvika fasthållning (Bray et al., 

2015). Fasthållning av barn kan få konsekvenser för en lång tid framåt både för sjuksköterskor 

och barn. För personalen handlar det om den stress och skuld som kan upplevas och som kan 

vara svår att handskas med (Coyne & Scott, 2014; Darby & Cardwell, 2011) och för barnen 

kan det ge upphov till en traumatisk upplevelse som tar tid att bearbeta (Bray al al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna berättade att i vissa fall kommer det till en gräns när omvårdnadsproceduren 

måste genomföras och det är bättre att hålla barnet för att få det överstökat, det kan vara värre 

för barnet att gå och vänta på att proceduren ska utföras och rädslan kan byggas upp ännu 

mer, det bekräftas även av fler studier (Karlsson, 2015; Söderbäck, 2013) att det är vanligt att 

tänka så. Det motiveras då av att sjuksköterskorna gör det för barnet bästa (Karlsson, 2015). 

Barnet som utsätts för fasthållning kan känna ilska, rädsla, förvirring och en känslomässig 

stress (Coyne & Scott, 2014) och om barnet gör motstånd mot omvårdnadsproceduren kan det 

också skapa känslan av att ha blivit kränkt (Karlsson, 2015). När barnet hålls fast mot sin vilja 

kan det också uppleva känslor av maktlöshet, skam och att de förlorar rätten till sin kropp. 

Karlssons (2015) studie visar på att barnen inte anser fasthållning vara stödjande, att det inte 

är någon skillnad på stödjande fasthållning eller en hårdare fasthållning. För att upprätthålla 

hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården arbeta för att barnets trygghetsbehov ska vara 

uppfyllt och likaså ska respekt för barnets autonomi och integritet tillgodoses så långt det är 

möjligt i samråd med barnet (Enskär & Edwinson Månsson, 2008; HSL, SFS 1982:763; 

Patientlag, SFS 2014:821) vilket också är viktigt i personcentrarad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I den mån det går ska barnet ges valmöjligheter, där barnets 

beslut så långt det går respekteras för att uppnå en känsla av kontroll hos barnet och för att 

förbättra compliance (Sparks, Setlik & Luhman, 2007). För att uppfylla hälso- och 

sjukvårdslagen och de åtaganden sjukvården har genom barnkonventionen är det viktigt att 

arbeta vidare på frågan om fasthållning, Kanske kan en del av fasthållningen som sker idag 

arbetas bort genom att arbeta ännu mer med förberedelse, distraktion och teamwork mellan 

barnet, föräldrarna och vårdpersonalen. Enligt Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 

(2002) så tar omvårdnadsproceduren kortare tid om ett större arbete läggs på att förbereda 

barnet och att låta det vara med i diskussionen innan.  

 

I studien framkommer vikten av att föräldrarna behöver vara införstådda i vad som händer 

och varför för att kunna stödja barnet. Det kan dock vara stressande och traumatiskt för 
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föräldrarna i svåra situationer eller om föräldrarna bär med sig egna minnen från vården 

(McGrath, Forrester, Fox-Young & Huff, 2002; Ygge & Arnetz, 2004). Föräldrarna får 

information om vad som ska göras men inte alltid varför, hur det går till och vad de kan göra 

för att stödja sitt barn på bästa sätt (Ygge & Arnetz, 2004; Pearch, 2005), för att få det kanske 

föräldrarna behöver ha möjlighet att prata med ansvarig sjuksköterska på egen hand utan att 

barnet är med. Ett annat förslag är också att vid inskrivningen gå igenom en lista med rutiner, 

förväntningar på föräldrarna och deras ansvar och vilket ansvar personalen har (Ygge, 2004). 

Om det är situationer där föräldern inte klarar av att vara det stöd barnet behöver ska föräldern 

ha möjlighet att inte delta vid omvårdnadsproceduren, därför är det viktigt att föräldrarna får 

frågan om de vill delta (Ygge & Arnetz, 2004; Coyne & Scott, 2014; Pearch 2005). Det är 

också viktigt att lyssna på föräldrarna vid omvårdnadsprocedurer för de känner sitt barn och 

vet oftast vad som fungerar bäst i olika situationer, ibland behövs det då göras avsteg från de 

rutiner sjuksköterskan eller avdelningen jobbar efter (Ygge & Arnetz, 2004). När 

sjuksköterskorna utgår från en personcentrerad omvårdnad ses föräldrarna som viktiga och de 

ska få stöd i sin delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), det gör att föräldrarna kan 

uppleva en större tillfredsställelse med vården (Rocher & Robinson, 2005).  

 

Sjuksköterskorna i studien berättade att det inte fanns någon utbildning i fasthållning utan att 

de var hänvisade till att lära sig av de mer erfarna sjuksköterskorna. Det medför att de nya 

sjuksköterskorna på avdelningen får olika erfarenheter beroende på vem de får lära sig av. Det 

framkommer i intervjuerna att det är viktigt med ett utökat samtal kring fasthållning och kring 

riktlinjer vilket stöds i den forskning som finns kring riktlinjer och utbildning (RCN, 2010; 

Pearch, 2005). Utifrån aspekten att vården ska vara baserad på aktuell forskning och evidens 

så är det här en viktig synpunkt som framkom i studien. Barnsjukvården har flera lagar (HSL, 

SFS 1982:763, Patienlagen, SFS 2014:821) att förhålla sig till, och det arbetas också för att 

barnkonventionen ska bli lag då den ofta kan glömmas bort (Rädda barnen, u.å.). Forskningen 

om fasthållning visar att barnet kan komma till skada psykiskt och att det inte tas tillräcklig 

hänsyn till barnets autonomi och integritet (Coyne & Scott, 2014; Bray al al., 2015; Karlsson, 

2015). Pearch (2005) beskriver hur hon tidigare i skolans värld, i England, fått utbildning i att 

hålla fast barn på ett säkert sätt och att alla skolor där skulle ha skrivna riktlinjer för 

fasthållning. Ämnet för uppsatsen ligger i tiden då det diskuteras om fasthållning får 

förekomma inom svensk skola, speciellt i samband med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar där flera fall av fasthållning har anmälts till skolinspektionen (Cervin, 

2017, 11 maj). Det är viktigt att det finns riktlinjer för fasthållning inom barnhälsovården och 

att sjukvårdspersonal får utbildning och vägledning i fasthållning (Coyne & Scott, 2014), 

även Royal College of Nursing (2010) rekommenderar utbildning i säker och lämplig 

fasthållning. Nätverket European Association for Children in Hospital antog år 2010 en 

resolution där all fasthållning inom vården ska undvikas om det inte är en livshotande 

situation där inga andra alternativ finns (Coyne & Scott, 2014).  

 

6. Slutsats  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid 

utförandet av omvårdnadsprocedurer. I stort sett ansåg sjuksköterskorna att fasthållningen 

fungerade bra, speciellt när det gällde yngre barn. Dock hade alla någon gång upplevt 

situationer som var svåra och hade etsat sig fast hos dem. Sjuksköterskorna arbetade på ett 

sådant sätt så att de försökte minimera användandet av fasthållning men ofta användes någon 

form av fasthållning av förälder eller annan personal som höll barnet stilla. Tidigare forskning 
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visar dock på att barn påverkas negativt av fasthållning och en studie ur barnets perspektiv 

visar att även lätt fasthållning påverkar barnet. Sjuksköterskorna har många strategier kring 

förberedelse såsom distraktion vid omvårdnadsprocedurer och det finns riktlinjer kring 

utförandet av procedurerna. Däremot saknas riktlinjer kring fasthållning och utbildning i 

fasthållning för nya sjuksköterskor som får lära sig av mer erfarna sjuksköterskor på 

avdelningen som i sin tur har lärt sig av kollegor.  

 

7. Klinisk implikation och fortsatt forskning 
Tidigare forskning (Karlsson, 2015; Pearch, 2005) och den här studien visar på att barnen 

reagerar mer på själva fasthållningen än på omvårdnadsproceduren därför anser författaren att 

det är viktigt att arbeta på ett sådant sätt att användandet av fasthållning minimeras. Den här 

studien kan bidra till att medvetandegöra att riktlinjer kring fasthållning utifrån aktuell 

forskning och lagstiftning saknas och att nya sjuksköterskor i barnsjukvården får utbildning i 

fasthållning. Den kan också bidra till ett ökat samtal bland vårdpersonal om barnet autonomi 

och rättigheter och hur sjuksköterskan arbetar utifrån de etiska principerna. 

 

Liknande studier kan göras på om fasthållning på lång sikt påverkar sjuksköterskors mående. 

Det finns också få studier där barnen själva får komma till tals och beskriva upplevelsen av 

fasthållning. Det är ett ämne där forskningen bör fördjupas för att se om det ur barnens 

perspektiv finns belägg för det som beskrivs som olika grader av fasthållning, eller att all 

fasthållning är stressande och negativ för barnet. Vidare finns det få studier ur föräldrarnas 

perspektiv så det rekommenderas också att göra fler studier utifrån deras upplevelser för att 

fördjupa kunskapen. 
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Bilaga 1.  
 

Intervjuguide 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskor erfarenhet av fasthållning av barn vid utförandet av 

praktiska färdigheter.  

 

Inledningsfrågor: 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du jobbat med barn? 

 

Huvudfrågor: 

• Har du varit med om att hålla fast barn i din roll som sjuksköterska? 

 

Ja: 

• Kan du ge något exempel på situationer där det är vanligt att hålla fast barn? 

• Hur kan olika grader av fasthållning se ut? Förklara! 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med fasthållning? 

• Berätta om hur Du upplever fasthållning när barnet inte vill medverka. 

• Vad är viktigt att tänka på vid fasthållning? 

• Har ni några riktlinjer på din arbetsplats att förhålla er till angående fasthållning av 

barn? 

• Får ni någon utbildning i att hålla fast barn på ett säkert sätt? 

• Vad finns det för andra sätt att få barnet att medverka utan fasthållning? 

 

 

Nej: 

• Finns det situationer när det är befogat att hålla fast ett barn? 

• Hur tror du att fasthållning av barn skulle påverka dig?  

• Har du tagit aktiv ställning till att inte hålla fast barn?  

 

• Är det något du vill tillägga? 

 

Intervjuplats: 

Datum och tid:  

Intervjuperson: 



 

 
 

Bilaga 2. 

 
Till verksamhetschefen på barnkliniken 

 

 

Jag är sjuksköterskestudent på Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete med syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid utförandet av 

praktiska färdigheter. Det är en intervjustudie där jag behöver hjälp av sjuksköterskor som har erfarenhet av 

denna situation.  

 

Då jag vill ha sjuksköterskor med olika lång erfarenhet är jag tacksam om Du har möjlighet att hjälpa mig med 

urvalet av informanter. Jag kommer utföra en pilotstudie där jag först intervjuar en sjuksköterska, sedan 

ytterligare fem sjuksköterskor. Rekryteringen av deltagare behöver ske under v. 44–45 och intervjuerna bör ske 

under v. 45–46. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter.  

 

Samtliga deltagare kommer att få både skriftlig och muntlig information om syftet med projektet och hur det går 

till. Frågeformuläret (bilaga 1) till deltagarna i studien bifogas med detta brev.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och det besvarade frågeformuläret/intervjuerna behandlas konfidentiellt, genom att 

förvaras på en säker plats. Resultatet kommer att sammanställas som ett examensarbete på kandidatnivå vid 

Örebro universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda personer kommer att identifieras. Allt 

datamaterial kommer att förstöras efter det att examensarbetet är godkänd. Det slutliga godkända examensarbetet 

kommer att skickas till er.  

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

Med vänliga hälsningar 

 

Viktoria Ekwall 

 

Sjuksköterskestudent  

Institutionen för Hälsovetenskaper   

Örebro universitet 

 

Tfn: 0768-664141 

Mona Ewertsson 

 

Handledare och 

universitetslektor  

Institutionen 

Hälsovetenskaper   

Örebrouniversitet 

 

Tfn: 019-303708  

 

Email: viktoria.ekwall@hotmail.com           E-mail mona.ewertsson@oru.se 

mailto:viktoria.ekwall@hotmail.com
mailto:mona.ewertsson@oru.se


 

 
 

Bilaga 3. 
 

 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ett projekt angående sjuksköterskors erfarenheter av fasthållning av barn 

vid praktiska färdigheter.  

 

Syftet med projektet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av fasthållning av barn vid utförandet av 

praktiska färdigheter såsom venprovtagning, pvk-sättning mm. Därför vänder jag mig till Dig.  

Din medverkan innebär att delta i en intervju vid ett tillfälle. Beräknad tidsåtgång är ca 30 minuter. Intervjuerna 

genomförs på din arbetsplats under arbetstid och jag kontaktar dig via mail om tid och plats. Intervjuerna 

kommer att spelas in.  

Projektet är godkänt av verksamhetschefen vid barnkliniken och är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta Din 

medverkan när som helst under arbetets gång utan att ange orsak  

Det inspelade och transkriberade materialet kommer att behandlas konfidentiellt genom att förvaras på ett säkert 

sätt och endast vara åtkomliga för mig, handledare och examinator. Resultatet kommer att sammanställas som ett 

examensarbete på kandidatnivå vid Örebro universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda personer 

kommer att identifieras. Allt datamaterial kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänd.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till intervju. 

 

Ort och datum: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

   

   

Viktoria Ekwall 

 

Sjuksköterskestudent  

Institutionen för Hälsovetenskaper   

Örebro universitet 

 

Tfn: 0768-664141 

Mona Ewertsson 

Handledare och 

universitetslektor  

Institutionen 

Hälsovetenskaper   

Örebrouniversitet 

 

Tfn: 019-303708  

 

Email: viktoria.ekwall@hotmail.com           E-mail mona.ewertsson@oru.se 

 

mailto:viktoria.ekwall@hotmail.com
mailto:mona.ewertsson@oru.se

