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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fasthållning av barn används vid ett flertal kliniska procedurer. Barns samt 

vårdnadshavares upplevelse av situationen är ofta negativ. Etiska principer samt lagar och 

riktlinjer utgör en teoretisk grund i en fasthållningssituation. Barnets autonomi samt 

sjuksköterskans omvårdnadsplikt är två utgångspunkter i fasthållning som fenomen. Syfte: 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid kliniska procedurer inom 

somatisk vård. Metod: Litteraturstudien är baserad på tio vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. En textanalys, inspirerad av kvalitativ innehållsanalys, har 

gjorts i resultatet. Resultat: Fem kategorier framkom: Användandet skiljer sig åt, 

Fasthållning möjliggör kliniska procedurer, Optimera situationen för barnet, Kommunikation 

underlättar fasthållningen samt Fasthållning är en svårighet. Sjuksköterskornas syn på 

fasthållning skiljdes åt beroende på den specifika situationen samt på sjuksköterskornas egna 

kunskaper och förutsättningar. Sjuksköterskorna upplevde en känslomässig konflikt i 

användandet av fasthållning men ansåg också att fasthållning är en nödvändighet vid många 

kliniska procedurer på barn, särskilt i akuta sammanhang. Slutsats: Erfarenheten av 

fasthållning av barn vid kliniska procedurer är mångfacetterad. Sjuksköterskor bör ha god 

kunskap om barns rättigheter och om etiska principer för att kunna optimera de kliniska 

procedurerna. Klinisk betydelse: Studien kan ge ett ökat etiskt medvetande som stärker 

sjuksköterskans professionella roll samt ha betydelse för vårdrelationen.  

Nyckelord: fasthållning, kliniska procedurer, pediatrisk vård, sjuksköterskors erfarenhet, 

omvårdnadsetik. 
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ABSTRACT 

Background: Restraint of children is used in multiple clinical procedures. The experience of 

the situation is usually negative on children and legal guardians. Ethical principles, laws and 

guide lines represents the theoretical foundation in a restraint situation. The autonomy of the 

child as well as the caring duty of the nurse make up two basis for the phenomena of restraint. 

Aim: To describe nurses´ experiences of restraint of children during clinical procedures in 

somatic health care. Method: This literature review is based on ten scientific papers with both 

qualitative and quantitative approach. A textual analysis, inspired by qualitative content 

analysis, represents the result. Result: Five categories emerged in the result: The usage 

differs, Restraint enables clinical procedures, Optimizing the situation for the child, 

Communication facilitates the use of restraint and Restraint is a difficulty. The nurses´ view 

on restraint differed depending on the specific situation as well as the skills and abilities of the 

nurse. The nurses experienced an emotional conflict in the use of restraint but considered it to 

be necessary in multiple clinical procedures, especially during emergency contexts. 

Conclusion: The experience of restricting children during clinical procedures is multifaceted. 

Nurses need to have good knowledge about children´s rights and ethical principles to optimize 

the clinical procedures. Clinical significance: The study can provide a greater ethical 

awareness that strengthens the professional role of the nurse and also have significance for the 

nurse-patient relationship.  

Key words: restraint, clinical procedures, pediatrics, nurses’ experiences, nursing ethics. 
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INLEDNING 

Vid verksamhetsförlagd utbildning inom pediatrisk sjukvård upplevde vi, författarna till 

föreliggande studie, som blivande sjuksköterskor svårigheter med att utföra olika kliniska 

procedurer, det vill säga undersökningar och behandlingar, på barn som inte vill medverka. 

Dessa procedurer är ofta nödvändiga för barnets behandling och tillfrisknande. För att kunna 

utföra procedurerna har sjuksköterskorna eller barnets vårdnadshavare ofta behövt hålla fast 

barnet. Vi upplevde själva konfliktfyllda känslor då vi såg barnet protestera mot proceduren 

som ska utföras, samtidigt som sjuksköterskan av nödvändiga skäl behöver utföra den. 

Situationen upplevdes av oss som etiskt utmanande där barnets egen vilja och sjuksköterskans 

omvårdnadsplikt verkar kollidera. Vi frågade oss själva om sjuksköterskor som arbetar med 

barn upplever liknande känslor, hur situationerna påverkar dem som personer och i deras 

profession eller om de påverkas alls. Av denna anledning väcktes ett intresse att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever fasthållning av barn vid kliniska procedurer. 
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BAKGRUND 

Barns rättigheter – i världen och vården 

Barns rätt i Sverige är reglerad i lagstiftning vilken är anpassad efter Förenta Nationernas 

[FN] konvention om barns rättigheter [Barnkonventionen]. Denna innehåller 54 artiklar som 

faller tillbaka på fyra grundläggande principer: Principen om barnets bästa, principen om 

barnets rätt till en känsla av värdighet och värde, icke-diskrimineringsprincipen, samt 

principen om barnets rätt till information och medbestämmande. Alla dessa har betydelse för 

pediatrisk sjukvård och hur barn bemöts där (Gustafsson, 1999). Barnkonventionen har en 

stark internationell ställning då den är ratificerad av 194 nationer, vilket innebär att dessa 

nationer har förbundit sig att förverkliga den (https://treaties.un.org/). 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] har 

utarbetat riktlinjer för svenskt bruk för att ur ett rättighetsperspektiv samt ett hälsoperspektiv 

öka barns delaktighet i sjukvården. Dessa riktlinjer bygger på Barnkonventionen (Söderbäck, 

2010).  

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), 2 §, beskriver hur vårdpersonal ska visa 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, ska samråda med patienten samt ge 

patienten information som är individuellt anpassad angående dennes hälsotillstånd och de 

alternativ av metoder som finns tillgängliga vid kliniska procedurer. Hallström (2009) nämner 

att barn, liksom alla patienter, omfattas av HSL. 

Runeson, Hallström, Elander och Hermerén (2002) föreslår att barn i alla åldrar ska ges 

möjlighet till samtycke. Barnen har rätt till information om vad som kommer att hända dem. 

Informationen ska ges på ett sätt som är förståeligt för barnet för att möta dess individuella 

behov och önskemål. Alderson, Sutcliffe och Curtis (2006) anser att barn har rätt till 

samtycke, dock inte att vägra klinisk vård som är nödvändig för barnets eget bästa. Barns 

önskan kan i detta läge åsidosättas vilket ger vårdnadshavare en vikarierande roll som 

ansvarig för att barnets bästa sätts i första rummet. Jeffery (2010) påpekar dock att enbart 

förlita sig på vårdnadshavares förmåga att bedöma kan vara problematiskt, bland annat då de 

ofta inte besitter någon medicinsk kunskap.  

Föräldrabalken (SFS 1949:381), 1 §, kap. 2 innehåller den lag som förbjuder fysiskt och 

psykiskt kränkande handlingar mot barn i Sverige. Folkes (2005) nämner att barn möjligtvis 
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kan uppfatta fasthållning vid en klinisk procedur som ett övergrepp. Författaren påpekar att 

ingen sjukvårdsprofession medvetet skulle använda fasthållning i onödan, men om det 

inträffar kan det räknas som ett övergrepp (Folkes, 2005). Meadow (2007) menar att barn 

allmänt anses utsatta för övergrepp om barnet behandlas på ett sätt som är oaccepterat inom 

en given kultur- och tidsram. Därför är synen på övergrepp varierande inom skilda kulturer, 

vilket kan innebära skillnad inom samma nation eller t.o.m. samma stad, och förändras med 

tiden. Folkes (2005) framhåller att fasthållning av barn vid kliniska procedurer inom 

sjukvården är ett generellt accepterat fenomen. 

Lagstiftningens funktion är att skydda patienter, i detta fall barn, och främja dess rättigheter. 

Användandet av fasthållning utan ordentlig utbildning, planering och förberedelse innebär att 

bortse från lagens funktion och kan orsaka barnet skada (Pearch, 2005). 

Fasthållning – innebörd och förutsättningar 

Att utföra kliniska procedurer, exempelvis venprovtagning, på barn kräver ofta en hög teknisk 

skicklighet då barnet behöver hjälp med att hållas still (Forsner, 2009). Enligt Pearch (2005) 

finns det ingen lagstiftning som kräver att sjukvårdspersonal ska vara utbildade i detta och 

sjukhusen har inga fastställda riktlinjer som rör fasthållning av barn vid kliniska procedurer. 

Forsner (2009) påpekar att det ofta finns lokala anvisningar för genomförandet av olika 

undersökningar och behandlingar. De svenska riktlinjer som finns för bemötande inom hälso- 

och sjukvård riktas främst mot vuxna patienter, men är tillämpliga även på barn och 

ungdomar. 

Den brittiska sjuksköterskeföreningen Royal College of Nursing [RCN] utformar regelbundet 

riktlinjer inom hälso- och sjukvård. RCN (2010) har utgivit en guide angående fasthållning av 

barn ämnad för sjukvårdspersonal. Denna guide talar om termerna: restraint, restrictive 

physical intervention och therapeutic holding. Det engelska ordet restraint kan översättas till 

återhållande/tyglande/tvång/inskränkning. RCN skriver att ordet restraint alltmer har ersatts 

av termen restrictive physical intervention och definierar detta som en direkt fysisk kontakt 

mellan personer där rimlig kraft bestämt appliceras på motstånd för att begränsa en persons 

rörelse eller rörlighet, eller för att avleda dennes skadliga beteende. På svenska kan denna 

term översättas till inskränkande/begränsande fysiskt ingripande. Termen therapeutic holding 

är detsamma som immobilisering. Termen kan översättas till terapeutisk/medicinskt 

hållande/grepp. Denna metod används för att stödja barn att genomgå en smärtsam behandling 
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eller undersökning snabbt och effektivt. Detta sker alltid med barnets samtycke och skiljs åt 

från restrictive physical intervention på graden av kraft som används och på orsaken till 

handlingen. Alternativa termer till therapeutic holding är supportive holding och clinical 

holding och definieras på samma sätt (RCN, 2010). För att översätta termerna har Norstedts 

engelsk-svenska ordbok – professionell (2010) använts. 

Coyne och Scott (2014) skriver att omhändertagandet av barn som behöver undersökning eller 

behandling kan vara stressande för alla inblandade. Innan fasthållning används skall 

sjuksköterskan diskutera alternativa tillvägagångssätt med kollegor. Sjuksköterskan bör 

överväga om proceduren är nödvändig för tillfället och i annat fall ägna mer tid till att 

informera och distrahera barnet innan proceduren, alternativt flytta fram den. Sjuksköterskan 

bör förklara för barnet vad som kommer hända, använda begränsad kraft samt utföra 

proceduren så snabbt som möjligt. Coyne och Scott ger exempel på olika kliniska procedurer 

då fasthållning kan behöva användas (Tabell 1). Författarna nämner också att fasthållning 

endast ska användas av tre anledningar: för att undvika att barnet lämnar 

sjukvårdsavdelningen, för att förhindra att barnet skadar sig själv samt för att minska skador 

som barnet eventuellt kan tillfoga andra.  

För att underlätta genomförandet av proceduren krävs bland annat ett gott samarbete mellan 

barnet och sjuksköterskan. Farmakologiska hjälpmedel, exempelvis lustgas eller lugnande 

mixturer, samt icke-farmakologiska hjälpmedel som exempelvis distraktion, kan vara 

nödvändiga komplement (Forsner, 2009). Distraktion är en enkel och kostnadseffektiv metod 

som mätbart minskar barnets obehag. En studie av Kleiber och Harper (1999) där bland annat 

den visuella analogskalan [VAS] och ansiktsskalan (”Faces”/”Oucher”) användes för att mäta 

barnens smärtupplevelse, visade att distraktionsmetoder som leksaker, tecknade serier, bilder, 

musik och uppmuntran minskade barnens smärta. 
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Tabell 1. Exempel på kliniska procedurer då fasthållning av barn kan bli nödvändig. 

Kategori Typ av undersökning eller behandling 

Sjuksköterska  Injektion 

 Inläggning av perifer venkateter 

 Inläggning av urinkateter 

 Inläggning av ventrikelsond 

 Medicinadministrering 

 Omläggning av tracheostomi 

 Såromläggning/omläggning av venös infart 

 Venprovtagning 

Läkare  Benmärgsbiopsi 

 Endoskopi 

 Lumbalpunktion 

 Suturering 

 Tandundersökning/lagning 

Diagnostik  Angiografi 

 Röntgen/magnetröntgen 

 Ultraljud 

 

Elander (2008) påpekar vikten av att lyssna på barnet, att förstå orsaken till barnets vägran 

och låta detta ta sin tid. Om sjuksköterskan använder fasthållning, trots att det finns tid och 

resurser till andra alternativ, resulterar detta i en större tidsåtgång i längden, eftersom barnet 

blir mer motvillig till samarbete framöver (Folkes, 2005). Studien av Runeson et al. (2002) 

visar att då barnet inkluderas från början i diskussionen angående proceduren som ska utföras 

tar den mindre tid.  

RCN (2010) rekommenderar lokala sjukvårdsinrättningar att teoretiskt och praktiskt utbilda 

anställd personal i säkra och lämpliga fasthållningstekniker. Jeffery (2010) föreslår att utöver 

fasthållningstekniker bör utbildningen även innehålla översikt av betydande lagar och etiska 

teorier samt förtydligande av barns och vårdnadshavares rättigheter. Syftet med utbildning om 

fasthållning är att generera en säkrare och mer kompetent arbetsmetod samt frambringa större 

självsäkerhet hos sjuksköterskan (RCN, 2010).  

Vårdnadshavares erfarenhet 

Vissa vårdnadshavare upplever fasthållning som stressande och traumatisk (McGrath, 

Forrester, Fox-Young & Huff, 2002). Medverkan i fasthållningen kan leda till att de upplever 
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känslomässiga dilemman och att det kan påverka deras förhållande med barnet. Samtidigt 

känner vårdnadshavare att valet att vägra medverka inte finns (McGrath et al., 2002). Pearch 

(2005) skriver att barnets vårdnadshavare upplever fasthållning som oförenlig med den 

naturliga instinkten att försvara sitt barn. Författaren drar slutsatsen att ett barns 

vårdnadshavare alltid ska få välja och inte förväntas medverka vid fasthållning. 

Snyder (2004) beskriver att fasthållning leder till att barn och deras vårdnadshavare upplever 

ängslan och ilska samt att om olika metoder för distraktion används i högre grad kan 

fasthållning undvikas. Därför är det av stor vikt att barns samt vårdnadshavares behov och 

önskemål uppmärksammas innan fasthållning används, enligt Pearch (2005). Vårdnadshavare 

är ofta förberedda på sitt barns undersökning eller behandling men oförberedda på den stress 

som det kan orsaka barnet, samt eventuell fasthållning som följd. 

Barns erfarenhet 

Få studier har gjorts där barn själva får uttrycka sina upplevelser av att bli fasthållna inom 

somatisk sjukvård. I studien av Snyder (2004) intervjuades barn på intensivvårdsavdelning 

som behövts hållas fast i sina sängar med hjälp av mjuka remmar kring handlederna. Barnen 

beskrev upplevelsen negativt. 

Barns upplevelse av att bli fasthållen för en klinisk procedur skapar känslor av ilska, rädsla, 

förvirring och stress (Coyne & Scott, 2014). Folkes (2005) nämner att barn upplever 

fasthållning som en högre stressfaktor än vad smärtan som proceduren, exempelvis en 

injektion, ger. Barn som inte klarar av att samarbeta vid en klinisk procedur kan uppleva detta 

som ett misslyckande och när proceduren ska genomföras nästa gång är barnet rädd från 

början (Edwinson Månsson, 2009). Lambrenos och McArthur (2003) nämner att fasthållning 

leder till rädsla vilket ger barnet en känsla av förlorad kontroll, ångest och ängslan. 

Upplevelsen kan leda till skadliga effekter vilka kan bli långvariga, till och med livslånga och 

kan leda till undvikande av exempelvis injektioner eller blodprovstagning i framtiden. Barn 

önskar kontroll över situationen, och genom att sjuksköterskan ger barnet möjlighet att 

exempelvis välja vilken arm som ska stickas för blodprovstagning får barnet en känsla av 

valfrihet (Jeffery, 2002; Pearch, 2005).  

Barns möjlighet till förståelse, deras uppfattning av sammanhang och förmåga till samtycke är 

föremål för ett flertal teorier och studier. Jeffery (2002) nämner utvecklingspsykologen 

Piagets teori om barns kognitiva utveckling, där han hävdar att barn först vid åldern 11-15 år 
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kan se sammanhang och därmed ha insikt i eventuella konsekvenser av handlingar. Piagets 

teorier är dock omdiskuterade, bland annat av Alderson och Montgomery (1996) som anser 

att barnets individuella förutsättningar och tidigare erfarenheter, snarare än dess ålder, är av 

större vikt för att förstå barnets uppfattning av situationen. 

Effektiva coping-strategier möjliggör för barnet att känna någon form av kontroll och lugn 

över den stressframkallande situationen. Coping är en term som redogör för hur en person 

handskas med stressfyllda och emotionella situationer som ger intryck av att vara hotfulla, 

utmanade eller potentiellt farliga. Coping innefattar förståelse samt utvecklande av strategier 

eller processer för att hantera dessa situationer. Sjuksköterskan och vårdnadshavaren har en 

betydande roll för att hjälpa barnet med coping, då barnet har svårt med att göra detta själv 

(Hodgins & Lander, 1997). 

Barn som vårdas på sjukhus upplever vårdnadshavares närhet som beskydd. Det är en av flera 

strategier som barn använder för att handskas med känslor av rädsla (Salmela, Salanterä & 

Aronen, 2010). Forsner (2009) betonar familjens betydelse där förmedlande av trygghet är en 

viktig pusselbit i barnets upplevelse av en klinisk undersökning eller behandling.  

Teoretisk referensram 

Etik innebär de reflektioner och teorier som leder de moraliska vägval människor gör. Etik 

behandlar frågor angående moraliska fenomen i människors liv. Inom sjukvården är 

patientens hälsa och välbefinnande samt dennes människovärde två av de viktigaste etiska 

värdena (Bischofberger, 2004).  

Autonomiprincipen 

Patientens status i svensk lagstiftning utgår från dennes autonomi och integritet (SFS 

1982:763). Beauchamp och Childress (2001) definierar autonomi som självständighet och 

valfrihet utan begränsningar av andra personers omdöme. Autonomi är inte enbart en etisk 

princip utan är också en grundläggande mänsklig förmåga till självbestämmande (Hanssen, 

2004). Birkler (2003) beskriver att då en patient betraktas som autonom innebär det att denne 

har en grundläggande frihet. Enligt en etisk autonomiprincip ska patientens val utifrån dennes 

egna behov respekteras av sjukvårdspersonal. Detta innebär att sjuksköterskan måste se till att 

patienten har förmåga att göra autonoma val samt förklara för patienten vad som kommer att 

ske på ett sätt som patienten kan förstå (Lachman, 2009). 
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Inom pediatrisk sjukvård är frågor som rör autonomi och integritet särskilt avgörande 

eftersom ett barn inte alltid kan uttrycka sina egna synpunkter kring den vård det får. 

Alderson (2007) nämner att ända fram till modern tid har lydnad snarare än autonomi 

förväntats av barn. Arlebrink (2013) skriver att idag uppfattas barn som självständiga 

individer och har en stark rättslig ställning. Ur ett rättsligt perspektiv har människor full 

autonomi vid 18 års ålder i Sverige. Dock är integriteten alltid hel och full sedan födseln för 

alla människor och måste respekteras. Om ett barn behöver genomgå en nödvändig klinisk 

procedur som barnet inte vill vara med om, samt om barnet inte själv förstår orsaken till 

proceduren och om barnet inte på egen hand kan göra ett val där alla konsekvenser är 

beaktade, behöver någon annan företräda barnets autonomi. Vanligtvis är det barnets 

vårdnadshavare som beslutar å barnets vägnar, och vårdnadshavare följer sannolikt 

sjuksköterskans eller läkarens professionella råd. 

Autonomiprincipen är djupt integrerad i västvärldens kulturella syn på människan och är den 

princip som oftast väger tyngst om den behöver ställas mot andra etiska principer, inte minst i 

sjukvårdssammanhang (Hanssen, 2004).  

Godhetsprincipen 

En sjuksköterskas arbete innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande, och utgår från etiska riktlinjer definierade av International Council of Nursing 

[ICN]. ICN:s etiska kod vägleder sjuksköterskor i arbetet gällande etiskt handlande som 

baseras på patienters värdegrund och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Baserat på 

detta har sjuksköterskan en plikt att ge omvårdnad, vilket innefattar beskydd av patientens, det 

vill säga barnets, autonomi och försäkran om dennes eller vårdnadshavarens samtycke till 

vård (Liaschenko & Peter, 2004). 

Sjuksköterskans omvårdnadsplikt bygger på en etisk godhetsprincip. Denna princip utgör 

motivet för vårdandet, enligt Beauchamp och Childress (2001). Godhetsprincipen definieras 

som en moralisk skyldighet att agera för en annan människas gagn. Men vad som gagnar en 

människa gagnar nödvändigtvis inte en annan. Därför är det av vikt att det välgörande i en 

handling alltid måste vägas mot den nytta som handlingen leder till. Det krävs ett fastställande 

om handlingen är tillräckligt välgörande för att väga upp dess kostnad i form av exempelvis 

lidande för personen/personerna som är inblandade.  
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Cody (2003) nämner att för sjukvårdspersonal är godhetsprincipen en naturlig del av 

vårdandet vilken ofta styr deras handlande och liknar detta vid en mild form av paternalism. 

Enligt Beauchamp och Childress (2001) innebär svag paternalism att en person med godhet 

som motiv agerar för att förhindra en annan persons handlande då det inte kan anses vara 

tillräckligt befogat på grund av att personen i fråga inte anses kunna agera fullständigt 

autonomt.  

Zomorodi och Foley (2009) skriver att för sjuksköterskan finns ofta ett behov att väga 

autonomiprincipen och godhetsprincipen mot varandra i det patientnära arbetet, särskilt vid 

tillfällen då de kan hamna i konflikt.  
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PROBLEMFORMULERING 

Kliniska undersökningar och behandlingar av barn inom somatisk sjukvård kan leda till att 

barnet gör motstånd och att fasthållning kan behöva användas. Trots att denna situation kan ge 

negativa intryck på barnet och dess vårdnadshavare saknas det klara och tydliga riktlinjer 

samt förhållningssätt för hur och när fasthållning bör användas. Barn har rätt att bli bemötta 

som individer och riktlinjer som Barnkonventionen och HSL betonar barns respektive 

patienters rätt till medbestämmande. En utmaning för sjuksköterskor inom pediatrisk sjukvård 

är att arbeta enligt etiska och rättsliga riktlinjer där barnen är autonoma patienter samtidigt 

som sjuksköterskan utifrån sin omvårdnadsplikt behöver ge nödvändig behandling till dessa 

barn som inte alltid vill medverka.  

SYFTE 

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

kliniska procedurer inom somatisk vård. 
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METOD 

Design 

Kännedom om existerande alternativ av forskningsdesign vid planering av en studie är av stor 

vikt eftersom vald design innehåller de metodologiska tillvägagångssätt som studiens 

författare ska använda sig av. En högkvalitativ litteraturstudie är övergripande, grundlig och 

aktuell inom sitt ämnesområde (Polit & Beck, 2012). Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att en litteraturstudie åstadkoms genom att data från tidigare empiriska studier inom 

det valda området systematiskt sammanställs. Enligt Rosén (2012) är en litteraturstudies 

innebörd att skapa förståelse över det nuvarande kunskapsläget. Litteraturen ska vara relevant 

för studiens syfte. En litteraturstudie ska vara systematiskt utförd och kriterier för litteraturens 

kvalitet samt argument för inklusion och exklusion av litteratur ska vara tydligt beskrivna så 

att studien kan vara reproducerbar (Polit & Beck, 2012). 

Denna litteraturstudie har inneburit systematisk sökning, kritisk granskning, analys och 

sammanställning av befintlig forskning som rör sjuksköterskors erfarenhet då de behöver 

använda fasthållning vid kliniska procedurer i pediatrisk sjukvård.  

Urval och datainsamling 

Vid urval och datainsamling i en litteraturstudie ska metoden vara genomtänkt och strategisk i 

fråga om sökord, databaser samt vara avgränsad mot studiens syfte. På detta sätt undviks 

insamling av irrelevant material. Det bör även finnas en flexibilitet i metoden genom att 

forskaren är kreativ i finnandet av nya informationskällor om det behövs, exempelvis om en 

artikels sammanfattning saknas i en databas och behöver sökas någon annanstans eller om en 

artikel inte finns online utan behöver beställas manuellt. All datainsamling bör dokumenteras 

noggrant för att undvika onödiga omsökningar och för att kunna följa genomförandet stegvis. 

Det sista steget i datainsamlingen utgörs av en kvalitetsgranskning för återfinna till vilken 

grad det vetenskapliga materialet som samlats in återspeglar sanningen inom sitt område. Den 

viktigaste informationen som kan inhämtas för en litteraturstudie kommer från primära 

forskningsrapporter, det vill säga originalartiklar, vilka är skrivna av den/de som utförde 

forskningen som rapporten skildrar (Polit & Beck, 2012). 

Datainsamlingen gjordes i EBSCOhost Web, en sökmotor för ett flertal databaser. De 

databaser som valdes ut för litteratursökningen var CINAHL och MEDLINE. Dessa två 
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används ofta för omvårdnadsforskning och består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). CINAHL har en större inriktning mot 

omvårdnad och MEDLINE riktar in sig på både medicin och omvårdnad. 

Efter att den preliminära problemformuleringen och syftet var färdiga valdes centrala termer i 

dessa ut för en första litteratursökning. Backman (2008) nämner att dessa termer bör vara 

relevanta och specifika för valt forskningsområde. De första sökorden som användes var 

holding och child* och nurs* (Tabell 2). Den booleska söktermen ”AND” användes redan 

från första sökningen och genom att använda trunkering (*) möjliggjordes sökning på de ord 

som har samma rot, i enlighet med Karlsson (2012) samt Polit och Beck (2012). Den första 

sökningen gav träffar på ett fåtal relevanta artiklar som behandlar sjuksköterskors erfarenhet 

av fasthållning av barn vid kliniska procedurer. Under läsning av dessa artiklar framkom 

begreppen restraint och restraining. Ytterligare sökningar gjordes med dessa ord i 

kombination med andra sökord. En sökning utfördes med termen restrictive physical 

intervention, samt en sökning med termen therapeutic holding. Dessa termer framkom vid 

läsning av de riktlinjer kring fasthållning som RCN (2010) definierat. Två sökningar gjordes 

då orden experience och perception lades till. Ingen av dessa sökningar gav dock nya resultat. 

Vid översättning av de engelska termerna har författarna till föreliggande studie inte hittat 

någon svensk generell term som beskriver det fenomen som studien avser behandla. 

Författarna anser att termerna restrictive physical intervention samt therapeutic holding och 

såsom dessa definieras av RCN (2010) ligger närmast det som författarna genomgripande i 

studien har valt att kalla “fasthållning” och “fasthållning av barn vid kliniska procedurer”. 

Dock är det ordet restraint i kombination med andra sökord som gav flest träffar på relevanta 

artiklar till föreliggande studie. 

Inklusionskriterierna var artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats skrivna på engelska och 

som fokuserade på sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn inom somatisk sjukvård. 

Artiklarna skulle vara publicerade tidigast år 1995 och vara vetenskapligt granskade. Ingen 

begränsning gjordes gällande barnens ålder, då det var sjuksköterskors erfarenhet inom 

pediatrisk sjukvård som eftersöktes, och därmed inbegriper det alla barn och ungdomar upp 

till 18 år. Alla artiklar som inbegrep fasthållning på barn inom psykiatrisk vård, fasthållning 

av vuxna patienter, barns samt dess vårdnadshavares upplevelse av fasthållning exkluderades. 

Artiklar som innehöll både sjuksköterskors samt andra professioners erfarenhet av 
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fasthållning av barn i somatisk sjukvård exkluderades då det inte gick att urskilja 

sjuksköterskornas erfarenhet. 

Titlarna på sökresultatens alla artiklar lästes igenom. Därefter lästes abstract på de artiklar 

vars titlar verkade väsentliga. Efter att dessa abstract lästs valdes artiklar som verkade 

relevanta för denna studies syfte ut för läsning.  

Fem artiklar med kvalitativ ansats samt fem artiklar med kvantitativ ansats valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes igenom av denna studies författare var för sig. För att 

kvalitetsgranska artiklarna användes de protokoll som finns tillgängliga i Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) (Bilaga 1 och 2). Enligt dessa författares rekommendationer gavs varje 

positivt svar (”ja”) ett (1) poäng och varje negativt eller inadekvat svar (”nej” eller ”vet ej”) 

noll (0) poäng. Varje artikels totala poängsumma räknades därefter om i procent för att 

underlätta jämförelsen av artiklarnas kvalitet. Författarna till denna studie bestämde att de 

artiklar som fick ett positivt svar på 100-70 procent av frågorna bedömdes ha hög kvalitet, 69-

40 procent som medel kvalitet och 39-0 procent som låg kvalitet. Artiklarna bedömdes vara 

av hög respektive medel kvalitet och inkluderades i studien (Bilaga 3). 
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Tabell 2. Sökmatris. 

Sök  

# 

Sökord Databas Träffar Lästa titlar Lästa 

abstracts 

Utvalda för 

genomläsning 

Utvalda 

artiklar 

1 holding AND 

child* AND 

nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

279 279 22 12 #1, #9 

2 restraint AND 

pediatric AND 

nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

127 127 33 26 #2, #3, #5,  

#6, #7, #8, 

#10 

3 restraint AND 

child* AND 

nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

291 291 49 31 #2, #3, #4,  

#5, #6, #7,  

#8, #9, #10 

4 restraining 

AND child* 

AND nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

37 37 14 10 #9 

5 restrictive 

physical 

intervention 

AND child* 

AND nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

2 2 2 2 - 

6 therapeutic 

holding AND 

child* AND 

nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

6 6 2 2 - 

7 restraint AND 

child* AND 

nurs* AND 

experience 

CINAHL/ 

MEDLINE 

17 17 9 9 #3, #4, #5, 

#6, #7, #8 

8 restraint AND 

child* AND 

nurs* AND 

perception 

CINAHL/ 

MEDLINE 

6 6 2 1 #5 
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Dataanalys 

Polit och Beck (2012) nämner att i dataanalysens genomförande finns en likhet mellan en 

litteraturstudie och en kvalitativ empirisk studie genom att de båda innebär att insamlad data 

med liknande mönster kontextualiseras och syntetiseras. I en litteraturstudie har forskare en 

möjlighet att bidra med ny kunskap genom en klartänkt och ingående kontextualisering och 

syntetisering. Det åstadkoms genom en process där artiklarnas innehåll abstraheras för att 

förstå textens innebörd och sammanhang. Delar i texten med ett liknande sammanhang 

sammanförs sedan i nya enheter. 

En textanalys har utförts på artiklarna med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Den 

använda analysmetoden är inspirerad av den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Enligt dessa författare har text ett manifest respektive latent innehåll. 

Det manifesta innehållet i texten är de synliga, uppenbara beståndsdelarna och det latenta 

innehållet är textens underliggande mening. Både det manifesta och latenta innehållet är 

föremål för tolkning, men tolkningen varierar i djup och abstraktionsnivå beroende på vilken 

del som tolkas. Graneheim och Lundman rekommenderar ovana forskare att analysera 

vetenskapliga artiklars manifesta innehåll, vilket författarna till föreliggande studie har valt. 

Vid textanalysen lästes först artiklarna i sin helhet flera gånger för att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehållet. Därefter urskiljdes meningsenheter i artiklarnas resultat som 

motsvarar föreliggande studies syfte. Meningsenheter består av stycken i texten som genom 

sitt innehåll hör ihop. Därefter kondenserades vissa av meningsenheterna för att göra texten i 

dessa kortare och mer överskådlig, dock utan att det centrala innehållet förvanskades. 

Meningsenheter som hade ett liknande innehåll skapade gemensamt en kod. Innehållet i de 

bildade koderna abstraherades sedan till ett eller några få ord vilket blev kodernas titel. Vid 

textanalysen uppmärksammades 33 koder. De koder som hade ett liknande innehåll samlades 

ihop i kategorier. Kategorierna fick sedan ett varsitt namn genom att de gemensamma koderna 

abstraherades. Fem kategorier framkom (Figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema över syfte, koder och kategorier.  
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Etiska aspekter 

Beaktande av etiska aspekter är av vikt vid alla studier som rör människor eller djur för att 

beskydda deras rättigheter (Polit & Beck, 2012). Ett flertal etiska koder existerar, exempelvis 

Helsingforsdeklaration som antogs av världsläkarförbundet år 1968 vilken föreskriver etiska 

regler på forskning av människor (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/).  

Polit och Beck (2012) skriver att forskningsetiska aspekter ibland kan vara utmanande då 

fördelar och risker med en studie alltid måste vägas mot varandra då en studie förbereds. Det 

är sällan som forskningsetiska principer bryts, men om det händer beror det oftast på att 

forskaren önskar få ut så mycket kunskap som möjligt.  

En viktig etisk aspekt är att en studie ska vara godkänd av en etisk kommitté, exempelvis på 

ett sjukhus, eller motsvarande, enligt Polit och Beck (2012). Till föreliggande studie har 

författarna i kvalitetsgranskningen kontrollerat de utvalda originalartiklarnas etiska 

resonemang samt deras etiska godkännande. Alla artiklar som använts i denna studies resultat 

har ett forskningsetiskt resonemang. 

Ytterligare en viktig forskningsetisk aspekt som Polit och Beck (2012) nämner är 

vetenskaplig försummelse. Detta rör särskilt manipulation av vetenskapligt material, 

exempelvis vinkling eller plagiat av en studies resultat. För att undvika detta har författarna 

till denna studie haft ett så opartiskt ställningstagande som möjligt till fenomenet som 

studerats, särskilt då båda författarna har erfarenhet av fasthållning i pediatrisk sjukvård. Det 

var även viktigt att vid datainsamlingen noggrant följa utvalda inklusions- och 

exklusionskriterier för att hitta relevanta artiklar samt redovisa all information som motsvarar 

syftet, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). En annan aspekt av vetenskaplig 

försummelse är att feltolkningar kan göras vid litteraturöversättningar mellan olika språk 

vilket kan vinkla en studies resultat (Kjellström, 2012).   
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RESULTAT 

I dataanalysen framkom fem kategorier ur de tio originalartiklarnas resultat (Tabell 3): 

Användandet skiljer sig åt, Fasthållning möjliggör kliniska procedurer, Optimera situationen 

för barnet, Kommunikation underlättar fasthållning samt Fasthållning är en svårighet.  

Tabell 3. Sammanställning av kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn 

inom somatisk sjukvård.  

      Kate- 
        gori 
Arti- 
kel  # 

Användandet 
skiljer sig åt 

Fasthållning 
möjliggör 
kliniska 
procedurer 

Optimera 
situationen 
för barnet 

Kommunikation 
underlättar 
fasthållning 

Fasthållning är 
en svårighet 

1 X X X   

2 X X X  X 

3 X X X X X 

4 X  X X X 

5 X X X X X 

6   X  X 

7     X 

8  X    

9 X X X  X 

10  X X   

 

Användandet skiljer sig åt 

Sjuksköterskorna har olika uppfattningar kring termer som definierar fasthållning och vad 

som ingår i fenomenet (Brenner, Pearl Treacy, Drennen och Fealy, 2014b). Definitionen av 

fysisk fasthållning är enligt sjuksköterskorna i studien av Kangasniemi, Papinaho och 

Korhonen (2014) att gripa tag i barnet samt att med hjälpmedel begränsa barnets rörelse. 

Sederande läkemedel används emellanåt för att få barnet stilla inför olika kliniska procedurer, 

vilket anses som en form av kemisk fasthållning.  

Ett fåtal sjuksköterskor har fått formell träning i fasthållningstekniker, enligt Robinson och 

Collier (1997). Majoriteten av sjuksköterskorna uppger att de två vanligaste 
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fasthållningsmetoderna är runt barnets handled samt fotled och nämner också att de vid vissa 

tillfällen behöver hålla fast flera kroppsdelar samtidigt (Demir, 2007). Ibland behöver 

sjuksköterskorna använda sin egen kroppsvikt för att hålla fast barnet, men uttrycker att det är 

svårt att veta hur mycket kraft de kan använda vid fasthållning (Kangasniemi et al., 2014). 

Sjuksköterskorna betonar att fasthållning av barn med tekniska hjälpmedel förekommer mer 

sällan. Bland annat används gasbinda eller skenor för att hålla fast barnets armar eller ben 

samt lakan för att linda barnets överkropp. Endast i undantagsfall används bältesläggning, då 

på läkarordination (Brenner et al., 2014b; Demir, 2007; Kangasniemi et al., 2014). 

Användandet av fasthållning på barn skiljer sig åt mellan sjuksköterskorna. Enligt Brenner, 

Drennan, Pearl Treacy och Fealy (2014a) uppger sjuksköterskor som är äldre än 35 år, har 

utbildning i säker fasthållningsteknik och i barns emotionella utveckling samt sjuksköterskor 

som har en längre erfarenhet inom pediatrisk vård, att de oftare använder fasthållning. Dock 

anser sjuksköterskorna i studien av Robinson och Collier (1997) att erfarenheten inte har 

någon betydelse, undantagsvis vid praktiska procedurer som injektioner och inläggande av 

perifer venkateter. I studien av Brenner et al. (2014a) uppger sjuksköterskorna som har en 

specialistutbildning i pediatrisk sjukvård att de använder fasthållning i mindre utsträckning. 

Sjuksköterskor som själva är vårdnadshavare anser att barn över sex år är för gamla för att 

hållas fast och sjuksköterskor som inte har barn anser att barn över sju år är för gamla 

(Robinson & Collier, 1997). 

Slutligen uppger sjuksköterskor att det har skett en förändring i fasthållningens natur. Från att 

förr i tiden varit relativt kraftfull skiljer den sig numer åt genom att den är mildare och att 

sjuksköterskorna vågar sätta gränser i sitt eget agerande (Ives & Melrose, 2010). 

Fasthållning möjliggör kliniska procedurer 

Sjuksköterskorna anser att fasthållning är ett vanligt förekommande fenomen i pediatrisk 

sjukvård och att det finns ett behov av att använda fasthållningen eftersom det gagnar barnets 

vård (Kangasniemi et al., 2014). En majoritet av sjuksköterskorna använder fasthållning i stort 

sett dagligen och användandet är en så pass vanlig del av omvårdnaden att de ibland inte 

reflekterar över det (Brenner et al., 2014a; Brenner et al., 2014b; Mathew, Mathew & Singhi, 

2011; Robinson & Collier, 1997). 
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Sjuksköterskorna poängterar att fasthållningen aldrig är onödig eller används på ett 

godtyckligt sätt (Kangasniemi et al., 2014). Den är en del av deras arbete med barn inom 

somatisk vård och sjuksköterskorna uppger ett behov av att ge fasthållningen en mening. 

Brenner et al. (2014b) beskriver att sjuksköterskorna försöker rationalisera användandet av 

fasthållning och det är viktigt för dem att förklara varför den används. 

Vid många tillfällen är fasthållning den enda användbara metoden för sjuksköterskor att 

använda då ett barn ska vara stilla vid en klinisk procedur (Kangasniemi et al., 2014). 

Sjuksköterskorna uppger att de försöker finna alternativa metoder men det finns tillfällen då 

det inte går att förhandla. Fasthållning av barn, oavsett ålder, används ofta på 

akutmottagningar eller när omedelbar vård är nödvändigt då det inte finns tid för andra 

alternativ, att förklara för barnet eller inhämta barnets samtycke (Brenner et al., 2014b; 

Kangasniemi et al., 2014; Robinson & Collier, 1997). Sjuksköterskorna förklarar att en vanlig 

orsak till att fasthållning används framför sedering av barnet på akutmottagning är på grund 

av att läkemedlen kan påverka vitalparametrarna samt försena barnets utskrivning (Brenner et 

al., 2014b).  

Andra situationer då sjuksköterskor förklarar att fasthållning ofta är nödvändig är vid 

diagnostiska undersökningar, vid medicinadministrering, vid basal omvårdnad och för att 

barnet ska undvika röra katetrar, slangar och förband samt förhindra att barnet eventuellt tar 

sig ur sängen (Brenner et al., 2014b; Kangasniemi et al., 2014; Selekman & Snyder, 1995). 

Brenner et al. (2014a) samt Robinson och Collier (1997) lät sjuksköterskor lista vilka 

situationer då fasthållningen oftast behöver användas. De vanligaste är inläggning av en 

perifer venkateter, injektion, venprovtagning, lumbalpunktion samt om det är personalbrist. 

Mathew et al. (2011) påpekar att fasthållning är den vanligast förekommande metoden för att 

underlätta smärtsamma procedurer inom neonatal intensivvård. På pediatrisk 

intensivvårdsavdelning där något äldre barn vårdas används fasthållning i lägre utsträckning 

och distraktion används mer frekvent. Då en lekterapeut är närvarande används fasthållning 

mer sällan (Brenner et al., 2014a). 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppger att fasthållning används för att skydda barnet från att 

oavsiktligt skada sig själv, och anger att fasthållningen då känns mer accepterad (Robinson & 

Collier, 1997). En särskild situation som sjuksköterskorna nämner då detta blir aktuellt är när 

barn som har en kognitiv nedsättning eller ett mentalt hälsoproblem behöver somatisk vård 
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(Brenner et al., 2014a; Brenner et al., 2014b). Sjuksköterskorna anser att dessa barn har en 

större risk att skada sig själva och därmed anses fasthållningen mer försvarbar. Däremot anser 

sjuksköterskorna att de inte har rätt utbildning för att ta hand om dessa barn på ett fullgott sätt. 

Vid vissa tillfällen används fasthållning för att skydda sjuksköterskorna och andra runt 

omkring barnet, exempelvis om barnet slåss, särskilt då de vårdar äldre barn i åldern 6-12 år 

(Selekman & Snyder, 1995). En majoritet av sjuksköterskorna anser att den minst viktigaste 

orsaken till fasthållning av barn är för sjuksköterskans eget skydd, då det är barnets skydd 

som står i centrum (Robinson & Collier, 1997). 

Undantagsvis används fasthållning av barnet på grund av organisatoriska omständigheter för 

att snabbare kunna genomföra de procedurer barnet behöver, exempelvis en stressig 

arbetsmiljö, brist på sjuksköterskor, och fasthållning blir då en metod för att underlätta 

sjuksköterskornas arbete (Kangasniemi et al., 2014; Robinson & Collier, 1997; Selekman & 

Snyder, 1995). I studien av Demir (2007) uppger en majoritet av sjuksköterskorna att den 

främsta orsaken till att de håller fast barnet är på grund av organisatoriska omständigheter. 

Optimera situationen för barnet 

Att involvera barnet i hur en klinisk procedur skall genomföras anser sjuksköterskorna som 

viktigt för att barnet ska känna sig delaktig. Dock är det inte möjligt att låta ett barn bestämma 

helt själv då detta skulle ta för lång tid (Karlsson, Rydström, Enskär & Englund, 2014). 

Sjuksköterskorna i studien av Kangasniemi et al. (2014) betonar vikten av att ta reda på 

barnets egna önskningar. Sättet att diskutera och förhandla med barnet, samt dess utfall, beror 

däremot på barnets ålder. I studien av Selekman och Snyder (1995) anser sjuksköterskorna att 

barn i åldern 6-12 är lättast att förbereda på vad som förväntas av dem samt göra 

överenskommelser med, i syfte att försöka undvika fasthållning. Sjuksköterskorna upplever 

att behovet och frekvensen av fasthållning är störst på yngre barn (i åldern 1-6) och behovet 

sjunker sedan ju äldre barnet blir vilket ger en låg frekvens i åldern 11-16 år (Brenner et al., 

2014a; Brenner et al., 2014b; Selekman & Snyder, 1995). Barnets ålder är en avgörande 

faktor då sjuksköterskorna väljer om fasthållning ska användas, men barnets individuella 

kognititva utveckling och mognad oavsett ålder också har en stor betydelse (Brenner et al., 

2014b; Robinson & Collier, 1997).  

I studien av Brenner et al. (2014b) samt studien av Kangasniemi et al. (2014) påpekar 

sjuksköterskorna att barnets individuella egenskaper är av stor vikt för att optimera en 
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fasthållningssituation. Sjuksköterskorna använder sina egna kunskaper och de olika 

möjligheter som finns tillhands under situationen för att kunna finna den bästa lösningen för 

det enskilda barnet, exempelvis beakta alternativa metoder som diskussion och förhandling 

med barnet (Kangasniemi et al., 2014). I studien av Demir (2007) anger mer än hälften av 

sjuksköterskorna att de testar andra alternativ innan fasthållning tas i bruk. 

Flera sjuksköterskor anser att barns kommunikationsförmåga samt deras förmåga till 

samtycke påverkar möjligheten till om de blir fasthållna eller inte vid en klinisk procedur 

(Brenner et al., 2014b). I studien av Demir (2007) nämner flera sjuksköterskor att fasthållning 

kan användas utan barns samtycke då de anser att barnet redan har skadat sig, att barnet blir 

aggressivt då de frågar eller på grund av att barnet pratar ett annat språk. Ett fåtal 

sjuksköterskor anger att de saknar tydliga riktlinjer för hur samtycke ska inhämtas både från 

barnet och dess vårdnadshavare samt uppger svårigheter med att inhämta samtycke från 

vårdnadshavare. Sjuksköterskorna i studien av Karlsson et al. (2014) betonar vikten av att 

inhämta samtycke från barnets vårdnadshavare. Några sjuksköterskor påpekar däremot att de 

själva kan avgöra när fasthållning behövs och att det därmed är onödigt att inhämta samtycke 

(Demir, 2007). 

Vårdnadshavares närvaro under en klinisk procedur anses av alla sjuksköterskor vara 

välgörande för barnet och en tredjedel tycker att vårdnadshavare ska involveras i 

fasthållningen av sitt barn (Robinson & Collier, 1997). Samarbetet med vårdnadshavare 

upplevs som viktigt och framgångsrikt om dessa förstår situationen och är angelägna till 

samarbete (Kangasniemi et al., 2014). Genom att ta reda på vårdnadshavares egna önskningar 

och på så sätt involvera dem så att de kan stödja sitt barn, kan fasthållningen bli effektivare 

och proceduren lättare att genomföra. Flera sjuksköterskor i Kangasniemi et al. anser att 

vårdnadshavares främsta roll i sammanhanget är att lugna barnet, avleda barnets 

uppmärksamhet samt att trösta barnet efter fasthållningen. Sjuksköterskor i studien av 

Brenner et al. (2014b) anser att vårdnadshavare kan både hjälpa till att hålla fast barnet och 

samtidigt prata med barnet för att avleda. Sjuksköterskorna säger också att sannolikheten för 

att ett barn ska behöva hållas fast under en klinisk procedur ökar om vårdnadshavare inte är 

närvarande. 

Att ta sig tid till reflektion efter fasthållningen, framförallt med barnet men också med 

vårdnadshavare, påpekas av flera sjuksköterskor i studien av Kangasniemi et al. (2014), som 
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en viktig del i situationen. Att trösta och stötta samt ge belöning efter fasthållningen upplevs 

som lämpligt och nödvändigt för att gottgöra fasthållningen (Kangasniemi et al., 2014).  

I studien av Karlsson et al. (2014) anser sjuksköterskorna att fasthållning ibland är nödvändigt 

med syftet att stödja barnet, då barn kan bygga upp en inre stress. Sjuksköterskorna tycker 

även att balansera finkänslighet med användning av fasthållning är en viktig del i att stödja 

barnet vid kliniska procedurer. Några sjuksköterskor i studien av Brenner et al. (2014b) 

berättar att det upplevs lättare att hålla fast ett spädbarn, då det lindas med ett lakan, än ett 

äldre barn som du själv håller fast. Metoden med lakan upplevs mer mänsklig och behaglig 

för spädbarnet. 

Flera sjuksköterskor upplever att det kan vara bättre för barnet att avbryta den kliniska 

proceduren och därmed fasthållningen istället för att öka kraften eller ta hjälp av mer personal 

(Karlsson et al., 2014). Några sjuksköterskor upplever däremot att det kan vara svårt att veta 

exakt när de ska avbryta fasthållningen särskilt då en vårdnadshavare utför den (Ives & 

Melrose, 2010). I studien av Demir (2007) påpekar sjuksköterskorna att de vanligaste 

anledningarna till att avbryta fasthållning är då risken för att barnet ska göra sig själv eller 

andra illa minskar drastiskt eller helt försvinner samt om kommunikationen med barnet 

förbättras och barnet blir lugnare. 

Kommunikation underlättar fasthållning 

Sjuksköterskorna upplever att användandet av fasthållning underlättas då de får möjlighet att 

förklara användandet och fenomenet för sig själva i den kollegiala gruppen, för barnet och för 

vårdnadshavaren samt ge vårdnadshavaren direktiv angående säkra hållmetoder (Ives & 

Melrose, 2010; Kangasniemi et al., 2014). I studien av Demir (2007) uttryckte mer än hälften 

av sjuksköterskorna att de förklarade fasthållningen för barnet och vårdnadshavaren.  

Genom att använda hämmande kommunikation, exempelvis övertalning, mutor och även 

skrämsel, upplever sjuksköterskor att de kan få barnet att vara lugnt och stilla under en 

procedur och därmed underlätta fasthållningen. En ytterligare metod för att lugna barnet är då 

sjuksköterskorna ger barnet möjlighet att välja mellan oönskade alternativ, det vill säga barnet 

får göra begränsade val. Sjuksköterskorna upplever denna form av kommunikation som en 

psykologisk fasthållning (Kangasniemi et al., 2014).  
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Sjuksköterskornas rapportering av fasthållning är både muntlig och skriftlig och upplevs som 

nyttig och viktig. Den muntliga rapporteringen består av sjuksköterskans egna goda råd 

angående fasthållningssituationen samt om barnets individuella karaktär. Bältesläggning är 

den enda fasthållning som alltid dokumenteras (Kangasniemi et al., 2014). 

Fasthållning är en svårighet 

Sjuksköterskorna anser att fasthållningen skapar minnen i barnet som kan påverka dess 

känslor och reaktioner i andra situationer i framtiden (Kangasniemi et al., 2014). Enligt Demir 

(2007) nämnde en fjärdedel av sjuksköterskorna att barnen får fysiska komplikationer, 

exempelvis ledkontraktur, ödem och cyanos i hand eller fot samt blåmärken, som följd av 

fasthållning. Majoriteten av sjuksköterskorna anser att barnet blir mer stressat av själva 

fasthållningen än av den kliniska proceduren vilken kan orsaka smärta (Demir, 2007; 

Karlsson et al. 2014). 

Flertalet sjuksköterskor berättar att de upplever en konflikt i balansen mellan omvårdnadens 

ändamål, som är barnets tillfrisknande och den skada sjuksköterskorna upplever att de 

tillfogar barnet vid fasthållning. Fasthållningen väcker skuldkänslor hos sjuksköterskorna och 

de känner sig obekväma med idén att fasthållning är en del av barnets vård trots att de vet att 

de många gånger inte har något annat val (Brenner et al., 2014b; Kangasniemi et.al, 2014; 

Karlsson et al., 2014). Sjuksköterskor tar ibland på sig vårdnadshavares skuldkänslor av att ha 

behövt hålla fast sitt barn under en klinisk procedur och uttrycker sitt obehag angående detta 

för sjuksköterskan. Detta förvärrar sjuksköterskornas skuldkänslor ytterligare (Brenner et al., 

2014b). Enligt Lloyd, Urquhart, Heard och Kroese (2008) säger majoriteten av 

sjuksköterskorna att de upplever fasthållning av barn som obehagligt. 

I studien av Ives och Melrose (2010) berättar sjuksköterskorna att de upplever en konflikt då 

de ska utföra en undersökning eller behandling på barnet trots att barnet tydligt signalerar sitt 

motstånd. Sjuksköterskorna frågar sig vilka signaler de ger barnet då vuxna lär barn att säga 

nej till främlingar, att skrika, sparka eller springa om någon främling rör dem eller om de 

känner sig hotade. Samtidigt är sjuksköterskan en främling för barnet, som säger nej, och 

sjuksköterskan fortsätter trots allt och gör barnet illa. Sjuksköterskorna berättar att de ibland 

upplever fasthållningen av barnet som ett övergrepp, särskilt då två sjuksköterskor hjälps åt 

för att hålla barnet stilla. En del av sjuksköterskorna anser att vissa vårdnadshavare är onödigt 

hårdhänta då de håller fast sitt eget barn och att sjuksköterskorna känner sig delaktiga i 
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vårdnadshavarens hantering vilket upplevs försvåra den kliniska proceduren (Ives & Melrose, 

2010). 

Sjuksköterskorna anser att orsaken till fasthållningen ibland beror på vad de kallar 

uppgiftsorienterad vård (Brenner et al., 2014b). Sjuksköterskorna beskriver att vissa 

behandlingar och undersökningar, ofta utförda av en läkare, tar lång tid på grund av att 

läkaren vill få uppgiften utförd utan att ta hänsyn till barnets individuella behov. 

Sjuksköterskorna får då hålla fast barnet under lång tid, med de negativa följder det innebär 

för barnet. Trots att många sjuksköterskor uttrycker svårigheterna i denna situation är det 

dock få som agerar mot det, även i icke-akuta situationer.  

Enligt Demir (2007) anser mer än en fjärdedel av sjuksköterskorna att fasthållning är 

kränkande mot barn och deras rättigheter samt att de har rätt till vård utan fasthållning. 

Sjuksköterskorna är osäkra på om det är läkaren eller sjuksköterskan som bestämmer om 

fasthållning ska användas eller om det behövs delegering från läkare. Majoriteten av 

sjuksköterskorna anser att det inte behövs och använder fasthållning utan delegering. 

I studien av Robinson och Collier (1997) svarar hälften av sjuksköterskorna att de inte vet 

vem som är juridiskt ansvarig i en fasthållningssituation eller vem som är ansvarig för valet av 

fasthållningsmetod. Resterande hälft anser att mer än en person är ansvarig, att endast 

vårdnadshavare är ansvariga samt att endast läkaren eller sjuksköterskan är ansvarig. Slutligen 

anser majoriteten av sjuksköterskorna att det behövs riktlinjer om hur och när fasthållning ska 

användas vid kliniska procedurer i somatisk sjukvård.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie bygger på artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) utgår den kvalitativa ansatsen från att verkligheten är konstruerad på 

människors sociala samspel och är beroende av individens intryck. Sjuksköterskors personliga 

erfarenheter ingår således i den kvalitativa ansatsen. Kvantitativa studier önskar att förklara, 

klassificera och se samband genom exempelvis frågeformulär, intervjuer och observationer 

(Forsberg & Wengström). Artiklarna med kvantitativ ansats består av självskattningsskalor 

angående sjuksköterskors erfarenhet av hur och när de behöver använda fasthållning av barn 

vid kliniska procedurer. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är kvalitativ 

innehållsanalys användbar inom flera forskningsområden och på olika slags texter. Kvalitativ 

och kvantitativ ansats speglar verkligheten ur en subjektiv respektive objektiv synvinkel i sina 

resultat. Axelsson (2012) nämner att en litteraturstudie som innefattar båda ansatserna kan 

vara en fördel eftersom det ger en ökad möjlighet att förstå verkligheten.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) värderas studier utifrån de metoder som använts för 

att frambringa resultat. Begreppen som används för att beskriva en studies metod skiljer sig åt 

mellan de kvalitativa och kvantitativa ansatserna. I kvantitativ ansats är begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet vanligt förekommande. Validitet rör frågan huruvida 

studien mäter det den avser mäta. Begreppet reliabilitet handlar om att resultatet är framtaget 

på ett tillförlitligt sätt och att resultatet är reproducerbart. Generaliserbarhet innebär bland 

annat att studiens deltagarurval är heltäckande. Inom den kvalitativa ansatsen talas det till 

större del om att en studies metod har en hög tillförlitlighet (”trustworthiness”) eller ej. 

Begreppen trovärdighet (”credibility”), pålitlighet (”dependability”) och överförbarhet 

(”transferability”) används för att beskriva tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004; 

Polit & Beck, 2012). För översättning har Norstedts engelsk-svenska ordbok – professionell 

(2010) använts. Begreppen inom båda ansatserna relaterar till varandra, enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Polit och Beck (2012) nämner ett flertal inom forskningen använda begrepp 

för tillförlitlighet i kvalitativ metodik. Det saknas konsensus och därför blir de olika 

begreppen ofta förvirrande fastän de beskriver samma sak. 

Trovärdighet berör sanningshalten i den insamlade datan och hur den har analyserats (Polit & 

Beck, 2012).  I innehållsanalysen bör meningsenheterna varken vara för långa eller för korta, 
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enligt Graneheim och Lundman (2004). För långa meningsenheter har för spridd innebörd och 

för korta meningsenheter är för uppdelade. Trovärdighet innebär också hur väl studiens 

resultat fördelas i kategorier. Ingen relevant data ska lämnas bort och ingen irrelevant data ska 

tas med. Liknande data ska inte finnas med i två olika kategorier och ingen data ska falla 

emellan kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). I textanalysen i föreliggande studies 

resultat användes meningsenheter bestående av allt från fyra eller fem meningar till enheter 

bestående av några ord. Orsaken till detta är för att en textanalys, inspirerad av Graneheim 

och Lundman, har använts till artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Den 

kvantitativ data som analyserats i föreliggande studie består till största del av korta 

meningsenheter. Både kvalitativa och kvantitativa meningsenheter förenades i koder, och 

dessa koder utformades sedan till kategorier. Mycket arbete har lagts ner av författarna till 

denna studie för att efter bästa förmåga kontrollera likheter och skillnader i meningsenheterna, 

koderna och kategorierna för att av både kvalitativ och kvantitativ data formulera ett 

trovärdigt resultat. Föreningen av de två vetenskapliga ansatserna, anser denna studies 

författare, har berikat resultatet. Kvalitativ och kvantitativ data tillsammans ökar förståelsen 

av ett fenomen (Onwuegbuzie & Leech, 2005). 

En svaghet i denna studies trovärdighet är den risk för feltolkningar och inkorrekta 

översättningar som kan ha uppstått då författarna har översatt artiklarnas meningsenheter från 

engelska till svenska. För att reducera denna risk betonar Wallengren och Henricson (2012) 

vikten av att fler än en person läser de utvalda artiklarna och sedan gemensamt diskutera 

eventuella likheter och skillnader i resultatet. Föreliggande studies författare har således läst 

artiklarna ett flertal gånger och diskuterat översättningarna sinsemellan för att i högsta mån 

försäkra sig om att få ett så korrekt utfall som möjligt. 

Begreppet pålitlighet berör hur en forskare beaktar förändringar som kan ske i insamlad data 

eller i metoden under studiens gång (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). En 

viktig aspekt som rör en studies trovärdighet, och även hela metodens tillförlitlighet, är att 

studiens pålitlighet måste vara säkrad. Utan pålitlighet kan inte trovärdighet uppnås (Polit & 

Beck). 

För att uppnå pålitlighet i en studie, skriver Graneheim och Lundman (2004) att 

datainsamlingen måste vara konsekvent och relevant. Författarna till föreliggande studie valde 

att söka originalartiklar publicerade från år 1995 fram till 2015. Valet av ett så pass långt 

tidsspann beror på att forskningen som rör denna studies syfte är relativt liten och antalet 
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relevanta originalartiklar var begränsat. Trots ett flertal sökningar med olika sökord hittades 

endast tio stycken som har använts i resultatet. Att forskningen som utförts på sjuksköterskors 

erfarenhet av fasthållning av barn inom somatisk sjukvård är liten kan ses som en svaghet för 

denna studie. Kvalitetsgranskningen av originalartiklarna visade på en medelgod till hög 

kvalitet vilket av författarna bedömdes vara godkänt för användning. Segesten (2012) nämner 

att varje studieförfattare gör en kvalitetsbedömning utifrån sin egen kunskapsnivå. För att 

uppnå en konsekvent och relevant datainsamling har författarna till denna studie noggrant 

följt inklusions- och exklusionskriterierna som beskrivits i metoddelen.  

För att en studie ska uppnå överförbarhet ska den valda metoden vara väl beskriven för att 

studiens resultat ska kunna överföras till en annan kontext, grupp eller forskningsfråga (Polit 

& Beck, 2012). Överförbarhet ökar också om resultatet är koncist och innehållsrikt, bland 

annat genom att använda citat (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundmans 

artikel behandlar främst empiriska studier. Polit och Beck (2012) nämner att i en 

litteraturstudie bör citat utelämnas då det kan innebära att texten som analyserats och använts 

i studiens resultat inte helt har förståtts av författarna. Istället bör egna ord användas, anser 

Polit och Beck. I föreliggande litteraturstudie har de flesta citat utelämnats och 

originalartiklarnas övriga textinnehåll har använts i resultatet. Ett fåtal citat har översatts och 

skrivits om till flytande text då de haft ett kärnfullt innehåll. Författarna till denna studie har 

beskrivit metoden så utförligt som möjligt för att säkerställa studiens kvalitet. Med tanke på 

att författarna är ovana forskare kan dock inte fel uteslutas.  

Polit och Beck (2012) skriver också slutligen att en kvalitativ studies tillförlitlighet hänger på 

dess autenticitet, vilket innebär att forskaren visar på vidden av den verklighet som studeras. 

Läsaren ges då en möjlighet att fördjupa sig i de upplevelser och erfarenheter som beskrivs i 

studiens resultat. I denna studie har författarna använt sig av originalartiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats för att kunna ge en så bred bild som möjligt av 

sjuksköterskors upplevelse av fasthållning av barn genom att beskriva både känslor och 

praktiska erfarenheter. 

Textanalys och tolkning är mångtydig. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

kvalitativ innehållsanalys är en balansakt för forskaren mellan att låta texten tala och inte 

tillskriva den någon mening som inte finns där. Under denna studies gång har författarna 

upprepande och noggrant rannsakat sin förförståelse av det utvalda fenomenet för att inte 

införa egna åsikter i texten. Porter (2007) nämner att det är upp till forskaren att presentera sin 
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studie på sådant sätt att dess läsare förhoppningsvis kommer övertygas om sanningshalten i 

studien. Dock är det också läsarens tolkning som till stor del avgör till vilken grad studien 

uppfattas som sanningsenlig (Porter, 2007). 

Resultatdiskussion 

Utvalda delar ur resultatets kategorier som författarna till föreliggande studie upplevde som 

intressanta diskuteras utifrån den teoretiska referensramen vilken behandlar etiska aspekter 

kring barnets sjukvård: barnets autonomi och integritet samt sjuksköterskans omvårdnadsplikt 

vilken utgår från en etisk godhetsprincip. 

Upprätthålla autonomi och utföra omvårdnad 

De etiska frågorna kring barns autonomi och integritet blir aktuella när olika värden hamnar i 

konflikt med varandra, exempelvis om ett barns vilja måste åsidosättas vid en nödvändig 

klinisk procedur (Bischofberger, 2004). Dessa etiska konflikter är komplexa och går inte alltid 

att lösa. Enligt Beauchamp och Childress (2001) är respekten för en persons autonomi djupt 

rotad som en moralisk princip. Författarna nämner filosofen Immanuel Kant som beskriver att 

kränkning av en persons autonomi är att bortse från denna persons egna förhoppningar och 

mål. Författarna nämner däremot att människors förpliktelse att respektera autonomin är lägre 

för sådana personer som inte kan förväntas agera på ett tillräckligt autonomt sätt, exempelvis 

barn. 

Detta väcker särskilda frågor som rör barns plats i sjukvården, hur de bemöts och hur kliniska 

procedurer utförs på barn. I föreliggande studies resultat framkom hur viktigt det var för 

sjuksköterskorna att inhämta samtycke från barn och vårdnadshavare, samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet kring när och hur samtycke skulle inhämtas. 

Fasthållning som används med barns och vårdnadshavares samtycke är enligt RCN (2010) en 

mer stödjande fasthållning. Darby och Cardwell (2011) anser att inhämtande av samtycke och 

förberedelse av hela familjen inför barnets kliniska procedur, inklusive eventuellt bruk av 

fasthållning, är förenat med god verksamhet. Att inhämta samtycke är att respektera barnets 

autonomi samtidigt som sjuksköterskan då agerar utifrån godhetsprincipen. Genom att 

involvera barn och vårdnadshavare i alla beslut som rör barnets vård och informera dem att 

fasthållning kan behöva användas får familjen en valmöjlighet. Detta minskar lidande 

eftersom sjuksköterskan ger dem en känsla av kontroll och ökar möjligheten för samtycke. 
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Sjuksköterskorna gav, enligt denna studies resultat, barn begränsade valmöjligheter inför en 

klinisk procedur. Eftersom autonomi, enligt Beauchamp och Childress (2001), innebär 

möjlighet till fria val kan detta ses som en teknik som sjuksköterskor använder för att till viss 

del upprätthålla barnets autonomi i en situation då barnet inte vill medverka. Trots att mycket 

är beskrivet om barns autonomi och det finns ett flertal riktlinjer, både nationella och 

internationella, som stärker barns rättigheter är forskningen kring hur sjuksköterskor kan 

implementera detta i en fasthållningssituation liten. 

Etisk utgångspunkt eller ej vid sjuksköterskans val av fasthållning 

I denna studies resultat framkom åtskilliga sjuksköterskors erfarenhet av hur känslomässigt 

konfliktfylld fasthållningen av barn är för dem. En majoritet ansåg att fasthållningen upplevs 

som obehaglig. Genom att utsätta barnet för smärtsamma procedurer samtidigt som 

sjuksköterskorna behövde hålla fast barnet skapades skuldkänslor. Folkes (2005) anser att 

fasthållning är en överträdelse av sjuksköterskans omvårdnadsplikt, samtidigt som denne 

agerar för barnets bästa. Fasthållning av barn vid kliniska procedurer är en situation då etiska 

principer hamnar i konflikt med varandra. Sjuksköterskans arbete, omvårdnaden, utgår från 

godhetsprincipen (Chaloner, 2007). I omvårdnaden ingår att respektera och beskydda 

patientens autonomi. Vid fasthållning av ett barn för en klinisk procedur handlar 

sjuksköterskan enligt godhetsprincipen samtidigt som det är en upplevelse av att barnets vilja 

kränks. 

Föreliggande studies resultat visar på att sjuksköterskorna ansåg att fasthållningen behövs och 

de uttryckte att fasthållningen används för barnets bästa. Flertalet sjuksköterskor beaktade 

alternativa metoder till fasthållning men ibland kunde inte sjuksköterskan förhandla. Detta 

kunde bland annat bero på att barnet var i akut behov av vård. Darby och Cardwell (2011) 

skriver att sjuksköterskan handlar utifrån en etisk godhetsprincip då ett barn behöver genomgå 

en klinisk procedur trots att barnet inte vill medverka eller då situationen är akut och 

valmöjligheterna är begränsade. Sjuksköterskan gör ett etiskt val där omvårdnadens 

långsiktiga mål ses som barnets bästa trots att barnet får lida under procedurens gång. 

Eftersom fasthållningen av barn har betydelse för att kunna utföra olika kliniska procedurer 

skulle det vara problematiskt om fasthållning i sitt kliniska sammanhang ansågs som onödig 

eller till och med omoralisk. Då fasthållning utgår från den etiska godhetsprincipen kan det 

liknas vid en form av svag paternalism som sjuksköterskan utövar. Beauchamp och Childress 
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(2001) anser att svag paternalism inte nödvändigtvis behöver försvaras då invändningar mot 

det sällan höjs. 

Att sjuksköterskorna uppgav att fasthållning vid ett flertal tillfällen används då arbetsmiljön är 

stressig på grund av personalbrist kan uppfattas stötande. Fasthållningen av barn verkar då 

inte utgå från en godhetsprincip, det vill säga för barnets säkerhet och andra skäl som 

sjuksköterskorna nämnde i föreliggande studies resultat. Bray, Snodin och Carter (2014) 

beskriver att individers personliga moraliska omsorg ibland blir begränsad av institutionella 

omständigheter, exempelvis finansiella besparingar och tidsbrist. Men det kan också bero på 

att sjuksköterskor har svårigheter att känna igen de vardagliga etiska bekymmer som de 

möter. Chaloner (2007) nämner att etik är något som många sjuksköterskor upplever som 

avlägset i den vardagliga professionella rollen. 

Mer erfarna sjuksköterskor visade sig använda fasthållning av barn oftare än mindre erfarna. 

Även äldre sjuksköterskor använde fasthållning i högre grad än yngre. Bricher (2000) nämner 

att kunskapen om hur en sjuksköterska stödjer ett barn genom en smärtsam klinisk procedur 

till stor del beror på praktisk erfarenhet. Då skriftliga riktlinjer för hur fasthållning av ett barn 

kan gå till saknas, kan det vara svårt för en mindre erfaren sjuksköterska att finna information 

om tillvägagångssätt och därmed används fasthållning i mindre utsträckning. 

Behov av etisk reflektion 

Bray et al. (2014) skriver att fasthållning av barn mot dess vilja för att genomföra en klinisk 

procedur för närvarande inte betraktas som en etisk fråga. Sjuksköterskorna beskrev i denna 

studies resultat att fasthållning är ett sådant vanligt förekommande fenomen att de sällan 

reflekterade över användandet. Då fasthållning av barn för en klinisk procedur normalt sett är 

ett accepterat fenomen och då sjuksköterskor upplever fasthållning som vanligt 

förekommande blir det etiska betänkandet lågt (Bricher, 2000; Folkes, 2005). Detta kan 

kopplas samman med föreliggande studies resultat där sjuksköterskornas erfarenhet av 

fasthållning uppfattas som uppgiftsorienterad vård, då en behandling eller undersökning 

utförs, ofta av en läkare, mestadels för att den behöver bli verkställd och hänsyn till barnets 

individuella behov bortses. Sjuksköterskorna beskrev att de uppfattade situationen som 

negativ, dock utan att avbryta den. Chaloner (2007) nämner att om sjuksköterskor själva inte 

aktivt engagerar sig i de etiska bekymmer som kan uppstå under en klinisk procedur är det 

inte heller någon anledning för dem att protestera då andra professioner, exempelvis läkare, 

låter sina etiska synpunkter eller intressen gå före sjuksköterskans. Då sjuksköterskan har en 
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klar uppfattning om de etiska principer som rör autonomi och godhet och kan argumentera för 

hur de hänger samman i en fasthållningssituation blir sjuksköterskans professionella roll 

stärkt. 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor upplevde en saknad av både utbildning i 

fasthållningstekniker och riktlinjer för hur och när fasthållning ska användas. Även om tydliga 

riktlinjer behövs för hur användandet av fasthållning av barn bör gå till är detta svårt att 

åstadkomma då fasthållning ofta händer spontant i situationer då barnet börjar göra motstånd. 

Valler-Jones och Shinnick (2005) anser att sjuksköterskor som arbetar inom pediatrisk 

sjukvård med tiden finner egna metoder att hålla ett barn under en klinisk procedur. Pearch 

(2005) föreslår att diskussion och reflektion samt utbildning kring etiska principer i 

sjuksköterskeprofessionen är ett sätt att lyfta fenomenet som rör fasthållning av barn.  

Slutsats 

Sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid kliniska procedurer är mångfacetterad. 

Erfarenheterna sträcker sig från fasthållning som en nödvändighet för att kunna utföra olika 

procedurer på barn till att ge skuldkänslor hos sjuksköterskorna. Fasthållning upplevs som 

vanligt förekommande, i stort sett dagligen, och ses som en del av arbetet inom pediatrisk 

sjukvård. Bristen på riktlinjer om hur och när fasthållning kan användas saknas av 

sjuksköterskorna. De etiska aspekterna av fasthållning är något som sjuksköterskorna 

vanligtvis inte reflekterar över då fenomenet förekommer i hög grad och upplevs nödvändigt. 

Sjuksköterskor bör ha god kunskap om barns rättigheter och om etiska principer som rör 

barnets autonomi samt sjuksköterskans omvårdnadsplikt för att kunna optimera kliniska 

procedurer då barn kan behöva hållas fast. Detta kan till viss del ersätta praktiska riktlinjer 

eftersom fasthållning är situationsspecifik. Förberedelse inför en klinisk procedur, genom 

information och genom att erhålla samtycke från barnet och/eller vårdnadshavare, underlättar 

situationen.  

Klinisk betydelse 

Då fasthållning av barn vid kliniska procedurer inom somatisk sjukvård är ett sådant vanligt 

förekommande fenomen och påverkar sjuksköterskors samt barns och vårdnadshavares 

känslor, och att utbildning och riktlinjer kring det till stor del saknas kan denna studie bidra 

till en ökad kunskap i ämnet. Studien ger inga förslag på riktlinjer eller praktiska 

förhållningssätt, men kunskapen kan ha betydelse för vårdrelationen mellan sjuksköterska, 
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patient och anhöriga då studien ger insikt i andra sjuksköterskors erfarenhet. Studien kan ge 

ett ökat etiskt medvetande som stärker sjuksköterskans professionella roll och därmed öka 

tryggheten i de moraliska val som sjuksköterskan gör i det vardagliga arbetet. 

Förslag på vidare forskning 

Behovet av vidare forskning inom detta ämne är stort. Endast ett fåtal empiriska studier om 

sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn inom somatisk sjukvård är utförda. Förslag 

på vidare forskning är exempelvis fasthållningens konsekvenser, fördelar och risker. 

Författarnas insatser 

Valet av ämne diskuterades gemensamt och låg i båda författares (JG och ED) intresse. 

Författarna har gemensamt lagt upp en planering för studiens genomförande. Planeringen 

försenades till viss del på grund av sjukdom. Under studietidens sista veckor fortsatte dock 

arbetet enligt planeringen genom en effektiv ansträngning.  

Den här studien har bearbetats, analyserats samt författats gemensamt. Samarbetet har 

fungerat gott. Båda författarna har tagit del av arbetets alla avsnitt. Resultatdelens olika 

kategorier delades upp, där ED skrev två kategorier och JG skrev tre. Därefter skiftade 

författarna kategorier med varandra och för att granska och eventuellt redigera texten. 

JG har kontrollerat studiens språkliga stringens samt författat studiens fördjupande delar. ED 

har skrivit sammanfattning och abstract. Båda författarna har tagit del av all litteratur som 

återfinns i studien.   
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Bilaga 3. Artikelmatris. 

# Författare, 
land, år, titel 

Syfte Design och 
metod 

Deltagare 

N=Antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

1 Brenner, M., 
Drennen, J., 
Pearl Treacy, 
M. & Fealy, G.  

Irland 

2014 

An exploration 
of the practice 
of restricting a 
child’s 
movement in 
hospital: a 
factorial 
survey 

Urskilja de 

rapporterade 

förhållanden 

som rör 

fasthållning av 

barn för kliniska 

procedurer på 

sjukhus. 

Kvantitativ 
design. 

Faktoriell 
undersökning 
med vinjetter 
och 
frågeformulär. 

Pediatriska 
sjuksköterskor samt 
grundutbildade 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
fasthållning av barn 
för klinisk procedur. 

N=105 

Fasthållning 
användes om 
sjuksköterskan fått 
tydliga instruktioner 
om tillvägagångssätt 
för säker hållning, 
när lekterapeut ej 
fanns tillgänglig, om 
barnet var i behov av 
en perifer venkateter 
samt om barnet var 
fem år eller yngre.    

 

Medel 

2 Brenner, M., 
Pearl Treacy, 
M., Drennen, 
J. & Fealy, G.  

Irland 

2014 

Nurses’ 
Perceptions of 
the Practice of 
Restricting a 
Child for a 
Clinical 
Procedure 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
att använda 
fasthållning på 
barn under 
kliniska 
undersökningar 
samt 
sjuksköterskans 
förståelse för 
fasthållningens 
kliniska 
funktioner.  

Kvalitativ 
design. 

Intervju i 
fokusgrupper. 

 

Sjuksköterskor med 
minst 3 års 
erfarenhet inom 
pediatrik, med och 
utan pediatrisk 
specialistutbildning 
samt med erfarenhet 
av fasthållning. 

N=20 

Fasthållning 
användes med 
hänsyn till barnets 
ålder. Det finns 
ingen konsekvent 
strategi för 
fasthållning. Studien 
tyder på att 
spänning råder 
mellan olika 
vårdprofessioner 
samt personal och 
förälder angående 
fasthållning. 

Hög 

3 Demir, A. 

Turkiet 

2007 

The use of 
physical 
restraints on 
children: 
practices and 
attitudes of 
pediatric 
nurses in 
Turkey 

Utröna 
pediatriska 
sjuksköterskors 
tankar och 
attityder 
angående 
fasthållande av 
barn.  

 

Kvantitativ 
design. 

Prospektiv 
tvärsnittsstudie 
med intervjuer. 

 

Sjuksköterskor på 
pediatriska 
vårdavdelningar med 
kirurgisk, medicinsk 
och intensivvårds-
inriktning. 

N=121 

 

Sjuksköterskorna 
skattade när de 
behöver använda 
fasthållning, orsaker 
som får fenomenet 
att öka eller minska 
och på vilket sätt 
fasthållning går till. 

Medel 

 

  



iv 

 

4 Ives, M. & 
Melrose, S. 

Kanada 

2010 

Immunizing 
Children Who 
Fear and 
Resist Needles: 
Is It a Problem 
for Nurses? 

Undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
att vaccinera 
barn med 
nålskräck samt 
finna 
tillvägagångs-
sätt för att 
minska 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
stress.  

Kvalitativ 
design. 

Intervju i 
fokusgrupper.  

 

Sjuksköterskor från 
fem olika 
vaccinationsenheter 
med erfarenhet av 
fasthållning av barn 
med nålskräck.    

N=35 

Sjuksköterskor 
upplever stress vid 
vaccination av 
nålrädda barn. 
Barnets starka 
motstånd vid 
vaccination samt 
förälderns beteende 
skapar ett etiskt 
dilemma för 
sjuksköterskan. 
Föräldrarnas 
beteende försvårar 
genomförandet och 
gör det osäkert. 

Hög 

5 Kangasniemi, 
M., Papinaho, 
O. & 
Korhonen, A. 

Finland 

2014 

Nurses’ 
perceptions of 
the use of 
restraint in 
pediatric 
somatic care 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
användandet av 
fasthållning 
inom somatisk 
pediatrisk vård. 

Kvalitativ 
design. 

Intervjuer. 

Pediatriska 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
pediatrisk vård samt 
fasthållning, som 
arbetar på ett 
universitetssjukhus. 

N=8 

Erfarenhet av 
fasthållning kan 
förklaras i fem 
kategorier: A) 
Identifiera 
situationer när 
fasthållning kan 
inträffa. B) Hitta 
preventiva metoder. 
C) Identifiera olika 
former av 
fasthållning. D) 
Överväga 
användandet av 
fasthållning. E) 
Aktiviteter efter 
fasthållning. 

Hög 

6 Karlsson, K., 
Rydström, I., 
Enskär, K. & 
Dalheim 
Englund, A-C. 

Sverige 

2014 

Nurses’ 
perspectives 
on supporting 
children during 
needle-related 
medical 
procedures 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
att stödja barn 
under 
nålrelaterade 
procedurer. 

Kvalitativ 
design. 

Intervjuer. 

Sjuksköterskor från 
fyra olika pediatriska 
vårdinrättningar 
inom sluten- samt 
öppenvård som 
under tiden då 
studien pågick hade 
medverkat på en 
eller två 
nålrelaterade 
procedurer på barn. 

N=14 

Stödjandet av barn 
under nålrelaterade 
procedurer består av 
sex delar: Bygga upp 
en relation genom 
konversation. Vara 
uppmärksam på 
kroppsspråket. 
Balansera mellan 
användandet av 
finess och 
fasthållning. Vara 
barnets ”advokat”. 
Anpassa tiden. 
Upprätthålla tillit. 

Medel 

 

  



v 

 

7 Lloyd, M., 
Urquhart, G., 
Heard, A. & 
Kroese, B. 

Storbritannien 

2008 

When a child 
says ‘no’: 
experiences of 
nurses 
working with 
children 
having 
invasive 
procedures 

Undersöka 
upplevelsen 
sjuksköterskor 
får då de ger 
stöd vid invasiva 
procedurer på 
barn som inte 
vill ha dessa. 

Kvalitativ 
design 
(Grounded 
Theory). 

Ostrukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper. 

Pediatriska 
sjuksköterskor, 
slumpmässigt utvalda 
på ett 
universitetssjukhus, 
som nyligen haft 
erfarenhet av att 
arbeta med barn som 
nekat en invasiv 
medicinsk procedur. 

N=10 

Den vanligast 
framkomna 
upplevelsen var 
känslor av att ”bli 
upprörd” och ”bli 
stressad” antingen 
för att barnet eller 
föräldrarna blev 
upprörda eller för att 
proceduren gått fel. 
Sjuksköterskorna 
använder en 
kombination av 
copingstrategier för 
att förbereda och 
behandla sina egna 
känslor. 

Hög 

8 Mathew, P., 
Mathew J. & 
Singhi, S. 

Indien 

2011 

Knowledge, 
attitude and 
practice of 
pediatric 
critical care 
nurses 
towards pain: 
survey in a 
developing 
country setting 

Studera 
sjuksköterskors 
kunskap, attityd 
och förfarande 
vid omhänderta-
gande av akut 
sjuka barn i ett 
utvecklingsland. 

Kvantitativ 
design. 

Frågeformulär. 

Sjuksköterskor 
arbetande på 
pediatriska 
intensivvårdsavdel-
ningar. 

N=56 

Specialistutbildning i 
pediatrisk 
omvårdnad var en 
bidragande faktor till 
ökad kunskap om 
barns smärta. 50 
procent av 
deltagarna ansåg att 
barn upplever 
mindre smärta än 
vuxna. Fasthållning 
och distraktion var 
de mest använda 
metoderna för att 
underlätta 
smärtsamma 
procedurer. 
Observation av barns 
ansikte och hållning 
användes vanligen 
för att bedöma 
smärta. Smärtskala 
användes ej. 

Medel 

 

  



vi 

 

9 Robinson, S. & 
Collier, J. 

Storbritannien 

1997 

Holding 
children still 
for procedures 

Identifiera om 
sjuksköterskor 
har outtalade 
bekymmer eller 
behov om att 
nödgas använda 
fasthållning på 
barn.  

Kvantitativ 
design.  

Frågeformulär 
och vinjetter.  

Sjuksköterskor inom 
pediatriska 
avdelningar med en 
erfarenhet mellan 
ett till 35 år. 

N=153 

Sjuksköterskorna 
ansåg att det behövs 
mer utbildning, 
tydligare riktlinjer 
samt klargörande av 
det juridiska 
ansvaret om hur och 
när fasthållning ska 
användas.   

Medel 

10 Selekman, J. & 
Snyder, B. 

USA 

1995 

Nursing 
Perceptions Of 
Using Physical 
Restraints On 
Hospitalized 
Children 

Beskriva 
pediatriska 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
fasthållning av 
barn. 

Kvantitativ 
design. 

Frågeformulär. 

Sjuksköterskor på 
fyra olika typer av 
inrättningar: 
barnsjukhus, sjukhus 
med pediatrisk 
enhet, pediatriska 
rehabiliteringsenhet
er och pediatriska 
psykiatriska enheter. 

N=60 

Orsakerna till 
användandet av 
fasthållning skiljde 
sig åt beroende på 
barnets ålder och på 
typen av 
vårdinrättning. 
Behovet av 
fasthållning 
uppfattades som 
störst då barn är i 
åldern 1-6 år. 

Medel 

 

 


