
 
B
I
L
A
G
A
 
A 

     
  

 

 
 

NÅLRELATERAD PROCEDURSMÄRTA HOS BARN  

I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

En Litteraturöversikt 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  
Examinationsdatum: 2018-01-22 
Kurs: 48 
Författare: Erika Asplund Handledare: Camilla Tomaszewski 
Författare: Anna Sjöström Examinator: Sissel Andreassen Gleissman  



     BILAGA B 

      
     

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Under uppväxttiden får barn erfara olika medicinska procedurer inom hälso- och 
sjukvården, varav många är förenade med smärta. Nålprocedurer är vanligt förekommande 
och dessutom något barn uttrycker oro kring. Forskning tyder på att barn fortfarande 
underbehandlas för procedursmärta. Samtidigt finns en rad icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder och strategier som sjuksköterskan har att tillgå vilka kan bidra till 
lindring av oro och smärta hos barn. 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva faktorer i omvårdnaden som påverkar hur yngre barn upplever 
smärta vid nålprocedurer i hälso- och sjukvården. 
 
Metod  
 
Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga artiklar. 
Dessa har tagits fram genom databassökning och manuell sökning. Sökningen avgränsades 
till PubMed, CINAHL Complete, och PsycINFO. Resultatet baseras på 18 artiklar för 
granskning och analys. 
 
Resultat 
 
Resultatet utgjordes av fyra teman bestående av övergripande faktorer i omvårdnaden som 
ansågs påverka barns procedursmärta. Dessa teman var fysikaliska behandlingsmetoder, 
psykologiska behandlingsmetoder, emotionellt stöd, och miljöanpassningar. Resultatet 
visade att det förekommer såväl fysikaliska som psykologiska behandlingsmetoder vilka i 
framförallt kombination visat god effekt i relation till barns smärtupplevelser. Dessutom 
sågs emotionellt stöd och miljö som betydelsefulla aspekter i omvårdnaden. 
 
Slutsats 
 
Slutsatsen blev att procedursmärta bör mötas med ett individanpassat förhållningssätt och 
ett mångfacetterat angreppssätt. Varierande strategier i form av fysikaliska och 
psykologiska behandlingsmetoder kan tillsammans med emotionellt stöd och 
miljöanpassningar ha en positiv inverkan på den komplexa smärtupplevelsen som en 
nålprocedur på barn kan innebära. 
 
 
 
Nyckelord: Barn, Nålprocedurer, Procedursmärta, Sårbarhet 
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INLEDNING 

Inom hälso- och sjukvården utförs olika medicinska procedurer som riskerar att orsaka 
smärta och oro hos barn, i synnerhet procedurer som involverar nålar (Kennedy, Luhmann, 
& Zempsky, 2008). Vaccinationer, blodprovstagningar och andra rutiningrepp med 
nålstick kan vara en källa till direkt smärta som även riskerar att medföra långtgående 
konsekvenser såsom rädsla för framtida vårdkontakt (Noel, McMurtry, Chambers & 
McGrath, 2010). Smärtupplevelsen hos barn är mångfacetterad och subjektiv vilket gör 
den komplex att utvärdera och behandla (Olmstead, Scott, Mayan, Koop & Reid, 2014). I 
och med barns reducerade förmåga till kontroll, framförallt i en vårdkontext, lyfts de fram 
som särskilt sårbara (Gjengedal et al., 2013). Som en del i sjuksköterskans professionella 
ansvar ingår att utöva omvårdnad med respekt, oberoende av ålder, samt att verka för 
insatser som gynnar hälsa och sociala behov med särskild hänsyn till sårbara personer 
(International Council of Nurses, 2014). Mot denna utgångspunkt kommer denna 
litteraturöversikt därför belysa faktorer i omvårdnaden som kan påverka upplevelsen av 
smärta vid nålprocedurer hos barn inom hälso- och sjukvården. 
 
 
BAKGRUND 

Sjukvården kan vara en skrämmande miljö 

För de allra flesta barn är sjukvårdsinrättningar mer eller mindre okända platser som de 
kommer i kontakt med relativt sporadiskt och som kan skapa rädsla. Enligt Enskär och 
Golsäter (2014) finns en risk att mötet med hälso- och sjukvården i vissa fall till och med 
kan bli traumatiserande. Hur barn reagerar beror på olika faktorer, däribland tidigare 
erfarenheter. Vidare beskriver de att smärtsamma och obehagliga upplevelser i form av 
undersökningar eller medicinska procedurer kan öka barns rädsla och oro inför kommande 
sjukhusbesök.  
 
En vårdmiljö kännetecknas enligt Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) ofta av kala 
väggar, vilseledande korridorer, många entréer och otydlig skyltning. De redogör också för 
att en dålig planlösning kan innebära begränsade möjligheter för familj och anhöriga att 
hälsa på. Heaslip och Ryden (2013) menar att olika faktorer i form av okända miljöer, 
situationer och relationer samt känslan av att tappa kontroll kan öka människans sårbarhet. 
De beskriver vårdmiljön som en främmande plats med annorlunda lukter, ljud och 
språkbruk som för många känns svårbegripligt. Sjukhusvistelsen kan även innebära att 
intrång mot den personliga och fysiska integriteten görs genom delgivning av privat 
information eller i form av undersökningar där beröring av främmande människor är 
vanligt förekommande. 
 
Svendsen och Bjørk (2014) lyfter i sin forskningsstudie fram sjuksköterskors upplevelser 
av omvårdnadsåtgärder vid procedursmärta. De intervjuade sjuksköterskorna menade att 
närheten till humor, ett positivt språkbruk, samt ett inlevelsefullt och lekfullt agerande 
sinsemellan, samt med barn och familj, tillsammans bidrog till en mindre negativt laddad 
vårdkontext. Förutom att dämpa oro hos barn såg sjuksköterskorna att de beskrivna 
metoderna ökade samarbetet mellan barn, familj och vårdpersonal samt bidrog till en mer 
lättsam vårdatmosfär.  Carmichael, Tsipis, Windmueller, Mandel och Estrella (2015) lyfter 
också fram att en vårdmiljö som kännetecknas av lugn, kontinuitet och en god stämning 
bidrar till barns förmåga att känna sig mer bekväma med en procedur.  
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Barns utvecklingsnivåer 

Ett barn utvecklas och går under sin uppväxt igenom stora förändringar där behov, 
förmågor och möjligheter hela tiden förändras. Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson 
är känd för sin psykosociala utvecklingsteori som delar in barndomen i fem olika faser. 
Genom att ha kunskap om barns personlighetsutveckling kan deras behov tillgodoses och 
bemötandet i vårdsituationer anpassas med hänsyn till åldern (Enskär & Golsäter, 2014). 
Fokus för detta arbete ligger på det yngre barnet som berörs av fas två och tre i Eriksons 
utvecklingsteori.  
 
Fas två innefattas av barn som är ett och ett halvt till tre år och handlar till stor del om 
självständighet. Under denna period växer det fram ett behov av att få visa att de både vill 
och kan klara av uppgifter på egen hand. Barn i denna ålder vill utforska sin omgivning 
men samtidigt finna trygghet hos sina föräldrar när de stöter på något som upplevs som 
skrämmande. I och med att föräldrarna är barnets trygga punkt är separationsångest något 
de nu lätt drabbas av (Enskär & Golsäter, 2014). Detta bekräftas av Romino, Keatley, 
Secrest och Good (2005) som menar att småbarn fruktar att bli separerade från sina 
föräldrar samt att de i denna ålder ofta är rädda för främmande människor. 
 
Fas tre handlar enligt Enskär och Golsäter (2014) om initiativ och stolthet och berör 
förskoleåldern, tre till sex år. De menar att den motoriska utvecklingen ökar barns 
möjligheter att utforska omgivningen och att de nu även har lättare för att komma ihåg och 
känna igen sig. Vidare beskriver de att en ökad förståelse för språket ger barnet en förmåga 
att lättare förstå vad som sker runtomkring. Salmela et al. (2009) förklarar att förskolebarn 
är rädda för att bli kritiserade, bortstötta och att misslyckas. Detta styrks av Enskär och 
Golsäter (2014) som menar att ett positivt bemötande hjälper barn att våga ta egna initiativ 
och gör att de kan känna sig stolta när en uppgift har klarats av. Vidare menar de att ett 
negativt bemötande istället kan leda till minskad tilltro till den egna förmågan. Även i detta 
utvecklingsstadium är barns tryggaste punkt familjen, men de börjar mer och mer söka sig 
till jämnåriga lekkamrater. Lek ses som en viktig del under fas tre och är ett sätt för barn 
att utforska och förstå sin omgivning. Salmela et al. (2009) menar att barn i denna ålder är 
rädda för att tappa kontrollen. Detta kan anses ha ett samband med barns integritet och 
behov av autonomi enligt Enskär och Golsäter (2014), som även beskriver att barn i denna 
ålder är mer medvetna och upplever oro, rädsla och smärta vid medicinska procedurer. 
Förskoleåldern kännetecknas av en livlig fantasi vilket kan bidra till att barn ser 
medicinska ingrepp som straff för något de gjort (Romino et al., 2005). 
 
 
Barns rättigheter 

Det är i hög grad angeläget att barn får göra sin åsikt hörd, bemötas med respekt och ges 
information, råd och stöd vid behandlingar och procedurer inom hälso- och sjukvården. 
Detta regleras bland annat i sjukvårdens ramlag, Hälso- och sjukvårdslagen, samt i andra 
bärande lagar som ställer krav på trygghet i vård och behandling. I den nya Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), stadgas i kap.5, 6 § att barns bästa särskilt ska 
beaktas när hälso- och sjukvård ges. Detta är ett nytt tillägg i ramlagen som tydligt 
fastställer särskilda skyldigheter rörande barn. Vidare fastslås i Patientlagen att given 
information inom hälso- och sjukvården ska anpassas med hänsyn till mottagarens ålder 
och mognad (SFS, 2014:821, kap.3, 6 §). 
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Förenta nationernas, (FN:s), barnkonvention är en internationell överenskommelse som 
säkerställer barns mänskliga rättigheter. Konventionen antogs 1989 och har i skrivande 
stund ratificerats av 196 stater, däribland Sverige. Den genomsyras av fyra vägledande 
värderingar som betonar alla barns gemensamma rättigheter (rätten till liv, utveckling, att 
få uttrycka sin mening och att få den respekterad) samt deras lika värde. Dessutom lägger 
konventionen vikt vid att beslut som rör barn ska utgå ifrån deras bästa (Unicef, u.å.). Hur 
rättigheterna efterlevs följs bland annat av FN:s barnrättskommitté, olika 
barnrättsorganisationer och myndigheter.  
 
Sveriges regering har efter ett godkännande av riksdagen, 2010, ytterligare befäst barns 
rättigheter genom en tydlig strategi som förespråkar ett systematiskt arbetssätt kring barns 
rättigheter på statlig och kommunal nivå. Strategin bygger på barnkonventionen och lyfter 
vikten av att tillämpa barnperspektivet, vilket innebär att barn ses som fullt kompetenta 
individer som ska behandlas med respekt (Regeringskansliet, 2011). 
 
 
Smärta 

Klassificering av smärta och smärtfysiologi 
Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 11) hänvisar till International Association for the Study 
of Pain (IASP) när de definierar smärta som “en obehaglig sensorisk och emotionell 
upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan 
skada”. Vidare förklaras att smärta, utifrån ett tidsmässigt perspektiv, kan ses som 
långvarig eller akut  där den senare formen utgör en livsviktig mekanism som hjälper 
kroppen upptäcka potentiell eller redan uppkommen skada.  
 
Smärta kan även förstås utifrån sin genes, det vill säga smärtans ursprung. Traditionellt 
kategoriseras smärta som nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk eller psykogen till sin 
karaktär. Nociceptiv smärta orsakas av att högtröskliga sensorer, kallade nociceptorer, 
aktiveras vid faktisk eller överhängande skada till sådan vävnad som inte utgörs av 
nervvävnad. Fysiologiska reaktioner på smärta är bland annat en stegring av puls- och 
andningsfrekvens samt ökat blodtryck och svettningar (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 
Emotionella följder av smärta kan exempelvis vara rädsla, sorg och separationsångest 
(Yoo, Kim, Hur & Kim, 2011). 
 
Persson (2016) förklarar att smärtupplevelsen kan härledas till åtminstone två 
komponenter; en sensorisk-diskriminativ och en affektiv-motiverande komponent. Den 
förstnämnda gör det möjligt för oss att avgöra smärtans karaktär, lokalisation och intensitet 
medan den affektiva komponenten kopplas till den emotionella sidan av smärtupplevelsen. 
Vidare förklaras att den ger upphov till en känsla av obehag och förknippas med lidandet 
som smärtan riskerar orsaka. Utöver dessa två beståndsdelar kan även en kognitiv 
komponent ses som en del i smärtprocessen. Det innebär att det finns en medvetenhet kring 
smärtupplevelsen, vilket i sin tur påverkar individens handlingar och tankar. 
Sammanfattningsvis tydliggörs det att nociception, det vill säga kroppens förmåga att 
förmedla information om en vävnadsskada, inte i sig kan ses som ett lidande om inte en 
medvetenhet kring skadan finns.  
 
 
Procedursmärta är sådan som uppstår i samband med medicinska behandlingar eller 
provtagningar och som är ett resultat av ett komplext samspel av nociceptiva signaler och 
en affektiv tolkning som involverar flera olika hjärncentra (Lundeberg, 2016). 
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Smärta hos barn 
Barns smärta kan anses vara ett relativt nytt kunskapsområde då det endast bedrivits 
systematisk forskning i området sedan 1980-talet. Ämnet var antagligen mindre beforskat 
då det länge fanns en tro att barn, särskilt spädbarn, var mindre kapabla att känna smärta 
(Lundeberg & Olsson, 2016). Bice, Gunther och Wyatt (2014) lyfter fram klassiska 
missuppfattningar kring barns kapacitet att känna smärta kopplat till deras underutvecklade 
nervsystem samt oförmåga att i efterhand minnas obehag från en smärtupplevelse. De 
belyser även att det har betraktats som svårt att utvärdera barns smärta på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Än idag förekommer i viss utsträckning sådana uppfattningar i hälso- och sjukvården (Bice 
et al., 2014). Aktuell forskning visar dock att upplevelsen av smärta hos barn kan vara allra 
högst närvarande (Baulch, 2010). Dessutom kan en hög smärtintensitet hos barn bidra till 
att minnet av upplevelsen till och med förstärks över tid. Framtida procedurer kan då 
kännas värre trots ett oförändrat smärtstimuli (Kennedy et al., 2008). Att göra en 
förstagångsprocedur så bekväm som möjligt kan hindra en inlärd negativ respons från att 
formas samt minimera risken för framtida oro (Flowers & Birnie, 2015). Smärtsamma 
ingrepp, såsom nålprocedurer, kan i värsta fall leda till utveckling av ångest och nålfobier 
vilket är ett starkt skäl till att smärta aktivt ska förebyggas och undvikas genom effektiv 
smärthantering (Kennedy et al., 2008; Noel et al., 2010).  
 
Många saker väger in i smärtupplevelsen hos barn, däribland ålder, kognitiv 
utvecklingsnivå, känslan av kontroll samt tidigare smärtupplevelser (Hedén, 2012). 
Lundeberg (2016) menar att rädsla är en viktig faktor i smärtupplevelsen och att 
komplexiteten i samverkande faktorer vid procedursmärta gör att behandlingen kräver ett 
helhetstänk. Likaså är goda förberedelser vad gäller utrustning av vikt, att åldersanpassade 
copingstrategier används och att åldersanpassad information ges (Lundeberg, 2016), helst 
av den typ och omfattning som barnet själv uttrycker önskemål om (Flowers & Birnie, 
2015). En rofylld och trygg atmosfär tillsammans med ett personcentrerat bemötande har 
också stor betydelse för smärtupplevelsen (Lundeberg, 2016).  
 
Smärtstatus 
Upplevelsen av smärta är högst individuell vilket gör patienten själv till vårdpersonalens 
viktigaste källa för information kring sitt smärttillstånd (Baulch, 2010). Med det sagt, kan 
det finnas begränsningar med egenrapportering hos barn då det ställer krav på den 
kognitiva utvecklingen och på förmågan att göra sig förstådd (Bice et al., 2014). Baulch 
(2010) hänvisar till The Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and 
Ireland som rekommenderar att egenrapportering kompletteras med observation av 
förändringar i barnets beteende såsom gråt, ansiktsuttryck och fysiologiska förändringar. 
Utöver självrapportering, fysiologiska och beteendemässiga uttryck, är även input från 
föräldrar en viktig källa till sjuksköterskans utvärdering av barnets smärta (Merkel & 
Malviya, 2000, refererat i Stanley & Pollard, 2013).  
 
Stanley och Pollard (2013) redogör för olika användbara skalor för självskattning av 
smärta vilka inkluderar Visuell Analog Skala (VAS) och Wong-Baker FACES Pain Rating 
Scale. Exempel på skalor som utgår från barnets beteende är Face, Legs, Activity, Cry, and 
Consolability (FLACC) Scale och Toddler-Preschooler [Postoperative] Pain Scale 
(TPPPS) (Stanley & Pollard, 2013). I en ny systematisk litteraturöversikt av Andersen, 
Langius-Eklöf, Nakstad, Bernklev och Jylli (2017) framkommer det dock att användandet 
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av beteendeskalor som nämns ovan ska göras med ett kritiskt förhållningssätt då evidensen 
för dess tillförlitlighet är bristfällig.  
 
Hos sjuksköterskan ligger ett professionellt ansvar i att utvärdera barns smärtstatus vilket 
He et al. (2010) menar ger sjuksköterskan en given ställning i smärthantering utifrån flera 
angreppssätt. Författarna lyfter fram evidens som talar för en helhetssyn kring 
smärtlindring vilket inkluderar en kombination av farmakologiska- och icke-
farmakologiska insatser. Vidare menar de att sjuksköterskor som behärskar komplementära 
metoder får en ökad självständighet i smärtlindringen och kan dessutom bidra till 
utvecklingen av en integrativ omvårdnad. 
 
 
Nålprocedurer 

Nålprocedurer utgör de vanligaste ingreppen som barn kommer i kontakt med i sjukvården 
(Stinson, Yamada, Dickson, Lamba & Stevens, 2008). Benämningen nålrelaterade 
medicinska procedurer (NRMP) förekommer också i litteratur, detta förtydligar att 
procedurerna sker i en vårdkontext (Karlsson, 2015). I detta arbete används termen 
nålprocedurer vilket ses som synonymt med NRMP. 
 
Beroende på syftet med besöket kan barn komma i kontakt med flertalet olika slags 
nålprocedurer inom hälso- och sjukvården. Exempel på dessa är kapillär- och venös 
provtagning, insättning av perifer venkateter, nålsättning i subkutan venport, pricktest, 
ledpunktion och vaccinationer. I Sverige deltar den övervägande majoriteten av alla barn i 
det svenska vaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, 2017) vilket innebär att i 
princip alla barn kommer i kontakt med nålprocedurer. Nålar är något som barn även 
uttrycker en rädsla för och nålstick är ofta en källa till oro för både barnet och föräldrarna 
(Flowers & Birnie, 2015). Cummings (2015) vittnar om att det gjorts framsteg för att 
minimera procedursmärta på farmakologisk väg genom lokalanestetika specifikt vid 
sutursättning, men att det fortfarande krävs tydliga insatser när det gäller att minimera 
procedursmärta vid nålstick. Sådana bristande insatser vid medicinska procedurer bidrar 
till en olöst smärta hos barn (Olmstead et al., 2014).  
 
Något som kan påverka upplevelsen av procedurrelaterad smärta är känslan av att det finns 
en hälsorelaterad nytta med proceduren. Medan en vuxen väntas tolerera vissa smärtsamma 
procedurer, då denne har förmågan att förstå nyttan som proceduren kan medföra, har ett 
yngre barn oftast svårt att se detta värde (Jylli, 2009). Även om tillvänjning, så kallat 
habituering, ses hos vissa barn som exponeras för upprepade smärtintryck, ska hänsyn 
alltid tas till barns individuella reaktioner eftersom somliga aldrig anpassar sig helt till 
nålprocedurer (Hedén, 2012). 
 
 
Sårbarhet och omvårdnad 

Sårbarhet som ett mänskligt tillstånd 
Människan ses till sin natur som öppen, mottaglig och ömtålig och är därmed utsatt för 
lidande. I och med lidandet finns en inneboende sårbarhet vilket kan beskrivas som ett 
mänskligt och konstant tillstånd (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012). Genom att 
erkänna och respektera individens sårbarhet bekräftas därför dennes mänskliga värde 
(Gjengedal et al., 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2016) lyfter fram sårbarhet som ett 
av flera centrala värden för omvårdnad. Dess betydelse aktualiseras särskilt då människan 
är i en beroendeposition.  
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Sårbarhet ska inte enbart ses som något negativt, det kan till och med utgöra en resurs 
(Thorup et al., 2012). En genomlevd svårighet i livet, såsom sjukdom, kan i sin tur bidra 
till en personlig mognad, bättre självkännedom och öppenhet inför andras sårbarhet 
(Heaslip & Ryden, 2013) men även till utvecklingen av försvarsstrategier (Angel & Vatne, 
2016). 
 
Hur sårbarhet kan förstås 
Sårbarhet är ett mångfacetterat begrepp som kan förklaras utifrån en biologisk, social och 
kulturell aspekt. Den biologiska dimensionen utgörs av människans fysiska kropp som vid 
sjukdom, skada eller övergrepp är skör. Den sociala dimensionen består i sin tur av 
människans utsikter och handlingsmöjligheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En 
nedsatt socioekonomisk status och brist på sociala resurser är exempel på något som ökar 
individens sårbarhet då de associeras med sämre utsikter i livet (Scanlon & Lee, 2007). Till 
den kulturella dimensionen av sårbarhet räknas trosuppfattning och personliga värderingar 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Scanlon och Lee (2007) förklarar sårbarhet utifrån 
ett annat perspektiv. Vid sidan om den fysiska och sociala sidan, lyfter de fram 
psykologisk sårbarhet som ett faktiskt eller möjligt hot till människans identitet. Hit räknas 
även de emotionella följderna som något medför, såsom den ångest en medicinsk 
behandling kan framkalla.  
 
Sårbarhet kan även ses utifrån en subjektiv eller objektiv tolkning. I exempelvis rollen som 
patient är en individ kontinuerligt utsatt för faktiska risker vilket förklaras som den 
objektiva sårbarheten (Gjengedal et al., 2013). Den subjektiva sårbarheten gör sig tillkänna 
när den som exponeras för risker själv upplever att de inneboende resurserna inte räcker till 
och att det nuvarande eller framtida varandet är hotat (Angel & Vatne, 2016). Olika 
livshändelser och förmågan att anpassa sig till dessa påverkar individens egenupplevda 
ömtålighet (Angel & Vatne, 2016), vilket i sin tur hänger ihop med individuella 
förutsättningar såsom kunskapsnivå, i.e. personal capacity (Scanlon & Lee, 2007). 
Upplevelsen av sårbarhet beror i stora drag på situation, kulturell kontext och på 
bemötande (Gjengedal et al., 2013).   
 
Omvårdnad och mötet med barns sårbarhet 
Individuella upplevelser av sjukdom och konsekvenserna det medför är något 
sjuksköterskan ska ta hänsyn till och väga in i sitt möte med patienten. De som i hög grad 
ses som sårbara inom vårdapparaten är även personer som av samhället betraktas som 
sådana; exempelvis personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar, men även 
äldre personer och barn (Heaslip & Ryden, 2013). Det är därför betydelsefullt att 
sjuksköterskan möter barnet i sin sårbarhet genom uppmuntran och bekräftelse (Gjengedal 
et al., 2013). International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod fastställer att 
sjuksköterskan ska kunna ge individanpassad information, handla med integritet och visa 
medkänsla, samt att varje person ska mötas med respekt oavsett ålder (International 
Council of Nurses, 2014).  
 
Förmågan att se och bekräfta sårbarhet och lidande hos patienten tillsammans med 
förmågan att hänge sig åt en genuin och professionell omvårdnad av denne kräver mod. 
Personliga egenskaper, erfarenheter och sårbarhet hos sjuksköterskan tycks gemensamt 
medverka till kapaciteten att ge god omvårdnad alternativt utgöra ett hinder för det 
(Thorup et al., 2012). Risken finns att egenupplevda svårigheter blir utgångspunkten vid 
varje vårdmöte så att patientens verkliga behov hamnar i skymundan. Att ge god 
omvårdnad innebär att distansera sig från egna behov och att inte tillskriva dessa behov 
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någon annan. En bättre strategi är därför att försöka förstå patienten utifrån dennes värld 
och synsätt (Heaslip & Ryden, 2013; Thorup et al., 2012).  
 
Scanlon och Lee (2007) poängterar vikten av att uppmärksamma sårbarhetens olika 
nyanser. Detta underlättar för sjuksköterskan att bättre förstå problem grundade i sårbarhet, 
men även i att fastställa individanpassade strategier för att hantera och minimera dess 
negativa följder i den kliniska kontexten (Scanlon & Lee, 2007). Förmågan att vara 
mottaglig för en annan persons sårbarhet kan ses som nyckeln till ett etiskt bemötande 
(Gjengedal et al., 2013). 
 
 
Problemformulering 

Enskär och Golsäter (2014) tydliggör att ett av barns största fruktan är att behöva 
genomlida smärta. Andra rädslor inkluderar injektioner, undersökningar, provtagningar, att 
bli lämnad ensam eller att tappa kontrollen (Salmela et al., 2009). Samtidigt finns 
missuppfattningar kring barns kapacitet att känna smärta samt oförmåga att i efterhand 
minnas obehag från en smärtupplevelse (Bice et al., 2014). Än idag råder det viss brist på 
kunskap kring hur ett barn som har ont ska behandlas och bemötas på bästa sätt (Enskär & 
Golsäter, 2014). Åtgärder för att förbättra smärthantering kopplat till procedurer inom 
hälso- och sjukvården är ett ämne som fått ökat fokus den senaste tiden (Cummings, 2015). 
Trots detta visar forskning att barn fortfarande underbehandlas vid smärta (Olmstead et al., 
2014; Stanley & Pollard, 2013) fastän vikten av smärtförebyggande behandling är 
väldokumenterad (Kennedy et al., 2008). Därför är det av intresse att undersöka faktorer i 
omvårdnaden som påverkar upplevelsen av smärta vid nålprocedurer hos barn. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer i omvårdnaden som påverkar hur yngre barn upplever 
smärta vid nålprocedurer i hälso- och sjukvården. 
 
 
METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes är en allmän litteraturöversikt. Detta med stöd av Friberg (2017) som 
redogör för att metoden är en kritisk sammanfattning av forskning inom ett valt ämne och 
motiverar tillvägagångssättet som lämpligt när kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat 
område ska beskrivas. Metoden kan enligt Friberg (2017) även användas för att belysa 
existerande omvårdnadsproblem. Det förefaller finnas ett behov av att identifiera, beskriva 
och jämföra beforskade och evidensbaserade behandlingsmetoder kopplat till barns 
utvecklingsstadium. Denna slutsats dras då aktuella forskningsstudier noterar avsaknad av 
konsensus kring behandlingsmetoder och strategier i kliniska sammanhang (Birnie et al., 
2014a; Stinson et al., 2008) samt kvarstående problem med att barn underbehandlas för 
smärta (Olmstead et al., 2014; Stanley & Pollard, 2013). Detta gör litteraturöversikten till 
en passande metod för att kasta ljus över ett befintligt omvårdnadsproblem.  
 
 
Urval 

Urvalskriterierna som valdes var vetenskapliga originalartiklar som genomgått peer-review 
och som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Enligt Polit och Beck (2017) är peer-review 
ett effektivt sätt att säkerställa forskningsresultatens kredibilitet då artikeln går ut till 
oberoende, externa granskare för vetenskaplig input före publicering. Att resultatet bygger 
uteslutande på primärkällor i form av originalartiklar är i enlighet med rådande praxis för 
litteraturöversikter (Polit & Beck, 2017). Endast artiklar skrivna på engelska har 
inkluderats då det engelska språket har en särställning när det gäller vetenskaplig 
publicering (Salö, 2016). Vidare har resultatet avgränsats med hänsyn till publiceringsår 
mellan år 2008 till 2017. Polit och Beck (2017) lyfter fram aktuell forskning som en 
betydelsefull egenskap i en högkvalitativ litteraturöversikt, därför har vi endast inkluderat 
material publicerat de senaste tio åren.  
 
Ett exklusionskriterium som valdes var studier som endast berör barn under ett och ett 
halvt års ålder samt barn äldre än sex års ålder då arbetet inriktar sig på barn i fas två och 
tre ur Eriksons utvecklingsteori (Enskär och Golsäter, 2014). Ytterligare 
exklusionskriterier som valdes var för studier: som haft till syfte att undersöka 
procedursmärta hos barn med kognitiv funktionsnedsättning; som inte undersöker 
nålprocedurer; som uteslutande behandlar farmakologiska smärtlindringsmetoder; som 
genomförts i länder med en vårdkontext som i väsentliga drag skiljer sig från den svenska. 
Slutligen valdes att exkludera artiklar som saknar abstrakt. 
 
 
Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under november och december år 2017 och utgick från tre 
vetenskapliga databaser; CINAHL Complete, PubMed, och PsycINFO. CINAHL beskrivs 
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av Karlsson (2012) innehålla material från 5 400 tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi 
och arbetsterapi. PubMed innehåller över 25 miljoner referenser inom det biomedicinska 
området medan PsycINFO är mindre omfattande med sina 2 500 övervakade tidskrifter 
inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). De valda databaserna erbjuder 
aktuellt material för arbetet då de tillsammans täcker ett brett kunskapsunderlag. 
 
Databassökning 
Inför vår databassökning gjorde vi initialt en bred sökning i PubMed och CINAHL av 
begreppet procedural pain för att utvärdera om den genererade många och relevanta 
träffar. Därefter smalnade vi av genom att koppla på fler termer som vi fann var relevanta 
med hänsyn till syftet. En tydlig sökstrategi som utgick från en kombination av 
fördefinierade ämnesord användes, dessa var: pain, procedural pain, nursing, och child. 
Som synonymt begrepp till ämnesordet procedural pain valdes att inkludera begreppet 
treatment related pain vid en sökning i PubMed respektive PsycINFO. 
Databassökningarna byggdes upp med hjälp av ämnesord, vilket innebär att sökresultaten 
kan göras mer exakta (Karlsson, 2012). I PubMed kallas sådana ämnesord för Medical 
Subject Headings, förkortat MeSH, medan CINAHL använder termen CINAHL headings 
(Polit & Beck, 2017) och MesH Subject headings förkortas MA i PsycINFO.  
 
I enlighet med Karlsson (2012) eftersträvades en hög sensitivitet och specificitet bland 
sökträffarna. Sökningarna förfinades därför genom en boolesk söklogik som bygger på 
sök-operatorerna AND och OR, vilket ökade träffsäkerheten och underlättade i att 
identifiera fler relevanta källor utifrån uppsatsens syfte (Östlundh, 2017). En sökning i 
PubMed respektive CINAHL begränsades ytterligare inom procedural pain för att 
producera ett sökresultat specifikt koncentrerat till nålprocedurer. Detta gjordes genom att 
söka efter något av följande ord i artikeln: needle, venipuncture eller phlebotomy. Vidare 
användes trunkering med asterisk (*) för söktermerna, child* respektive nurs*, för att 
bredda sökningen såsom beskrivet av Polit och Beck (2017). På så vis inkluderades alla 
tänkbara ändelser och varianter av orden ifråga bland sökträffarna. En sökning i PubMed 
byggde på pain/nursing som MeSH Major topic, vilket innebär att materialet som sökts av 
i databasen har de definierade begreppen som huvudsaklig inriktning för arbetet. Se (tabell 
1) för ett fullständigt sökschema. 
 
Tabell I: Valda sökordskombinationer i PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO 
Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

PubMed 
12 Nov 
2017 

((child[MeSH]) AND 
nurs*) AND 
("procedural pain" OR 
"needle" OR "treatment 
related pain" OR 
"venipuncture") 

 139  43 22 12 

PubMed 
12 Nov 
2017 

(("pain/nursing"[MeSH 
Major Topic]) AND 
"child"[MeSH Terms]) 
AND procedure 

 59  7 3 0 
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PubMed 
11 Dec 2017 

 

((child[MeSH]) AND 
nurs*) AND ("TENS" 
OR "acupuncture" OR 
"massage") 

 39 4 1 1 

 CINAHL 
Complete 

3 Dec 2017 

((SU Child* AND SU 
Pain) AND (Needle OR 
Venipuncture OR 
Phlebotomy)) 

 161  25 8 4 

 CINAHL  
Complete 

3 Dec 2017 

SU Child* AND 
"procedural pain" 

 99  11 6 0 

PsycINFO 
3 Dec 2017 

MA Child* AND MA 
Pain AND "procedural 
pain" OR "treatment 
related pain" 

53 11 2 0 

TOTALT  550 101 42 17 

 
Manuell sökning 
En manuell sökning innebär att mer relevant material kan lokaliseras och metoden tjänar 
dessutom till att ge inspiration i sökandet (Friberg, 2017). Under artikelsökningen 
påträffades en studie (Berberich & Landman, 2009) i referenslistan till en artikel (Bahorski 
et al., 2015) vilken vi valde att inkludera. Flera referenslistor till inkluderade studier 
genomsöktes men inga fler manuella sökningar gjordes. 
 
 
Databearbetning  

Artiklarna har i enlighet med Rosén (2017) valts ut i en tvåstegsprocess. Detta innebär att 
en grovsållning av material först gjordes och att artiklar som bedömdes vara relevanta efter 
en grovsållning sedan analyserades i fulltext. En grovsållning utfördes efter en bedömning 
av hur väl artikelns titel och abstrakt svarade mot studiens syfte. I detta steg valdes 59 
artiklar bort med hänsyn till ovan definierade inklusions- och exklusionskriterier. I de fem 
fall då det rådde delade meningar rörande artiklarnas relevans sorterades dessa med stöd av 
Rosén (2017) inte bort, utan inkluderades för vidare analys och kvalitetsgranskning. Efter 
grovsållningen kvarstod 42 artiklar för bedömning i fulltext. Dessa bedömdes återigen 
utifrån inklusions- och exklusionskriterierna för att säkerställa att kraven uppnåddes. 
 
De artiklar som bedömdes relevanta för studien kvalitétsgranskades efter Sophiahemmet 
högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011). Denna granskning gjordes var för sig och diskuteras sedan 
sinsemellan till dess att enighet uppstod. En artikel valdes i detta steg bort på grund av 
otydligt beskriven urvalsgrupp. Utvalda artiklar sammanställdes i en matris (Bilaga B), 
även detta med stöd av Rosén (2017) som anger att en sammanställning av syfte, metod, 
urval och resultat i en matris är ett värdefullt hjälpmedel i den fortsatta analysen av 
artiklarna.  
 
Sammanlagt inkluderades 17 artiklar som identifierats genom en databassökning och en 
artikel som söktes fram manuellt, alltså utgörs resultatet av totalt 18 artiklar. 
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Dataanalys  

Resultatet bygger på en integrerad analys av den utvalda litteraturen efter inspiration av 
Kristensson (2014) och Friberg (2017). Det innebär att en genomläsning av inkluderat 
material gjordes var för sig för att bevara objektivitet och upprepade gånger för att 
säkerställa att övergripande skillnader och likheter mellan studierna kunde identifieras 
(Kristensson, 2014). Störst fokus lades på att fånga upp likheter och skillnader bland 
studieresultaten, specifikt kopplat till faktorer i omvårdnaden som sågs inverka på barns 
smärtupplevelse vid nålprocedurer. Med sammanställningen av artiklarna i matrisen 
(Bilaga B) gavs en tydlig överblick som försäkrade oss om att essensen i artiklarna 
fångades upp. Som ett nästa steg i analysen tydliggjordes fynden med hjälp av 
färgkodning, enligt Friberg (2017), och efter gemensam diskussion kring dessa 
identifierades fyra övergripande teman.  
 
Forskningsetiska överväganden 

Vid val av underlag till resultatet fördes ett resonemang kring vikten av att studierna tydligt 
följt de vägledande etiska principerna som genomsyrar Helsingforsdeklarationen (World 
Medical Association, 2013). Principerna innebär enligt Kjellström (2017) att 
studiedeltagarens intressen sätts i främsta rummet och att personuppgifter behandlas 
konfidentiellt. Ytterligare stöd för dessa principer finns i Belmontrapporten, som enligt 
Polit och Beck (2017) är en etisk plattform baserad på tre övergripande och grundläggande 
etiska begrepp: respekt för individen, göra gott-principen samt rättviseprincipen. Vidare 
beskriver de att dessa syftar till att väga risk mot nytta, visa respekt för människans 
autonomi, och säkerställa varje individs lika värde och rätt till integritet.  
 
Vetenskapsrådet (2017) menar att en väl preciserad frågeställning och studiemetod som 
efterföljs, samt transparens i alla led, tillsammans bidrar till god forskningsetik och 
vetenskaplig kvalitet. Vidare förklaras faktorer som inte är förenliga med god 
forskningsetik som ett systematiskt utelämnande av rön som inte passar den egna tesen 
samt fabricering av data.  
 
De forskningsstudier som inkluderats i arbetets resultat har tydliggjort att ett 
forskningsetiskt resonemang förts. Bland inkluderade artiklar har ett informerat samtycke 
inhämtats av studiedeltagaren direkt och/eller genom dennes förmyndare, hos majoriteten 
av studierna framkommer det dessutom att de genomgått etisk granskning genom en etisk 
kommitté eller etikprövningsnämnd vilket är i linje med god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017). Det gemensamma övergripande målet med studierna ifråga har 
varit att bidra till kunskap som kan innebära minskad smärta för barn, därför finns både en 
individuell och en samhällelig nytta med forskningen. Detta är enligt Kjellström (2017) ett 
skäl till att studierna är etiskt försvarbara. Polit och Beck (2017) beskriver att forskning på 
en särskilt sårbar grupp, såsom barn, endast kan motiveras då förhållandet mellan risk och 
nytta är litet eller då forskningen på vuxna inte kan förväntas få samma resultat.  
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RESULTAT  

Resultatet består av 18 vetenskapliga artiklar som analyserats i en integrerad analys. De 
fyra teman som uppkommit under analysen presenteras nedan var för sig. Dessa teman 
består av omvårdnadsåtgärder som påverkar upplevelsen av smärta och utgörs av 
fysikaliska behandlingsmetoder, psykologiska behandlingsmetoder, emotionellt stöd, och 
miljöanpassningar. 
 

Fysikaliska behandlingsmetoder 

Till fysikaliska behandlingsmetoder räknas exempelvis vibrationer (Bahorski et al., 2015; 
Baxter et al., 2011; Berberich & Landman, 2009), kyla (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 
2011), värme (Hedén et al., 2009) eller massageterapi (Çelebioglu et al., 2015).1  
 
Kombinationsbehandlingar med farmakologiska och icke-farmakologiska insatser har hos 
flera studier konstaterats ha en bättre effekt på barns smärta och känslomässiga upplevelser 
av nålprocedurer (Baxter et al., 2011; Berberich & Landman, 2009; Çelebioglu et al., 
2015) men i andra studier konstateras kombinationsbehandling vara lika bra som att 
uteslutande använda lokalbedövning eller annan intervention (Bahorski et al., 2015; Hedén 
et al., 2009). Massageterapi tillsammans med lokalbedövning före intratekal behandling 
eller benmärgsaspiration sågs minimera såväl smärta som oro hos cancersjuka barn. Detta i 
jämförelse med kontrollgruppen som bara fick lokalbedövning (Çelebioglu et al., 2015). 
En annan kombinationsbehandling i form av värmekudde och lokalbedövning visade sig 
dock inte ytterligare minska smärtupplevelsen då detta jämfördes med barn som endast 
erhöll lokalbedövning. Föräldrar skattade däremot barns rädsla som minskad vid 
kombinationsbehandlingen. Sjuksköterskor kunde inte se att kombinationsbehandlingen 
hade resultat i vare sig dämpad smärta, oro eller rädsla hos barn i jämförelse med 
uteslutande bruk av lokalbedövning (Hedén et al., 2009). Likaså fann Bahorski et al. 
(2015) att en kombination av apparaten Buzzy2 tillsammans med lokalbedövning inte gav 
en ökad minskning av smärta jämfört med metoderna var för sig. 
 
Buzzy har visat sig lindra smärta och oro hos barn genom vibrationer och kyla (Bahorski et 
al., 2015; Baxter et al., 2011). Den har konstaterats vara lika effektiv i att dämpa smärta 
vid venpunktion som bedövningssalva enbart med vibrationer (Bahorski et al., 2015). 
Buzzy, med kombinationen vibrationer och kyla, gav bättre smärtlindring än kylspray 
(Baxter et al., 2011). Mekaniska vibrationer genom en annan apparat som applicerats på 
motsatt arm från den i vilken en injektion gavs, har tillsammans med lokalbedövning, 
visuell avledning och verbal uppmuntran, resulterat i lägre smärta hos barn (Berberich & 
Landman, 2009). Baxter et al. (2011) fann även att användning av Buzzy var förknippat 
med en större sannolikhet att lyckas få blodretur vid venpunktion eller att sätta en perifer 
venkateter vid det första försöket.  
                                                
1 Verkningsmekanismen bakom den smärtdämpande effekten av dessa stimuli förklaras 
vara en aktivering av portteorin, i.e. gate-control theory, då perifera nervfibrer stimuleras 
av exempelvis beröring och i sin tur hämmar smärtöverföringen via andra fibrer i 
ryggmärgens bakhorn (Hedén et al., 2009; Baxter et al., 2011; Bahorski et al., 2015).  
 
2 Buzzy är en medicinsk apparat, bland annat utformad som ett bi, som nyttjar fysikaliska 
verkningsmekanismer i form av vibrationer och kyla genom dess integrerade ispack och 
som har till syfte att dämpa procedursmärta. (https://buzzyhelps.com). 
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Positiva resultat på barns smärtnivå har fastslagits genom att ett så kallat host-trick 
tillämpats vid vaccination (Wallace et al., 2010). Resultatet pekar på att smärtupplevelsen 
hos barn eventuellt har en koppling till etniskt ursprung. Förklaringen till hostans 
smärtdämpande effekt ligger i flera samspelande faktorer, däribland konkurrerande 
fysiologiska stimuli i form av ett ökat tryck i hjärnans subaraknoidala utrymme 
tillsammans med ett tillfälligt ökat blodtryck. 
 
Fysikaliska behandlingsmetoder vid medicinska procedurer framhålls minimera smärta och 
oro hos barn (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; Çelebioglu et al., 2015) eller 
specifikt smärta (Berberich & Landman, 2009; Wallace et al., 2010) samt känslan av rädsla 
(Hedén et al., 2009). Tydliga fördelar som lyfts fram med beskrivna metoder eller 
hjälpmedel är att de är lätta att använda (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; 
Çelebioglu et al., 2015; Hedén et al., 2009; Wallace et al., 2010). Vidare förklaras de vara 
snabbverkande (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; Wallace et al., 2010) och 
kostnadseffektiva (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; Hedén et al., 2009; Wallace et 
al., 2010). Eftersom de inte tar mycket tid i anspråk ökar de inte heller sjuksköterskans 
arbetsbelastning i någon större utsträckning (Baxter et al., 2011; Hedén et al., 2009; 
Wallace et al., 2010). 
 

Psykologiska behandlingsmetoder 

Aktuell forskning uppmärksammar olika former av avledning som psykologisk 
behandlingsmetod vid smärtsamma ingrepp inom hälso- och sjukvården (Beran et al., 
2013; Hartling et al., 2013; Hillgrove-Stuart et al., 2013; Vagnoli et al., 2015). Avledning 
är en kognitiv strategi som kan tjäna till att distrahera från kroppsliga stimuli och som stör 
perceptionen av smärta (Crevatin et al., 2016; Hartling et al., 2013). Aktiv avledning, 
såsom lek eller att blåsa såpbubblor, kan hjälpa barn byta fokus från ett smärtsamt ingrepp 
till något mer positivt (Berberich & Landman, 2009; Crevatin et al., 2016; Hedén et al., 
2009; Hillgrove-Stuart et al., 2013; Karlsson et al., 2014). Med passiv avledning kan barns 
uppmärksamhet styras om till visuella eller auditiva stimuli, exempelvis i form av film 
eller sång (Crevatin et al., 2016) eller inge ett lugn genom värmekudde (Hedén et al, 2009).  
 
Interaktiva former av avledning har konstaterats ha positiva följder i relation till barns 
upplevelse av nålprocedurer (Beran et al., 2013; Berberich & Landman, 2009; Crevatin et 
al., 2016). Beran et al. (2013) menar att distraktion som involverar flera sinnen, exempelvis 
i form av en interaktiv robot, skapar engagemang och är möjligen nyckeln till effektiv 
lindring av procedursmärta. Berberich och Landman (2009) bekräftar också att en 
kombination av visuell och verbal avledning tillsammans med mekanisk vibration, ger 
ökad smärtlindring hos barn vilket även fastställs av Crevatin et al. (2016) som med 
framgång undersökt användning av surfplattor vid nålstick. Hillgrove-Stuart et al. (2013) 
ser dock inte ett samband mellan just aktiv avledning och minskad smärtupplevelse hos 
barn då en interaktiv leksak utvärderats. Hedén et al. (2009) betonar istället att en viktig 
utmaning är att se till barnets individuella önskan kring att ta en aktiv eller passiv roll vid 
avledningsinterventionen under en medicinsk procedur. Vissa barn tröstas av att aktivt få 
delta i en distraktion såsom att få blåsa såpbubblor, medan andra barn som av olika skäl 
inte kan eller vill ta en aktiv roll vid avledning bäst lindras av metoder som inte kräver 
inlevelse från deras sida. Ett exempel på detta som benämns är värmekudde. Sikorova och 
Hrazdilova (2011) bekräftar att barns introduktion till en medicinsk procedur bör 
individanpassas bland annat genom att ge åldersanpassad information, detta gäller i 
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synnerhet för barn yngre än sju år som man fann ofta uppvisar en mer intensiv smärta än 
äldre barn. Att yngre barn har en mer intensiv smärtupplevelse bekräftas i flera andra 
studier (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; McCarthy et al. 2010).  
 
Aktiva och passiva avledningsmetoder baseras på att barn distraheras av föräldern (Baxter 
et al., 2011; Hillgrove-Stuart et al., 2013; McCarthy et al., 2010; Taylor et al., 2010), 
sjuksköterskan eller annan vårdpersonal (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 2011; 
Berberich & Landman, 2009; Crevatin et al., 2016; Felluga et al., 2016; Hillgrove-Stuart et 
al., 2013; Karlsson et al., 2015; Sikorova & Hrazdilova, 2011). Följande inslag kan 
inkluderas som avledningsmanövrar av till exempel föräldern eller sjuksköterskan, men de 
kan även utgöra fristående former av distraktion som inte kräver att en vuxen aktivt deltar i 
dess användning eller initierar dem: leksaker och lek (Hillgrove-Stuart et al., 2013; 
Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 2015; Lawes et al., 2008), musik eller sång (Crevatin 
et al., 2016; Hartling et al., 2013; Lawes et al., 2008), såpbubblor (Crevatin et al., 2016; 
Hedén et al., 2009; Lawes et al., 2008), värmekudde (Hedén et al., 2009), eller att läsa en 
bok (Crevatin et al., 2016; Lawes et al., 2008). Dessutom undersöks avledning genom TV- 
eller datorspel (Baxter et al., 2011; Crevatin et al., 2016; Lawes et al., 2008), en robot 
(Beran et al., 2013), clowner (Felluga et al., 2016), en djurintervention (Vagnoli et al., 
2015) och en host-teknik (Wallace et al., 2010). Buzzy, som framförallt tillskrivs sin 
fysikaliska inverkan, förklaras också kunna ge smärtlindring genom avledning (Bahorski et 
al., 2015; Baxter et al., 2011). 
 
Till psykologiska behandlingsmetoder vid procedursmärta hör även vuxnas uppträdande då 
de förbereder barnet och kanske närvarar vid proceduren. Barns upplevelse av smärta 
påverkas alltså av sjuksköterskans sätt att agera (Karlsson et al., 2014) samt av förälderns 
kapacitet att avleda eller förmåga att hantera den medicinska proceduren (Karlsson et al., 
2015; McCarthy et al., 2010; Taylor et al., 2010). McCarthy et al. (2010) fann ett starkt 
samband mellan kvalitétsnivån och kontinuiteten i förälderns avledning och barns uttryck 
av oro. De undersökte resultatet av riktade utbildningsinsatser och coachning av föräldrar i 
att avleda sina barn vid nålprocedurer. Insatserna resulterade i mer kvalitativ avledning 
vilket i sin tur kopplades till ett lägre kortisolpåslag och mindre oro hos de barn som 
genomgick insättning av en perifer venkateter. Sjuksköterskans bemötande och kunskap i 
avledningsstrategier ses också ha betydelse. Lawes et al. (2008) fann att ett särskilt 
utbildningsprogram riktat till sjuksköterskor skattades högt av de som genomgick 
programmet samt att barn och föräldrar var nöjda med den vård som följde vid kommande 
nålprocedurer. Genom bland annat videomaterial, rollspel, och förhöjd kunskap i specifika 
avledningsmetoder bättrades sjuksköterskors kunskapsnivå vilket inverkade på kvalitén i 
efterföljande medicinska procedurer.  
 
En annan betydelsefull faktor i upplevelsen av en procedur är barns möjligheter att få utöva 
kontroll. Genom att vara lyhörd, individanpassa insatser och erbjuda barn möjligheten att 
få styra över vissa detaljer kring en medicinsk procedur skapas en bra grund för ett aktivt 
deltagande (Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 2015). Även avledning kan hjälpa barn 
att uppleva mer kontroll då barn i dessa fall kan uppfatta miljön som mer rogivande. Detta 
kan i sin tur bidra till att de känner sig mer bekväma att hävda sig och blir därmed kapabla 
att återta kontroll över situationen (Taylor et al., 2010). 
 
Psykologiska behandlingsmetoder innefattar även information vilket kan förmedlas genom 
lek, demonstrationer eller samtal (Hedén et al., 2009; Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 
2015; Lawes et al., 2008; Sikorova & Hrazdilova, 2011). Sådan information anpassas med 
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fördel efter barns ålder, sjukdomstillstånd, delaktighet, erfarenhet, rädsla och 
koncentrationsförmåga (Karlsson et al., 2014; Sikorova & Hrazdivlova, 2011).  
 
Psykologiska behandlingsmetoder vid medicinska procedurer konstateras vara effektiva i 
att minimera smärta (Crevatin et al., 2016; Sikorova & Hrazdilova, 2011; Wallace et al., 
2010), samt i att lindra både smärta och oro vid nålprocedurer (Beran et al., 2013; Hartling 
et al., 2013; Lawes et al., 2008). Andra studier visar att oro kan reduceras med 
psykologiska behandlingsmetoder men finner inte att smärtupplevelsen påverkas i någon 
signifikant utsträckning (Baxter et al., 2011; Felluga et al., 2016; Hedén et al., 2009; 
Vagnoli et al., 2015). Avledning kan motiveras då det är enkelt att använda, inte förenat 
med någon kostnad (Hedén et al., 2009) och har få, om ens några, oönskade bieffekter 
(Hillgrove-Stuart et al., 2013). 
 
 
Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd i olika former behandlas som en aspekt i barns omvårdnad vid 
smärtsamma undersökningar såsom nålprocedurer (Bahorski et al., 2015; Baxter et al., 
2011; Beran et al., 2013; Berberich & Landman, 2009; Çelebioglu et al., 2015; Crevatin et 
al., 2016; Felluga et al., 2016; Hartling et al., 2013; Hedén et al., 2009; Hillgrove-Stuart et 
al., 2013; Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 2015; Lawes et al., 2008; McCarthy et al., 
2010; Sikorova & Hrazdilova, 2011; Taylor et al., 2010; Vagnoli et al., 2015; Wallace et 
al., 2010). Enligt Karlsson et al. (2014) karaktäriseras emotionellt stöd av en önskan att 
förstå barn utifrån deras livsvärld. Vidare poängteras att hänsyn bör tas till barns tidigare 
erfarenheter, ålder och utvecklingsnivå. 
 
Föräldranärvaro är en form av emotionellt stöd som ofta benämns och vägs in (Bahorski et 
al., 2015; Baxter et al., 2011; Beran et al., 2013; Berberich & Landman, 2009; Çelebioglu 
et al., 2015; Crevatin et al., 2016; ; Felluga et al., 2016; Hartling et al., 2013; Hedén et al., 
2009; Hillgrove-Stuart et al., 2013; Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 2015; Lawes et 
al., 2008; McCarthy et al., 2010; Sikorova & Hrazdilova, 2011; Taylor et al., 2010; 
Vagnoli et al., 2015; Wallace et al., 2010). Stöd lyfts även fram som något sjuksköterskan 
är skyldig att ge barn vid smärtsamma procedurer (Karlsson et al., 2014). I vissa studier 
tillämpas uppmuntran och beröm från förälder eller sjuksköterska, alternativt ges det stöd 
från båda tillsammans (Berberich & Landman, 2009; Hartling et al., 2013; Karlsson et al., 
2014; Lawes et al., 2008; Sikorova & Hrazdilova, 2011; Taylor et al., 2010). Andra 
exempel på stöd är trygghetsskapande (Crevatin et al., 2016; Karlsson et al., 2014; 
Karlsson et al., 2015; Vagnoli et al., 2015), bekräftelse (Karlsson et al., 2015), lugnande 
ord (Hillgrove-Stuart et al., 2013) och belöning (Berberich & Landman, 2009; Karlsson et 
al., 2014; Karlsson et al., 2015; Sikorova & Hrazdilova, 2011). Även sjuksköterskans stöd 
och guidning till föräldrarna anses som viktigt då det i sin tur kan bidra till att föräldrarna 
blir ett bättre stöd för deras barn (Karlsson et al., 2014; McCarthy et al., 2010; Sikorova & 
Hrazdilova, 2011).   
 
Rädsla hos barn har identifierats som en vanlig känsla ofta framkallad av nålprocedurer 
(Çelebioglu et al., 2015; Hedén et al., 2009; Karlsson et al., 2015; Sikorova & Hrazdilova, 
2011). I synnerhet är det en rädsla för vassa nålar, blod från insticksstället, och rädsla för 
det okända som skrämmer barn. Vuxna har en viktig roll i att förstå barns rädslor och 
svårigheter, bland annat för att den överhängande smärtan som en nålprocedur innebär inte 
ska utveckla sig åt en negativ riktning. En avgörande faktor för barns upplevelse av ett 
ingrepp är hur dennes känslor bemöts i samband med utförandet av proceduren. 
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Upplevelsen påverkas av att få känslor såsom smärta och rädsla bekräftade (Karlsson et al., 
2015) samt genom stöd från föräldrarna, vilka har en central roll i att få barn att känna sig 
trygga (Crevatin et al., 2016; Hillgrove-Stuart et al., 2013; Karlsson et al., 2014; Karlsson 
et al., 2015). Däremot framkommer det av Sikorova och Hrazdilova (2011) att barn som 
hade en förälder närvarande under proceduren skattade en högre grad av smärta. 
 
Föräldrarnas uppmuntran till barn som är ledsna och upprörda har i vissa fall visat sig 
kunna öka barns stressnivå och fysiska uttryck grundade i oro (Taylor et al., 2010). 
Däremot har uppmuntran och beröm i kombination med andra behandlingsmetoder snarare 
visat en positiv effekt på förnimmelsen av smärta och oro (Beran et al., 2013; Hartling et 
al., 2013; Lawes et al., 2008; Sikorova & Hrazdilova, 2011) alternativt specifikt på oro 
(Karlsson et al., 2014). 
 
 
Miljöanpassningar 
 
Miljöaspekter, såsom rummet där en medicinsk procedur utförs, förklaras ha samband med 
barns föreställning av proceduren (Crevatin et al., 2016; Felluga et al., 2016; Karlsson et 
al., 2014; Karlsson et al., 2015; Lawes et al., 2008; Sikorova & Hrazdilova, 2011). 
Crevatin et al. (2016) tog i sin studie hänsyn till att förbereda ett barnvänligt och tyst rum 
innan nålproceduren skulle utföras och föräldrarna fick möjlighet att vara med som stöd 
under blodprovstagningen. Detta gjordes för att minska barnens upplevelse av stress. 
Genom att ta hänsyn till miljöfaktorer i rummet och tillgängliggöra hjälpmedel underlättas 
möjligheten för barn och föräldrar att ta del av tilltänkt avledningsmaterial (McCarthy et 
al., 2010). Lawes et al. (2008) framhåller att förberedelser av material inför en procedur 
skall göras på ett sätt så att varken barn eller förälder kan se det. Däremot beskriver 
Sikorova och Hrazdilova (2011) ett tillvägagångssätt som innebär en introduktion för både 
rummet och för det material som ska användas vid en medicinsk procedur. I båda studierna 
redovisas positiva resultat i förhållande till barns smärta och oro.  
 
Barn kan behöva tid för att vänja sig vid nya miljöer och sjuksköterskan bör stödja barn vid 
nålprocedurer genom att försöka förutse och förstå i vilken miljö den smärtsamma 
undersökningen bäst lämpar sig med hänsyn till varje individ. För barn som exempelvis är 
inlagda på sjukhus finns det både för- och nackdelar med att utföra proceduren i det egna 
rummet. Det upplevs troligtvis som en förhållandevis trygg plats med personliga ägodelar 
och en mjuk och skön säng. Samtidigt är det inte önskvärt att något obehagligt genomförs i 
det rummet då det kan ge negativa associationer (Karlsson et al., 2014). I 
behandlingsrummet förekommer å andra sidan utrustning som kan upplevas som 
skrämmande för barn (Karlsson et al., 2014; Lawes et al., 2008).  
 
Miljöfaktorer kan även associeras till stressnivå, ångest och oro hos barn vilka kan ses ha 
samband med smärtupplevelsen. Positiva inslag i miljön ses reducera stress och oro 
(Felluga et al., 2016; Hartling et al., 2013; Vagnoli et al., 2015). Detta tydliggörs av 
Felluga et al. (2016) som finner att närhet till humor och skratt genom clownterapi 
minimerar barns oro. Vagnoli et al. (2015) kunde konstatera att vårdhundar som närvarade 
vid nålprocedurer har samma effekt på barn, och att hundar var ett positivt inslag i vården 
då de generellt framkallar en känsla av välmående och minskad stress. Likaså har musik en 
positiv inverkan på smärtupplevelsen och oro vid nålprocedurer (Hartling et al., 2013).   
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Ett huvudfynd i vårt resultat är vikten av att lyssna in barn, att ta hänsyn till olika 
känslomässiga uttryck och individanpassa behandlingsmetoder kring procedursmärta. 
Detta går i linje med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor genom vilken riktlinjerna för 
professionens etik sammanfattas (International Council of Nurses, 2014). Ett genomgående 
mönster i resultatet är beskrivningen av barns känslomässiga uttryck i form av oro, rädsla 
och ångest vid medicinska procedurer. Dessa känslor kan dessutom föranleda en ökad 
smärtupplevelse. Samtidigt kan emotionella svar uppstå som ett direkt resultat av smärta 
(Yoo et al., 2011). Även om fokus för detta arbete ligger specifikt i smärtupplevelsen, kan 
smärta inte förklaras som en isolerad företeelse. I enlighet med Lundeberg (2016) menar vi 
att smärta är en subjektiv upplevelse som delvis måste förstås som en affektiv tolkning av 
barns individuella känslor inför ett medicinskt ingrepp.  
 
Det framkommer att rädsla och oro kan vara jobbigare för barn att handskas med än den 
smärta en nålprocedur framkallar. Hedén et al. (2009) föreslår en möjlig förklaring i att 
lokalbedövning i sig kanske gav barn i deras studie adekvat smärtlindring. Från resultatet 
framgår det även att barns rädsla är starkt kopplat till uppgifter inom sjuksköterskans 
ansvarsområde genom nålrelaterade ingrepp. Detta bekräftas av Salmela et al. (2009) som 
undersökt framträdande rädslor hos småbarn i hälso- och sjukvården. Lundeberg (2016) 
belyser också rädsla som en viktig faktor i smärtupplevelsen. Han menar att komplexiteten 
i samverkande faktorer vid procedursmärta föranleder ett helhetstänk vid behandling. 
 
När dessa starka känslor väcks blir barn extra sårbara i och med lidandet det innebär 
(Thorup et al., 2012). Scanlon och Lee (2007) poängterar vikten av att uppmärksamma 
sårbarhetens olika nyanser. Vi tolkar det som att sårbarhet kan förstås utifrån den vidd av 
känslomässiga reaktioner som en person i ett skört tillstånd kan ge uttryck för. Genom att 
läsa av situationen och tolka de olika känslouttrycken kan omvårdnaden anpassas därefter. 
Vi anser därför att det är angeläget för sjuksköterskor att kunna skilja på rädsla, oro, ångest 
och smärta. Ångesten och smärtan som ett medicinskt ingrepp kan framkalla hos barn är 
tätt sammanlänkade men kan även förstås var för sig (Bearden, Feinstein & Cohen, 2012). 
Thorup et al. (2012) lyfter fram sårbarhet som mer än något negativt. Den kan exempelvis 
bidra till en personlig mognad (Heaslip & Ryden, 2013). Vi menar därför att 
sjuksköterskan kan möta barn i deras sårbarhet och stödja dem i att klara av situationer 
såsom nålprocedurer med hjälp av olika behandlingsmetoder och strategier. Sjuksköterskan 
kan på detta sätt bidra till att barn får ökad tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara 
av svåra uppgifter. 
 
Vårt resultat tyder på att mekanisk vibration har god effekt på smärta i sig alternativt i 
kombination med kyla vilket kan anses ha klinisk relevans. Vi ser dock att det föreligger 
ett komplext samspel mellan beprövade fysikaliska metoder tillsammans med psykologiska 
inslag i form av avledning som förekommer i studierna. Berberich och Landman (2009) 
menar att komplexiteten i detta samspel är en begränsning till deras studie då det är svårt 
att analysera effekten av respektive inslag var för sig. Detta, menar vi, måste försvåra 
tolkningen av vilken faktor det är som i störst utsträckning bidrar till en positiv effekt i 
form av exempelvis minskad smärta eller oro. Samtidigt förefaller det i vårt resultat som 
att just multifacetterade angreppssätt ger goda resultat i att lindra barns negativa 
upplevelser vid nålprocedurer. Hedén et al. (2009) belyser däremot att sjuksköterskor inte 
sett tydliga fördelar med detta multifacetterade angreppssätt. De spekulerar, med stöd av 
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tidigare forskning, att en möjlig orsak till detta är sjuksköterskors förmåga att underskatta 
barns smärtupplevelser. Vi har noterat att skattning av barns smärta är komplicerat och att 
även föräldrar kan både underskatta eller överskatta sina barns smärtupplevelser (Felluga 
et al., 2016). Frågan bör således utredas närmare i framtida forskning med sådant syfte. 
 
Trots evidens för specifika behandlingsmetoder var för sig saknas kunskap kring exakt 
vilka kombinationer av interventioner som bäst optimerar smärtlindringen (Baxter et al., 
2011). Birnie et al. (2014b) och Lundeberg (2016) bekräftar att en kombination av 
farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder bäst dämpar upplevelsen av 
smärta hos barn vid medicinska procedurer. Vi anser därför att det skulle vara relevant att 
systematiskt studera olika typer av mångfacetterade angreppssätt på procedursmärta. 
 
Ett tydligt samband kan ses mellan de psykologiska behandlingsmetoder som skildras i 
resultatet kopplat till yngre barns utvecklingsstadier. Enskär och Golsäter (2014) beskriver 
exempelvis att barn lär sig förstå sin omgivning genom lek. Det är därför inte helt oväntat 
att redovisade strategier ofta karaktäriseras av just lek. Lek förekommer som avledning 
men uppmuntras även i informativt syfte samt för att demonstrera hur en nålprocedur kan 
genomföras. Enligt Flowers et al. (2015) kan psykologiska behandlingsmetoder stimulera 
till lärande och integrering av copingstrategier, vilket är betydelsefullt eftersom yngre barn 
har ett behov av att få visa och känna att de klarar av uppgifter (Enskär & Golsäter, 2014). 
 
Av resultatet framträder avledning som den vanligaste psykologiska behandlingsmetoden. 
Mycket tyder på att det är ett effektivt sätt att minska smärta och oro. Detta stöds av Birnie 
et al. (2014b) som redogör för att just avledning är den i särklass mest studerade och 
accepterade metoden mot nålrelaterad smärta. Olmstead et al. (2014) varnar samtidigt för 
avledningens potentiella nackdelar. Exempelvis är tekniken misslyckad då barnet uttrycker 
en ovilja till att distraheras men sjuksköterskan genomför någon slags avledning ändå. 
Detta tolkar vi möjligen som ett problem grundat i viss okunskap kring alternativa 
strategier eller bristande förmåga att utforska barnets individuella önskan. 
 
Emotionellt stöd har i inkluderade studier utgjort ett viktigt inslag i omvårdnaden av yngre 
barn. Det innebär att inge trygghet och att låta barnet bli fokus för uppmärksamheten. Detta 
kan åstadkommas genom att omhänderta, involvera, avleda och belöna barnet, vilket i sin 
tur ökar barnets grad av kontroll och stärker dess inneboende resurser (Karlsson et al., 
2016). Detta är betydelsefullt då det framkommit att barn i förskoleåldern bland annat räds 
för att tappa kontrollen (Salmela et al., 2009). Dessutom beskriver Enskär och Golsäter 
(2014) att barn har en stark integritet och ett behov av autonomi. Heaslip och Ryden (2013) 
nämner olika faktorer som kan öka människans sårbarhet och som vi anser kan aktualiseras 
vid en nålprocedur. Dessa faktorer är okända miljöer, situationer och relationer, samt att 
tappa kontrollen. Vi tycker därför att en nålprocedur kan innebära att barns mänskliga 
värde sätts på spel. Gjengedal et al. (2013) beskriver att det mänskliga värdet kan bekräftas 
genom att erkänna och respektera individens sårbarhet. Genom att låta barnet utöva en viss 
grad av kontroll samt genom uppmuntran och bekräftelse, tror vi att sjuksköterskan bättre 
kan uppnå ett etiskt bemötande vid nålstick.  
 
Vårt resultat tyder på att sjuksköterskor även har en viktig roll i att guida föräldrar till att 
vara ett gott stöd åt sitt barn. Utifrån ett svenskt perspektiv betraktas det som självklart att 
föräldrar deltar vid sådana medicinska procedurer som riskerar att orsaka yngre barn rädsla 
(Karlsson et al., 2015). Föräldrar är en trygg punkt för sina barn och de påverkas negativt 
av separationsångest (Enskär & Golsäter, 2014; Romino et al., 2005). Birnie et al. (2014a) 
stödjer betydelsen av föräldrars närvaro vid medicinska procedurer. De menar att föräldrar 
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bör involveras i icke-farmakologisk smärthantering och de väcker även funderingen att 
detta kanske inte tillvaratas fullt ut i hälso- och sjukvården. Samtidigt som föräldrar utgör 
ett viktigt stöd, var det förbryllande för oss att vissa studier kunde fastställa att de kan ha 
en kontraproduktiv roll vid nålprocedurer. Detta visade sig då föräldrar genom bristande 
stödmetoder bidrog till ökad oro, stress och smärta snarare än att inge trygghet hos sitt 
barn. Det kan även förklaras härstamma från föräldrarnas egen oro för procedurer vilket de 
överför på sina barn (Bearden et al., 2012). Sikorova och Hrazdilova (2011) beskriver att 
föräldrars negativa inverkan på smärtupplevelsen kan bero på att de inte guidats i hur de 
bäst skulle stödja sitt barn under proceduren. Vidare framkommer det i vårt resultat att 
positiva samband ses i utbytet mellan förälder och barn efter att föräldern fått 
kunskapsträning i effektiv avledning. Genomtänkta och kvalitativa avledningsstrategier 
konstateras ha ett direkt samband till minskad oro hos barn vid nålprocedurer. Vi anser 
därför att detta bör beaktas av sjuksköterskor då föräldrar guidas till att stödja sina barn. 
 
För att sjuksköterskor ska känna sig trygga i att stödja föräldrar och barn, vill vi framhäva 
att de i sin tur bereds möjlighet till ökad kunskap kring behandlingsmetoder och strategier. 
Att riktad utbildning har betydelse i att förbättra smärthantering vid medicinska procedurer 
framgår i vårt resultat. Sjuksköterskor som genomgått ett utbildningsprogram uttryckte 
ökade kunskaper i ämnet samt en positiv inverkan på mötet med barn och föräldrar. 
Stanley och Pollard (2013) rekommenderar regelbundna utbildningsinsatser utifrån 
sjuksköterskans individuella behov och att tillvägagångssättet för utbildningen skräddarsys 
efter mottagaren. Bice et al. (2014) menar att bemyndigande (i.e. empowerment) och 
autonomi är viktiga begrepp i sammanhanget. Genom att skapa förutsättningar som ökar 
autonomin hos sjuksköterskor ser man en korrelation till följsamhet i behandlingsmetoder 
vid procedursmärta. Alltså är det rimligt att sjuksköterskor involveras i att fastställa 
protokoll och göra annan kvalitetsförbättring kring smärthantering.  
 
Miljöanpassningar är ett tema i vårt resultat vilket kan ses som ett bifynd. Inga studier som 
inkluderats har haft som syfte att studera miljöfaktorer, däremot är det något som ändå har 
berörts som en aspekt i omvårdnaden. Heaslip och Ryden (2013) har beskrivit att okända 
miljöer och situationer kan öka människans sårbarhet. Vi menar därför att det är 
betydelsefullt att miljöperspektivet beaktas vid en nålprocedur. Att vistas i obekanta 
miljöer med främmande människor och föremål är dessutom faktorer som kan bidra till att 
hälso- och sjukvården riskerar att upplevas som skrämmande för barn (Salmela et al., 
2009). I resultatet framkommer det att en lugn atmosfär med positiva inslag kan reducera 
både stress och oro. Svendsen och Bjørk (2014) bekräftar att närheten till skratt, ett positivt 
språkbruk och lekfullhet bidrar till en mera lättsam vårdatmosfär. En miljö som 
kännetecknas av lugn, kontinuitet och en god stämning hjälper dessutom barn att känna sig 
mer bekväma med en procedur (Carmichael et al., 2015).  
 
Något som möjligen påverkat den fastställda effekten av behandlingsmetoder hos 
inkluderade studier var olika förutsättningar för farmakologisk behandling. I sju studier 
fick både kontrollgrupperna samt en eller flera av interventionsgrupperna lokalbedövning, 
medan det i sex andra studier inte gavs lokalbedövning till vare sig kontroll- eller 
interventionsgrupper. Vidare ingår tre studier som undersökte hela deltagarantalet 
tillsammans utan att dela in barn i olika behandlingsgrupper: hos Lawes et al. (2008) fick 
samtliga barn (n=21) lokalbedövning; hos Taylor et al. (2010) deltog barn (n=66) varav 
(n=60) fick lokalbedövning; hos Karlsson et al. (2015) deltog barn (n=21) varav 
majoriteten (n=16) även här erhöll lokalbedövning. Av Sikorova och Hrazdilova (2011) 
framgår det inte om studiedeltagarna (n=60) fick lokalbedövning, utan bara att omvårdnad 
enligt gällande standard givits kontrollgruppen utan närmare förklaring till vad det innebär.  
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Utöver att farmakologisk behandling har betydelse, antar vi att studieresultaten påverkats 
av parallella avledningsmetoder som i många fall förekommit tillsammans med den 
beprövade interventionen. Dessutom förmodar vi att demografiska faktorer, den kliniska 
kontexten, föräldranärvaro, sjuksköterskans bemötande, samt barns individuella känslor 
och eventuella komplexa sjukdomstillstånd påverkat effekten av en undersökt metod. Alla 
resultat bör därför tolkas och ställas i relation till varandra med försiktighet. 
 
  
Metoddiskussion  

Fördelen med en litteraturöversikt har varit att den möjliggjort en bred undersökning och 
sammanställning av aktuell forskning kring omvårdnadsfaktorer som påverkar barns 
procedursmärta. Forsberg och Wengström (2016) vidareutvecklar att allmänna 
litteraturöversikter kan bjuda på stimulerande infallsvinklar kring omvårdnadsfenomen. 
Samtidigt varnar de för vissa svagheter i metoden jämfört med systematiska 
litteraturöversikter som är mer uttömmande och planmässigt genomförda. De menar att den 
allmänna litteraturöversiktens svagheter kan ligga i att valet av litteratur som resultatet 
bygger på är begränsad, väljs efter författarens eget tycke och att motstridiga slutsatser kan 
dras beroende på underlaget och på vem som tolkar det. I syfte att minimera risken för att 
detta arbete lyfter fram bristfälliga slutsatser gjordes en bred sökning i flera vetenskapliga 
databaser för att identifiera relevanta studier av såväl kvantitativ som kvalitativ typ. För att 
fastställa relevanta sökord och utnyttja databasernas funktionalitet bokades en genomgång i 
informationssökning med högskolebiblioteket. 
 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet har granskats kritiskt med hjälp av Sophiahemmet 
högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). I 
samband med bedömningen valde vi att exkludera en studie med stöd av Polit och Beck 
(2017). Anledningen till detta var att studien ifråga, som hade till syfte att undersöka 
avledning med hjälp av leksaker, saknade en tydlig beskrivning av urvalsgruppen och hade 
ingen förklaring till hur en analys av intervjuerna utfördes. Det bör även poängteras att 
dess eventuella inklusion inte i en väsentlig mening hade påverkat det vi förmedlar i vårt 
resultat i förhållande till avledningsmetoder. 
 
En svårighet med metoden har varit att tillämpa det definierade exklusionskriterium 
relaterat till barnets ålder. Det förekommer ofta en bred åldersfördelning bland deltagarna i 
granskade studier och det saknas en standard för indelning efter utvecklingsstadium och 
ålder. Detta framkommer även i annan forskning med avsikt att undersöka barns 
smärtupplevelser i relation till ålder. I en systematisk review av Birnie et al. (2014b) 
förespråkas just standardiserade åldersindelningar för att underlätta att korrekta jämförelser 
mellan studieresultat kan göras. I möjligaste mån inkluderas studier med huvudsaklig fokus 
på barn inom de definierade utvecklingsstadierna, men i praktiken har det varit svårt att 
utesluta fynd som delvis har baserats på barn ur andra åldersgrupper från vårt resultat. 
 
Ytterligare en svårighet har varit i att förmedla den bredd av omvårdnadsfaktorer som 
samverkar vid barns procedursmärta. Det förekommer många icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder och strategier i olika konstellationer, vilket innebär att vårt arbete 
eventuellt skulle ha tjänat på att vara smalare i sitt fokus. Resultatet av att vi valde att se till 
faktorer i omvårdnaden i stort blev att vi fick ett brett spann av material. Några studier fick 
därför presenteras isolerade vilket gjorde en integrerad analys till en utmaning. Ett sätt att 
smalna av arbetet kunde vara att endast beskriva avledningsstrategier vid procedursmärta. 
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Ett etiskt dilemma som framkommit vid litteraturanalysen har varit att flera 
forskningsstudier vägt in etnicitet som en möjlig faktor i smärtupplevelsen hos barn 
(Berberich & Landman, 2009; McCarthy et al., 2010; Wallace et al., 2010; Baxter et al, 
2011; Hartling et al., 2013; Bahorski et al, 2015). Samtidigt har de inkluderade studierna 
genomgått etisk granskning och insamlat informerat samtycke, vilket är förenat med en 
viss vetenskaplig kvalité (Vetenskapsrådet, 2017). Vi gjorde bedömningen att syftet med 
att undersöka etnicitet som en faktor, gentemot exempelvis ålder och kön, var att uppnå 
bättre förståelse för procedursmärta snarare än att göra ytliga korrelationer som riskerar att 
innebära negativa konsekvenser för deltagarna. Samtidigt har frågan om etnicitet inte 
svarat mot studiesyftet varför fynden inte ges mycket fokus i arbetet. Dessutom är det svårt 
att avgöra om fynden är applicerbara i en svensk kontext, samt i vilken utsträckning 
socioekonomiska skillnader, nocebo eller annat inverkat på fynd som kopplas till etnicitet. 
 
Ambitionen med litteraturöversikten har varit att uppnå en god vetenskaplig kvalitet 
genom att ta hänsyn till ovannämnda faktorer i de studier vi granskat och i det egna arbetet, 
på så vis kan vår forskning anses ha genomförts med god forskningssed. 
 

 
Slutsats   

Slutsatsen blev att procedursmärta är förenat med ett brett spektrum av känslouttryck som 
bör vägas in då barn genomgår en nålprocedur. Procedursmärta gynnas av ett 
mångfacetterat angreppssätt som kan bestå av fysikaliska och psykologiska 
behandlingsmetoder. Emotionellt stöd och miljöfaktorer har också en betydande roll vid 
barns upplevelser av nålprocedurer. Omvårdnadsstrategier ska väljas efter barns 
individuella önskemål. Dessutom bör barn bjudas in till delaktighet och information 
anpassas med hänsyn till barnets ålder, kunskapsnivå och eget intresse. Barn 
underbehandlas fortfarande för procedursmärta vilket gör det viktigt att belysa 
samspelande faktorer som kan leda omvårdnad och behandling framåt i en positiv riktning.  
 
Procedursmärta är ett område som förtjänar ökat fokus då inget barn ska behöva utsättas 
för onödigt lidande. Sjuksköterskans professionella ansvar innebär att extra hänsyn ges till 
sårbara personer, däribland barn. Sjuksköterskor har potential att i handling och ord stärka 
barn och öka deras grad av kontroll. Detta ger barn viktiga redskap för att bättre möta de 
utmaningar som medicinska procedurer medför. 
 
Information till föräldrar och sjuksköterskor kan förbättra kunskapsläget. Riktade 
utbildningsinsatser tillsammans med väl valda behandlingsmetoder har en positiv inverkan 
på barns procedursmärta. Vi framhåller även betydelsen av att stärka sjuksköterskor i 
rollen som omvårdnadsansvariga. Om sjuksköterskor får ökade möjligheter till inklusion i 
det strategiska arbetet vid barns procedursmärta kan ökad auktoritet och kunskap uppnås.  
 
Fortsatta studier   
Vi ser ett värde i att studera effekterna av fler mångfacetterade angreppssätt till 
procedursmärta. I framtida forskning anser vi att vikt bör läggas vid att undersöka sådana 
metoder som är tids- och kostnadseffektiva, detta för att öka sannolikheten att de lätt kan 
implementeras i klinisk verksamhet. Vi tycker även att det vore intressant att på en djupare 
nivå studera miljöfaktorer som kan kopplas till barns upplevelser av medicinska 
procedurer. Slutligen ser vi det som angeläget att fler forskningsstudier med fokus på barns 
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procedursmärta genomförs i Sverige. Detta kan i sin tur resultera i evidens som är direkt 
applicerbart i en svensk vårdkontext.   
 
Klinisk tillämpbarhet   
Denna studie tjänar till att uppmärksamma behovet av riktade insatser för att barn ska 
kunna möta en sjukvård utan rädsla och oro. Resultatet som framkommer i vår studie kan 
ses som användbart av sjuksköterskor såväl som av annan personal inom hälso- och 
sjukvården som möter och behandlar barn. Det är även relevant för blivande sjuksköterskor 
att ta del av kunskapen som lyfts fram och vi anser därför att procedursmärta bör ges mer 
utrymme inom ramen för sjuksköterskeutbildningar. Detta kan skapa bättre medvetenhet, 
bjuda in till reflektion och intresse för problemet.  
 
Några av de tankar vi dryftat kräver noggrannare analyser, överväganden och mer kunskap. 
Andra åtgärder skulle med relativt enkla medel redan nu kunna tillämpas inom hälso- och 
sjukvården på ett mera systematiskt sätt. Bättre och strukturerade smärtförebyggande 
omvårdnadsåtgärder som individanpassas, tillsammans med kompetenshöjning av 
personal, kan leda till minskat obehag för barn. Samtidigt gynnar det hälso- och sjukvården 
genom att höja kunskapsnivån och öka potentialen för att bedriva god vård.  
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       BILAGA A 

s  I 

 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

*Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalite 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 
              

 
 

II 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kval
itet 

Bahorski JS, Pickett 
Hauber R, Hanks C, 
Johnson M, Mundy 

K, Ranner D, 
Stoutamire B, 

Gordon G 
2015 
USA 

Mitigating 
procedural 
pain during 
venipuncture 
in a pediatric 
population: A 
randomized 
factorial study 

Att jämföra mekanisk 
vibration (Buzzy) och 
bedövningssalva var för 
sig, samt tillsammans, på 
smärtupplevelsen hos 
barn vid venpunktion. 
Vidare undersöks om 
någon korrelation till 
interventionens effekt 
föreligger med hänsyn 
till barnets ålder, kön 
eller etnisk tillhörighet. 

Design: Kvantitativ, prospektiv, kvasiexperimentell 
studiedesign 
Urval: Barn (18 mån - 17 år) med planerad insättning 
av PVK eller blodprovstagning på sjukhus. 
Datainsamling: Självrapporteringsskalan WBFPRS (6-
17 år) och observationsskalan CHEOPS vilket 
skattades av föräldern (samtliga åldersgrupper). 
Analys: IBM SPSS Statistics mjukvara användes för 
dataanalys av resultat från FACES och CHEOPS före- 
och efter proceduren.  

258 
(85) 

Både vibration genom apparaten 
Buzzy och bedövningssalva var 
effektiva behandlingsmetoder vid 
procedursmärta och oro, oberoende av 
ålder, kön eller etnisk tillhörighet. 
Resultatet tydde även på att etnicitet 
kunde kopplas till grad av minskad 
smärta. Barn och föräldrar som inte 
tillhör en minoritetsgrupp skattade 
lägre smärtgrad i den tredje 
interventionsgruppen som 
kombinerade Buzzy och 
lokalbedövning. Sett till hela 
deltagargruppen (då etnicitet inte 
vägdes in) sågs ingen signifikant 
skillnad i i smärtupplevelsen vid 
kombinationsbehandlingen jämfört 
med då Buzzy och lokalbedövning 
användes var för sig. 

RCT 
II 

Baxter AL, Cohen 
LL, McElvery HL, 
Lawson ML, von 

Baeyer CL 
2011 
USA 

 

An integration 
of vibration 
and cold 
relieves 
venipuncture 
pain in a 
pediatric 
emergency 
department 
 

Att jämföra 
smärtupplevelsen hos 
barn som vid en 
venpunktion fick 
behandling genom 
mekanisk vibration och 
kyla (Buzzy) alternativt 
standard behandling i 
form av lokalbedövning 
(kylspray). Avledning 

Design: Experimentell, prospektiv studiedesign 
Urval: Barn (4 - 18 år) med planerad insättning av PVK 
eller blodprovstagning på sjukhus. 
Datainsamling: Demografiskt frågeformulär och 
journalhandlingar, oro skattades med Child Anxiety 
and Pain Scale (CAPS), smärta skattades av barnet 
självt samt av förälder genom Faces Pain Scale-revised 
(FPS-R) skalan. Dessutom gjordes en videoinspelning 
av proceduren kodat med Observational Scale of 
Behavioral Distress (OSBD) skalan. 

81 
(0) 

Att tillföra vibration och kyla 
proximalt om insticksstället genom en 
specialkonstruerad apparat (Buzzy) 
sågs vara en effektiv 
behandlingsmetod i relation till smärta 
och oro. Den konstateras vidare vara 
gynnsam för såväl yngre som äldre 
barn.  

RCT 
II 
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III 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kval
itet 

genom förälder, 
vårdpersonal eller TV 
förekom i båda 
kontrollgrupper. 

Analys: Regressionsanalys användes för tolkning av 
data. Två skilda modeller konstruerades i vilket den ena 
modellen speglar självskattad smärta hos barn 4-9 år 
och den andra av barn 10-17 år. 

Beran TN, Ramirez-
Serrano A, 

Vanderkooi OG, 
Kuhn S 

2013 
Kanada 

Humanoid 
robotics in 
health care: 
An exploration 
of children’s 
and parents’ 
emotional 
reactions 

Att undersöka om en 
förprogrammerad 
interagerande robot kan 
fungera som avledning 
vid vaccinering av barn. 

Design: Kvantitativ och kvalitativ blandmetod med en 
explorativ studiedesign 
Urval: Barn (4-9 år) som skulle vaccineras mot 
influensa. 
Datainsamling: Alla vaccinationer videoinspelades för 
observation av känslomässiga reaktioner. Flera dagar 
efter vaccinationen efterfrågades feedback från 
inblandade familjer. 
Analys: ANOVA variansanalys användes för att 
jämföra skillnader i känslomässiga reaktioner mellan 
kontroll- och robotgruppen. Feedback från familjen 
kategoriserades och kodades. 

57 
(0) 

En interagerande robot ledde till att 
barnen log mer under proceduren, 
däremot så grät barnen lika mycket i 
båda grupperna. Stressreaktioner 
minskade men eliminerades inte helt. 
Barnen återhämtade sig snabbare efter 
proceduren när roboten hade använts 
som avledningsmetod. Studien visar 
lovande resultat för robot som 
avledningsmetod för att minska 
procedursmärta och stress. 

RCT 
II 

Berberich FR, 
Landman, Z 

 2009 
USA 

 
 

Reducing 
immunization 
discomfort in 
4- to 6-Year-
old children: A 
randomized 
clinical trial 

Att undersöka effekten 
av en multimodal 
avledningsmetod 
utformad i syfte att 
minimera nålrelaterad 
smärta hos yngre barn. 
 

Design: Kvantitativ metod med explorativ studiedesign 
Urval: Barn (4-6 år) med planerad trippel-vaccination. 
Datainsamling: Barnet skattade sin smärta enligt Faces 
Pain Scale-Revised (FPS-R) skalan., förälder skattade 
sedan hur de upplevde barnets grad av oro/smärta enligt 
samma skala. Alla vaccinationer videoinspelades för 
observation av känslomässiga uttryck, som graderades i 
face-legs-activity-crying-consolability (FLACC) skalan 
Analys: Icke-parametriska analysmetoder användes. 
Mann–Whitney U-test gjordes för jämförelse av 
snittvärde i barns- respektive föräldrars skattningar 
enligt FPS-R. Kruskal-Wallace testet gjordes för att se 
skillnader i observerad smärta kopplat till demografiska 
faktorer. 

41 
(1) 

 
 

Avledning genom mekaniska 
vibrationer från en apparat (som sattes 
på motsatt arm från den i vilken 
vaccinationen gavs), lokalbedövning, 
samt visuell och suggestiv verbal 
avledning (såsom vid hypnos) har 
tillsammans givit lägre smärta hos 
barn. 

RCT 
II 

 
 



       BILAGA B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 
              

 
 

IV 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kval
itet 

Çelebioglu A, Gürol 
A, Yildirim ZK, 

Büyükavci M 
2015 

Turkiet 
 

 

Effects of 
massage 
therapy on 
pain and 
anxiety 
arising from 
intrathecal 
therapy or 
bone marrow 
aspiration in 
children with 
cancer 

Att utvärdera om 
massageterapi i 
kombination med 
EMLA-kräm kan ge 
minskad smärta 
respektive oro i 
jämförelse med 
standardbehandling 
(EMLA-kräm) hos barn 
med cancer vid intratekal 
behandling eller 
benmärgsaspiration. 
 

Design: Kvantitativ och kvalitativ blandmetod med en 
prospektiv, explorativ studiedesign 
Urval: Barn (4-15 år) vid barnonkologisk 
sjukhusavdelning med en planerad nålprocedur. 
Datainsamling: Skattning av barnets smärta och oro 
gjordes före- och efter massagen genom visuell analog 
skala (VAS) av barnet själv (n=16), eller av föräldern 
för barn < 5 år (n=9). Tillkom även frågeformulär. 
Analys: PASW (SPSS) mjukvara användes för analys 
av data. X2-test användes för att jämföra kontroll- mot 
experimentgrupp. Vidare anvândes Wilcoxon signed-
rank test  för jämförelse av data inom gruppen före och 
efter proceduren, samt Mann–Whitney U-test för 
jämförelse av data mellan grupperna. 
 

25 
(0) 

 

Massageterapi som bestod av en 
behandlingssession om 10-15 minuter 
före nålproceduren, var en effektiv 
metod i att lindra smärta och minimera 
oro hos barn med cancer. 
 

CCT 
II 

 
 

Crevatin F, Cozzi 
G, Braido E, 

Bertossa G, Rizitelli 
P, Lionetti D, 

Matassi D, Calusa 
D, Ronfani L, Barbi 

E 
2016 

Italien  

Hand-held 
computers can 
help to distract 
children 
undergoing 
painful 
venipuncture 
procedures 

Att utvärdera effekten av 
spel med handdator som 
avledningsmetod i 
jämförelse med 
avledning av 
sjuksköterska vid 
blodprovstagning.  
 

Design: Experimentell, prospektiv studiedesign 
Urval: Barn (4-13 år) som hade en planerad 
blodprovstagning på blodcentral. 
Datainsamling: Genom självrapporteringsskalor, Faces 
Pain Scale-Revised (4-7 år) och numerisk skala från 0-
10 (8-13 år). Information om ålder, antal försök och 
tidigare erfarenhet av nålar insamlades av 
sjuksköterskan. 
Analys: IBM SPSS mjukvara användes för analys av 
data. Mediansmärta räknades ut per grupp, samt antal 
barn som skattat smärta över 4 på en numerisk skala, 
hur många blodprovstagningar som lyckades på första 
försöket och statistik kring bl.a. ålder.   

200 
(0) 

Spel på handdator som avledning var 
effektivt. Det visade sig dock vara lika 
effektivt som traditionell avledning 
(sång, bokläsning, blåsa såpbubblor) 
vilket utfördes av en sjuksköterska 
som genomgått särskild utbildning om 
smärta och avledningsmetoder.  

RCT 
II 
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V 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kval
itet 

Felluga M, Rabach 
I, Minute M, 

Montico M, Giorgi 
R, Lonciari I, 

Taddio A, Barbi E 
2016 

Italien  

A quasi 
randomized- 
controlled trial 
to evaluate the 
effectiveness 
of 
clowntherapy 
on children's 
anxiety and 
pain levels in 
emergency 
department 

Att utvärdera ifall 
närvaron av clowner 
under smärtsamma 
procedurer påverkade 
upplevelsen av smärta 
och oro i jämförelse med 
kontrollgruppen där 
barnen blev distraherade 
av sjuksköterska med 
hjälp av bland annat 
såpbubblor, böcker, film 
och videospel. 

Design: Experimentell, prospektiv studiedesign 
Urval: Barn (4-11 år) som skulle genomgå en smärtsam 
procedur som ex. venöst blodprov. 
Datainsamling: Genom rapporteringsskalorna Wong-
Baker Scale och Children Anxiety and Pain Scales. 
Även åsikter från personal samlades in via 
frågeformulär och utvärdering från clownerna.   
Analys: Demografisk data analyserades genom 
deskriptiv analys. Skillnad mellan smärtnivå under 
triagering och under den medicinska proceduren för de 
båda grupperna räknades ut. Skillnader i kontinuerliga 
variabler mellan kontrollgruppen och clowngruppen 
analyserades genom Mann-Whitney test. 

40 
(0) 

 

Clownterapi visade sig inte vara 
effektivt mot procedursmärta i denna 
studie, däremot minskade barnens oro 
när de interagerade med clownerna.  
 

RCT 
II 

Hartling L, Newton 
AS, Liang Y, Jou H, 
Hewson K, Klassen 

TP, Curtis S 
2013 

Kanada 

Music to 
reduce pain 
and distress in 
the pediatric 
emergency 
department: A 
randomized 
clinical trial 

Att utvärdera effekten av 
musik som 
avledningsmetod i 
jämförelse med 
avledning av 
sjuksköterska vid 
insättning av PVK.  

Design: Explorativ, prospektiv studiedesign 
Urval: Barn (3-11 år ) som hade en planerad insättning 
av perifer venkateter på sjukhus. 
Datainsamling: Data samlades in genom frågeformulär, 
videoinspelning av proceduren, barns självskattning 
och närvarande förälders skattning via State Trait 
Anxiety Inventory (STAI). 
Analys: En multipel linjär regressionsanalys användes 
för att fastställa vilka variabler som inverkade på barns 
oro. Utvärderingar var “blindade”. 

42 
(-) 

Musik kan ha en positiv inverkan på 
barns smärtupplevelse och oro inför 
insättning av en perifer venkateter. 
Dessutom sågs musiken medföra 
positiva konsekvenser för föräldrar 
och vårdpersonal. 

RCT 
II 

Hedén L,  
von Essen L, 
Ljungman G 

2009 
Sverige 

Randomized 
interventions 
for needle 
procedures in 
children with 
cancer 
 

Att jämföra barns oro, 
rädsla och smärta vid två 
nålprocedurer. Första 
nålsticket gjordes enligt 
gällande standard med 
EMLA-kräm 
(lokalbedövning). Till det 

Design: Explorativ, prospektiv studiedesign 
Urval: Cancersjuka barn (2-7 år) med planerad 
insättning av nål i en subkutan venport på 
sjukhusavdelning. 
Datainsamling: Skattning av barnets smärta gjordes 
genom visuell analog skala (VAS) av förälder och 
sjuksköterska efter nålsticket. Huvudförfattaren till 

28 
(0) 

Föräldrar skattade barns grad av oro 
och rädsla som lägre då såpbubblor 
användes, samt minskad rädsla vid 
bruk av värmekudde. Detta i 
jämförelse med standardbehandling 
(lokalbedövning). Dock fann man inte 
att smärta reducerades med dessa 

RCT 
II 
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 andra nålsticket 
randomiserades barn till 
en grupp med EMLA + 
såpbubblor eller EMLA 
+ värmekudde. Syftet var 
att undersöka om någon 
avledningsmetod var 
bättre än sedvanlig 
omvårdnad samt jämföra 
metoderna sinsemellan. 

artikeln (Hedén) skattade också barnets smärta vid 
första nålsticket enligt följande: ej synbar smärta, lite 
smärta, stor smärta.  
Analys: Mjukvaran SPSS användes för parametriska 
och icke-parametriska analysmetoder av VAS-
skattningar. Dessutom analyserades graden av rädsla, 
oro, och smärta statistiskt genom “paired sample t-test“ 
med jämförelser inom samma individ. 
 

metoder (oro och rädsla ansågs vara de 
primära problemen), och inte heller att 
något av de två avledningsmetoderna 
var bättre än den andra i detta 
hänseende. Sjuksköterskors 
skattningar visade inte på någon 
signifikant skillnad när det gäller 
jämförelse av såpbubblor eller 
värmekudde med standardbehandling.  

Hillgrove-Stuart J, 
Pillai Riddell R, 

Horton R, 
Greenberg S 

2013 
Kanada 

 

Toy-mediated 
distraction: 
Clarifying the 
role of 
distraction 
agent and 
preneedle 
distress in 
toddlers 
 

Att undersöka effekten 
och samspelande 
mekanismer bakom 
avledning som metod för 
smärthantering hos 
småbarn. 

Design: Kvantitativ metod med explanativ studiedesign 
Urval: Barn (12 mån-20 mån) som hade en planerad 
vaccination på sjukhus. 
Datainsamling: Data samlades in genom ett 
demografiskt frågeformulär, videoinspelning av 
proceduren, och MBPS skattningsskala användes för att 
dokumentera barnets oro före, under och efter 
nålsticket. Dessutom användes observationsskalan 
MAISD för att koda förälderns och forskarassistentens 
grad av tröstande och avledande beteende. 
Analys: ANOVA variansanalys användes vid en 
primäranalys för att jämföra skillnader i barnens 
uttryck av oro mellan de tre studiegrupperna. 
Sekundäranalyser gjordes därefter genom multivariat 
variansanalys (MANOVA) för att undersöka 
föräldrarnas tröstande beteende. 

99 
(-) 

Studien fann att avledning genom en 
aktivitetsleksak i samband med 
vaccinering inte signifikant 
minimerade smärtupplevelsen hos 
barnet oavsett vem som stod för 
avledningen. 
  
Barn med en högre grad av oro inför 
proceduren visade på betydligt mer 
smärta efter nålsticket, än de barn som 
inte var lika oroliga. 

RCT 
II 

Karlsson K, 
Rydström I, Enskär 

K, Dalheim 
Englund A-C 

Nurses’ 
perspectives 
on supporting 
children 

Att beskriva 
sjuksköterskors levda 
erfarenheter av att vårda 
barn i samband med 

Design: Icke-experimentell studiedesign med en 
fenomenologisk ansats 
Urval: Deltagare var sjuksköterskor med erfarenhet av 
en eller två icke-akuta nålprocedurer med barn (3-7 år) 

14 
(-) 

Det krävs att sjuksköterskan är 
uppmärksam i mötet med barnet och 
att hänsyn tas till individuella 
önskemål samt utvecklingsnivån hos 

K 
I 
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2014 
Sverige 

during needle-
related 
medical 
procedures 

nålprocedurer, utifrån 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

under studieperioden. 
Datainsamling: Videofilmade observationer från 
nålprocedurer med efterföljande djupintervjuer. 
Analys: En fenomenologisk tolkning användes som 
analysredskap av insamlat data. 

barn vid nålprocedurer. Stödåtgärder 
anpassas därefter. Att kunna engagera 
föräldrar och förmågan att föra god 
konversation med barn är de viktigaste 
byggstenarna i stödåtgärder. 

Karlsson K, 
Rydström I, 

Nyström M, Enskär 
K, Dalheim 

Englund A-C 
2015 

Sverige 

Consequences 
of needle-
related 
medical 
procedures: A 
hermeneutic 
study with 
young children 
(3-7 Years). 

Att förklara och förstå 
följder av nålrelaterade 
procedurer från det yngre 
barnets perspektiv. 

Design: Icke-experimentell studiedesign med en 
explorativ, hermeneutisk ansats 
Urval: Deltagare var barn (3-7 år) som hade en 
planerad nålprocedur vid något av de fyra medverkande 
sjukhusen.  
Datainsamling: Videoinspelade och/eller skriftligt 
dokumenterade observationer samt intervjuer som 
spelats in och transkriberats.  
Analys: En tolkning av insamlat data gjordes genom 
identifiering av innebörden relaterat till syftet. Likheter 
och skillnader identifierades och data delades in i fem 
olika teman som alla representerade innebörden av det 
aktuella fenomenet. Slutligen hittades en gemensam 
nämnare för dessa fem kategorier som bidrog till en 
mer övergripande förståelse för fenomenet.  

21 
(-) 

Fem olika teman identifierades som 
konsekvenser av nålprocedurer ur 
barns perspektiv: trygghetssökande, 
att inse vuxnas makt, kämpa för att 
bibehålla kontroll, känslor av skam 
och att ge upp. Barns reaktion på 
proceduren är relaterat till egna 
styrkor och svagheter när det gäller 
rädsla. Hur känslor och rädslor bemöts 
är avgörande för upplevelsen av en 
nålprocedur. Bekräftelse, stöd och lek 
ger barn möjligheten att bibehålla 
kontroll  Resultatet visar vikten av 
medvetenhet kring vuxnas 
maktposition vid en nålprocedur. 

K 
I 

Lawes C, Sawyer L, 
Amos S, Kandiah 

M, Pearce 
L,  Symons J 

2008 
Storbrittanien 

Impact of an 
education 
programme for 
staff working 
with children 
undergoing 
painful 
procedures 

Att utvärdera ett 
utbildningsprogram för 
hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
jobbar med barn som 
genomgår smärtsamma 
procedurer. 
 

Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie 
Urval: Barn (5-17 år) som skulle genomgå en smärtsam 
procedur efter att det nya utbildningsprogrammet hade 
implementerats. Deras föräldrar inkluderades också.  
Datainsamling: Frågeformulär, självrapporteringsskalor 
och intervjuer. 
Analys: De har använt statistiska beräkningar för att få 
fram barnens olika skattade medelvärde. 

21 
(-) 

Utbildningsprogrammet ökade 
personalens kunskaper om hur man 
bemöter och stödjer barn som ska 
genomgå en smärtsam procedur på 
bästa sätt. Barnen skattade smärtans 
medelvärde som en 3:a på en skala 
mellan 1-10 Personalen ansåg det var 
till hjälp för barnen och föräldrarna 
tyckte emotionellt stöd och avledning 
hjälpte barnen hantera smärta och oro. 

P 
II 
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McCarthy AM, 
Kleiber C, 

Hanrahan K, 
Zimmerman MB, 

Westhus N,  
Allen S 

2010 
USA 

Factors 
explaining 
children's 
responses to 
intravenous 
needle 
insertions. 

Att undersöka faktorer 
hos barnet, föräldern och 
den medicinska 
proceduren som kan 
påverka barns oro vid 
PVK-sättning (med bruk 
av lokalbedövning), då 
föräldern agerar 
”avledningscoach”.  
 

Design: Kvantitativ, retrospektiv och explanativ studie 
i vilket kausala samband studerades på data från en 
multicenter RCT. 
Urval: Barn (4 - 10 år) som planerades för insättning av 
PVK, tillsammans med en närvarande förälder. 
Datainsamling: Genom flertalet standardiserade 
instrument, frågeformulär, en självskattningsskala 
Oucher Pain Scale, två observationsskalor, 
videoinspelningar av proceduren, samt 
kortisolmätningar från insamlat saliv. 
Analys: En multivariat regressionsanalys användes för 
att definiera variabler.  Kortisolnivåer analyserades av 
ett externt labb.  

546 
(4) 

Barns självskattning av smärtan, 
förälderns smärtskattning, och en 
biologisk respons i form av 
kortisolpåslag efter proceduren sågs 
påverkas av en eller flera av följande 
faktorer: barnets ålder, copingstrategi, 
oro, förälderns förväntan på oro, 
förälderns sätt att avleda, när i 
tiden  information om proceduren 
delgivits, barnets benägenhet till 
impulsivitet och behov av extra stöd i 
skolan, samt förekomst av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Post-
hoc 

RCT 
I 

Sikorova L, 
Hrazdilova P 

2011 
Tjeckien 

 

The effect of 
psychological 
intervention on 
perceived pain 
in children 
undergoing 
venipuncture 

Att fastställa vilken 
effekt strukturerade 
psykologiska 
interventioner har på 
smärta hos barn som ska 
genomgå venpunktion, 
samt undersöka hur 
smärtan påverkas av 
andra faktorer såsom 
tidigare antal 
venpunktioner och av 
föräldrars närvaro under 
proceduren.  

Design: Prospektiv, explorativ studiedesign 
Urval: Barn (5-10 år) som skulle genomgå en 
venpunktion. 
Datainsamling: Demografiskt frågeformulär, 
observationskalan CHEOPS och 
självrapporteringsskalan Wong-Baker Scale för att 
skatta smärtan under proceduren.  
Analys: Demografisk data redovisades genom 
deskriptiv statistik och analyserades genom Chi-square 
samt Fishers exakta test. Wilcoxon test användes för att 
jämföra skillnader i CHEOPS-resultat och Wong-Baker 
Scale-resultat. För att analysera sambandet mellan 
skalorna användes Spearmans rangkorrelation.   

60 
(0) 

Barnen som hade förberetts genom 
information, demonstrationer på en 
docka, avledning under proceduren 
och en belöning efteråt angav lägre 
smärta än kontrollgruppen som fick 
standardbehandling. Resultatet visar 
också att yngre barn (5-7 år) upplevde 
högre smärta än äldre barn. Barn som 
hade föräldrar med under proceduren 
skattade högre smärta än de som inte 
hade det. Studien visar att föräldrar 
behöver information för att kunna 
stötta barnet på ett effektivt sätt.  

RCT 
II 



       BILAGA B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 
              

 
 

IX 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kval
itet 

Taylor C, Sellick K, 
Greenwood K 

2010 
Australien 

The influence 
of adult 
behaviors on 
child coping 
during 
venipuncture: 
a sequential 
analysis 

Att undersöka hur barn 
och deras sätt att hantera 
situationen påverkas av 
vuxnas beteenden under 
venpunktion.  

Design: Deskriptiv, explorativ studiedesign 
Urval: Barn (3-12 år) schemalagda för venpunktion och 
som hade sällskap av en förälder.  
Datainsamling: Föräldrarna fick fylla i enkät för 
insamling av demografisk information. Samspelet 
mellan barn och föräldrar ljudinspelades under 
proceduren. Forskaren observerade och antecknade 
antal personer i rummet, tid det tog att genomföra 
proceduren och icke-verbala handlingar från förälderns 
sida.  
Analys: Inspelningarna transkriberades och genomgick 
sedan precisionskontroll av forskningsassistent och de 
icke-verbala observationsanteckningarna 
sammanfördes med ljudinspelningen för att därefter 
kodas.  

70 
(4) 

Vuxnas beteenden såsom uppmuntran 
visade sig påverka barnets 
copingstrategier och ledde till att 
barnen blev både stressade och mindre 
stressade beroende på sammanhanget. 
Detta styrker att föräldrar ska undvika 
uppmuntrande kommentarer om 
barnet är stressat. Avledning från 
föräldrarna visade sig inte ha någon 
koppling till att barnen blev stressade 
och skall därför rekommenderas.  

K 
II 

Vagnoli L, Caprilli 
S, Vernucci C, 

Zagni S, Mugnai F, 
Messeri A 

2015 
Italien 

Can presence 
of a dog 
reduce pain 
and distress 
in children 
during 
venipuncture? 
 
 

Att undersöka hur väl en 
djurintervention med 
hund fungerar som 
avledning och som 
smärtdämpande metod 
före, under och efter en 
blodprovstagning. 

Design: Kvantitativ metod, komparativ studiedesign 
Urval: Barn (4 - 11 år) med planerad blodprovstagning 
Datainsamling: Observationsskalan OSBD-A användes 
för att skatta barns smärta. Självskattningsskalan VAS 
användes på barn över sex år, yngre barns smärta 
skattades genom Wong-Baker skalan (FACES) efter 
proceduren. Oro hos föräldrar skattades i STAI(Y-1) 
skalan. Mätningar av kortisolvärdet från blodproven. 
Analys:P/S-Kortisol analyserades på labb. Deskriptiv 
statistik användes för att fastställa förhållandet mellan 
fastställda variabler. SPSS användes för dataanalys. 

50 
(-) 

Sällskap av hund vid en 
blodprovstagning ger minskad oro och 
lägre kortisolnivå hos barnet, däremot 
påverkar det inte smärtbilden. 
Hundens närvaro tycks inte ha en 
inverkan på förälderns upplevelse av 
oro. 

RCT 
II 
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Wallace DP, Allen 
KD, Lacroix AE, 

Pitner SL 
2010 
USA 

The “cough 
trick:” A brief 
strategy to 
manage 
pediatric pain 
from 
immunization 
injections 
 

Att undersöka huruvida 
en enkel åtgärd i form av 
en framkallad hostning i 
direkt samband med 
vaccinationen kan 
resultera i att barn skattar 
lägre smärta.  

Design: Kvantitativ metod, komparativ studiedesign 
Design: Kvantitativ metod, komparativ studiedesign 
Urval: Deltagare var barn (4 - 5 år samt 11-13 år) som 
planerades få vaccination. Dessutom deltog 13 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: Samtliga barn skattade sin smärta efter 
vaccinationen enligt visuell analog skala (VAS), vilket 
jämfördes med sjuksköterskans respektive föräldrarnas 
skattningar (VAS). Äldre barn fick ett frågeformulär 
om hur de uppfattade metoden, ett liknande men 
fördjupat formulär fylldes även i av sjuksköterskorna. 
Analys: Övergripande behandlingseffekter 
analyserades statistiskt genom ett “beroende t-test “ då 
mättillfällena jämfördes på samma individer.  

68 
(0) 

Efter en ursprunglig utvärdering 
kunde man inte dra slutsatsen att host-
tricket var effektivt. Men vid en 
djupare analys konstaterades metoden 
vara statistiskt och kliniskt signifikant 
för barn som identifierade sig som 
“non-hispanic white” eller “hispanic 
white”, dock inte för  “non-hispanic 
black”. Deltagare och sjuksköterskor 
fann att metoden var acceptabel och 
effektiv. 

RCT 
II 


