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Sammanfattning: 

Bakgrund: Procedurer som innebär nålstick är en av de vanligaste, och mest skrämmande 

upplevelserna för barn inom hälso- och sjukvården. Många barn lider av rädsla inför nålstick 

och en otillräcklig smärtlindring kan leda till konsekvenser att hantera smärta senare i livet. 

Därför bör sjuksköterskan känna till vilka olika strategier hen kan använda sig av vid mötet 

med barn som ska genomgå smärtsamma procedurer. 

Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan med hjälp av olika strategier kan lindra 

smärtupplevelsen och minska oro hos barn med stickrädsla i samband med venpunktion eller 

injektion. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Efter en kvalitetsgranskning av materialet 

inkluderades tio studier med kvantitativ design från databaserna CINAHL Plus with Full Text 

och PsycINFO. 

Resultat: Resultatet visade att olika typer av distraktion minskar barns smärtupplevelse och 

oro vid venpunktion eller injektion. De här metoderna som beprövades var distraktion i form 

av såpbubblor, ett vibrerande och kylande instrument, ett kylande spray, ett gripinstrument, 

distraktionskort, en elastisk boll, en filmuppspelning, ett kalejdoskop, en clown och lyssnande 

till musik. Samtliga metoder tillämpades under nålinförandet, och en del av metoderna 

tillämpades även innan och efter proceduren. Resultatet visade också att information och gott 

bemötande gör upplevelsen mindre orosfylld för barnen.  

Slutsatser: Den här litteraturstudien beskriver att distraktion, information och bemötande har 

en signifikans i hur barn upplever smärta och oro vid undersökningar som involverar nålstick.  

Nyckelord: Barn, bemötande, distraktion, nålstick, smärtupplevelse. 
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Inledning  

Runt om i världen är en av de vanligaste och mest skrämmande procedurerna 

för barn inom hälso- och sjukvården relaterade till nålstick. Blodprovstagningar 

och injektioner inom vården kan orsaka både smärta, rädsla och oro (Duff, 

2003; Gilboy & Hollywood, 2009). Alla strategier för att minska oro och lindra 

smärtupplevelsen är av stor betydelse och måste beaktas inom vården. Studier 

har visat att om ett barns smärtlindring inte är optimal kan det leda till 

svårigheter att hantera smärtsamma procedurer som vuxen (Murphy, 2009). 

Sjuksköterskan kan känna sig otrygg vid behandlingar och undersökningar som 

hen vet framkallar smärta och rädsla, vilket i förlängningen kan leda till oro 

både hos föräldrarna till barnet samt hos sjuksköterskan (Ozolins, 1998). En 

ofullständig smärtlindring kan leda till att barnen får negativa kopplingar till 

besök på sjukhus. Sjuksköterskor har delvis otillräckliga kunskaper gällande 

möten med barn som känner smärta (Enskär och Golsäter, 2009).  

1. Bakgrund 

1.1 Venpunktion och injektion 

Blodprovstagning innebär punktion av en ven och är en vanlig medicinsk 

procedur inom sjukvården som utförs för att kunna undersöka ett antal 

parametrar i kroppen. Vanligtvis tas blodproven innan patienten ska genomgå 

någon specifik behandling för att ta reda på om patienten är stabil, utreda olika 

sjukdomstillstånd där parametrar kan vara sänkta eller förhöjda samt följa upp 

resultatet av behandlingar. Venpunktion kan också innebära en intravenös 

tillgång i form av perifer venkateter (PVK). En PVK kan behövas om 

läkemedel måste ges intravenöst eller om patienten exempelvis har varit med 

om en olycka och behöver få transfusioner eller infusioner snabbt. Blodprover 

kan också tas kapillärt på barn för att undvika mer tillförd smärta och oro än 

vad som är nödvändigt. Eftersom venösa blodprov ger mer tillförlitliga 

provresultat än det kapillära är venösa prover att föredra (Persson, 2007). 

Vaccination är sjukvårdens tillvägagångssätt för att hjälpa kroppen att bygga 

upp ett effektivt immunförsvar på konstgjord väg. I SBU:s hälsoprogram för 

barn står det skrivet att alla barn i Sverige skall få tillgång till vaccinering mot 

allvarliga sjukdomar. Tanken med preventiv behandling är att skydda barnet 

ifrån infektioner och därmed dessutom skydda andra från att bli smittade (SBU, 

2009). Vacciner tillförs kroppen vanligtvis genom en injektion, som varieras i 

form av ett intramuskulärt, subkutant eller intrakutant tillvägagångssätt 

(Socialstyrelsen, 2008).  

1.2 Smärta hos barn 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

som ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk 

eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (Bergh, 

2009, s. 490). Något som bör tas i beaktande i samband med smärtbehandling 
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är att smärta är en subjektiv upplevelse och därför unik för varje enskild 

individ. Det är viktigt att ta patienten på allvar och lyssna in hur hen upplever 

smärtsituationen och därmed individanpassa vården (Bergh, 2009).  Smärta hos 

barn är ett relativt nytt forskningsområde, för 30 år sedan fanns uppfattningen 

kvar att nyfödda och små barn inte kände någon smärta överhuvudtaget. Andra 

uppfattningar var att barn snabbt glömmer smärta och inte kan förmedla sin 

upplevelse av smärta, det har dock kunnat motbevisas i nyare forskning 

(Enskär & Golsäter, 2009). Idag ges nyfödda barn smärtlindring i form av en 

oral glukoslösning innan provtagningar (Cohen, 2008). Det har forskats på om 

de nyfödda vänjer sig med glukoslösningen och om de inte får samma 

smärtlindrande effekt efter ett flertal gånger. En studie av Eriksson och 

Finnström (2004) visade att de nyfödda fick samma smärtlindring trots 

upprepat intag av glukoslösningen.  

För många barn kan mötet med hälso- och sjukvården vara en helt ny värld 

med skrämmande, obehagliga och smärtsamma undersökningar som gör att 

hela besöket upplevs traumatiskt. En del av de moment som barn behöver 

genomgå inom vården är injektioner (Enskär & Golsäter, 2009). Förfaranden 

som innebär nålstick har visat sig vara den mest skrämmande orsaken som barn 

upplever på sjukhus. Det kan leda till att barnen väljer att utebli från 

behandlingar och konsekvensen kan innebära fortsatt eller försämrat 

sjukdomstillstånd (Thurgate & Heppell, 2005). Av den anledningen är det av 

stor betydelse att sjuksköterskan försöker hitta ett sätt att avleda barnets fokus 

från smärtan i syfte att minska smärtupplevelsen och lindra rädsla och oro 

(Winskill & Andrews, 2008).  

1.3 Oro, rädsla,  ångest  och fobier 

Oro beskrivs enligt Kennerley & Larsén (2005) som en vanligt förekommande 

känsla hos alla individer. Det är en normal reaktion för att hantera stress och 

möjlig fara. Kroppen hanterar stressmomentet genom att utlösa hormonet 

adrenalin. Själva känslan har en bakomliggande fysiologisk funktion för att 

individen ska klara av vissa situationer som kan upplevas påfrestande. 

Tillståndet oro är inte direkt skadligt för människan, men kan skapa problem 

när de här oroskänslorna blir överdriva eller kopplade till fel situationer. Enligt 

Svirsky (2012) definieras rädsla som en grundaffekt som upplevs när vi 

hamnar i en situation som utgör en fara för oss. Ångest är ett tillstånd vi känner 

när vi utsätts för en situation som skrämmer oss, men som inte innebär egentlig 

fara. Det kan vara svårt att uppfatta skillnaden mellan rädsla och ångest när 

man är i känslotillståndet, men att det främst handlar om ångest i samband med 

kliniska situationer. 

Smärta och ångest är vanligt förekommande hos barn i samband med 

sjukhusinläggning och sjukhusbesök. Ångest upplevs tidvis som fysisk smärta 

och kan därför stärka upplevelsen av smärtan. Likadant kan smärta utlösta 

ångest. Därför är det här två begrepp tydligt kopplade till varandra (Tveiten, 
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2000). En specifik fobi beskrivs enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) som en bestående och uttalad rädsla som är 

överdriven och orimlig i förhållande till situationens stimuli. När personen som 

upplever fobi över något utsätts för stimulit eller situationen som utlöser det, 

efterföljs det i princip alltid en direkt ångestreaktion som kan utvecklas till en 

panikattack. Det leder till att personen oftast väljer att undvika stimulit 

(Svirsky, 2012). Nålfobi är ett begrepp som används för att beskriva en stark 

rädsla som utlöses vid förnimmelse av nålinförande (Thurgate & Heppell, 

2005). Det har diskuterats om begreppet nålfobi hos barn egentligen existerar, 

utan att det istället handlar om en normal förväntad reaktion av en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse som barn kan känna när de tappar 

kontrollen över en situation som involverar smärta och oro. Trots en oklar 

definition av begreppet nålfobi används det ändå kliniskt för att beskriva 

fenomenet (Duff, 2003).  

1.4 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans dagliga arbete innebär att resonera sig fram till vilken 

handling som blir bäst för patienten, ta ansvar för konsekvenserna och efteråt 

reflektera över vald åtgärd. Att sjuksköterskan tar ansvar över patienten 

innebär att tillsammans skapa möjlighet till en ömsesidighet i relationen mellan 

vårdare och patient, vilket i sin tur kan lindra lidande och hjälpa patienten att 

våga tro på sig själv (Sjögren, 2012). 

 

Socialstyrelsen (2005) har givit ut ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska” för att förtydliga sjuksköterskans profession och yrkesutövning 

med avsikt att säkerställa en trygg och god vård för varje enskild patient. 

Sjuksköterskan arbetar inom många olika områden och arbetsuppgifterna 

omfattar en stor variation. Kompetensbeskrivningen syftar inte till att beskriva 

varje arbetsuppgift i varje specifikt område, utan är en mer övergripande 

helhetssyn som sjuksköterskan bör arbeta utgående ifrån oavett verksamhet och 

vårdform. I den här kompetensbeskrivningen finns tre kärnkomponenter 

beskrivna. De här områdena är ’Omvårdnadens teori och praktik’, ’Forskning, 

utvekling och utbildning’ samt ’Ledarskap’.  

 

International Council of Nurses (ICN) arbetade fram en etisk kod för 

sjuksköterskor redan 1953, och har därefter omarbetats flera gånger. Koden 

syftar till att lyfta fram sjuksköterskans fyra huvudsakliga ansvarsområden, 

som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Koden är en vägledning för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att agera i 

överensstämmelse med varje patients individuella behov. Varje enskild 

människa ska mötas med respekt och ges god vård oavsett kön, hudfärg, ålder, 

kulturell bakgrund, religion, social status eller politisk åsikt. Koden beskriver 

dessutom ansvaret sjuksköterskan har relaterat till allmänheten, 

yrkesutövningen, professionen och medarbetarna. De här fyra delarna omfattar 
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riktlinjer för sjuksköterskans etiska handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

1.5 Bemötande och kommunikation 

Enskär och Golsäter (2009) beskriver att när en sjuksköterska ska 

kommunicera och möta barn inom hälso- och sjukvården behöver hen allmänna 

kunskaper om barns hälsotillstånd och utveckling. Den kunskapen är viktigt för 

att sjuksköterskan på bästa möjliga sätt ska ha möjlighet att hjälpa barnet att 

känna delaktighet, samt ge den kvalificerade omvårdnaden som krävs. 

Sjuksköterskan behöver också ta familjens behov och resurser i beaktande. 

Sjuksköterskan bör ge en individanpassad vård, men också ha en 

familjefokuserad omvårdnad i åtanke eftersom föräldrarna spelar en viktig roll 

i barnets agerande i den aktuella situationen inom sjukvården. Det är av stor 

betydelse att ge barnen tillräcklig information inför, under och efter ett besök i 

hälso- och sjukvården. Informationen som sjuksköterskan förmedlar till barnet 

ska vara anpassat efter ålder och kognitiv förmåga. Ordval är något 

vårdpersonalen måste ta hänsyn till. Ett yngre barn behöver få samma sak 

förklarat för sig med enklare ord, och för några kan det vara lämpligt med 

bilder och illustrationer. För många barn, speciellt barn i förskoleåldern, kan 

leken vara en effektiv metod att få distans till den nya, främmande situationen 

som uppkommer inom hälso- och sjukvården.  

 

Enligt Broberg (2009) är bemötande ett begrepp som ofta kopplas ihop med 

kommunikation och beskriver hur sjuksköterskan kan interagera med andra 

människor för att skapa förtroende mellan vårdpersonal och patient. 

Bemötandet beskrivs som en av de viktigaste aspekterna inom vården eftersom 

det lägger grunden till hur omvårdnaden och sjukhusvistelsen upplevs. När ett 

barn kommer in som patient tillsammans med sina föräldrar kan miljön på ett 

sjukhus inge en känsla av osäkerhet, till skillnad från vårdpersonalen som har 

miljön som en del av sin vardag. Bemötandet behöver inte ta lång tid så länge 

sjuksköterskan bemöter familjen vänligt, lyssnar och visar att hen tar till sig av 

informationen som berättas. Det kan göras genom att fokusera både på barnet 

och föräldrarna, samt visa att det finns tid för frågor. Exempelvis kan det ske 

genom att presentera medicinska fakta om det anses lämpligt. Ibland kan 

föräldrarnas oro upplevas som oproportionerligt stor men skall ändå tas på 

största allvar. Fredriksson (2012) beskriver att kommunikation är en viktig del i 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten i alla tänkbara situationer inom 

vården. Ännu större betydelse får god kommunikationsförmåga i situationer 

där patienten i fråga känner sig rädd eller ångestfylld. Kommunikation kan i ett 

vårdande samtal ses som ett medel för att lindra lidande, vilket kan påverka 

känslan av att få förbättrad hälsa.      
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2. Problemformulering 
Nålstick är en ofta förekommande åtgärd inom hälso- och sjukvården, som 

inkluderar barn i stor utsträckning. Vid utsättning för obehagliga och 

smärtsamma procedurer vid ung ålder kan det utvecklas framtida problematik i 

form av rädsla för att söka vård vid sjukdom. Det är därför viktigt att kunna 

göra upplevelsen av besöken så icke-traumatiska som möjligt utan 

farmakologiska metoder. En sjuksköterska möter ofta barn inom olika delar av 

hälso- och sjukvården och av den anledningen är det av stor betydelse att hen 

vet vilka olika strategier som kan lindra barnets smärtupplevelse och förebygga 

oro och rädsla.  

3. Syfte 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan med hjälp av olika strategier kan lindra 

smärtupplevelsen och minska oro hos barn med stickrädsla i samband med 

venpunktion och injektion. 

4. Metod  

4.1 Design 

Metoden som valdes ut till studien var en systematisk litteraturöversikt. En 

sådan syftar till att få en övergripande bild av hur forskningsläget ser ut idag, 

samt få ett underlag för att utöva evidensbaserad vård. En systematisk översikt 

ska ha tydliga inklusions- och kvalitetskriterier, och vid behov kan man 

använda sig av exklusionskriterier för att få en mer specifik översikt (Rosén, 

2012).  

4.2 Sökstrategi 

Studien började med att lämpliga databaser valdes ut som innehöll studier inom 

omvårdnadsområdet. De utvalda databaserna för sökningen blev CINAHL Plus 

with Full Text, Medline och PsycINFO. Relevanta sökord som gav 

användbar data letades fram utifrån studiens valda syfte. Efteråt söktes 

orden upp efter synonymer i Thesaurus (www.Thesaurus.com) för att få fler 

träffar och minimera risken att missa relevanta studier på grund av fel ordval. 

Orden valdes ut och testades sedan i Cinahl Headings, MeSH-termer och 

Thesaurus för att få de korrekta kontrollerade ämnesorden. Separata sökningar 

gjordes (”Basic search”) på ämnesorden i databaserna för att få fram antal 

sökträffar. När alla orden var genomsökta påbörjades kombinering av 

ämnesorden för att hitta studier som var mer specifika för syftet. Vid nästa steg 

breddades sökningen genom att dela upp ord i grupper enligt ordens betydelse. 

De orden söktes med den booleska operatorn ”OR”. När grupperna var 

färdigkombinerade, markerades grupperna och söktes med den booleska 

operatorn ”AND” (Karlsson, 2012). Därefter gjordes en begränsning 

till endast vetenskapligt granskade studier genom att markera ”Peer 

Reviewed”. Studier som var publicerade mellan år 2004-2014 inkluderades. 

Slutligen valdes studier enbart skrivna på engelska. I CINAHL Plus with Full 

http://www.thesaurus.com/
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Text  var sökorden följande  ”Health Personnel”, ”Immunization”, ”Surgery, 

Minor”, ”Wit and Humor”, ”Treatment Related 

Pain”, ”Venipuncture”, ”Attention”, ”Child”, ”Phobic Disorders”, ”Generalized 

Anxiety Disorder”, ”Anxiety”, ”Stress”, ”Child”, ”Phobic Disorder”, 

”Adolescence”, ”Injections”, ”Needles”, ”Vaccines”, ”Distraction”, 

”Hospitals”, ”Nurses”, ”Communication Methods, Total”. I Medline var 

sökorden ”Injections”, ”Immunization”, ”Fear”, ”Phobic 

Disorders”, ”Anxiety”, och i PsycINFO användes sökorden  ”Injections”, 

”Immunization”, ”Fear”, ”Phobias”, ”Anxiety”, 

”Anxiety Disorders”,”Distraction”, Injection*. (Bilaga 1)  

4.3 Urval 

 Inklusionskriterier: 

 Pojkar och flickor mellan 0-18 år 

 Behov av venös blodprovstagning, intravenös perifer venkateter eller 

injektion 

Exklusionskriterier: 

 Barn med kroniska sjukdomstillstånd 

 Studier som innehöll kombinationen injektioner och orala ytor    

 Akut sjuka barn 

Efter den slutliga sökningen påbörjades läsningen av 144 titlar och därefter 60 

abstrakt för att försöka hitta kärnan av artikeln och se om de var relevanta för 

studiens syfte.  Efter att abstrakten var lästa var det 35 artiklar att arbeta vidare 

med. Artiklarna granskades och lästes, det resulterade i 10 artiklar som ansågs 

svara på litteraturstudiens syfte och därmed inkluderades de i studien. De 

slutgiltiga artiklarna lästes sedan omigen för att bearbetas och struktureras för 

att kunna skapa en artikelmatris. Artikelmatrisen samt artiklarna användes 

sedan för att värdera studiens kvalitet och sammanställa studiens resultat. 

 

4.4 Dataanalys 

Inspiration för dataanalysen hämtades ur metoden för innehållsanalys (Wibeck, 

2012). Stegvis började författarna noggrant läsa igenom artiklarna ett flertal 

gånger på varsitt håll. Det gjordes för att undvika risken att bli påverkade av 

varandras fynd och istället få en chans att förstå resultatet med olika perspektiv 

och ur olika synvinklar. Sedan träffades författarna och diskuterade fynden 

tillsammans. Det gav en överblick som användes för att plocka ut 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter 

till kortare stycken text som innehöll samma information. De kondenserade 

styckena granskades för att hitta de punkter i texten som skulle användas för att 

skapa kategorier och rubriker.  Gemensamt sammanfördes resultatet i två 
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huvudkategorier – Distrahering och Skapande av trygghet. Huvudkategorin för 

Distrahering delades upp i subkategorierna Inbjudan till lek, Inbjudan till 

visuell stimulering, Inbjudan till musikupplevelse  och Applicering av sensorisk 

stimuli. Huvudkategorin Skapande av trygghet delades upp i Information till 

barn och Bemötande av föräldrar och föräldrars inverkan (Tabell 1). Det 

gemensamma syftet hos samtliga artiklar var att lindra upplevelsen av smärta 

och oro hos barn under venpunktion och injektion. 

 

Tabell 1 

Presentation av huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategori Subkategori 

Distrahering - Inbjudan till lek 

- Inbjudan till visuell 

stimulering 

- Inbjudan till musikupplevelse 

- Applicering av sensorisk 

stimuli 

 

Skapande av trygghet - Information till barnen 

- Bemötande av föräldrarna 

och föräldrars inverkan 

 

 

 

4.5 Kvalitetsgranskning 

För att vara försäkrade om att studierna som inkluderades var av god 

vetenskaplig kvalité granskades samtliga studier noggrant. Det gjordes genom 

att kontrollera innehållet i syfte, metod och resultat, samt hur delarna var 

dokumenterade (Friberg, 2006). Författarna gjorde kvalitetsgranskningen 

genom att använda mallen; ”Checklista för kvantitativa studier” ur Forsberg 

och Wengström (2013) (Bilaga 3). Mallen tillämpades på samtliga studier som 

inkluderades för att värdera om artikeln var av låg, medelhög eller hög 

vetenskaplig kvalité. Den bedömningen gjorde författarna efter att ha studerat 

varje artikel och skapat sig en uppfattning om i vilken grad de uppfyllde 

kriterierna utgående ifrån granskningsmallen. I de flesta systematiska 

litteraturstudier väljs studier med låg vetenskaplig kvalité bort, men om 

författarna till litteraturstudien anser att det inte finns tillräckligt med studier 

med  medelhög och hög värdering, kan också de mindre trovärdiga studier 

inkluderas, men då bör den anledningen diskuteras (Rosén, 2012). Efter 

kvalitetsgranskning av samtliga inkluderade artiklar i studien var två stycken 

värderade som ”hög vetenskaplig kvalité” och resterande åtta artiklar var 

värderade som ”medelhög vetenskaplig kvalité”. 
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4.6 Etiska överväganden 

Huvudkärnan av etik inom forskning vid examensarbeten handlar om att vara 

mån om människors lika värde, självbestämmande och integritet bland alla 

inblandade (Kjellström, 2012). Det som författarna till litteraturstudien själva 

tog i beaktande när det kom till etiska överväganden var att alltid noggrant 

referera korrekt, att vara objektiv i redovisningen av resultatet, att använda sig 

av relativt ny data så det inte fanns en risk att datan var föråldrad, samt att 

kontrollera och granska att samtliga av studierna som inkluderades var etiskt 

godkända.  Det gjordes genom att i första hand kontrollera om studierna hade 

fått godkänt av en etisk kommitté, vilket sex stycken av studierna hade fått. I 

de resterande fyra studierna hade en etisk övervägning tagits med hänsyn till att 

genom bland annat kontrollera att deltagarna hade givit skriftligt eller muntligt 

samtycke till att delta, att deltagandet var frivilligt, att alla behandlas likvärdigt 

och rättvist samt att deltagandet inte innefattade någon typ av belöning eller 

risktagande som kunde styra beslutet (Kjellström, 2012). 

5. Resultat 
I litteraturstudien inkluderas sammanlagt tio studier med kvantitativ design. 

Samtliga studier undersökte om en specifik metod kunde minska barns 

upplevelse av smärta och/eller oro under venpunktion eller injektion. 

Populationen var pojkar och flickor mellan 3-16 år som var friska sedan 

tidigare. Patienterna behövde av någon anledning genomgå venpunktion eller 

få en injektion. Studierna utfördes i Frankrike, Turkiet, USA, Iran, Italien, 

Island, Israel och Korea.  

5.1 Distrahering 

5.1.1 Inbjudan till lek 

Ett föremål som användes i distraherande syfte under insättning av perifer 

venkateter var en mjuk elastisk boll som barnen fick klämma på under 

proceduren. Deltagarna i studien var mellan 4-6 år. Resultatet visade att 

distraktionen bidrog till en minskad smärtupplevelse och minskad oro hos den 

studerade populationen (Sadeghi, Mohammadi, Shamshiri, Bagherzadeh & 

Hossinkhani, 2013). I en studie av Tüfekci, Çelebioglu och Küçükoglu (2009) 

undersöktes kalejdoskopets inverkan på barns upplevelse av smärta under 

venpunktion. Innan interventionen blev barnen informerade om hur 

kalejdoskopet fungerade och blev uppmanade att koncentrera sig på formerna 

under själva venpunktionen. Det framkom att kalejdoskopet effektivt minskade 

upplevelsen av smärta hos barn i 7-11 årsåldern. I samma studie framkom 

dessutom skillnader i smärtupplevelsen mellan könen. Det visade att flickorna 

rapporterade lägre smärtskattning än pojkarna. Ett annat föremål som 

studerades i en studie av Inal & Kelleci (2012a) var distraktionskort som 

föreställde iögonfallande bilder och former. Innan och under venpunktionen 

ombads barnen noggrant titta på korten samtidigt som en sjuksköterska ställde 

frågor som krävde att barnen koncentrerade sig ordentligt på vad som fanns på 
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korten för att ha möjlighet svara korrekt. Resultatet visade att barn mellan 6-12 

år upplevde mindre smärta och oro under själva proceduren, dock resulterade 

metoden inte i någon skillnad angående oro innan utförandet. 

5.1.2 Inbjudan till musikupplevelse 

Ett tillvägagångssätt som undersöktes i studien av Kristjánsdóttir & 

Kristjánsdóttir (2011) var att låta ungdomar mellan 13-15 år lyssna på musik 

med eller utan hörlurar under en injektion. Deltagarna fick själva hantera 

musikspelaren och välja vilken musik som spelades. Sjuksköterskan 

uppmanade ungdomarna att försvinna in i musiken och aktivt lyssna på 

musiken. Resultatet visade att musik som en distraherande strategi under 

vaccinationen lindrade smärtupplevelsen. Dessutom framkom det att musik 

utan hörlurar var mer effektivt än att lyssna med hörlurar.   

5.1.3 Applicering av sensorisk stimuli 

Ett av de sensoriska stimulin i litteraturstudiens data var en kombination av 

kyla och vibration sammanförda i ett föremål som fästes på barnets underarm 

fem centimeter ifrån instickningsstället. Det här föremålet började kyla och 

vibrera innan venpunktionen och fortsatte till proceduren var över. Studiens 

resultat visade att föremålet bidrog till minskad oro och en lindrigare 

smärtupplevelse hos barn mellan 6-12 år (Inal & Kelleci, 2012b). Det här 

resultatet styrks av en studie av Berberich och Landman (2009) som 

undersökte effekten av ett kylande spray och ett vibrerande instrument hos barn 

mellan 4-6 år. Sprayet applicerades på barnets underarm samtidigt som de blev 

informerade om att kylan minskar känseln. Det vibrerande instrumentet fördes 

sakta ner längs barnets motsatta arm i syfte att avleda fokus från 

instickningsstället. Utöver stimulering genom kyla och vibrationer hade 

Berberich och Landman (2009) dessutom valt att implementera ett 

gripinstrument för ytterligare sensorisk stimuli. Det applicerades på armen i 

närheten av insticksområdet, samtidigt som sjuksköterskan förklarade att 

instrumentet fungerar genom att avleda känslan av nålsticket. Resultatet visade 

att den metoden minskade smärtupplevelsen signifikant. 

5.1.4 Inbjudan till visuell stimulering 

Såpbubblor undersöktes i två separata studier där författarna studerade hur 

såpbubblor fungerade som en distraherande metod vid venpunktion. En 

vårdpersonal blåste bubblor under utförandet. De två studierna kom fram till ett 

gemensamt resultat – att såpbubblor var ett effektivt tillvägagångssätt för att 

underlätta upplevelsen av venpunktionen (Boivin et al., 2008; Caprilli, 

Vagnoli, Bastiani, & Messeri, 2012). I en studie utav Yoo, Kim, Hur, & Kim 

(2011) användes en animerad film som en distraherande metod. Barnen tittade 

på animationen, som varade i tre minuter med både ljud och bild, under 

venpunktionen. Det framkom att barnens självskattade smärtupplevelse 

lindrades, samt att den observerade smärtreaktionen minskade. Att ha en 

medicinsk clown närvarande i samband med venpunktion hos barn undersöktes 
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i studien av Wolyniez et al., (2013). Syftet var att se om närvaron av clownen 

gav en lindrande och lugnande effekt hos barn i åldrarna 3-16 år. Clownen 

tillbringade tid med barnet femton minuter innan venpunktion, och stannade 

kvar till proceduren var avslutad. Resultatet visade att clownen hade en god 

effekt enbart på deltagarna som var yngre än 8 år. Av de barn som var över 8 år 

visade resultatet dock ingen skillnad i den självskattade smärtan. 

5.2 Skapande av trygghet 

5.2.1 Information till barn 

I flera studier framkom betydelsen av kommunikation i samband med 

venpunktion eller injektion. Resultaten visade att barn upplevde mindre oro 

innan nålsticket och kände mindre rädsla under utförandet om de fick noggrann 

information om tillvägagångssättet och vad som kunde förväntas under 

proceduren (Boivin et al., 2008; Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir, 2011; 

Tüfekci et al., 2009; Berberich & Landman, 2009).  

5.2.2 Bemötande mot föräldrar och föräldrars inverkan 

Sjuksköterskans bemötande gentemot föräldrarna undersöktes i en av 

studierna. Resultatet visade att ett vänligt och tryggt bemötande, i kombination 

med noggrann information om momentet som barnet skulle genomgå 

påverkade föräldrarna positivt. Resultatet visade att föräldrarna blev mindre 

stressade av ett gott bemötande och det påverkade barnen genom att själva bli 

lugnare och mindre oroliga (Boivin et al., 2008). Även i studien av Wolyniez et 

al., (2013) undersöktes föräldrarnas reaktion på närvaron av den medicinska 

clownen. Resultatet visade att föräldrar som hade barn som var yngre än åtta år 

blev mindre oroliga av clownen. I en studie av Caprilli et al., (2012) 

observerades föräldrarnas samarbete med barnen och delaktighet i proceduren. 

Det framgick att föräldrar till yngre barn, samt föräldrar till barn i 

interventionsgruppen gav mindre stöd till sina barn än vad föräldrarna till 

barnen i kontrollgruppen gjorde.  

 

5.3 Resultatsammanställning 

De studier som var inkluderade i litteraturstudien var samstämmiga om att 

distraktion som en avledande strategi minskade barns upplevelse av smärta och 

oro vid venpunktion eller injektion. De olika distraherande metoderna som har 

undersökts är blåsande av såpbubblor, ett vibrerande och kylande instrument, 

ett kylande spray, ett gripinstrument, distraktionskort, en elastisk boll, en 

filmuppspelning, ett kalejdoskop, en clown och lyssnande till musik. Samtliga 

metoder tillämpades under tiden som venpunktionen eller injektionen utfördes, 

men vissa av metoderna användes också innan och/eller efter nålinförandet. 

Resultatet belyste också att utförlig information och ett gott bemötande 

minskade oron hos barnen, samt att föräldrarnas inverkan har en betydande roll 

i samspelet mellan barnet och sjuksköterskan. Av den anledningen är viktigt 
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för sjukvårdspersonal att bemöta och informera också föräldrarna i syfte att 

minska barnets oro. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna har själva under sin kliniska verksamhet upplevt att det fanns en 

viss okunskap och osäkerhet hos vårdpersonal vid bemötandet av barn med 

rädsla och oro för smärta. Av den anledningen ansåg vi att det fanns ett behov 

av att studera området ytterligare för att få en djupare inblick i problematiken. 

Litteraturstudien syftade till att belysa vilka olika strategier sjuksköterskan 

kunde använda sig av vid mötet med barn som upplever rädsla inför nålstick. 

Studien är uppbyggd på vetenskapliga studier som systematiskt söktes fram i 

databaserna CINAHL Plus with Full Text, Medline och PsycINFO. 

Anledningen till att de tre databaserna valdes ut var för att Cinahl fokuserar på 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, medan Medline innehåller artiklar 

från det biomedicinska området, men har också ett visst fokus på 

omvårdnad och PsycINFO har material om beteendevetenskap och 

psykologi (Karlsson, 2012). Efter noggranna granskningar av artiklarna 

användes slutligen inte någon artikel från databasen Medline, eftersom de 

främst var fokuserade på farmakologiska metoder och författarna till studien 

valde att studera icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Resterande artiklar 

från Medline var inte relevanta för studiens syfte. Författarna har varit 

noggranna med att vara objektiva i sammanställningen av samtliga studiers 

resultat för att inte påverka varje enskilt resultat. 

I inledningsstadiet gjordes en provsökning i samtliga databaser delvis för att se 

att det fanns tillräckligt med vetenskaplig forskning inom ämnet, men också för 

att se vilka sökord som var relevanta att ha med. Då fick författarna en 

överblick av hur forskningsläget såg ut och att det fanns tillräcklig data för att 

genomföra en litteraturstudie. Sökorden söktes som kontrollerade ämnesord för 

att få så specifika träffar angående ämnet som var möjligt. Enligt Karlsson 

(2012) används booleska operatorn OR för att utöka sökningen och öka 

sensitiviteten. Grupperna som innehöll ord med likande betydelse söktes ihop 

med booleska operatorn AND. Det gjorde att i sökningen kombinerades 

med åtminstone ett ord från varje grupp för att slutligen ge en sökning där 

artiklarna har ett relevant värde till studien. Trunkering(*) användes på ett 

ord (Injection*) i sökningen i PsycINFO. Det gjordes för att försöka bredda 

sökningen och få med böjningar av ordet eftersom sökningen gav få träffar i 

första skedet. För att få ytterligare fler träffar i databasen gjordes en sökning 

med samtliga sökord i fritext (Karlsson, 2012).  I sökningen användes färre ord 

inom Medline och PsycINFO än inom CINAHL Plus with Full Text. Det 

berodde på att vissa av sökorden inte existerade i alla databaser och för en del 

av orden saknades relevanta synonymer för att täcka upp dem. Vissa av 

sökorden som användes i CINAHL Plus with Full Text fanns även i Medline 
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och PsycINFO som enskilda kontrollerade ämnesord. Vid kombinering av de 

resterande, mer relevanta sökorden, gav de för få relevanta träffar för att 

inkluderas. Färre ämnesord ger visserligen en snävare sökning men eftersom de 

sökorden som fanns kvar hade störst relevans ansågs det fylla upp behovet för 

sökningen och täcka in ämnesområdet.  

Urvalskriterierna valdes utgående ifrån syftets relevans för att minimera risken 

att få med oväsentliga sökresultat. Pojkar och flickor mellan 3-16 år var ett 

relativt brett åldersspann. Det gjorde att även om vissa strategier i studierna 

kunde appliceras på till exempel barn mellan 3-6 år kanske det inte fungerade 

på den äldre åldersgruppen. Åldersrestriktion gjordes inte under själva 

sökningen därför att begränsningen till ålder placerades i ämnesorden 

vilket restrikterade det redan i sökningen. Studier som var publicerade mellan 

2004-2014 inkluderades med anledning av att få fram så aktuella 

forskningsresultat som möjligt. Att sätta en tidsbegränsning på studierna som 

skulle inkluderas hade sina för- och nackdelar. Visserligen gav det vetenskap 

som inte var förlegad, men det fanns också forskningsresultat som inte hade 

förnyats något de senaste tio åren vilket gjorde att studien möjligen riskerade 

förlora relevant data. En möjlig brist i studien är exklusionen av kroniska 

sjukdomstillstånd, eftersom det skapade en snävare inriktning på studien kunde 

data missats som möjligtvis hade kunnat svara på syftet. Eftersom erfarenhet 

och vana hos patienter som regelbundet utsätts för nålstick kan ha relevans i 

upplevelsen av smärta och oro bör det tas i beaktande. Därför sattes 

exklusionskriteriet för att undvika felaktigt låg eller hög smärtskattningsdata 

hos patienterna. Anledningen till att författarna valde att exkludera injektion av 

orala ytor var för att de är starkt förknippat med tandläkaryrket.  

Litteraturstudiens resultat skulle kunna generaliseras gentemot barns 

upplevelser av smärta och oro i samband med nålstick då alla inkluderade 

studier kom fram till ett liknande resultat. Det som inte går att generalisera är 

själva metoderna som använts för att distrahera barnet under proceduren. 

Eftersom varje studie undersökte olika metoder av distraktion och riktade sig 

mot ett mer begränsat åldersspann än 3-16 år var det svårt att generalisera 

metoderna till barn i alla åldrar. Därför visade resultatet att distraktion som 

huvudkategori kunde appliceras på alla åldrar mellan 3-16, men resultaten 

varierade beroende på metod och ålder. Enligt Schechter et al., (2007) har 

distraherande metoder visat sig ha effekt på alla, oavsett ålder, men effektivast 

var det på barn under 7 år. Ett förslag på fortsatt forskning är därför att göra 

fler studier på specifika metoder där de studeras på resterande åldrar. 

En svaghet i litteraturstudien kan vara att det för båda författarna var första 

gången den här varianten av studie gjordes, vilket kan ha påverkat 

datainsamlingen negativt. Exempelvis om något sökord hade kunnat lagts till 

eller tagits bort för att få fram fler relevanta träffar som svarade på syftet. 

Däremot har båda författarna lärt sig otroligt mycket under processen som 
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kommer vara till nytta vid liknande litteraturstudier och framtida eventuella 

forskningsprojekt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kom studierna fram till liknande resultat i förhållande till 

syftet - att olika typer av distraherande metoder under nålstick underlättade 

barns upplevelse av den obehagliga situationen och minskade smärtupplevelsen 

(Boivin et al., 2008; Berberich och Landman, 2009; Caprilli et al., 2012; Inal & 

Kelleci, 2012a; Inal & Kelleci, 2012b; Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir, 2011; 

Sadeghi et al., 2013; Tüfekci et al., 2009; Wolyniez et al., 2013; Yoo et al., 

2011). Det här resultatet stärks av Duff (2003) och Gilboy och Hollywood 

(2009) som beskriver att metoder att distrahera barn vid venpunktion och 

injektioner kan minska smärtupplevelsen samt minska rädsla och oro. I 

resultatdiskussionen har författarna valt att belysa de delar ur de inkluderade 

studiernas resultat som kändes intressanta och relevanta att diskutera. 

 

Studierna som var inkluderade i litteraturstudien är utspridda över stora delar 

av världen och det gör att trovärdigheten stärks ytterligare eftersom alla studier 

har kommit fram till ett liknande resultat, oavsett i vilket land eller i vilken 

världsdel forskningen har utförts. Författarna anser att det är positivt i relation 

till generalisering av resultatet att det är sådan bred spridning internationellt 

eftersom det visar på att liknande metoder fungerar i fler länder. Författarna 

anser därför att de beprövade metoderna också går att tillämpa i Sverige, trots 

att ingen av studierna var utförda här. Några utav studierna hade inte homogena 

grupper gällande kön (Sadeghi et al., 2013; Yoo et al., 2009; Wolyniez et al., 

2013), vilket gör det svårt att generalisera resultaten mellan pojkar och flickor. 

I en studie utav Yoo et al., (2011) visade resultatet att uppspelande av en 

animerad film hade en positiv effekt på barnens smärtupplevelse under 

venpunktion. Däremot var det osäkert i vilken grad valet av film påverkade 

resultatet. Studien tog inte hänsyn till individuella intressen hos barnen utan 

samma film spelades upp för samtliga deltagare, vilket kunde innebära att de 

barn som var mindre intresserade av filmen möjligen hade svårare att fokusera 

på animationen jämfört med de barn som filmen tilltalade. Förslag på fortsatt 

forskning kunde därför vara att bredda utbudet av filmer så barnen själva får 

välja en film efter individuellt intresse för att sedan utvärdera effekten av det. 

Genom att erbjuda den valmöjligheten ökar också barnets eget deltagande i 

vårdsituationen och skapar en känsla av kontroll. Den teorin stärks av en studie 

som undersökte effekten av musikens påverkan på ungdomar som genomgick 

en injektion (Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir, 2011). I den studien fick 

ungdomarna själva ta ansvar över musikanläggningen, vilket innebar att de fick 

välja vilken musik de lyssnade på och reglerade volymen till önskad nivå. 

Författarna ansåg att det är positivt i relation till studiens syfte att deltagarna 

själva styrde över musiken. Det bidrog förmodligen till att deltagarna hade 

lättare att ”försvinna in i musiken”, som de blev ombedda, när det var musik 
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som tilltalade dem. En styrka i studien var dessutom att det troligen ökade 

förtroendet mellan patienten och sjuksköterskan om patienten själv fick ta 

ansvar över distraktionen och känna sig delaktig i momentet. Musik som en 

avledande strategi stärks även av Berlin (1998) som beprövat musikterapi för 

att lindra oro och upplevelsen av smärta vid procedurer inom sjukvården som 

kan framkalla känslor av obehag. Studien visade att musik kunde bidra till en 

behagligare miljö för patienten som därigenom underlättar avslappning och 

skiftar uppmärksamheten från smärtan. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom betydelsen av information och bemötande 

i studierna av Boivin et al., (2008), Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir (2011), 

Tüfekci et al., (2009) och Berberich och Landman (2009), vilket stärks av 

Enskär och Golsäter (2009) som skriver att om barnen är noggrant informerade 

om och förberedda på vad som händer och hur besöket ska gå tillväga minskar 

barnets smärta och lidande under själva proceduren. 

 

Vid undersökning av metodernas effektivitet kan kön och ålder ha en betydande 

faktor när valet av distraheringsmetod ska väljas. Dessutom har också den 

personliga preferensen en stor betydelse i vilken metod som bör appliceras för 

bästa möjliga effekt. Ett exempel på det fanns i en studie där de undersökte om 

självskattningen av smärta och oro kunde minskas genom att barnen klämde på en 

boll. Det visade att det var störst skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen hos pojkarna (Sadeghi et al., 2013). Det kan diskuteras om det 

eventuellt hade blivit ett jämnare resultat om ett annat föremål valts, eller om 

barnen själva fick välja föremål. Enskär och Golsäter (2009) poängterar att leken 

kan vara ett sätt för barnen att hantera både rädslan inför besöket samt minska 

stress och ibland också lätta upp smärtsamma upplevelser. 

 

Två utav studierna beskrev att kulturella skillnader också kunde ha en viss 

betydelse, mestadels i hur barnet uppför sig i förhållande till smärta och hur de 

sedan skattar upplevelsen (Inal & Kelleci, 2012a; Yoo et al., 2011). Författarna 

tror att den kulturella bakgrunden kan vara en betydande faktor vid ett barns 

individuella smärtskattning. Lepp (2009) beskriver att vårdpersonalen kan 

förbättra hälsa och stärka välbefinnandet hos den enskilda patienten genom att 

studera olika kulturella uttryck och respektera dess betydelse. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan dels har kunskap om olika kulturers seder och bruk 

för att ha möjlighet att ge optimal vård, men också att hen är medveten om att 

det kan finnas skillnader i hur individen uttrycker sin smärta. 

 

Föräldrarnas plats i behandlingen av deras barn har en stor inverkan på barnets 

sjukhusupplevelse. Föräldrarna får automatiskt en funktion genom att passivt 

eller aktivt lugna sitt barns oro inför och under ingreppet. Sjuksköterskan bör 

visa hänsyn också till föräldrarna eftersom en studie beskrev att många 

föräldrar blev oroliga när de visste om att deras barn skulle utsättas för nålstick 
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(Wolyniez et al., 2013). Därför anser författarna att det viktigt att tänka på 

bemötandet av både barn och föräldrar eftersom deras oro kan förändras i 

förhållande till varandra. Det framgick i studier att föräldrar till barn som tog 

del av en distraherande metod i interventionsgruppen gav mindre stöd till sina 

barn jämfört med de föräldrar som hade barn i kontrollgruppen. En teori till det 

kan vara att föräldrar till barn i interventionsgruppen ansåg att de redan fick en 

åtgärd i syfte att lugna och avleda smärta, och av den anledningen ansåg att det 

inte behövdes ytterligare stöd (Caprilli et al., 2012; Inal, & Kelleci, 2012a). I 

en studie av Cavender, Goff, Hollon & Guzzetta (2004) stärktes resultatet att 

föräldrar har en inverkan på barnet vid venpunktion och insättandet av 

intravenös venkateter. Det framkom att föräldrar har potential att skapa bättre 

förutsättningar för att sjuksköterskan effektivt ska kunna utföra proceduren, 

genom att föräldrarna bidrar till att distrahera barnet i syfte att minska oro. På 

så vis kan sjuksköterskan uppmuntra patienten och familjen till delaktighet och 

självständighet i vården, och därmed underlättar föräldrarna för barnen att 

lyckas avleda fokus från den smärtsamma interventionen. Föräldrars påverkan 

på barnet stärks också i studien av Taylor, Sellick och Greenwood (2011), som 

undersökte föräldrars influens på deras barn som skulle genomgå venpunktion. 

Resultatet visade att om föräldrarna själva är trygga leder det till att barnen 

känner mindre oro och stress inför och under venpunktionen. 

En fördel med de flesta av metoderna som undersöktes i studierna var att de var 

enkla att tillämpa och inte så kostsamma, varken att införskaffa eller att 

använda i praktiken (Boivin et al., 2008; Berberich och Landman, 2009; 

Caprilli et al., 2012; Inal & Kelleci, 2012a; Inal & Kelleci, 2012b; Sadeghi et 

al., 2013; Tüfekci et al., 2009; Yoo et al., 2011). Eftersom ekonomi är något 

väldigt omdiskuterat idag och en aspekt som sjukvårdspersonalen ständigt 

måste ta hänsyn till ser författarna det här som ytterligare en styrka. De 

beprövade distraheringsmetoderna är effektiva också ur ett tidsperspektiv. 

Majoriteten av metoderna går snabbt att implementera och kräver väldigt lite 

förberedelse innan proceduren. Tid anses dyrbart inom hälso- och sjukvården 

eftersom tidsbrist är något som råder i stor utsträckning i vårdsammanhang. Tid 

och ekonomi är starkt sammankopplade – går det att spara tid, så sparas det 

pengar. 

7. Kliniska implikationer 
Författarna har själva stött på att det finns en viss okunskap och osäkerhet 

angående bemötandet av barn som ska genomgå smärtsamma procedurer inom 

hälso- och sjukvården. Därför är det av stor betydelse att den här 

litteraturstudiens resultat når ut till den kliniska verksamheten så 

sjuksköterskor kan ta del av informationen. Det är viktigt för att sjuksköterskan 

får möjlighet att lindra barnets smärtupplevelse samt minska oro och rädsla 

med hjälp av både ekonomiska- och tidseffektiva omvårdnadsåtgärder. 

Informationen har också ett förebyggande syfte på ett prospektivt plan genom 
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att minska rädslan inför procedurerna och därmed bidra till att fler kommer på 

sina planerade besök. Det här leder i sin tur till förbättrad hälsa och ökat 

välbefinnande. 

8. Slutsats 
Den här litteraturstudien beskrev hur bemötande och olika distraherande 

metoder kan användas som strategier för att lindra upplevelsen av smärta och 

oro hos barn vid nålstick. Resultatet visar att distraktion är en effektiv metod 

för att lindra smärtupplevelsen utan att använda farmakologiska åtgärder. Trots 

att metoderna som användes för att distrahera varierade mellan åldrar och 

länder var resultaten entydiga. Distrahering gav en signifikant positiv skillnad i 

upplevelsen av smärta och oro. Resultatet belyste också den viktiga betydelsen 

av information till både barn och föräldrar innan, under och efter utförandet i 

syfte att minska oro. Genom att använda sig mer av icke-farmakologiska 

tillvägagångssätt kan effektiviteten inom yrket ökas vilket leder till en bättre 

omvårdnad. Då tidsåtgången per besök minskas ökar också den ekonomiska 

vinsten. Det här är ett område där man borde satsa ytterligare resurser för 

vidare forskning och utveckling. 
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Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av att 

klämma på en 

mjuk boll under 

intravenös 

kateterisering 

och dess effekt 

på intensiteten 

av smärta hos 

barn i åldrarna 

4-6. 

 

 

 

30 deltagare 

 

Design: 

Kvasiexperimentell 

studie 

 

Inkl: 

Barn 4-6 år  

Vid medvetande 

Skrivits in på en 

kirurgisk avdelning 

för planerad 

operation 

 

Exkl: 

Inte kände någon 

smärta innan 

proceduren.  

Inte har någon 

historia av 

sjukhusvistelse 

eller operation de 

senaste två åren. 

Inte tagit 

smärtstillande eller 

lokal bedövning 

och inte har 

svimmat pga 

venpunktion 

tidigare.  

 

Datainsamling: 

Mätinstrument: 

Frågeformulär  

FPS-R 

 

Analys:  

Deskriptiv 

statisktisk analys 

SPSS-program 

Chi-square test 

Kolmogorov-

Smirnov test 

T-test 

 

 

Styrkor: 

Randomisering 

Standardiserad 

skala 

Homogena 

grupper ang. ålder 

och etnicitet. 

 

 

Svagheter:  

Ojämnt fördelat 

mellan pojkar och 

flickor 

Barnen som 

deltog i studien 

var planerade för 

operationer. Den 

pre-operativa 

fasen är stressig 

för barnen och det 

här påverka deras 

upplevelse av 

smärta.  

 

Eventuella  

skillnader mellan 

pojkar och 

flickors intressen 

ang bollar har inte 

tagits i beaktande 

i denna studie. 

Det är möjligt att 

deltagarna som 

var pojkar 

föredrog bollen 

mer än flickorna. 

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Medelhög 

 

 

Det kan utläsas 

från resultaten 

att klämmande 

på en mjuk boll 

som distrahering 

kan reducera 

smärtan hos barn 

som skall genom 

gå intravenös 

kateterisering.  
 

 

 

 



 
 

Artikelmatris - Pain and distress in children undergoing blood sampling: Effectiveness of distraction 

with soap bubbles: A randomized controlled study. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

        Caprilli, S., 

Vagnoli, L., 

Bastiani, C., & 

Messeri, A. 

(2012). Pain and 

distress in 

children 

undergoing 

blood sampling: 

Effectiveness of 

distraction with 

soap bubbles: A 

randomized 

controlled study. 

Children's 

Nurses: Italian 

Journal of 

Pediatric 

Nursing Science 

/ Infermieri Dei 

Bambini: 

Giornale 

Italiano Di 

Scienze 

Infermieristiche 

Pediatriche, 

4(1), 15-18.  

 

         Italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

är att undersöka 

effektiviteten av att 

använda såpbubblor 

som en 

distraktionsteknik 

för att minska barns 

smärta och oro, 

före, under och efter 

blodprovstagningen. 

 

 

 

60 deltagare 

 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

Inkl: 

Italienska barn 

3-6 år 

Tidigare friska 

Planerad 

venpunktion  

 

Analysmetod: 

T-test 

Pearson’s 

correlations 

coefficient 

 

Mätinstrument: 

Amended Form 

of the 

Observation Scale 

of Behavioural 

Distress 

FPS-R 

FACES 

Observation of 

interaction 

 

 

 

 

Styrkor:  

Randomisering 

Jämn 

könsfördelning 

Två självständiga 

medanalytiker. 

Tre mätinstrument 

 

Svagheter: 

Liten population 

EMLA kan ha 

påverkat resultatet 

genom somatisk 

lindring. 

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Medelhög 

  

 

Nivåerna av 

ångest och smärta 

är lägre hos 

barnen som delats 

in i interventions-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen, 

före, under och 

efter 

blodprovstagning.  

 

Distraktion med 

hjälp av 

såpbubblor anses 

vara en effektiv 

metod för att 

hantera oro och 

minska smärta vid 

injektion 

 

Studien visar att 

effektiviteten av 

att distrahera med 

hjälp av 

såpbubblor, före, 

under och efter 

blodprovstagnig, 

för att minska 

barns öppna 

beteendeyttringar 

av oro och 

smärta.  

 

 



 
 

Artikelmatris - Randomized clinical trial of musical distraction with and without headphones for 

adolescents' immunization pain. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

       Kristjánsdóttir, 

Ó., & 

Kristjánsdóttir, 

G. (2011). 

Randomized 

clinical trial of 

musical 

distraction 

with and 

without 

headphones for 

adolescents' 

immunization 

pain. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences, 

25(1), 19-26. 

doi:10.1111/j.1

471-

6712.2010.007

84.x  

 

 Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera nyttan 

av en enkel och 

praktisk 

musikalisk 

distraktion för att 

minska 

ungdomars 

smärta vid 

vaccinering. 

Samt att 

undersöka om 

musik som 

distraktionsteknik 

(Med eller utan 

hörlurar) 

influerade 

resultatet av 

smärta.  

 

 

 

118 deltagare 

 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

(3 grupper) 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

 

Inkl: 

Isländsktalande 

ungdomar 

Planerade för 

poliovaccination  

13-15 år 

 

Analysmetod: 

SSPS 

Deskriptiv statistisk 

analys 

F-test 

Mann-Whitney U-

test 

 

Mätinstrument: 

Frågeformulär 

VAS-skala 

IHLC-skalan 

 

 

Styrka:  

Randomisering 

Litet bortfall 

För att utesluta 

risken av att 

ungdomarna 

påverkar varandra 

så kom alla 

enskilt till 

mottagningen 

Pålitliga 

mätinstrument i 

frågeformuläret  

De tre grupperna 

fick likvärdig 

information 

 

Svagheter: 

Kort 

åldersintervall 

Delat upp Vas-

skalekatogorin  

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Hög 

 

Resultaten visade 

att ungdomar som 

får distraktion 

genom musik var 

mindre benägna att 

rapportera smärta 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Resultaten tyder på 

att en enkel och 

praktisk distraktion 

med hjälp av 

musik, utan 

användning av 

hörlurar, kan ge 

viss smärtlindring 

till ungdomar vid 

vaccinering, dock 

ingen direkt 

skillnad i 

smärtupplevelsen 

för de som hade 

hörlurar under 

proceduren. 

 

Sannolikheten att 

ungdomar skattar 

smärtupplevelsen 

som ”ingen 

smärta” under 

vaccinationen är 

2,8 gånger högre 

om de är 

distraherade utav 

musik jämfört med 

de ungdomar som 

får 

standardbehandling 

vid vaccination. 

 

 

 



 
 

Artikelmatris - Reducing immunization discomfort in 4- to 6-year-old children: A randomized clinical 

trial. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

        Reading, R. 

(2009). 

Reducing 

immunizatio

n discomfort 

in 4- to 6-

year-old 

children: A 

randomized 

clinical trial. 

Child: Care, 

Health & 

Development

, 35(6), 890-

890.  

 

 

 

Oakland, 

USA 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

testa en 

mångsidig 

distraktionsmetod 

designad för att 

minska 

injektions-

associerad smärta 

hos barn i 

skolåldern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 deltagare 

 

Design: 

Prospektiv 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Inkl:  

4-6 år 

Planerad vaccinering 

Valda ur patient-

population på sjukhus 

 

Exkl: 

Ingen kronisk sjukdom 

Inte kunna följa direktiv 

vid intervention eller 

svara på frågor ang. 

smärtskattning.  

Venpunktion/inläggning 

senaste året.  

Inga tidigare ingrepp 

förutom perinatal 

omskärning.  

 

Analysmetod: 

Mann-Whitney U-test 

Kruskal-Wallace test 

 

Mätinstrument:  

FPS-R 

FLACC 
 

 

Styrkor: 

Randomisering 

3 olika personal 

gav injektion 

beroende på skift 

Standardiserad 

skala 

Medanalytiker 

Enbart 1 bortfall 

Jämn fördelning 

av kön.  

 

 

Svagheter: 

Föräldrar kan ha 

påverkat barn 

innan 

intervention. 

Liten studie – 

privat mottagning.  

Samma analytiker 

filma samt 

skattade 

instrumenten.  

Ej säkert att 

utförandet var 

100% likadant 

mellan grupper.   

Svårt att analysera 

det komplexa 

samspelet mellan 

fysisk och 

psykologiska 

interventioner. 

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Medelhög 

 

Denna 

mångfacetterade 

distraktions 

intervention 

minskade smärta 

och obehag 

signifikant vid 

vaccinering av 

barn mellan 4-6 

år. 



 
 

Artikelmatris - Relief of pain during blood specimen collection in pediatric patients. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

        Inal, S., & Kelleci, 

M. (2012b). Relief 

of pain during 

blood specimen 

collection in 

pediatric patients. 

MCN: The 

American Journal 

of Maternal Child 

Nursing, 37(5), 

339-345. 

doi:10.1097/NMC.

0b013e 

        31825a8aa5  

 

         Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av 

kyla och 

stimulering 

genom 

vibration utav 

”Buzzy” på 

nivåerna av 

smärta och oro 

hos barn vid 

blodprovstagni

ng. 

 

 

 

 

 

120 deltog 

 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad design  

 

Urval: 

Konsekutivt urval 

 

Inkl: 

6-12 år 

Behov av 

blodprovstagning 

Tidigare friska 

 

Exkl: 

Huden måste vara hel 

där venpunktionen 

skulle ske 

Nervskada i armen där 

provet skulle tas 

Neuroutvecklings-

mässigt handikappade 

Talsvårigheter 

Om de tagit 

smärtstillande senaste 

sex timmarna eller om 

de har svimmat pga 

blodprovstagning 

tidigare  

 

Analysmetod: 

Student’s t-test 

 

Mätinstrument:  

Intervjuer med frågor 

Children’s Anxiety 

and Pain Scale 

FPS-R 

 

 

Styrkor: 

Randomisering 

Standardiserade 

skalor 

Stor population 

Två erfarna 

sjuksköterskor 

delade upp 

uppgifterna 

under 

proceduren så 

att samma 

sjuksköterska 

alltid utför 

samma moment 

Homogena 

grupper 

 

Svagheter: 

Ej 

dubbelblindad 

Föräldar och 

analytikerna 

visste om 

hypotesen, 

vilken kan ha 

påverkat 

resultatet. 

Sjuksköterskor

na som deltog 

var inte 

randomiserat 

utvalda.  

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsm

all: 

Medelhög 

 

Resultatet visade 

att kyla och 

vibrationer som 

en distraherande 

strategi har en 

smärtlindrande 

och 

ångestdämpande 

effekt på barnen 

som deltog i 

studien, utan att 

påverka 

utförandet av 

blodprovs-

tagningen. 

 



 
 

Artikelmatris - The effect of a medical clown on pain during intravenous access in the pediatric 

emergency department: A randomized prospective pilot study. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

       Wolyniez, I., 

Rimon, A., 

Scolnik, D., 

Gruber, A., 

Tavor, O., 

Haviv, E., & 

Glatstein, M. 

(2013). The 

effect of a 

medical clown 

on pain during 

intravenous 

access in the 

pediatric 

emergency 

department: A 

randomized 

prospective pilot 

study. Clinical 

Pediatrics, 

52(12), 1168-

1172. 

doi:10.1177/ 

       0009922813 

       502257  

 

        Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var 

att undersöka om 

deltagandet av en 

medicinsk clown 

vid smärtsamma 

procedurer som 

involverar 

intravenös infart 

eller 

blodprovstagning 

på 

akutmottagningen 

för barn skulle 

reducera barnets 

smärta samt 

föräldrarnas oro.  

 

 

47 deltagare 

 

Design: 

Prospektiv, 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Urval: 

Konsekutivt urval 

 

Inkl: 

3-16 år 

Skall genomgå 

venpunktion 

 

Exkl: 

Utvecklingshinder, 

Måste genomgå 

venpunktionen 

väldigt akut 

exkluderades 

eftersom clownen 

tillbringade 15 

min med barnen 

innan proceduren. 

 

Analysmetod: 

T-test 

Wilcoxon test 

Fisher’s exact test 

 

Mätinstrument: 

3-7 år FPS-R 

>7 år VAS 

 

 

Styrkor: 

Randomisering 

Standardiserad 

skala 

 

Svagheter: 

Liten population 

Ej homogen pop. 

Att försöka 

reducera hela den 

smärtsamma 

upplevelsen hos 

barn till en simpel 

smärtskattning 

kan bli felaktigt 

och kan inte helt 

och hållet 

representera 

barnens 

uppfattning. 

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Medelhög 

 

Studiens resultat 

visade att 

clownen hade en 

effekt på barn 

under 7 år för att 

minska smärta. 



 
 

Artikelmatris- The effects of an animation distraction intervention on pain response of preschool 

children during venipuncture. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Yoo, H., Kim, S., 

Hur, H., & Kim, 

H. (2011). The 

effects of an 

animation 

distraction 

intervention on 

pain response of 

preschool children 

during 

venipuncture. 

Applied Nursing 

Research, 24(2), 

94-100. 

doi:10.1016/ 

j.apnr.2009.03.005 

 

Korea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med den 

här studien var att 

identifiera 

effekterna av en 

animerad film 

som ett 

distraherings-

moment i 

förhållande till 

smärtreaktionen 

hos förskolebarn  

under 

venpunktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 deltagare 

Design: 

Kvasi-

experimentell 

design 

 

Inkl: 

3-7 år 

Fastat 4 timmar 

innan 

provtagning 

eftersom det kan 

påverka 

serumglukoset,  

Inga syn och/eller 

hörselskador 

Ingen extrem 

smärta från 

brutna ben eller 

skador från 

olyckor. 

Exkl: 

Diabetes eller 

annan kronisk 

sjukdom som kan 

påverka både 

serumglukoset 

och 

kortisolnivåerna 

Misslyckande av 

venös 

provtagning vid 

första försöket, 

att inte kunna 

förmedla smärtan 

pga gråt och 

blodprov som inte 

gick att analysera 

Analysmetod: 

Deskriptiv 

statistik analys  
Chi-square test 

T-test 

ANCOVA  

Mätinstrument: 

5-point Poker 

Chip Scale (PCS) 

FPS-R 
 

Styrkor: 

Litet bortfall 

Standariserade 

skalor 

För att få båda 

grupper så 

likvärdiga som 

möjligt valdes de 

ut med kort 

tidsintervall 

emellan 

Svaghet:  

Få deltagare 

Skalorna kräver 

att deltagarna har 

den kognitiva 

färdigheten och 

förmågan att 

uttrycka sig 

verbalt hur de 

känner, vilket 

många i 

förskoleålder kan 

ha svårt med. 

Barn i den här 

åldern ha svårt att 

skilja mellan 

smärta orsakad av 

själva nålsticket 

och mellan rädsla 

att vara i en ny, 

obekant 

sjukhusmiljö med 

obekanta 

människor. 

Skillnader i kultur 

och 

copingstrategier 

kan även ha en 

inverkan på hur 

barnen reagerar 

och upplever 

stimulit. 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Hög 

 

Studien 

verifierade att 

distraktion i form 

av en animerad 

video som spelas 

upp på en bärbar 

dator är en 

effektiv 

omvårdnads-

intervention som 

kan användas 

under 

venpunktion hos 

barn för att 

minska smärta. 



 
 

Artikelmatris - Turkish children loved distraction: Using kaleidoscope to reduce perceived pain during 

venipuncture. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

       Tüfekci, F., 

Çelebioglu, A., 

& Küçükoglu, 

S. (2009). 

Turkish children 

loved 

distraction: 

Using 

kaleidoscope to 

reduce 

perceived pain 

during 

venipuncture. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 18(15), 

2180-2186. 

doi:10.1111/j.13

65-

2702.2008.0277

5.x  

         

        Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

sammanställa 

effekten av 

distraktion genom 

att titta i ett 

kaleidoskop för 

att minska 

upplevd smärta 

vid venpunktion 

hos välmående 

barn i skolålder.   

 

 

 

206 deltagare 

 

Design: 

Deskriptiv 

Kontrollerad 

klinisk studie 

 

Urval: 

Konsekutivt urval 

 

Inkl:   

7-11 år  

Skall genomgå 

venpunktion 

 

Exkl: 

Inga tal-och 

hörselnedsättningar 

och inga kroniska 

sjukdomstillstånd 

 

Analysmetod: 

Deskriptiv 

statistisk analys 

T-test  

 

Mätinstrument: 

Intervjuer 

FPS-R 

VAS 

 

 

Styrkor:  

Homogena 

grupper 

Standardiserade 

skalor 

 

Svagheter:  

Ingen 

randomisering i 

urvalet 

Deltagarna har 

alla olika mycket 

erfarenhet av 

venpunktion 

vilken i sig kan 

påverka resultatet 

om det ex är 

första gången, 

eller om de gjort 

proceduren fem 

gånger förut 

 

Vetenskaplig 

kvalité enligt 

granskningsmall: 

Medelhög 

 

Resultatet visade 

att distrahering 

med hjälp av 

kaleidoskop 

effektivt minskar 

smärtan som är 

relaterat till 

venpunktion hos 

barn i skolåldern. 

Samt att även 

uppfattningen av 

smärtan ändrades 

i vissa fall hos 

barnen. 

 

Flickorna kände 

mindre smärta än 

pojkarna under 

proceduren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 - Checklista för kvantitativa artiklar 
 

A. Syftet med studien: 

 

- Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja / Nej 

- Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja / Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

- Vilka är inklusionskriterierna? 

 

- Vilka är exklusionskriterierna? 

 

- Vilken urvalsmetod användes? 

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterurval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet är ej beskrivet 

 

- Är undersökningsgruppen representativ? Ja / Nej 

- Var genomfördes undersökningen: 

 

- Vilket antal deltagare inkluderades i studien? 

 

C. Mätmetoder 

- Vilka mätmetoder användes? 

 

- Var reliabiliteten beräknad?   Ja / Nej 

- Var validiteten diskuterad?   Ja / Nej 

 

D. Analys 

- Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?    Ja / Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys?    Ja / Nej 

- Var den statistiska analysen lämplig?    Ja / Nej  

Om nej, varför inte? 

 

 



 
 

Vilka var huvudresultaten? 

 

- Erhölls signifikanta skillnader?    Ja / Nej 

Om ja, vilka variabler? 

- Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du?    Ja / Nej 

 

 

E. Värdering 

- Kan resultaten generaliseras till annan population?    Ja / Nej 

- Kan resultaten ha klinisk betydelse?    Ja / Nej 

- Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?    Ja / Nej 

- Motivera varför eller varför inte 

 


