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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

En majoritet av alla barn är rädda för stickrelaterade interventioner, interventioner som är 

nödvändiga för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och ohälsotillstånd. 

Då de stickrelaterade interventionerna inte kan undvikas behöver sjuksköterskan strategier 

för att skapa tillit och överbrygga rädslor. Sjuksköterskans uppgift är att se till att den 

stickrelaterade interventionen kan genomföras utan att barnet utsätts för onödiga 

skrämmande, traumatiska och smärtsamma upplevelser. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan skapa tillit och minska rädsla när barn 

genomgår stickrelaterade interventioner i vården. 

Metod 

En allmän litteraturöversikt där 19 artiklar inkluderades från sökningar i databaserna  

PubMed, CINAHL och PsycINFO och manuell sökning. Innehållsanalys användes för att 

analysera inkluderade vetenskapliga artiklar. 

Resultat 

Artiklar som berörde olika typer av distraktion och förberedelser inkluderades till 

resultatet. Distraktionsmoment gav varierat resultat och pedagogiska förberedande 

interventioner bidrog till att minska rädslor hos barnen. Kommunikation och information 

visade sig vara en nödvändig komponent för att skapa tillit och därigenom hjälpa barnet att 

överkomma sina rädslor.  

Slutsats 

Barn, precis som vuxna individer har individuella önskemål, preferenser och 

förutsättningar. Sjuksköterskan kan vinna barnets tillit och därigenom minska hens rädslor 

genom att ge ett individanpassat bemötande och individanpassad information. Flertalet 

barn uppskattar distraktion men inte alla. Sjuksköterskan behöver förvissa sig om hur det 

aktuella barnet vill bli bemött och eventuellt distraheras före, under och efter den 

stickrelaterade interventionen.  

Nyckelord: Barn, Rädsla, Sjuksköterskan, Stickrelaterade interventioner, Tillit 
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BAKGRUND 

Inledning 

Flertalet barn som besöker sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar är rädda för 

nålstick. Dessa nålstick är en nödvändig del av sjukvården, både vad gäller att 

diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och ohälsotillstånd. För sjuksköterskan 

är de stickrelaterade interventionerna en självklar del av arbetet och vardagen men för barn 

kan det vara ett skrämmande moment. 

Stickrelaterade interventioner 

I Sverige erbjuds alla nyfödda att göra phenylketonuriaprov (PKU-test) redan 48 timmar 

efter födseln - detta för att snabbt kunna diagnostisera och behandla ovanliga 

ämnesomsättningssjukdomar (Socialstyrelsen, 2013b). De stickrelaterade interventionerna 

återkommer sedan genom hela barndomen, bland annat genom vaccinationsprogrammet 

som innebär fyra vaccinationstillfällen under barnets första 18 månader. Fyra 

påfyllnadsdoser ges fram till barnets tioårsdag (HSLF-FS, 2016). För flickor tillkommer 

även tre sprutor vid vaccination mot humant papillomvirus (HPV) (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Vaccinationsprogrammet har haft en betydande roll i att minska barnadödligheten 

historiskt och det har en fortsatt viktig roll för folkhälsan, både nationellt och globalt 

(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017). En liten andel av befolkningen kan inte 

vaccineras på grund av allergier eller immunsupprimerande sjukdomar. Därför är det 

betydande att barn och deras föräldrar känner tillit till sjukvården så att vaccin kan 

administreras till alla barn som inte har någon kontraindikation för att få vaccin. På så sätt 

blir alla medborgare skyddade mot farliga sjukdomar, även de som inte själva kan bli 

vaccinerade (Holmberg, 2012). 
 

Den här studien behandlar flera olika stickrelaterade interventioner som venös 

blodprovstagning, vaccinationer, injektioner och insättning av perifer venkateter (PVK). 

Studien inkluderar inte mer avancerade stickrelaterade procedurer som arteriell 

provtagning, handhavande och inläggning av central venkateter (CVK) och olika typer av 

dränage. 

Barnet 

Nationalencyklopedin (NE) (u.å.a) definierar barn som en människa i livsskedet mellan 

födsel och vuxen ålder. I Sverige blir en människa myndig vid 18-års ålder vilket är samma 

ålder som Förenta nationernas barnkonvention (FN, 1989) anger som gränsen mellan barn 

och vuxen. Ett barn genomgår en ständig och kontinuerlig utveckling och tillväxt, både 

fysiskt och psykiskt (NE, u.å.a) och dess värld vidgas ständigt efter ny kunskap och nya 

intryck (Torstenson-ED, 2003). Inom åldersgruppen noll till 18 år återfinns en variation av 

fysiska, psykiska och sociala färdigheter beroende på var i utvecklingen som barnet 

befinner sig (Finley, MacLaren Chorney & Campbell, 2014).   

Barnet i samhället 

Tuukkanen, Kankaanranta och Wilska (2012) använder en uppdelning av barns 

sammanhang i privat och offentlig sfär. Den privata sfären är till exempel familj, vänner 

och skola, det är den sfär som bildar barnens vardag och som är mest bekant för dem. Den 

offentliga sfären där barnet ingår är större, barnet är en del av samhället och samhället har 



 

 

   

en inverkan på barnet. Enligt FN:s barnkonvention (1989) har barn rätt att uttrycka sig och 

att höras i frågor som rör dem. Tuukkanen et al. (2012) kom med sin studie fram till att 

barn vill vara involverade och delaktiga i beslut som rör deras offentliga sfär. Det innebär 

också att vuxna måste ta barnet på allvar, trots att en vuxen kan uppleva en handling som 

obetydlig så kan den uppfattas som livsviktig för ett barn. 

Barnet i vården 

År 2011 var 23 procent av alla besökare hos primärvården barn (Socialstyrelsen, 2013a) 

och barn nyttjade 147 100 vårddygn inom slutenvården. Överallt inom vården förekommer 

barn, som patienter och som anhöriga. Enligt Forsner (2006) skiljer sig barns upplevelse av 

sjukvård åt beroende på ålder och mognad. Ett yngre barns vårdupplevelse präglas av 

fantasier och föreställningar medan de äldre barnen känner sig vilsna i mötet med vården. 
  
Forsner (2006) menar att i barnens värld trängs fantasi och verklighet om samma utrymme. 

Detta kan bidra både till en naiv tro på det goda och till skrämmande monsterlika 

föreställningar kring verkligheten. Det är vanligt att barn upplever rädsla och osäkerhet i 

samband med besök i sjukvården, den okända och medicinska miljön och den främmande 

sjukvårdspersonalen kan bidra till denna rädsla. Undersökningar och behandlingar som går 

på rutin för vårdpersonalen kan upplevas skrämmande och våldsamma av barnet. 

Sjuksköterskan och barnet 

FN:s (1989) barnkonvention anger att “varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 

i alla frågor som rör barnet…” (artikel 12). Att involvera ett barn i sin egen vård och 

omvårdnad skapar ett bättre bemötande och det blir också lättare att få barnet att samarbeta 

kring olika moment (Grahn, Olsson & Edwinson Mansson, 2016). Sjuksköterskan sitter 

inne på kunskap och erfarenheter, trots detta bör sjuksköterskan inte gå in och dominera i 

mötet med barn och deras familjer utan lyssnar in de erfarenheter och de problem som barn 

och föräldrar delar med sig av. 

Rädsla 

Rädsla är en grundläggande känsla som alla människor upplever, dess funktion är att 

skydda oss från hot och faror (NE, u.å.b). Rädsla triggar en primitiv reaktion som är 

överordnad människans egna logiska tankar. Reaktionen utlöses av det autonoma 

nervsystemet med hjärtklappning, förhöjd puls, svettningar och darrningar som följd. Det 

är vanligt att människor upplever en känsla av att de frusit fast i marken. Denna 

rädslostyrda autonoma reaktion kallas också för “flykt och kamp”-reaktion och är en 

överlevnadsmekanism som har följt människor genom årtusendena. Rädsla ger människor 

en möjlighet att förutspå och kringgå potentiellt farliga situationer (Tamm, 2003). 

Rädsla hos barn 

Människor i alla åldrar upplever rädsla men orsaken skiljer sig åt, dels i olika åldrar men 

också mellan individer. Det finns inlärda rädslor som berör sådant som föräldrar lär sina 

barn att akta sig för under uppväxten och biologiska rädslor som ärvs ned.  

Biologiska rädslor uppträder redan i späd ålder och innefattar rädsla för höjder, rädsla för 

hastiga rörelser och rädsla för starka ljud. Vad en person är rädd för förändras med 

livserfarenheter men vissa rädslor uppstår vid bestämda åldrar och speglas av barnets 

utveckling (Tamm, 2003). 

 



 

 

   

När ett barn är mellan sex och 12 månader uppstår rädsla för främlingar och främmande 

miljöer- vilket förutsätter att barnet har en förmåga att skilja på föremål och objekt det 

känner till och på det okända. Vid samma ålder uppträder också rädsla för separationer, så 

kallad separationsångest. Att undvika att bli separerad från en förälder är en 

överlevnadsinstinkt hos små barn som övergår till en rädsla att bli lämnad ensam senare i 

livet (von Essen, 2000). Dessa rädslor följer sedan människan, genom barndomen och 

genom hela livet. I tvåårsåldern uppstår rädslor kring mörker, spöken och olika typer av 

monster. För att denna typ av rädsla skall kunna uppstå behöver barnet ha utvecklat en 

egen fantasivärld (Tamm, 2003). Barns rädslor skiljer sig från vuxnas på så sätt att de är 

starkt förknippade med fantasier, vilket gör det svårt för barnet att skilja på fantasi och 

verklighet (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009).  I femårsåldern väcks medvetande kring 

döden, först fruktar barnet föräldrarnas död och senare även sin egen. I sjuårsåldern brukar 

rädslor bli mer verklighetsförankrade och handlar mer om saker som olyckor och krig och 

mindre om den tidiga barndomens fantasier (Tamm, 2003). Från förskoleålder och framåt 

utvecklar vissa barn irrationella rädslor - så kallade fobier. Dessa kan uppstå till följd av 

traumatiska upplevelser eller på grund av genetiska faktorer (Andrews, 2011). Fobier 

riskerar att påverka individen även i vuxen ålder och kan få konsekvenser för dennes liv 

(Jenkins, 2014). 

Rädsla hos barn i vården 

Även vårdrelaterade rädslor förändras genom barndomen och återspeglar de 

utvecklingsbetonade rädslor som nämndes ovan. Barn under två års ålder kan bli rädda för 

den okända miljön och de okända människorna som rör sig däri. När en sjuksköterska tar i 

barnet för att genomföra en nödvändig behandling eller undersökning kan barnet bli rädd 

och omedgörlig, främlingsrädslan gör sig påmind (Tamm, 2003). Från treårsåldern börjar 

barn bli rädda för skador på den egna kroppen (von Essen, 2000), vilket i kombination med 

fantasier riskerar att leda till missförstånd (Forsner et al., 2009). Om sjuksköterskan frågar 

om hen kan få titta på barnets öra är det möjligt att barnet tror att örat först måste avlägsnas 

från kroppen. Barn i samma ålder är också rädda för främmande gestalter, en 

sjuksköterska, läkare eller tandläkare iklädd munskydd kan i barnets värld vara förvillande 

lika monster (Tamm, 2003). Skolbarn är också rädda för kroppsskada även om denna 

rädsla inte är lika förknippad med fantasier, dessa barn kan försöka undslippa olika typer 

av vårdsituationer genom att inte erkänna sin sjukdom eller smärta. I skolåldern upplever 

också barn dödsrädsla i olika omfattning vilket även det kan påverka inställningen till 

sjukvård (Tamm, 2003) 

 

Hur ett barn reagerar på ett sjukvårdsbesök eller en sjukhusvistelse beror på ålder, 

personlighet, tidigare erfarenheter och vilken typ av sjukdom eller ohälsotillstånd det 

berörda barnet har drabbats av. Även föräldrarnas möjlighet att skapa trygghet i situationen 

påverkar hur barnet känner sig (von Essen, 2000).  

 

Sjukhus och sjukvårdsmiljö kan verka skrämmande (Forsner et al., 2009). Dessa miljöer 

skiljer sig från miljöer som barn vanligtvis rör sig i. Ett provtagningsrum innehåller 

mängder av främmande föremål som kan vara potentiellt skrämmande (Tamm, 2003).  

Barn kan ha med sig en känsla av att ha blivit ‘lurade’ till att genomgå olika procedurer vid 

tidigare sjukvårdsbesök och har således redan erfarenheter att basera sin rädsla på (Forsner 

et al., 2009). Det blir då en svår utmaning för sjuksköterskan att hjälpa barnet att 

överkomma denna rädsla (Grahn et al., 2016). Barn kan uppleva de medicinska 

instrumenten som hotfulla, nålar kan vara obehagliga att bara tänka på och även 

blodtrycksmanschetten kan te sig skrämmande för ett barn. Barn upplever ibland att vuxna 



 

 

   

ignorerar eller nedvärderar sjukvårdsrelaterade rädslor, något som ökar på rädslan 

ytterligare (Forsner et al., 2009). 

Barn och smärta 

Precis som barns fysiska, psykiska och sociala förmågor hela tiden förändras och utvecklas 

så förändras också barns upplevelse av smärta och deras möjligheter att hantera smärta och 

uttrycka smärta i ord (Finley et al., 2014). Esteve och Marquina-Aponte (2011) har gjorde 

en studie där de tillfrågade barn om deras upplevelse av smärta. Barnen delades upp i tre 

åldersgrupper och forskarna kunde se hur barnens uppfattning och förmåga att uttrycka 

smärtupplevelsen utvecklades i takt med stigande ålder. De yngsta barnen i studien var 

mellan fyra och sex år, de kunde berätta om tidigare smärtupplevelser och beskrev smärta 

som ett fenomen relaterat till fysiska skador. Barnen mellan sju och 11 år kunde uttrycka 

smärta som fysiska skador och som en allmän obehaglig känsla. Barnen mellan 12 och 14 

år kunde även berätta om smärta som ett psykiskt fenomen relaterat till negativa känslor av 

olika slag.  

Samband mellan procedurrelaterad smärta och rädsla 

Procedurrelaterad smärta innebär smärta som tillförs barnet genom olika typer av 

undersökningar, provtagningar och behandlingar (Lundberg & Holm, 2014). Denna typ av 

smärta är en huvudanledning till att barn känner oro och ångest vid sjukvårdsbesök. Det 

kan vara svårt för ett barn att se meningen med till exempel en blodprovstagning och 

därför blir smärtan både obehaglig och obegriplig för barnet (Finley et al., 2014). Hedén, 

von Essen och Ljungman (2016) menar att med hjälp av lokalanestetika i form av plåster 

eller kräm blir barnet smärtlindrat. Trots denna smärtlindring upplever barn rädsla inför 

och under stickrelaterade interventioner, därför behövs åtgärder för att minska även 

rädslan. Ett barn som upplever rädsla och ångest inför och under en intervention kommer 

att minnas interventionen som mer smärtsam än ett barn som inte var rädd inför och under 

samma intervention (Noel, Chambers, McGrath, Klein & Stewart, 2012). Barns rädslor 

ökar när tanken på något smärtsamt eller skrämmande överskuggar andra tankar och 

minskar om barnet hittar strategier för att hantera situationen. Om barnet saknar trygghet 

och stöd i situationen blir det svårt för barnet att komma över sina rädslor. Detta kan leda 

till att barnet protesterar för att återta kontrollen över situationen (Karlsson, Rydström, 

Nyström, Enskär och Dalheim Englund, 2016a). 

Rädsla för stickrelaterade interventioner 

Ett felaktigt bemötande av ett barn som ska genomgå en stickrelaterad intervention kan få 

konsekvenser. Sjukvårdens förmåga att bemöta barn som ska genomgå en stickrelaterad 

intervention är av en avgörande betydelse för hur barnen senare kommer att se på och 

uppsöka vård under hela sina liv. Personer med stickfobi och stickrädsla kan berätta om 

händelser från barndomen då de blivit fasthållna i samband med vaccinationer eller 

tandläkarbesök (Jenkins, 2014). Stickfobi och stickrädsla är vanligt förekommande, desto 

yngre en person är desto större är risken att personen lider av någon form av rädsla för 

stickrelaterade interventioner. I åldersgruppen barn upp till 12 år upplever majoriteten en 

rädsla för nålstick. Förekomsten minskar sedan i takt med stigande ålder (McLenon & 

Rogers, 2018) 

 

Det finns även genetiska faktorer som påverkar stickrädsla och stickfobi (Andrews, 2011). 

Loken, Hettema, Aggen och Kendler (2014) har studerat tvillingpar för att se genetiska 

samband mellan olika specifika fobier. 



 

 

   

De kom fram till att stickfobi är ärftligt och starkt förknippat med andra fobier av typen 

blood-injection-injury men även med fobi för offentliga toaletter och ormar, det vill säga 

om barnet själv eller en nära släkting till barnet har någon av dessa fobier ökar risken för 

att barnet ska utveckla stickfobi (Loken et al., 2014). 

 

Enligt Andrews (2011) finns det en skillnad mellan de som har en nedärvd stickfobi och de 

som har en inlärd. Den inlärda stickfobin ter sig som andra specifika fobier, personen får 

en kraftig stressreaktion med ångest och förhöjd aktivitet i det sympatiska nervsystemet 

vilken leder till ett ökat blodtryck, ökad puls, svettning och darrningar (Arnetz & Ekman, 

2013). De som lider av en nedärvd stickfobi drabbas initialt av samma mekanism men 

sedan kan en vasovagal reflex utlösas, vilket innebär att efter det initiala sympatiska 

påslaget sänks blodtrycket kraftigt samtidigt som hjärtfrekvensen minskar. Detta leder till 

yrsel, illamående, blekhet och svimning. Responsen kommer sig av att en person med 

stickfobi reagerar på samma sätt som vi alla reagerar vid ett stort trauma - med chock, det 

vill säga kroppen försöker stoppa effekterna av en katastrofal blödning genom att minska 

hjärtfrekvensen för att koagulationsprocessen ska hinna påbörjas (Jenkins, 2014) 

Barns upplevelse av stickrelaterade interventioner 

De vanligaste sjukhusrelaterade rädslorna hos barn är bland annat rädsla för 

sjukvårdsutrustning och smärtsamma interventioner (Salmela, Aronen & Salanterä, 2010; 

Karlsson et al., 2016a). Även om smärtan är den största anledningen till rädsla vid 

stickrelaterade interventioner kan barnen också vara rädda för andra saker relaterade till 

sticket. Den vassa nålen, när sjuksköterskan klämmer på fingret vid kapillär provtagning, 

stasning vid venös provtagning och borttagandet av smärtstillande plåster är alla saker som 

kan upplevas som smärtsamma, skrämmande och obehagliga (Karlsson et al., 2016a).  

 

När barn själva skattar sin rädsla och smärta inför och under en stickrelaterad intervention 

skattar de rädslan högre än smärtan (Hedén et al., 2016). Reaktionerna skiljer sig från barn 

till barn. Att söka trygghet och bekräftelse för rädslan hos en vuxen är en typ av reaktion 

(Karlsson et al. 2016a), att ge upp och genomgå interventionen under tyst motstånd är en 

annan. Barnen kan också motsätta sig interventionen och försöka återfå kontrollen över 

situationen, antingen genom att protestera eller fly (Svendsen, Moen, Pedersen och Bjørk, 

2015; Karlsson et al., 2016a). 

 

Oavsett hur barnet agerar och reagerar menar Karlsson et al. (2016a) att barnen på olika 

sätt kämpar för att hantera rädslan för sticket som de står inför. Om barnet försöker återta 

kontrollen genom att protestera eller fly kan det leda till att sjuksköterskan eller en förälder 

håller fast barnet så att interventionen kan utföras trots motstånd. Att bli fasthållen upplevs 

som förnedrande och barnet känner sig maktlös inför situationen där hen har förlorat 

kontrollen över den egna kroppen. Ålder har betydelse för hur proceduren upplevs, små 

barn upplever generellt sett nålstick som mer skrämmande och smärtsamma än äldre barn 

(Karlsson et al., 2016a). Äldre barn har i större utsträckning utvecklat en förmåga till 

självkontroll och behärskning i stressande och hotfulla situationer (McCarthy et al., 2010), 

detta kan göra att sjuksköterskan underskattar det äldre barnets rädslor.  

Karlsson et al. (2016a) menar att innan sjuksköterskan och/eller föräldrarna håller fast eller 

tvingar ett barn till att genomgå en stickrelaterad intervention bör de överväga risken att 

barnet blir traumatiserat och i förlängningen undviker sjukvård när hen blir en 

självbestämmande vuxen. 



 

 

   

Föräldrars betydelse 

Enligt McMurtry et al. (2015) riskerar både föräldrar och vårdpersonal att skapa eller 

förstärka rädslor kring stickrelaterade interventioner beroende på hur de agerar. 

McCarthy et al. (2010) menar att föräldrar och vårdnadshavare har betydelse för hur barnet 

hanterar och känner sig i situationer då de genomgår stickrelaterade interventioner. Hur 

lång förberedelse ett barn får inför interventionen har betydelse för barnets oro och 

smärtupplevelse. McCarthy et al. (2010) menar att barn som blivit förvarnade mindre än en 

timme eller mer än 24 timmar innan interventionen uppvisade förhöjda kortisolnivåer i 

saliv. 

  

Om en medföljande förälder utstrålar ångest och rädsla inför och under en stickrelaterad 

intervention är det möjligt att dessa känslor speglas av barnet. Rädslan och ångesten hos 

föräldern påverkade barnets smärtupplevelse menar Bearden, Feinstein och Cohen (2012). 

Grahn et al. (2016) menar också att barn är känsliga för de signaler som föräldrarna skickar 

ut. Därför är det nödvändigt att också föräldern känner sig trygg med situationen. 

Föräldrars förmåga att distrahera barnet har betydelse för hur barnet upplever och hanterar 

situationen (McCarthy et al., 2010). Finley et al. (2014) menar att barnets förälder har en 

betydelse i att skatta och hantera smärta hos barn, de känner barnet bäst och vet hur barnet 

beter sig när hen är smärtfri. 

Familjecentrerad vård 

Barn vill inte enbart att deras föräldrar är med under exempelvis sjukhusvistelser de vill 

även att de blir omhändertagna (von Essen, 2000). Det är därför barnet och föräldrarna ska 

ses som en enhet. Sjuksköterskan behöver ta hänsyn till familjen och inkludera dem i 

vården (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Sjuksköterskan är expert inom sitt område 

men genom att inkludera hela familjen med deras kunskap från säger sig sjuksköterskan 

expertrollen. Genom att göra detta blir alla som är involverade i vården delaktiga och kan 

bidra med sin expertis (Benzein et al., 2017). Även att ge familjen information och 

undervisning ökar delaktigheten. När familjen ses som en enhet och är delaktiga blir det 

lättare att individanpassa vården. Detta på grund av att sjuksköterskan lärt känna familjen 

vet hur hon kan göra för att underlätta vården (MacKay & Gregory, 2011).  

Tillit 

Tillit är en grundläggande komponent i mänskliga relationer och en förutsättning för att 

människor skall kunna och vilja komma nära varandra. För att tilliten skall kunna växa 

fram och formas krävs godkännande, hänsyn och tilltro. Att vara i en miljö som präglas av 

tillit till den egna förmågan och till andra människors expertis kan hjälpa en människa att 

finna sin egen mening med livet.  

 

Det kan vara svårt att förstå hur människor kan känna tillit i hopplösa situationer. Vid kris 

och katastrof hjälper tillit; till sig själv, till andra, till systemet eller till någon övernaturlig 

kraft människor att finna stöd. Tilliten är en essentiell del av den mänskliga naturen och får 

oss att fungera tillsammans i sociala sammanhang. Tillit delas in i självtillit och tillit till 

andra. Grunden för självtillit är individens personliga erfarenheter. Dessa erfarenheter 

kommer personen att agera utifrån, då hen har fått bekräftat att hens handlingar är korrekta 

och då känna tillit till sina handlingar. Tilliten till andra bygger på andra människors 

agerande, deras expertis och kunskap (Sachs, 2004). 



 

 

   

Tillit i vårdmötet 

Tilliten mellan sjuksköterskan och patienten är betydelsefull och gör patienten mer 

mottaglig för hjälp, vilket underlättar tillfrisknandet. Om sjuksköterskan förmedlar 

kunskap, intresse och acceptans växer också tillit fram. (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

För att personer som vårdas eller söker vård ska kunna känna sig trygga med att lämna 

över sina liv i vårdens händer krävs det att de har tillit till den som vårdar (Wassenaar, van 

den Boogaard, van der Hooft, Pickkers & Schoonhoven, 2015). Huruvida tilliten 

uppkommer kan beror på flera olika komponenter, en av dessa är kommunikation (Belcher 

& Jones, 2009). Denna komponent kräver att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och föra 

ett samtal om patientens problem, även om de inte är relevant för vården som ska utföras 

och att sjuksköterskan läser av på vilken nivå information ska ges. Om sjuksköterskan är 

stressad, pratar med ett för avancerat språk eller om andra kommunikationsproblem finns 

riskerar tilliten att skadas. 

 

Kompetens och agerande är en komponent som Wassenaar et al. (2015) tar upp. Detta 

innebär att sjuksköterskan på ett enhetligt sätt förmedlar att de är införstådda med varför en 

eventuell behandling genomförs, ger grundlig personanpassad information samt agerar 

lugnt och metodiskt. Om en patient upplever att sjuksköterskan av någon anledning inte 

vill utföra till exempel en omvårdnadsåtgärd är det möjligt att tilliten till sjuksköterskan 

påverkas negativt. 

 

Personliga aspekter är även en komponent som bidrar till huruvida tillit kan skapas. 

Sjuksköterskan och patientens personliga uppfattningar om livet kan vara ett hinder för att 

tillit ska uppstå. En möjlig konsekvens skulle kunna vara att djupare konversationer med 

nödvändig information inte uppstår. Sjuksköterskans sinnesstämning är också en 

komponent som kan påverka tilliten. Har sjuksköterskan en jobbig dag eller är stressad kan 

det påverka hens engagemang till att utföra sitt jobb, detta skulle kunna leda till att tilliten 

minskar (Belcher & Jones, 2009). Wassenaar et al. (2015) menar att det går att skapa en 

fysisk tillit genom; rena lokaler, medicinteknisk utrustning, grundlig information om vad 

som sker, samt att utrustning som används fungerar. Även åtgärder som minskar risken att 

personerna gör sig illa, såsom larm och sänggavlar bidrar till en känsla av tillit. 

Problemformulering 

På sjukhus, vårdcentraler och vårdinrättningar genomgår barn dagligen mängder av 

interventioner som involverar nålstick av olika slag. För sjuksköterskan är stickrelaterade 

interventioner en enkel rutinåtgärd men för en majoritet av barnen är det en skrämmande 

upplevelse (McLenon & Rogers, 2018). Sjuksköterskans beteende har betydelse för hur 

barnet upplever den stickrelaterade interventionen (McMurtry et al., 2015) och barnets 

upplevelse får i sin tur betydelse för dennes inställning till vård både under barndomen och 

senare i livet (Karlsson et al., 2016a). Barn är en vanligt förekommande patientgrupp som 

kräver ett annat bemötande än vuxna (von Essen, 2000). Denna studie behövs för att belysa 

hur sjuksköterskan kan agera för att göra den stickrelaterade interventionen mindre 

skrämmande för barnet och förebygga de konsekvenser som en negativ intervention kan 

leda till. Dessa konsekvenser kan bli problem för både individen och för samhället. 

Individen kan tänkas undvika allmänna vaccinationer, söka vård vid misstanke om 

sjukdom och då utveckla exempelvis en aggressiv cancer. Detta kommer att få negativa 



 

 

   

skadeverkningar för samhället både ekonomiskt och genom att eventuella sjukdomar sprids 

på grund av att en individ avstått vaccination till följd av stickrelaterad rädsla.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan skapa tillit och minska rädsla när barn 

genomgår stickrelaterade interventioner i vården. 

METOD 

Val av metod 

För att svara på studiens syfte valdes en allmän litteraturöversikt som metod. Med denna 

metod söks svaren på syftet i den befintliga litteraturen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Denna metod ansågs som mest lämpad för att besvara studiens syfte. Barn står i fokus i 

detta självständiga arbete och barn är en skyddsvärd grupp (Helgesson, 2015). Det 

bedömdes att svaret på syftet skulle finnas i litteraturen. Denna metod är lätt att 

reproducera för läsaren. När en litteraturöversikt är välgjord kan läsaren själv granska 

studien och avgöra dess trovärdighet (Rosén, 2017).   

Urval 

För att kunna besvara arbetets syfte har inklusions- och exklusionskriterier tagits fram 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterier 

Barn mellan ett och 12 år valdes som ett inklusionskriterie då detta självständiga arbete 

berör barns rädslor vid stickrelaterade interventioner. Forskning som utförts inom 

primärvården, skolsjukvården och på sjukhus inkluderades. För att basera uppsatsens 

resultat på senaste forskningen har artiklar mellan 2008 och 2018 inkluderats. Detta för att 

säkerställa att den senaste kunskapen inom studiens område användes (Polit & Beck, 

2017). Peer-reviewed artiklar valdes som ett inklusionskriterie då denna studie ville 

säkerställa att innehållet i artiklarna var av god kvalitet och granskade av experter inom 

området (Polit & Beck, 2017). I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association [WMA], 2018) har etiskt godkända studier valts som ett inklusionskriterie. 

Endast artiklar på engelska och svenska har inkluderats då vi behärskar de språken.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som berör tandläkare, mer specifika interventioner som injektioner i leder och 

längre behandlingar med syfte att behandla stickfobi har exkluderats då de inte berör 

allmänsjuksköterskans område. Forskning som utspelade sig i hemmiljö exkluderades. 

Datainsamling 

Inför datainsamlingen till arbetet gjordes sökningar i Svenska medical subject headings 

(MeSH). MeSH är nyckelord som beskriver artiklarnas innehåll, deras uppgift är att 

förenkla sökarbetet (Polit & Beck, 2017). När MeSH termer som passade syftet identifieras 

gjordes sökningar i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Dessa sökningar gjordes för att få 

uppslag till eventuella sökstrategier och skickades till biblioteket för konsultation.  



 

 

   

Enligt Rosén (2017) kan en expert bidra med att avgöra ifall en sökstrategi kommer 

generera i relevanta artiklar. Efter konsultationen kom vi fram till en strategi och den 

kombinerades på följande sätt; Fear OR Anxiety OR Phobic Disorders And Needles OR 

Injections. De booleska värden som AND och OR användes för att kunna inkludera flera 

sökord i en sökning (Forsberg & Wengström, 2016).  
  
Datainsamlingen i denna studie gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, 

detta på grund av att de databaserna innehåller vetenskapliga artiklar som berör 

omvårdnadsvetenskap och medicin (Forsberg & Wengström, 2016). I databaserna ställdes 

ålderskategorier in för att passa studiens inklusionskriterie; barn i åldrarna ett till 12 år. För 

sökningar se Tabell 1. 
 

Tabell 1. Presentation av databassökningar i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

   

Databas 

Datum  

Sökord  Antal 

träffar  

Antal lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

inkluderade 

artiklar  

PubMed  

18-08-30 

Fear (Mesh) OR 

Anxiety (Mesh) OR Phobic 

Disorders (Mesh) AND Needles 

(Mesh) OR Injections  

116  39  18 10 

CINAHL  

18-08-30 

Fear (Heading) OR Anxiety 

(Heading) OR Phobic Disorders 

(Heading) AND Needles 

(Heading) OR Injections  

38  15   7  1 

PsycINFO  

18-08-30 

Fear OR Anxiety OR Phobic 

Disorders AND Needles OR 

Injections  

52  24  17 7 

Manuell 

sökning 

 1 1 1 1 

TOTALT               19 

Manuell sökning 

Den manuella sökningen gjorde med hjälp av en inkluderad artikels referenslista. Denna 

form av sökning kan göras för att hitta nya källor (Karlsson, 2017). Den inkluderade 

artikeln via manuell sökning är; ”Nurses’ perspectives on supporting children during 

needle-related medical procedures” (Karlsson, Rydström, Enskär & Dalheim Englund, 

2014). Totalt ingår 19 vetenskapliga artiklar i föreliggande studie. 

Databearbetning 

De tre sökningarna som gjordes resulterade i 206 artiklar. Etthundratjugoåtta exkluderades 

då titlarna inte motsvarade uppsatsens syfte. Bland dessa fanns även dubbletter som redan 

inkluderats vid tidigare sökning. Därefter lästes 78 abstrakt och utav dem exkluderades 36, 

detta på grund av att artiklarna inte berörde barn mellan ett och 12 år, artiklar exkluderades 

också om de berörde tandvård, var litteraturöversikter eller inte svarade på det 

självständiga arbetets syfte. De resterande 42 artiklarna lästes i fulltext, utav dem 

exkluderades 24 artiklar då de inte var; etiskt godkända, vetenskapliga artiklar eller inte 

svarade inte på uppsatsens syfte. Arton artiklar plus en artikel från en manuell sökning 

inkluderades till uppsatsens resultat, totalt antal inkluderade artiklar var 19. Bland dessa 



 

 

   

ingick 5 artiklar som berörde barn upp till 18 år, detta då de bedömdes kunna svara 

studiens syfte, samtliga av dessa artiklar inkluderade även barn under 12 år.  I alla steg har 

vi båda läst och diskuterat vilka artiklar som ska inkluderas eller exkluderas. De 

inkluderade artiklarnas vetenskapliga kvalitet klassificerades som låg-, medel- och 

hög med hjälp av Sophiahemmets modifierade granskningsmall utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se Bilaga A. 

Kvalitetsklassificering av insamlade artiklar gjordes för att kunna avgöra ifall dem höll en 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att kunna användas som underlag till resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2016). En artikel inkluderades trots att den bedömdes hålla låg 

kvalitet, detta då den berörde barn mellan ett och fyra år, en åldersgrupp som inte var 

representerad i någon annan artikel. Därefter fördes artiklarna in i en matris, se Bilaga B. 

För att se urvalsprocessen se Figur 1. 

 

Figur 1. Urvalsprocessen. 
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Dataanalys 

Analysen av de inkluderade artiklarna gjordes med inspiration av Forsberg och 

Wengströms (2016) innehållsanalys. Det första steget i analysprocessen var att vi båda 

läste artiklarna var för sig, efter avslutad läsning diskuterade vi innehållet tills dess att en 

delad förståelse uppnåddes. Då vissa språkförbistringar uppstod slog vi upp engelska ord i 

Norstedts stora engelska ordbok (Berglund, Gatehouse, Orrevall, Thiel & Wiman, 2011). 

Efter diskussionerna uppstod en enighet kring artiklarnas innebörd. Därefter togs 

meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte ut, detta då det upplevdes som ett 

relevant steg i analysprocessen. Dessa meningar eller stycken benämner Forsberg och 

Wengström som meningsbärande enheter. Därefter tilldelades samtliga meningsbärande 

enheter ett nyckelord som beskrev hela den aktuella enheten, vilket resulterade i koder. 

Koder med samma innebörd delades in i kategorier. Kategorierna blev meningar som 

beskrev den samlade innebörden av de hopslagna koderna. Därefter utröntes ett mönster ur 

kategorierna och två teman kunde urskiljas (Forsberg & Wengström, 2016), se Tabell 2. 

78 abstrakt 

lästes 

36 artiklar 

exkluderades p.g.a; 

*Berörde tandläkare 

och vuxna 

*Litteraturöversikter 

*Svarade inte på 

uppsatsens syfte 

 

42 artiklar lästes 

i fulltext 

24 artiklar 

exkluderades p.g.a; 

*De svarade inte på 

uppsatsens syfte. 

*Var inte etiskt 

godkända. 

* Var inte 

vetenskapliga artiklar. 

18 artiklar   

128 titlar 

exkluderades 

p.g.a; 

* Titel svarade 

inte på syftet 

*Dubbletter 

från tidigare 

sökning  

206 titlar 

lästes 

  18 artiklar + en 

manuell sökning 

= 

19 inkluderade 

artiklar 



 

 

   

Forskningsetiska överväganden 

Under arbetet fördes en dialog kring samtliga artiklar och deras etiska granskning. Alla 

inkluderade artiklar har använt sig av informerat samtycke, antingen via 

forskningsdeltagaren själv eller via dennes förälder eller förmyndare. Samtliga artiklar som 

ingår i uppsatsen är forskningsetiskt granskade och godkända av en etisk kommitté såsom 

Helsingforsdeklarationen anger (WMA, 2018). Eftersom forskningen berör barn - en 

särskilt skyddsvärd grupp har denna granskning varit av betydelse (Helgesson, 2015). Då 

vi båda läst, diskuterat och analyserat texterna, har vi fått distans till syftet och på så vis 

har vi kunnat vara objektiva i arbetet. Ingenting har medvetet förvrängts eller förvanskats 

och metoden har inte heller förändrats utefter artiklarna (Kjellström, 2017). I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017) har ingenting heller plagierats eller fabricerats. 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i två teman med tillhörande kategorier, se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Presentation av Tema och Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiska och digitala verktyg som strategi för att lindra oro och ångest 

Introduktion till de olika distraktionsverktygen. 

 

Det mest populära sättet att hjälpa barn genom stickrelaterade interventioner var genom 

distraktion (Nilsson et al., 2015; Sahiner & Bal, 2016; Stinley et al., 2015; Aydin et al., 

2016; Cerne et al., 2015; Burns-Nader et al., 2016; Nilsson et al., 2009; Hedén, et al., 

2009). Olika typer av distraktion krävde olika nivåer av barnens uppmärksamhet. Från mer 

uppslukande distraktionsmoment som Virtual Reality-spel (VR -spel) (Nilsson et al., 2009) 

till enklare typer som såpbubblor (Hedén et al., 2009) och samtalskort (Sahiner & Bal., 

2016; Aydin et al., 2016). De distraktionsmoment som användes var dels digital distraktion 

som förekom med hjälp av tecknad film (Cerne et al., 2015), mobilapplikationer (appar) på 

en Ipad (Burns-Nader et al., 2016), genom att barnet fick titta på sin favoritmusikvideo 

(Hsieh et al., 2017), genom att barnet fick teckna mandalas på en Ipad (Stinley et al., 2015) 

samt genom att barnet fick spela ett VR-spel (Nilsson et al., 2009). 

Tema Kategorier 
 

Fysiska och digitala 

verktyg som strategi 

för att lindra rädsla, 

smärta och oro 

 

• Distraktion som omvårdnadsåtgärd vid stickrelaterade 

interventioner 

• Pedagogiskt material och undervisning som 

förberedelse inför stickrelaterade interventioner 

• Hjälpmedel och läkemedel för att uppnå smärtlindring 

vid stickrelaterade interventioner 

 

Vuxnas roll i det 

stickrelaterade mötet 

med barnet 

 

• Vuxnas oavsiktliga påverkan på barnets smärta och 

oro 

• Information inför stickrelaterade interventioner 

• Föräldrars stöd när barnet genomgår en stickrelaterad 

intervention 

• Sjuksköterskans bemötande gentemot barnet 

 



 

 

   

Distraktion som omvårdnadsåtgärd vid stickrelaterade interventioner 

Barnen som fick teckna mandalas uppvisade signifikant mindre stressrelaterat beteende än 

de barn som ingick i kontrollgruppen. Inget av barnen i undersökningsgruppen grät, att 

jämföra med att fem barn i kontrollgruppen grät (Stinley et al., 2015). Barnen som tittade 

på tecknad film uppvisade mindre smärtrelaterat beteende än de barn som inte tittade på 

tecknad film men skillnaden var inte statistiskt signifikant (Cerne et al., 2015). VR-spelet 

minskade barnens smärtrelaterade beteende under interventionen och de flesta av barnen 

som ingick i undersökningsgruppen uppskattade VR-spelet. De barn som inte uppskattade 

spelet skattade sin smärta högre och uppvisade också mer av smärtrelaterat beteende under 

och efter interventionen än de barn som hade uppskattat spelet (Nilsson et al., 2009). 

Musikvideon visades till en grupp barn som också genomgick ett kognitivt beteende-

program med hjälp av en fotobok, dessa två metoder tillsammans visade ingen effekt på 

barnens smärta men barnen som ingick i undersökningsgruppen uppvisade och skattade 

mindre rädsla än barnen i kontrollgruppen (Hsieh et al., 2017). 

Distraktion förekom även med andra, icke-digitala metoder som avslappningsövningar, 

vägledd dagdröm (Nilsson et al., 2015), musik, samtalskort, att blåsa upp ballonger 

(Sahiner & Bal, 2016), att klämma på en stressboll (Aydin et al., 2016), att blåsa 

såpbubblor (Hedén et al., 2009) och BUZZY® for children - ett litet vibrerande bi med en 

kylklamp som fästs runt barnets arm (Moadad et al., 2015). De flickor som genomgick 

avslappningsövningar och vägledd dagdröm under en HPV-vaccination skattade både 

ångest och smärta på samma nivå som kontrollgruppen (Nilsson et al., 2015). Sahiner och 

Bal (2016) såg ett samband mellan distraktion och lägre skattad smärta hos barn som 

genomgick stickrelaterade interventioner. De barn som distraherades med hjälp av 

samtalskort skattade sin smärta lägre än de som distraherades med hjälp av musik och 

ballonger. Enligt Aydin et al. (2016) var det ingen signifikant skillnad mellan de barn som 

distraherades och de barn som ingick i kontrollgruppen även om en liten, ej statistiskt 

fastställd skillnad sa att barnen i den grupp som distraherades med hjälp av samtalskort 

hade en något lägre skattad ångest än barnen i de andra grupperna. Smärta och oro 

minskade hos de barn som distraherades med hjälp av såpbubblor (Hedén et al., 2009).  

Karlsson et al., (2016b) menar att om distraktionen ska vara av stödjande karaktär under en 

stickrelaterad intervention behöver barnet vilja bli distraherat och förstå distraktionen. 

Karlsson et al. (2014) menar att barn som är rädda för stickrelaterade interventioner kan 

behöva distraheras för att det ska vara möjligt att genomföra interventionen. Det bästa är 

dock när den stickrelaterade interventionen kan genomföras utan distraktion menar 

Karlsson et al., då får barnet mer förståelse inför nästa gång hen ska genomgå samma eller 

liknande interventioner. 

Pedagogiskt material och undervisning som förberedelse inför stickrelaterade 

interventioner 

Att förbereda barn inför stickrelaterade interventioner gjordes med hjälp av en bilderbok 

(Tsao et al., 2017), ett kognitivt beteendeprogram i form av en fotobok (Hsieh et al., 2017) 

och genom en lärandeintervention där barn fick information kring vaccinationer och testa 

att injicera i tvättsvampar (Kajikawa et al., 2014). Tsao et al. (2017) såg att förskolebarn 

som inför en intravenös infusion fick läsa en bilderbok där en nallebjörn gick igenom 

samma intervention uppvisade mindre smärt-och orosrelaterade beteenden, före, under och 

efter infusionen än de barn som inte fick ta del av bilderboken. Infusionerna tog längre tid 

när de administrerades till barn som inte tagit del av bilderboken. Hsieh et al. (2017) såg att 



 

 

   

skolbarn som fick ta del av ett kognitivt beteendeprogram i form av en fotobok kände 

signifikant mindre rädsla inför, under och efter interventionen, deras smärtupplevelse 

påverkades dock inte. Lärandeinterventionen minskade frekvensen av barn som var rädda 

för stickrelaterade interventioner. I den grupp som genomgick en lärandeintervention om 

vaccin minskade frekvensen av stickrädda. Hsieh et al. (2017) kunde också se att 

frekvensen av barn som kände rädsla eller oro inför stickrelaterade interventioner var större 

bland de yngre (Kajikawa et al., 2014). Lek var en bra förberedelse inför stickrelaterade 

interventioner, leken gjorde interventionen mer begriplig för barnet. Barnet kan få titta och 

känna på verktyg som används under interventionen och eventuellt testa dem på till 

exempel ett gosedjur (Karlsson et al., 2014). 

Hjälpmedel och läkemedel för att uppnå smärtlindring vid stickrelaterade interventioner. 

Att bli omhändertagen av en vuxen som ser till att barnet har det bekvämt, exempelvis 

genom värmekuddar kan ha en lugnande effekt (Karlsson et al., 2014). Exempel på sådana 

interventioner var BUZZY® for children (Moadad et al., 2015), värmekuddar (Hedén et 

al., 2009), Shot-blocker® (Cobb & Cohen, 2009), EMLA® (EMLA®, 2018) och J-tip® 

needleless injecton systems. BUZZY® hade en smärtlindrande effekt enligt både de 

tillfrågade barnen och sjuksköterskorna. BUZZY® fungerade bättre på flickor, yngre barn 

och barn med cancerdiagnoser (Moadad et al., 2015). Shot-blocker® som var tänkt att 

fungera genom portteorin uppvisade ingen effekt på barnens smärta och ångest (Cobb & 

Cohen, 2009). Stoltz och Manworren (2017) menar att J-tip® needleless injection systems 

och EMLA® inte hade någon effekt vad gäller ångest, men EMLA® hade en signifikant 

effekt för att minska smärta vid de stickrelaterade interventionerna.  

Vuxnas roll i det stickrelaterade mötet med barnet 

Under detta tema behandlas tyst och verbal kommunikation som förs mellan barnet och de 

involverade vuxna. 

Vuxnas oavsiktliga påverkan på barnets smärta och oro 

Barns oro och ångest inför en stickrelaterad intervention påverkas av sjuksköterskan och 

föräldrarnas beteende (Thompson et al., 2016). Både oro och känsla av hanterbarhet 

speglas mellan sjuksköterskan, föräldern och barnet (Mahoney et al., 2010). 

Sjuksköterskan gav barnen mer kontroll och copingstrategier än vad deras föräldrar gjorde 

(Thompson et al., 2016; Mahoney, et al., 2010).  

Information inför stickrelaterade interventioner 

Barn behöver känna att de är involverade och förstår innebörden av en stickrelaterad 

intervention för att kunna uttrycka sina känslor och önskemål om hur interventionen ska 

genomföras (Karlsson et al., 2016b). För att involvera barnet behöver sjuksköterskan 

individanpassa den stickrelaterade interventionen efter hens nivå (Karlsson et al., 2016b; 

Karlsson et al., 2014). När sjuksköterskan pratar behöver språket anpassas efter barnets 

nivå. Att kommunicera med hjälp av lek är en form av kommunikation som gör att barnet 

kan uttrycka sina känslor och ta till sig information. Leken stärker också relationen till 

sjuksköterskan (Karlsson et al., 2016b; Karlsson et al., 2014). Genom leken framkommer 

barnens kunskap om interventionen (Karlsson et al., 2016b). Humor är ett kommunikativt 

verktyg som kan skapa trygghet inför interventionen när den är anpassad efter barnet, 

humor förutsätter dock att barnet är trygg med sjuksköterskan. Om humorn inte är 



 

 

   

individanpassad eller riktas till föräldern kan barnet känna sig utanför och otrygg inför 

interventionen (Karlsson et al., 2016b). 

Föräldrars stöd när barnet genomgår en stickrelaterad intervention 

Det är föräldrarna som är barnets största trygghet vid en stickrelaterad intervention 

förutsatt att de är medvetna om barnets behov (Karlsson et al., 2014). Föräldrarna är de 

som främst företräder barnets känslor (Karlsson et al., 2014; Karlsson et al., 2016b), när 

föräldern inte kan förmedla eller förstå dessa känslor behöver sjuksköterskan ta över den 

rollen (Karlsson et al., 2014). Sjuksköterskan behöver kunna avgöra ifall barnet och 

föräldern känner sig trygga inför interventionen, genom att läsa av deras kroppsspråk och 

hur de uttrycker sig. Detta för att kunna avgöra hur interventionen ska genomföras och 

vilken roll sjuksköterskan ska ta (Karlsson et al., 2014). De barn som fick sitta i sin 

förälders famn under interventionen uppvisade signifikant mindre smärt-och 

ångestrelaterat beteende jämfört med de barn som inte satt i sin förälders famn (Sri 

Rahyanti et al., 2017). 

Sjuksköterskans bemötande gentemot barnet 

För att kunna ge stöd i en stickrelaterad intervention behöver sjuksköterskan kunna skilja 

på om barnet motsätter sig interventionen på grund av rädsla eller inte. Om barnet inte är 

rädd utan motsätter sig interventionen av andra anledningar är det lättare för 

sjuksköterskan att motivera hen att genomgå interventionen (Karlsson et al., 2014). Att 

stödja barnet innebär också att få dem att känna att det är de som är i fokus under 

interventionen. När sjuksköterskan och föräldrarna uppmuntrar barnets mod eller bekräftar 

andra känslor, får barnet bekräftelse på att det är i fokus (Karlsson et al., 2016b). När 

sjuksköterskan efter interventionen berömmer och stärker barnet, kan det få positiva 

effekter för senare stickrelaterade interventioner (Karlsson et al., 2014). 
 

Föräldern och sjuksköterskan är båda delaktiga i att skapa tillit. När tilliten uppstår blir det 

lättare för både barnet och sjuksköterskan att genomföra en stickrelaterad intervention. 

Tillit skapas genom att vara följsam för barnets känslor och reaktioner (Karlsson et al., 

2016b).   

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Distraktion med digitala verktyg gav varierande resultat. Olika slutsatser kan dras av detta. 

Det är möjligt att de barn som skattade mindre rädsla distraherades på ett sätt som var 

begripligt och som de uppskattade. Det kan också vara så att de barn som uppskattade 

distraktionsmomentet själva hade valt att bli distraherade på detta sätt om de tillfrågats. 

Beroende på vart barnet befinner sig i sin utveckling varierar dess förmågor vilket kan göra 

att en app eller en film upplevs som för enkel eller för komplicerad (Finley et al., 2014). I 

värsta fall kan ett distraktionsmoment som var tänkt att underlätta istället förvärra 

situationen, till exempel om ett barn blir skrämt av en film eller skäms över att hen inte 

klarar av exempelvis ett spel (Karlsson et al., 2016b). Om barnen själva fritt fått välja 

mellan olika distraktionsverktyg kanske resultatet hade blivit annorlunda. Detta kunde ses i 

en av de inkluderade artiklarna. Nilsson et al. (2009) såg att de barn som uppskattade ett 

distraktionsmoment också var mer behjälpta av det.  

 



 

 

   

Även om de flesta barn verkar vilja bli distraherade visar resultatet att det skulle vara 

kontraproduktivt att försöka distrahera ett barn som vill vara delaktig i interventionen. 

Därför bör hänsyn tas till varje barns individuella önskemål. Smärtupplevelsen förändras 

under uppväxten (Esteve & Marquina-Aponte, 2011) och barn reagerar på olika sätt när de 

ställs inför situationer som skrämmer dem (Salmela et al., 2010; Svendsen et al., 2015; 

Karlsson et al., 2016a). Yngre barn upplever mer rädsla (McLenon & Rogers, 2018) och 

smärta (McCarthy et al., 2010) under stickrelaterade interventioner än äldre barn. Av detta 

kan slutsatsen dras att både bemötande och interventioner för att minska rädsla och smärta 

behöver ske utifrån varje barns individuella behov. Just detta är ett av det självständiga 

arbetets huvudfynd, distraktion behöver individanpassas. Detta skulle kunna ske genom att 

sjuksköterskan erbjuder några olika distraktionsverktyg som anpassas efter olika åldrar och 

intressen. 

 

I resultatet framkommer det att barn som fick teckna mandalas på en ipad upplevde mindre 

oro och ångest. Detta skulle kunna bero på att barnen fick börja teckna mandalan en stund 

innan själva interventionen skulle utföras. En slutsats som kan dras är att det skulle kunna 

vara en fördel att distrahera ett barn redan i väntrummet då sjukvårdsmiljön i sig kan vara 

skrämmande (Forsner et al., 2009). Det är också möjligt att utfallet av studien med 

mandalan blev så pass bra eftersom det är en typ av distraktion som också tillåter 

kommunikation, till skillnad från exempelvis ett VR-spel. 

 

Ett annat huvudfynd var att pedagogiska förberedelser har goda effekter för att minska 

rädsla hos barn som ska genomgå stickrelaterade interventioner, något som även bekräftas 

av Dalley och McMurtry (2015). Förberedelser och information ger barnet en förståelse för 

hur den stickrelaterade interventionen kommer att gå till. På så sätt ges barnet också en 

chans att själv hitta copingstrategier. Barnen introduceras då till sjuksköterskan redan 

innan mötet med denne, något som skulle kunna ha betydelse då barn i förskoleålder kan 

tänkas vara rädda för främmande personer (Tamm, 2003). Denna form av förberedelse ger 

också barnet information så att hen vet om vad som ska göras och varför. Informationen 

gör barnet delaktigt och involverat i sin egen vård och minskar risken för att barnet ska 

känna sig lurad efter en genomgången intervention, en känsla som barn kan bära med sig 

till kommande sjukvårdsbesök (Forsner et al., 2009).  

 

Just detta att barn vill vara delaktiga och involverade i sin vård är ett av våra huvudfynd, 

något som stödjs av Grahn et al. (2016) och Peña och Rojas (2014). Resultatet visar att 

information är en viktig komponent för att delaktighet ska kunna uppstå. Informationen 

behöver vara individanpassad och lätt för barnet att förstå, detta kräver att sjuksköterskan 

är uppmärksam på barnets signaler. Sjuksköterskan kan få hjälp att avgöra hur 

informationen ska ges genom att engagera barnet i samtal inför den stickrelaterade 

interventionen. Förslagsvis är utgångspunkten för samtalet ett ämne som barnet tycker om 

och gärna pratar om. Såsom Brady (2009) beskriver tycker barn att en sjuksköterska som 

förbigår sjukhusrutinerna och pratar med dem är en bra sjuksköterska. Just detta att inte 

diskutera med en gång vad den stickrelaterade interventionen innebär kan vara en del av att 

lära känna varandra. När barnet och sjuksköterskan känner varandra torde det bli enklare 

för sjuksköterskan att nå barnet. Sjuksköterskan kan då lättare avgöra på vilket sätt som 

barnet bäst tar till sig information. Är det via leken, genom att skoja om saker tillsammans, 

eller genom att välja ord som barnet förstår och kan relatera till? Enligt resultatet är det 

bäst om ett barn har blivit informerat i lagom tid innan interventionen, vilket också stöds 

av McCarthy et al. (2010). Detta skulle kunna betyda att barnet behöver en möjlighet att 

ställa frågor och förbereda sig inför interventionen. Föräldern och sjuksköterskan har en 



 

 

   

uppgift i att svara på dessa frågor. Om barnet inte får sina frågor besvarade finns en 

möjlighet att förförståelsen präglas av fantasier. Enligt Forsner (2006) kan det vara svårt 

för ett litet barn att skilja på fantasier och verklighet.  

 

Ett annat huvudfynd var att kommunikation var av avgörande betydelse. På ett sätt är detta 

huvudfynd överordnat de andra fynden. Kommunikation är en förutsättning för att barn 

skall kunna bli involverade och delaktiga. Det är också en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska kunna avgöra om distraktion är en lämplig åtgärd och i sådana fall hur.  

Resultatet visar att informationen till barnet inte bör involvera ett för medicinskt språk. 

Sjuksköterskan bör tänka på hur hen själv agerar när informationen ges, vilket tonläge 

använder sjuksköterskan och vilket kroppsspråk har hen. Detta för att barnen precis som 

vuxna kan läsa av stämningar och avgöra ifall de känner sig trygga med sin sjuksköterska 

(Brady, 2009; Grahn et al., 2016).  

 

Sjuksköterskan behöver i första hand vända sig till barnet, men det är också av betydelse 

att föräldern får adekvat information (Grahn et al., 2016; McCarthy et al., 2010). 

Sjuksköterskan, föräldern och barnet behöver alla kommunicera med varandra både före, 

under och efter interventionen. Enligt resultatet riskerar en förälder som inte förstår 

situationen eller är rädd för den att spegla sin osäkerhet och rädsla på barnet. Om barnet 

känner sig trygg tillsammans med föräldern kan föräldern fungera som en länk mellan 

barnet och sjuksköterskan. Resultatet visade också att närhet mellan föräldern och barnet 

minskade rädsla i samband med stickrelaterade interventioner. Dessa fynd beskriver 

förälderns betydelse. Just detta är ett av våra huvudfynd, familjecentrerad omvårdnad där 

föräldern och barnet ses som en enhet. Detta beskriver också Benzein et al. (2017). En 

möjlighet är att sjuksköterskan kan ta hjälp av föräldern för att nå barnet och på så vis 

individanpassa interventionen. En annan konsekvens kan vara att sjuksköterskan blir 

tvungen att vidta åtgärder om förälderns uppträdande riskerar att påverka barnets rädsla 

negativt.  

 

I resultatet framkom att tillit gör det lättare att genomföra en stickrelaterad intervention. 

Resultatets huvudfynd; Individanpassad distraktion, pedagogiska förberedelser, barn vill 

vara delaktiga och involverade i sin vård, kommunikation är av avgörande betydelse och 

familjecentrerad omvårdnad är alla komponenter som kan anses bidra till att skapa tillit.  

 

Resultatet visar att kommunikation är en förutsättning för att nå barnet och göra hen 

involverad i sin vård. Kommunikation kan också ses som en grundförutsättning för att tillit 

skall kunna uppstå, denna kommunikation behöver då vara direkt och ärlig (Brady, 2009; 

Wassenaar et al., 2015; Hall & Nayar, 2014; Belcher & Jones, 2009; Koller, 2016). 

Kommunikationen kan ges genom pedagogiska förberedelser eller genom att 

sjuksköterskan individanpassar distraktionsmomentet. Kommunikation är också ett 

nödvändigt verktyg i arbetet med att göra barn involverade och delaktiga i vården.  

 

Tillit byggs upp mellan sjuksköterskan, barnet och föräldern genom kommunikation (Hall 

& Nayar, 2014). Detta kan betyda att familjecentrerad omvårdnad är en viktig komponent 

för att tillit ska kunna växa i barnets relation till sjuksköterskan.  

Metoddiskussion 

För att svara på syftet valdes litteraturöversikt som metod, då svaret ansågs vara möjligt att 

finna i den befintliga litteraturen inom syftets område. En kvalitativ metod med intervjuer 

eller observationer hade också kunnat användas för att finna svar på syftet. Då målgruppen 



 

 

   

är en extra skyddsvärd grupp ansågs en kvalitativ studie av detta slag inte var möjlig att 

genomföra inom ramen för det här arbetet. Det krävs särskilda tillstånd och forskningen 

bör kunna komma den berörda gruppen till gagn. För att detta ska uppnås behöver 

forskningen föras på en högre nivå (Polit & Beck, 2017). 

 

Med tanke på studiens syfte var ett inklusionskriterie barn mellan ett och 12 år. Även 

artiklar där barn upp till 18 ingår har inkluderats. Detta kan dock ha haft en betydelse för 

resultatet då barnen befann sig i spridda åldrar och i olika utvecklingsfaser. Barn som 

befinner sig närmare vuxen ålder upplever inte stickrelaterade interventioner som lika 

skrämmande som yngre barn gör (McLenon & Rogers, 2018), något som kan ha fått 

betydelse för resultatet. Beroende på ålder, mognad och kognitiv utveckling har barnen 

olika förutsättningar och möjligheter att uttrycka smärta, ångest och rädsla. Det kan tänkas 

att det behövs olika typer av skattningsskalor för rädsla och smärta beroende på ålder och 

mognad. Det är också möjligt att barnens ålder är en faktor som har betydelse för om ett 

barn uppskattar ett distraktionsmoment eller inte.  

 

Vissa av de artiklar som inkluderats till resultatet behandlar barn med olika typer av 

ohälsotillstånd och sjukdomar, till exempel cancer (Nilsson et al., 2009; Hedén et al., 

2009). Detta kan ha haft betydelse för studiens utfall. Dessa barn lever i en pressad 

situation och kanske upplever den stickrelaterade interventionen annorlunda än ett friskt 

barn. Det är också möjligt att dessa barn redan behandlas med till exempel smärtstillande 

och ångestdämpande mediciner, något som också kan ha haft en betydelse för studiens 

resultat. Dessa artiklar inkluderades då barn med sjukdomar förekommer överallt inom 

vården och då interventionerna som utfördes i dessa artiklar var möjliga att implementera 

även på friska barn. Sammantaget inkluderades artiklar som rör barn som besöker olika 

delar av vården, från friska barn som vaccineras inom skolhälsovården till svårt sjuka barn 

på barnonkologiska avdelningar. Denna variation ger en bredd och en större förståelse för 

olika scenarion där barn genomgår stickrelaterade interventioner. Detta ansågs också öka 

studiens generaliserbarhet. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades bokades en handledning in med Sophiahemmet 

Högskolas bibliotek. Detta för att en expert inom området kan bidra med tänkbara 

söktermer såsom Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2013) 

rekommenderar. Detta bidrog till att optimera våra sökningar och ökade möjligtvis 

mängden relevanta artiklar. Då ambitionen var att hitta all relevant forskning gjordes 

sökningar i tre olika databaser (SBU, 2013), då sökning i flera databaser ökar chansen att 

hitta flera för området relevanta artiklar (Henricson, 2017), detta bidrog också till resultatet 

och i slutändan inkluderades artiklar från samtliga databaser.  
 

Under arbetets gång upptäcktes det att vissa artiklar använde andra termer såsom “blood 

draw”, “Vein puncture”, “vaccination”, “immunization” och “IV placement” för olika 

stickrelaterade interventioner. Hade dessa sökord använts kan det tänkas att resultatet hade 

sett annorlunda ut. På grund av studiens syfte inkluderades inte sökordet “pain”. Trots 

detta ingår smärta i resultatet då det på grund av ämnets förskaffenhet inte var möjligt att 

exkludera. 

 

I resultatet ingår artiklar med kvalitativ (3) och kvantitativ (15) metod och en artikel som 

använder mixad metod. Detta har gett olika synvinklar för att besvara vårt syfte. Denna 

bredd av metoder gav det självständiga arbetet flera olika perspektiv.  



 

 

   

Det kan dock ha påverkat studiens validitet då det blir svårare att mäta en bestämd variabel 

(Henricson, 2017), i detta fall barns rädsla vid stickrelaterade interventioner. Studiens 

validitet hade stärkts om enbart artiklar med en typ av metod inkluderats (Henricson, 

2017).  

 

De inkluderade artiklarna behandlar olika perspektiv, i vissa artiklar behandlas både 

barnens, sjuksköterskans och föräldrarnas perspektiv. I andra artiklar behandlas dessa 

perspektiv enskilt. Denna aspekt gör att det inte är enbart barnens egen skattning och 

upplevelse som återspeglas i resultatet utan de vuxnas tolkning av barnens upplevelse är 

också representerad. Dessa olika synvinklar påverkar resultatet och har bidragit med 

kunskapen om att barn kan spegla den vuxnes känslor, både vad gäller oro och 

copingstrategier. Det varierar huruvida det är barnet eller någon annan som skattar 

smärtan, oron och ångesten och i vissa artiklar är det upp till tre personer (barn, 

sjuksköterska och förälder) som skattar dessa variabler. I de olika artiklarna har olika typer 

av mätinstrument använts för att mäta oro, ångest och smärta. När olika skattningsskalor 

används kan resultatet av en studie bli svårtolkat (Henricson, 2017). I vissa artiklar har 

forskarna inte mätt oro, ångest och smärta som skilda variabler utan som en sammantagen 

upplevelse. Även “anxiety” och “distress” har omväxlande beskrivits och mätts som ett 

sammantaget eller två skilda fenomen. Detta har gjort datan något svårtolkad och kan 

därigenom ha påverkat resultatet i någon mån. 

 

För att säkerställa studiens kvalitet utfördes en kvalitetsgranskning av samtliga inkluderade 

artiklar utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A). Då två personer 

utförde denna granskning tillsammans stärktes det självständiga arbetets reliabilitet 

(Henricson, 2017). Då vi är nybörjare inom denna typ av kvalitetsgranskning är det möjligt 

att detaljer kan ha missats. En artikel vars kvalitet bedömdes som låg har inkluderats i 

resultatet. Detta på grund av att studien behandlade yngre barn i åldrarna ett till fyra år (Sri 

Rahyanti et al., 2017) och det var ingen annan artikel som inkluderat så pass unga barn. 

Denna artikel ansågs hålla en låg kvalitet då den var otydligt skriven. Då majoriteten av 

alla inkluderade artiklar höll en hög (15 st) eller medelhög (3st) kvalitet bedömdes att en 

enda artikeln med låg kvalitet inte skulle dra ner trovärdigheten. Det faktum att 15 av 19 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet ökar det självständiga arbetets trovärdighet. 

 

Då de kvalitativa artiklarna visade sig ha relevans för syftet utgjorde de en betydande del 

av resultatet. Speciellt Karlsson et al. (2014) och Karlsson et al. (2016b) kom fram till 

resultat med sin forskning som kunde besvara vårt syfte. Artikeln av Karlsson et al. (2014) 

hittades genom en manuell sökning. Det är möjligt att detta har påverkat studiens 

reproducerbarhet då det gör sökningen svårare att återupprepa för läsaren (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

I resultatet inkluderades artiklar från nio olika länder och tre olika kontinenter. Detta ger 

det självständiga arbetet en hög generaliserbarhet vilket innebär att det är implementerbart 

i flera olika länder och kulturer (Henricson, 2017). På så vis får det självständiga arbetet ett 

globalt perspektiv. En möjlig följd av att inkludera artiklar från många olika länder är att 

resultatet blir svårt att implementera på den svenska sjukvården. Detta då resurser och 

vårdkultur skiljer sig globalt. Då fem av de inkluderade artiklarna är svenska studier är 

resultatet också implementerbart i Sverige, detta ger utöver det globala perspektivet också 

en lokal förankring i svensk sjukvård. I sjukvårdssystem där ekonomiska brister råder är 

det möjligt att delar av resultatet inte går att applicera.  



 

 

   

Den del av resultatet som handlar om kommunikation och information borde vara 

implementerbart även när vissa ekonomiska och materiella förhinder råder. 

 

Nilsson et al. (2009) och Nilsson et al. (2015) är representerade med två olika artiklar. De 

turkiska forskargrupperna Aydin et al (2016) och Sahiner och Bal (2016) har likheter i 

både forskningen och vad gäller ingående författare. Karlsson et al. (2014) och Karlsson et 

al. (2016b) är representrade med två artiklar i resultatet. Även i forskargrupperna Mahoney 

et al. (2010) och Thompson et al. (2016) ingår samma forskare. Det faktum att samma 

forskargrupper återkom bedöms inte ha påverkat resultatet. 

 

Analysmetoden var inspirerad av Forsberg och Wengströms innehållsanalys (2016). Denna 

analysmetod upplevdes okomplicerad och ändamålsenlig och var ett bra hjälpmedel för att 

få fram essensen ur datan. Meningsbärande enheter togs ut, något som ansågs fördjupade 

analysen. Hade en annan analysmetod använts hade resultatet möjligtvis varit annorlunda. 

Vi båda har varit delaktiga i hela analysprocessen vilket minskat möjliga personliga bias 

och ökat trovärdigheten (Henricson, 2017). Under arbetet med den här studien har vi ingått 

i en grupphandledningsgrupp, arbetsprocessen har granskats och diskuterats av flera olika 

oberoende personer vilket har ökat förståelsen för alla delar av arbetet (Henricson, 2017).  

 

 De artiklar som inte uppfyllde våra etiska krav exkluderades i urvalsprocessen, därför kan 

dessa etiska krav ha haft en betydelse för den här studiens utfall. 

Slutsats 

Individanpassad kommunikation och information leder till tillit mellan barnet och 

sjuksköterskan vilket bidrar till att göra upplevelsen mindre skrämmande. Genom att bygga 

upp tillit i vårdmötet och i den stickrelaterade interventionen med barn ökar sjuksköterskan 

också förutsättningarna för att framtida stickrelaterade interventioner ska bli lyckade. 

Fortsatt forskning 

I våra sökningar har vi funnit forskning som behandlar olika typer av distraktion vid 

nålstick. Forskning där distraktionen är anpassad efter barnets önskemål kanske skulle ge 

ett annat utfall. För att vidga förståelsen av barns upplevelse av stickrelaterade 

interventioner behövs också fler studier som behandlar barn egna upplevelser av 

stickrelaterade interventioner. 

Klinisk tillämpbarhet 

Den här studien kan vara till nytta för alla sjuksköterskor och även annan vårdpersonal som 

möter barn i sitt arbete. I första hand när barnet ska genomgå en stickrelaterad intervention 

men även i andra sammanhang som kan upplevas som skrämmande för barnet. Denna 

studie kan komma till nytta även för personer som är föräldrar till ett barn med 

sjukvårdsrelaterad rädsla. Om sjukvården tar till sig denna studie kan det få positiva 

konsekvenser även på samhällsnivå, detta då barn i mindre mån kommer att undvika 

sjukvård. Detta självständiga arbete är tillämpbart både i Sverige och i övriga världen då 

det behandlar grundläggande mellanmänsklig kommunikation samt sjukvårdsrelaterade 

rädslor som förekommer hos majoriteten av alla barn under 12 år.  
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Bilaga A 

Tabell 3. 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 kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
  

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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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År  

Land  
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Resultat Typ 

Kvalit

et 

Aydin, D., 

Sahiner, 

NC., & 

Çiftçi EK. 

2016 

Turkiet 

Comparison of the 

effectivness of three different 

methods in decreasing pain 

during veinpuncture in 

children: ball squeezing, 

balloon inflating and 

distraction cards. 

Att undersöka om 

samtalskort, att 

blåsa upp 

ballonger eller att 

klämma på en 

stressboll kunde 

minska smärta och 

ångest vid venös 

provtagning på 

barn. 

Barn mellan sju och 12 år som skulle genomgå 

en venös blodprovstagning deltog i studien. 

Barnen randomiserades och delades in i fyra 

grupper. Barnen tillfrågades före och efter 

genomgången provtagning om hur mycket 

smärta och ångest de upplevt i samband med 

och inför provtagningen. Forskarna använde 

sig av validerade skalor/instrument för att 

skatta barnens ångest och smärta. De använde 

också ett formulär med frågor om 

sjukdomshistoria, nyligen använd analgetika 

och BMI. I varje grupp ingick 30 barn. 

Föräldrarna och en sjuksköterska som 

fungerade som observatör skattade barnens 

oro och ångest inför och under proceduren 

med validerade skalor/instrument. 

120 Ångest och smärta 

minskade i de tre 

undersökningsgrupper

na jämfört med 

kontrollgruppen men 

skillnaden gick inte att 

fastställa statistiskt. 

Barnen, 

sjuksköterskorna och 

föräldrarna skattade 

smärtan och ångesten 

på liknande sätt. 

Barnen som ingick i 

gruppen med 

samtalskort 

rapporterade lägre 

smärta och ångest än 

barnen som ingick i de 

övriga grupperna men 

resultatet gick inte att 

fastställa statistiskt. 

RCT 

I 

Burns-

Nader, S., 

Atencio, S., 

& Chavez, 

M. 

2015 

USA 

 

Computer Tabled Distraction 

in Children Receiving an 

Injection 

Att undersöka om 

Ipads eller Ipods 

kan vara effektiva 

distraktionsmetod

er vid vaccination. 

Barn mellan fyra och 11 år randomiserades till 

kontrollgrupp eller undersökningsgrupp. 

Föräldrarna fick fylla i en enkät innan 

injektionen. Barnen tilldelades två olika appar 

beroende på ålder. En forskare skattade 

barnets emotionella reaktion och deras smärta 

med validerade skalor/instrument. Barnen fick 

också skatta sin egen smärta med hjälp av en 

validerad skala efter genomgången 

vaccination.  

41 Barnen i 

undersökningsgruppen 

skattade sin smärta 

högre än dem i 

kontrollgruppen. Även 

forskarna skattade på 

samma sätt.  

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Sahiner, N 

C., & Bal, M 

D. 

2016 

Turkiet 

The effect of three different 

distraction methods on pain 

and anxiety in children 

Att undersöka om 

samtalskort, att 

lyssna på musik 

från tecknade 

filmer eller blåsa 

upp en ballong 

kunde minska 

smärta och ångest 

vid 

blodprovstagning 

på barn. 

Randomiserad studie där barn delades in i fyra 

grupper. Forskarna samlade in uppgifter som 

BMI och sjukdomshistoria via ett 

frågeformulär. En sjuksköterska som 

observerade interventionen skattade barnens 

smärta och rädsla med validerade 

skalor/instrument. Denna skattning gjordes 

även av barnen och föräldrarna. 

120 Smärtnivån och 

ångestnivån var något 

lägre hos barnen i 

undersökningsgrupper

na än hos barnen som 

ingick i 

kontrollgrupperna. 

RCT 

I 

Cerne, D., 

Sannino, L., 

& Petean, 

M. 

2015 

Italien 

A randomised controlled trial 

examining the effectiveness 

of cartoons as a distraction 

technique. 

Syftet var att 

undersöka om 

tecknad film kan 

minska oro, ångest 

och smärta när 

sexåringar går 

igenom en 

vaccination. 

Enbart sexåringar deltog i studien. Barnen 

randomiserades in i två olika grupper. Den ena 

gruppen distraherades med standardmetod 

(erfarna sjuksköterskor pratar med barnet) vid 

vaccination och den andra gruppen 

(undersökningsgruppen) distraherades med 

hjälp av tecknad film. Barnen fick först en 

subkutan injektion som första spruta och sedan 

en intramuskulär injektion. Barnens obehag 

mättes av forskarna med hjälp av en validerad 

skala vid sex givna tillfällen under proceduren. 

Barnen fick också skatta sin smärta direkt efter 

proceduren med hjälp av ett en validerad 

smärtskattningsskala 

35 Barnen som 

distraherades med 

hjälp av tecknad film 

visade på mindre oro 

än barnen som ingick i 

kontrollgruppen. 

Barnen som tittade på 

tecknad film skattade 

också sin smärta lägre 

men inte så mycket att 

det kunde säkerställas 

statistiskt. Den 

subkutana injektionen 

orsakade mindre 

smärta och oro än den 

intramuskulära. 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Cobb, J,E., 

& Cohen, L, 

L. 

2009 

USA 
 

A Randomized Controlled 

Trial of the ShotBlocker® for 

Childrens Immunization 

Distress 

Att undersöka om 

ShotBlocker® kan 

minska barns oro 

och smärta vid 

vaccination. 

Randomiserad kontrollerad studie med tre 

grupper. En undersökningsgrupp, en 

kontrollgrupp och en placebogrupp. Barnen i 

studien var mellan fyra och 12 år. Barnen fick 

före och efter interventionen skatta sin smärta 

med hjälp av en validerad 

smärtskattningsskala. Barnens föräldrar 

använde en annan validerad 

smärtskattningsskala för att skatta barnens 

smärta och ångest i samband med injektionen. 

Barnens hjärtfrekvens mättes för att kunna 

skatta ångest. Forskarna filmade 

interventionerna för att i efterhand kunna 

skatta barnens beteende med en validerad 

skala. Shotblocker® är en liten platta med 

piggar på som hålls mot barnets hud, barnen i 

placebogruppen fick en liknande platta tryckt 

mot huden men utan piggar. 

89 ShotBlocker® 

minskade inte barnens 

smärta eller ångest. 

RCT 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Hedén, L., 

von Essen, 

L., & 

Ljungman, 

G. 

2009 

Sverige 

Randomized interventions for 

needle procedures in children 

with cancer 

Att undersöka om 

barn upplever 

mindre rädsla, 

ångest och smärta 

vid inläggning av 

PVK om de 

distraheras med 

hjälp av 

såpbubblor och 

värmekudde. 

Randomiserad studie med 28 barn mellan två 

och sju år. Barnen rekryterades på en 

barnonkologisk avdelning och randomiserades 

in i två grupper. Första insättningen fick alla 

barnen standardbehandling med EMLA® 

kräm och instruktion hur insättningen ska gå 

till. Vid andra insättningen fick barnen i den 

ena gruppen titta på såpbubblor, barnen i den 

andra gruppen fick hålla i en värmekudde. 

Föräldrarna och sjuksköterskan som var 

ansvarig för insättningen fick skatta barnets 

rädsla, smärta och ångest med hjälp av en 

validerad smärtskattningsskala under båda 

insättningarna.   

28 barn 

och 

deras 

föräldra

r.  

Föräldrarnas skattning 

visar att barnen 

upplevde mindre 

ångest och rädsla vid 

andra PVK-

insättningen. 

Sjuksköterskornas 

skattning visade på att 

det inte var någon 

skillnad mellan: 

standardbehandlingen, 

såpbubblorna och 

värmekudden.  

RCT 

II 

Hsieh, Y-C., 

Cheng, S-F., 

Tasy, P-K., 

Su, W-J., 

Cho, Y-H., 

& Chen, C-

W.  

2017 

Taiwan 

Effectiveness of Cognitive-

behavioral Program on Pain 

and Fear in School-aged 

Children Undergoing 

Intravenous Placement 

Att undersöka om 

ett kognitivt-

beteende-program 

bestående av en 

undervisningsbok 

om insättning av 

PVK kan minska 

rädsla och smärta 

vid inläggning av 

PVK på barn. 

En klinisk kontrollerad randomiserad studie 

med barn mellan sex och 12 år. Barnen 

delades in i kontrollgrupp och 

undersökningsgrupp genom att singla slant. 

Föräldrarna fick fylla i ett formulär och uppge 

hur barnen tidigare upplevt PVK-insättningar 

och hur mycket smärta de känt då. Barnen i 

kontrollgruppen fick en standardinstruktion 

innan PVK-insättningen, medan barnen i 

undersökningsgruppen fick ta del boken om 

PVK-insättning och fick stegen förklarade av 

vårdpersonal. Barnen fick också se på sin 

favoritmusikvideo och prata om den med 

vårdpersonalen samtidigt som PVK:n blev 

insatt. Barnen fick använda ett validerat 

instrument för att skatta sin smärta och rädsla 

under och efter inläggning av PVK. 

 68 

 (-8) 

 

Barnen i 

undersökningsgruppen 

upplevde mindre 

rädsla än barnen i 

kontrollgruppen. 

Smärtintensiteten var 

densamma i båda 

grupperna. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



VI 
 

 
Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Kajikawa, 

N., Maeno, 

T., & 

Maeno, T. 

2014 

Japan 

Does a child’s fear of needles 

decrease through a learning 

event with needles? 

Att undersöka om 

barns rädsla för 

nålar kan minska 

och motivationen 

att få vaccin öka 

av undervisning 

om vaccination 

och 

stickinterventioner

. 

Klinisk kontrollerad studie med barn mellan 

sju och nio år. Barnen fick svara på ett 

frågeformulär och skatta sin rädsla för nålar, 

motivation till att vaccinera sig och om de 

skulle rekommendera någon i sin familj att 

vaccinera sig. Därefter fick de själva injicera 

låtsasvaccin i en svamp på armen och lära sig 

mer om hur vaccin fungerar och hur nålar 

fungerar. Sedan fick barnen svara på samma 

frågeformulär igen.   

191 

(-11) 

Barnens rädsla för 

nålar och ovilja att 

vaccinera sig minskade 

efter 

undervisningstillfällen

a.  

CCT 

I 

Karlsson, K., 

Dalheim 

Englund, A-

C., Enskär, 

K., Nyström, 

M., & 

Rydström, I.  

2016 

Sverige 

Experiencing Support During 

Needle-Related Medical 

Procedures: A Hermeneutic 

Study With Young Children 

(3-7 Years). 

Att förklara och 

förstå betydelsen 

av stöd under 

stickrelaterade 

procedurer ur små 

barns perspektiv. 

Barn i åldern tre till sju år deltog i studien. 

Under de första sex interventionerna tog 

forskarna bara anteckningar, men tyckte då att 

de missade viktiga aspekter som kroppsspråk 

och mimik, därför valde forskarna att filma de 

återstående 15 interventionerna. Forskarna tog 

anteckningar efter interventionerna. De 

intervjuade också barnen om deras upplevelse 

med hjälp av en påse med leksaker. Forskarna 

lekte med barnen innan intervjuerna för att 

barnen skulle bygga upp tillit och vilja berätta. 

Forskarna anpassade sitt sätt att fråga utefter 

barnets mognadsgrad. Forskarna tog även 

hänsyn till barnens kroppsspråk.  

21 

 

Barn reagerar olika på 

stickrelaterade 

interventioner och 

beroende på hur barnet 

reagerar bemöter 

vuxna dem på olika 

sätt. Barn är aktiva 

deltagare i den 

stickrelaterade 

proceduren. Att stötta 

barn i denna situation 

innebär att guida dem 

genom den 

gemensamma 

upplevelsen som 

barnet, föräldern och 

sjuksköterskan 

genomför tillsammans. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Karlsson, K., 

Rydström, I., 

Enskär, K., 

& Dalheim 

Englund, A-

C. 

2014 

Sverige 

Nurses´perspective on 

supporting children during 

needle-related medical 

procedures 

Syftet var att 

beskriva hur 

sjuksköterskan 

upplevde barns 

reaktioner vid 

stickrelaterade 

interventioner.  

Tjugo intervjuer genomfördes med 14 

sjuksköterskor varav sex deltog två gånger.  

Studien tillämpade en ”reflective lifeworld 

approach”. 

14 Studien fann att 

sjuksköterskor måste 

se varje barn som en 

individ, möta barnen 

på deras nivå, och 

balansera stödåtgärder 

med ansvaret för 

stickrelaterad 

intervention. 

K 

I 

Moadad, N., 

Kozman, K., 

Shahine, R., 

Ohanian, S., 

& Badr, LK. 

2015 

Libanon 

 

Distraction Using the 

BUZZY® for Children 

During an IV Insertion 

Syftet var att 

undersöka om 

kyla och vibration 

från BUZZY® for 

Children 

minskade smärtan 

för barn som fick 

en PVK insatt. 

Forskarna ville 

också undersöka 

om tiden det tog 

att införa en PVK 

förändrades vid 

användandet av 

BUZZY® for 

Children. 

Barn mellan fyra och 12 år randomiserades till 

antingen kontrollgrupp eller till att ingå i 

undersökningsgruppen. Barnen i 

undersökningsgruppen fick en BUZZY® 

placerad på armen. BUZZY® är ett vibrerande 

bi med en kylklamp fastsatt som kan fästas 

kring barnets arm. Alla barn fick skatta sin 

smärta direkt efter interventionen med hjälp av 

ett validerat smärtskattningsinstrument, 

samtidigt fick deras föräldrar och 

sjuksköterskan som utförde interventionen 

skatta barnens smärta. Barnen, föräldrarna och 

sjuksköterskorna blindades gentemot varandra.  

48  

(-8) 

Barnen och 

sjuksköterskorna 

skattade smärtan lägre 

när barnen hade 

BUZZY® på armen, 

mammorna skattade 

smärtan likvärdigt i 

undersökningsgruppen 

och kontrollgruppen. 

Det var ingen skillnad 

på tidsåtgång i de två 

grupperna. Forskarna 

kunde också se att 

BUZZY® verkade 

fungera bättre på yngre 

barn, flickor och barn 

med cancer. 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Mahoney, 

L., Ayers, 

S., & 

Seddon, P. 

2010 

UK 

The Association Between 

Parent´s and Healthcare 

Professional´s Behavior and 

Children´s Coping Distress 

During Venepuncture. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

barns oro och 

copingstrategier 

med föräldrars 

och 

vårdpersonalens 

beteende vid 

blodprovstagning. 

Kvalitativ studie med barn mellan sju och 16 

år som skulle lämna ett venöst blodprov. 

Föräldrarna och vårdnadshavaren fick innan 

provtagningen fylla i ett frågeformulär. Barnen 

fick skatta sin ångest innan provtagningen 

(NRS). Därefter filmades provtagningen. 

Videofilmerna analyserades.  

50 barn 

och 

följesla

gare 

Barns oro och 

copingstrategier 

påverkades av deras 

ålder, ångesten innan 

provtagningen och 

vuxnas beteende. 

Vårdpersonalen 

påverkade barnen mer 

än vad föräldrarna 

eller vårdnadshavaren 

gjorde.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Nilsson, S., 

Finnström, 

B., 

Kokinsky, 

E., & 

Enskär, K. 

2009 

Sverige 

The use of Virtual Reality for 

needle-related procedural pain 

and distress in children and 

adolescents in a pediatric 

oncology unit. 

Att undersöka 

effekten av VR-

spel hos barn med 

cancer som 

genomgår 

insättning av PVK 

eller 

blodprovstagning. 

Studien gjordes med barn i åldrarna fem och 

18 år på en barnonkologisk avdelning. Barnen 

i undersökningsgruppen fick spela ett VR-spel 

på en dator. VR-spelet var specialdesignat för 

att ha en lugnande effekt med anpassade färger 

och ljud. Barnen i båda grupperna fick välja 

mellan bedövningssalva och kylspray som 

smärtlindringsmetod då det var standard på 

kliniken. Barnen skattade sin smärta före, 

under och efter interventionen med hjälp av 

validerade skalor. Vid samma tidpunkter 

skattade en sjuksköterska barnets smärta och 

oro med hjälp av en validerad skala. Barnens 

hjärtfrekvens registrerades före, under och 

efter interventionen. Efter interventionen 

utförde forskarna semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer med de 21 barn som 

ingick i undersökningsgruppen. Syftet var att 

undersöka vad barnen tyckte om VR- spelet. 

Efter detta tog forskarna fram kategorier. De 

barn som hade gillat VR-spelet och de som 

inte hade gjort det delades in i två subgrupper. 

Dessa två grupper jämfördes sedan mot 

varandra vad gällde smärtskattningen.  

42  

(-4) 

Det var ingen skillnad 

mellan 

kontrollgruppen och 

undersökningsgruppen 

vad gällde hur barnen 

skattade smärta under 

de olika faserna. 

Sjuksköterskan 

skattade högre smärta 

och oro hos barnen i 

kontrollgruppen vid 

tidpunkten för 

stickinterventionen. 

Barnen i 

undersökningsgruppen 

hade en något lägre 

hjärtfrekvens men det 

gick inte att fastställa 

statistiskt. 15 av de 21 

barnen i 

undersökningsgruppen 

uppgav att de skulle 

vilja spela VR-spel vid 

nästa stickintervention.  

De barn som gillade 

VR-spelet skattade sin 

smärta lägre än de barn 

som inte gillade spelet.   

MIX 

 I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Nilsson, S., 

Forsner, M., 

Finnström, 

B., & 

Mörelius, E. 

2015 

Sverige 

Relaxation and guided 

imagery do not reduce stress, 

pain and unpleasantness for 

11- to 12-year-old girls during 

vaccinations. 

Att undersöka om 

avslappningsövnin

gar och vägledd 

dagdröm kan 

minska stress, 

smärta och obehag 

hos flickor som 

genomgår HPV-

vaccinationer. 

Randomiserad och kontrollerad 

crossoverstudie. Flickor mellan 11 och 12 år 

på tre olika skolor randomiserades in i två 

grupper, den ena gruppen behandlades med 

vägledd dagdröm vid första 

vaccinationstillfället och standardbehandling 

vid det andra vaccinationstillfället. Den andra 

gruppen fick standardbehandling vid första 

vaccinationstillfället och 

avslappningsövningar vid andra 

vaccinationstillfället. Forskarna samlade in 

salivprover vid rekryteringstillfället, före 

vaccinationerna och 30 minuter efter 

vaccinationerna.  Flickorna fick skatta sin 

stress, sin smärtupplevelse och smärta och 

obehag med validerade skalor/instrument. 

37  

(-3)  

Flickornas stress, 

smärta och obehag 

minskade inte till följd 

av vägledd dagdröm 

eller 

avslappningsövningar. 

Kortisolnivåerna i 

saliv var dock lägre 

hos båda grupper vid 

andra 

vaccinationstillfället. 

RCT 

I 

Sri Rahyanti, 

N,M., 

Nurhaeni, 

N., & 

Wanda, D.  

2017 

USA 

 

Could a Certain Sitting 

Position Reduce the Pain 

Experienced by a Child? The 

Benefits of Parental Holding 

and an Upright Position 

Att undersöka om 

barns smärta i 

samband med 

intravenösa 

injektioner 

minskar när de bli 

omfamnade av 

sina föräldrar och 

sitter i en upprätt 

position.  

Randomiserad kontrollerad studie med barn i 

ålder ett till fyra år som genomgick en 

intravenös injektion. Sexton barn ingick i 

undersökningsgruppen och 18 i 

kontrollgruppen.  

34 barn 

och 

deras 

föräldra

r 

Barnen i 

undersökningsgruppen 

upplevde mindre 

smärta än barnen i 

kontrollgruppen. 

RCT 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltag

are 

 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Stinley, N, 

E., Norris D, 

O., & Hinds, 

P, S. 

2015 

USA 

Creating Mandalas for the 

Management of Acute Pain 

Symptoms in Pediatric 

Patients. 

Att undersöka om 

barns upplevelse 

av smärta och 

rädsla under venös 

blodprovstagning 

påverkades om de 

samtidigt fick 

måla en mandala 

på en Ipad.   

Randomiserad studie där barn mellan sju och 

18 år delades in i två grupper. Ett 

exklusionskriterie var barn som inte pratade 

engelska. Barnens saturation och puls mättes 

med hjälp av en maskin var 60:e sekund. 

Barnen fick skatta sin rädsla och smärta med 

hjälp av validerade skalor/instrument. Barnen i 

undersökningsgruppen fick en ipad med en 

mandala i väntrummet fem minuter innan 

interventionen och fick fortsätta skapa 

mandalan under interventionen.  

40 

(-4) 

Färre barn i 

undersökningsgruppen 

uppvisade 

stressrelaterat beteende 

under 

blodprovstagningen 

jämfört med 

kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen var 

det fem barn som grät 

under proceduren men 

i 

undersökningsgruppen 

var det inget barn som 

grät. Barnen i 

undersökningsgruppen 

upplevde mindre 

rädsla jämfört med 

barnen i 

kontrollgruppen. 

RCT 

I 

Stoltz, P., & 

Manworren, 

R,C,B. 

2017 

USA 

Comparison of Children’s 

Venipuncture Fear and Pain: 

Randomized Controlled Trial 

of EMLA® and J-Tip® 

Needleless injection System. 

Att ta reda på om 

bedövning med 

EMLA® och J-

tip® Needleless 

injections System 

ger samma 

lindring av smärta 

och ångest hos 

barn som 

genomgår 

stickrelaterade 

procedurer. 

Barn mellan åtta och 18 år som besökte 

sjukhuset randomiserades in i två grupper. I 

den ena gruppen bedövades barnen med hjälp 

av EMLA® och i den andra gruppen 

bedövades de med hjälp av J-tip needleless 

injections system. Barnen i de båda grupperna 

fick skatta sin smärta i samband med 

nålsticket med hjälp av ett validerat 

smärtskattningsinstrument. De fick också 

skatta sin rädsla före, under och efter 

nålsticket. 

150 Barnen i den grupp 

som fick EMLA® 

applicerat angav 

mindre smärta i 

samband med 

nålsticket. Barnen i de 

båda grupperna 

upplevde samma 

rädsla inför, under och 

efter nålsticket. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixad metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Thompson, 

S., Ayers, S., 

Pervilhac, 

C., 

Mahoney, 

L., & 

Seddon, P. 

2016 

UK 

The association of children’s 

distress during venepuncture 

with parent and staff 

behaviours. 

Att undersöka hur 

vuxnas beteende 

påverkar barns 

obehag och ångest 

under 

blodprovstagning.  

Barn mellan sju och 16 år ingick i studien 

tillsammans med en följeslagare, dessutom 

ingick tio vårdpersonal (sjuksköterskor och 

undersköterskor). Blodprovstagningen 

filmades och barnen fick skatta sin ångest med 

hjälp av ett validerat 

smärtskattningsinstrument. Följeslagarnas och 

vårdpersonalens oro och uppmuntrande 

beteende och barnens oro och copingstrategier 

analyserades. Forskarna registrerade också om 

det förekom beröring mellan följeslagare och 

barn och mätte distansen mellan barnen och 

följeslagarna i cm.  

50 barn 

och 

följesla

gare  

De variabler som 

förknippades med 

obehag hos barnen var; 

ångest innan 

proceduren, föräldrar 

och vårdpersonals 

orosframkallande 

beteende och distans 

mellan följeslagaren 

och barnet. Den 

variabel som var mest 

förknippad med 

obehag var om barnet 

upplevde ångest inför 

proceduren.  

P 

I 

Tsao, Y., 

Kuo, H-C., 

Lee, H-C., & 

Yiin, S-J. 

2016 

Korea 

Developing a medical picture 

book for reducing 

venipuncture distress in 

preschool-aged children. 

Att undersöka om 

en speciellt 

framtagen 

pedagogisk 

bilderbok kan 

minska barns oro 

inför intravenösa 

injektioner. 

Forskarna tog fram en bilderbok som 

gestaltade hur ett barn fick intravenös 

injektion på sjukhus. Experter och en panel 

bestående av förskolebarn bistod vid 

utformandet. Barn i åldrarna tre till sex år 

rekryterades till studien. Ett inklusionskriterie 

var att barnen skulle få sin första PVK inlagd. 

Forskarna specialutbildade sex sjuksköterskor 

som mätte barnens procedurrelaterade 

oroskänslor med hjälp av ett validerat 

skattningsinstrument. 

180 Barnen som ingick i 

kontrollgruppen kände 

mer oro och ångest 

både inför och efter 

interventionen jämfört 

med barnen i 

undersökningsgruppen

. Tiden det tog att 

administrera den 

intravenösa infusionen 

var längre i 

kontrollgruppen än i 

undersökningsgruppen 

CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), Mixed metod (MIX) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 

 


