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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Nålrelaterade procedurer kan orsaka stickrädsla hos barn, vilket har negativa konsekvenser 

för hälsa både på lång och kort sikt. Sjuksköterskan kan minska barnets obehag i samband 

med nålstick med hjälp av enkla och effektiva metoder. Barncentrerat förhållningssätt i 

omvårdnad är ett perspektiv som sjuksköterskan kan använda för att bevara barnets 

integritet och autonomi. 

 

 

Syfte  

 

Syfte med studien var att beskriva metoder som minskar obehag hos barn med stickrädsla. 

 

 

Metod  

 

En allmän litteraturöversikt har genomförts och 15 artiklar inkluderats från databaserna 

CINAHL Complete och PubMed. En kvalitetsgranskning samt integrerad analys utfördes 

av artiklarna vilka sedan ställdes samman i en matris och användes för att besvara syftet. 

 

Resultat 

 

Många olika metoder för att minska obehag hos barn med stickrädsla kunde identifieras. 

Dessa kunde grupperas i två kategorier - icke-farmakologiska samt farmakologiska. Icke-

farmakologiska metoder innebär stor frihet för sjuksköterskor att använda. Vissa av 

metoderna visade sig fungera väl i samtliga åldersgrupper med barn medan vissa metoder 

var mer användbara specifikt för en viss ålder. 

 

Slutsats 

 

Metoderna visade sig vara till stor nytta för att hjälpa barnen i studierna att hantera sina 

känslor i samband med nålrelaterade procedurer och för att samtidigt få dem att känna 

mindre smärta. Då nationella riktlinjer saknas för hur sjuksköterskor ska arbeta med att 

minska obehag vid stickrädsla hos barn skulle det vara av betydelse att få till stånd en 

utveckling av sådana för att främja en god vård. 

 

 

 

Nyckelord: Barn, Barncentrerad omvårdnad, Smärtprevention, Stickrädsla. 
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INLEDNING 

I denna studie beskrivs metoder som kan minska obehag i samband med nålstick hos 

stickrädda barn. Under sjuksköterskeutbildningen har författarna kommit i kontakt med 

olika patientgrupper i olika åldrar och uppmärksammat att patienter inte alltid tillfrågas om 

stickrädsla. Bland annat på olika vårdavdelningar och inom primärvården har detta 

observerats, hos patienter i alla åldersgrupper, vilket har väckt frågor angående stickrädsla 

som fenomen. En litteraturöversikt kan användas för att kartlägga till exempel ett problem 

som rör sjuksköterskans arbetsfält och ge en återspegling av kunskapsläget inom ett 

specifikt område inom omvårdnad (Friberg, 2017). Denna litteraturöversikt presenterar 

olika metoder vilka sjuksköterskan kan använda för att bemöta stickrädda barn och mildra 

deras rädsla samt utvärderar om det finns metoder som är att föredra såväl som att undvika. 

 

BAKGRUND 

Stickrädsla 

Stickrädsla är ett tillstånd som tillskrivs tio procent av världens befolkning och 

karaktäriseras hos individen av rädsla samt av att denne undviker situationer som 

föranleder nålstick (Sokolowski, Giovannitti & Boynes, 2010). Stickrädsla brukar 

beskrivas i litteraturen i följande termer: belonefobia eller rädsla för nålar och spetsiga 

föremål, trypanofobia eller rädsla för injektioner och aikmofobi eller rädsla för vassa, 

stickande föremål. Stickrädsla kan bero på såväl fysiologiska som psykologiska faktorer, 

och vanligtvis har stickrädsla sitt ursprung i både genetik och livserfarenheter – ofta från 

barndomen (Orenius, Säilä, Mikola & Ristolainen, 2018). Stickrädsla kan beskrivas vara 

alltifrån mild, med måttliga nivåer av rädsla och ångest (Kettwich et al., 2007), upp till en 

kraftfull och lamslående känsla som kan benämnas vara en psykisk störning. Många 

personer med stickrädsla är så rädda att de riskerar sin hälsa genom att de undviker att 

erhålla behandling som innebär nålstick (Sokolowski, Giovannitti & Boynes, 2010).  

 

 

Sjuksköterskans attityd till och uppmärksammande av stickrädsla kan ha stor betydelse för 

patientens upplevelse av vården (Bastian, 2018). Att bevara patientens autonomi och 

integritet kan vara avgörande i möten med stickrädda patienter. Detta kan tas i beaktande 

genom att patientens rädsla tas på allvar och att momentet med nålstick genomförs utifrån 

patientens premisser. Genom att till exempel inledningsvis be patienten att skatta sin 

rädsla, ångest eller stress med ett skattningsverktyg avpassat för patientens ålder kan detta 

utföras (Kettwich et al., 2007). Barnets stickrädsla kan också bli en stressfaktor för själva 

sjuksköterskan. I svåra fall då barnet agerar emot behandlingen kan ett etiskt dilemma 

uppstå - att respektera barnets rätt att vägra behandlingen eller att beakta barnets rätt att 

vara skyddad mot en sjukdom. Samtidigt blir själva proceduren osäker eftersom barnet kan 

börja sparka eller slå (Ives & Melrose, 2010). 

 

 

Barn är en utsatt grupp eftersom de inte alltid kan föra sin egen talan (Rynning, 2010), 

dock har barn yttrandefrihet och rätt att uttrycka sina åsikter (UNICEF, 2009). 

Vårdnadshavare som talar för barnet kan ha problem med att vidarebefordra barnets 

känslor till vårdgivaren speciellt då barn på grund av omognad kan ha svårt för att särskilja 

smärta från rädsla och ångest (Alaki & Bakry, 2012). En studie av McMurtry et al. (2015) 

tyder på att smärtrelaterade interventioner med nålar, till exempel injektioner, kan leda till 
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rädsla och fobi. Detta gäller inte bara hos barn då stickrädsla också kan fortsätta i vuxen 

ålder, vilket i sin tur leder till att patienten har en tendens att undvika förebyggande 

hälsovård med bland annat vaccinationer och blodprover. Sokolowski, Giovannitti och 

Boynes (2010) menar att i förlängningen kan stickrädsla skapa hinder i sociala 

sammanhang då till exempel planer på resor, utbildning, anställning och att bilda familj 

kan gå om intet på grund av att personen med stickrädsla inte medverkar till vaccinering, 

venprovtagning, blodgruppering vid graviditet etcetera. Därför vill McMurtry et al. (2015) 

belysa vikten av att motverka stickrädsla hos barn redan i tidig ålder. För att reducera 

rädsla hos barn vid nålstick finns olika metoder som sjuksköterskan kan använda sig av. 

Till exempel kan olika distraktionsmedel användas. Ett sådant kan vara att låta barnet titta i 

ett kalejdoskop under proceduren (Canbulat, Inal & Sönmezer, 2014). Amning kan fungera 

som smärtlindring för de små barnen (Tanasky & Lindberg, 2010). Sri Rahyanti, Nurhaeni 

och Wanda (2017) beskriver hur sittande i föräldrarnas famn vid vaccination hjälper 

barnen att känna mindre smärta och oro. 

 

 

Det finns internationella och svenska kliniska riktlinjer angående lindring av 

procedurrelaterad smärta hos barn (inkluderat nålstick) som används inom neonatalvård 

och barnhälsovård. Däremot saknar sjuksköterskor på akuten, inom primärvård, 

specialistvård eller vaccinationscentraler ofta kunskap om prevention av procedurrelaterad 

smärta trots att barn vårdas på dessa enheter (SBU, 2012). Svensk Barnsmärtförening 

(2013) utarbetade “Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i 

nyföddhetsperioden” och där nämns bland annat prevention av smärta i samband med 

venpunktion, insättning av perifer venös kateter, subkutana och intramuskulära injektioner. 

Läkemedelsverket (2014) utarbetade kunskapsdokumentet “Behandling av barn i samband 

med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård” och där beskrivs olika 

smärtskattningsinstrument som kan användas hos barn samt olika metoder av smärtlindring 

och prevention av smärta för olika barnåldrar. Men eftersom det inte finns några nationella 

riktlinjer om smärtlindring vid procedurrelaterad smärta är det svårt att säga i vilken 

utsträckning dessa rekommendationer används (SBU, 2012). 

 

Barn inom vården 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter betraktas varje människa under 18 år som ett 

barn. Konventionen betonar även barnens rättigheter inom olika områden och bland annat 

har barnen rätt till bra hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. I alla sammanhang ska 

barnets bästa beaktas (UNICEF, 2009). Av naturliga skäl måste omvårdnaden av patienter i 

kategorin barn individanpassas (Karlsson, Rydström, Enskär & Dahlheim Englund, 2014). 

Sjuksköterskor har olika metoder som kan användas för att till exempel avleda ett av rädsla 

påverkat barn. Dessa metoder presenteras längre fram i uppsatsen. Även metoder som kan 

hjälpa barnet att ta sig igenom det skrämmande momentet och att härbärgera sina känslor 

kan tillhandahållas. Det finns också olika vägar att underlätta till exempel en 

venprovtagning ur ett fysiologiskt perspektiv, bland annat med hänseende på barnets 

fysiska läge och sinnesstämning, för att minska obehaget för barnet (da Silva et al., 2016). 

 

Barncentrerad omvårdnad 

Coyne, Hallström och Söderbäck (2016) beskriver en omvårdnadsmodell där barnet står i 

centrum. Barncentrerad omvårdnad (child-centred care) diskuteras som en modell som 

kommer att ta över familjecentrerad omvårdnad, då barnet ofta blir förbisett eftersom 

relationerna mellan föräldrar och sjuksköterska brukar dominera vårdmötet. I 
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barncentrerad omvårdnad träder barnet fram som både objekt och sitt eget ombud. Barnets 

rättigheter, erfarenheter samt vilja tas med i perspektivet. Barnet erbjuds att vara delaktig i 

omvårdnaden och delaktig i att fatta ett beslut. Barnperspektivet ses som utgångspunkt för 

omvårdnaden då barnets röst blir hörd och respekterad. Barncentrerad omvårdnad syftar 

också på guidat deltagande, det vill säga individens, alltså barnets, förmåga att lära sig nya 

saker i processen från den mer kompetenta partnern, det vill säga föräldrarna och 

sjuksköterskan (Coyne et al., 2016). 

 

 

Barnets psykosociala utveckling 

För att beskriva barnets psykosociala utveckling kan Erik Eriksons teori användas. Erikson 

(2004) utvecklade en teori på psykoanalytisk grund om olika utvecklingsstadier eller kriser 

som varje människa genomgår under sitt liv. Hur grundläggande livsfrågor, som är olika 

under varje stadium, löses och gör ett avtryck på människans identitet. Enligt Erikson 

(2004) genomgår barn fem olika kriser där de utmanas att skapa grundtillit, autonomi, 

initiativ, verksamhet och till slut att hitta sin identitet i tonåren. Enligt Enskär och Golsäter 

(2014) kan de olika åldersgrupperna för utvecklingsstadier definieras på följande sätt: 

spädbarnsåldern (0–18 månader), småbarnsåldern (1,5–3 år), lekåldern (3–6 år), skolåldern 

(6–12 år) samt tonåren (12–18 år). 

 

 

Spädbarnsåldern karaktäriseras av samspel med omgivningen, i första hand föräldrar eller 

viktiga vuxna som tar hand om barnet (modersgestalt). Om barnets signaler får respons 

utvecklar barnet grundläggande tillit till världen och hopp. Om barnets signaler däremot 

ignoreras kommer barnet att utveckla misstro och isolera sig från omvärlden (Erikson, 

2004; Wiklund Gustin, 2015). I denna ålder kan barnet inte förstå förklaringar om varför 

vaccinering är nödvändig och bär heller inte med sig någon uppsättning av metoder för att 

klara av smärta på samma sätt som vuxna gör. Därför bör smärtbehandling tillhandahållas 

vid nålstick för att minska upplevelsen av smärta och obehag och dessa bör anpassas till 

individens utvecklingssteg (McMurtry et al., 2015). Distraktion med till exempel en leksak 

kan vara ett sätt att hjälpa barnet att flytta sitt fokus från det som upplevs som smärtsamt 

och därmed även minska dess ångest (Hillgrove-Stuart, Pillai Riddell, Horton & 

Greenberg, 2013).  

 

 

Under småbarnsåldern börjar barn utforska världen omkring sig. Barnets autonomi, med 

dess viljestyrka och förmåga att säga ja eller nej, utvecklas utifrån omgivningens stöd. Om 

barnet däremot blockeras i sina handlingar kan detta leda till skam och en tvångsmässig 

vilja att göra rätt (Erikson, 2004; Wiklund Gustin, 2015). Liksom i spädbarnsåldern kan 

heller inte barn i småbarnsåldern ensamt hantera den smärta som upplevs vid ett nålstick 

(McMurtry et al., 2015). Grunduppgiften för lekåldern är att utveckla förmågan till att ta 

initiativ. Interaktion med omgivningen, i första hand familjen, kan hjälpa till att stödja 

barnets kreativitet och uppnå målmedvetenhet eller tvärtom gynna uppkomsten av 

skuldkänslor och hämma initiativförmåga och lek (Erikson, 2004; Wiklund Gustin, 2015). 

Ungefär 45 procent av alla fyra-sexåringar uppvisar svår ångest under vaccinering 

(McMurtry et al., 2015) Genom taktfull kommunikation kan föräldrarna hjälpa barnet bli 

delaktig i proceduren, vilket kan skapa trygghet och intresse (Karlsson, Rydström, Enskär 

& Dalheim Englund, 2014). 
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Under skolåldern växer kompetens och förmåga att arbeta självständigt fram. Barnets 

sociala miljö blir större, nu är det skola och vuxna från så kallat “grannskap” som 

påverkar. Den återkoppling och bekräftelse som barnet får förstärker dess kompetens eller 

leder till inertia och tröghet (Erikson, 2004; Wiklund Gustin, 2015). Enligt McMurtry et al. 

(2015) når utvecklandet av stickrädsla sin kulmen i åldern 5-10 år. I tonåren prövar barnet 

sin identitet. Barnet kan härbärgera blandade känslor av att vara sig själv och att likna de 

andra. Kamratgrupper spelar en stor roll för barnet. Positiva erfarenheter leder till stark 

identitet och trohet medan negativa erfarenheter kan leda till identitetsförvirring och 

avvisande (Erikson, 2004; Wiklund Gustin, 2015). Tonåringar med stickrädsla kan i större 

utsträckning hjälpa sig själva att hantera rädsla med hjälp av sitt självförtroende, 

självkänsla och förmåga att lita på sig själv än vad yngre barn kan (McMurtry et al., 2015). 

 

 

Sjuksköterskans arbete med barns autonomi och integritet 

Autonomi eller självbestämmande är grundläggande begrepp för omvårdnad. Sandman och 

Kjellström (2013) menar att autonomi är en kombination av önskningar, beslut och 

handlingar. Det vill säga att det krävs att en person inte bara har önskningar utan också 

förmåga och kompetens att ta ett beslut och förmåga till effektiva handlingar. Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] säger att vården skall “bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (SFS, 2017:30, kap. 5, 1§). Patientlagen (2014:821) 

kräver respekt även för barnets autonomi så långt det är möjligt utifrån barnets mognad. 

Enligt Rynning (2010) bedöms barnets mognad utifrån det enskilda barnets förmåga att 

förstå sammanhang och se konsekvenser. Det är viktigt att sjuksköterskan tar patientens, i 

det här fallet barnets, förmåga till autonomi på allvar och respekterar de beslut kring 

vården som barnet tillåts att fatta. Sjuksköterskan har då ett stort ansvar för att presentera 

de alternativ för vård och behandling som finns på ett sätt anpassat efter det enskilda 

barnets ålder och mognad (Johansson, 2013). 

 

 

Integritet och autonomi är två begrepp som ofta förekommer i samma kontext. Integritet 

kan förklaras som den personliga sfären kring varje individ och innesluter kroppen, 

materiella saker samt information. Begreppet kan även ses som en helhet av önskningar, 

handlingar, värderingar, känslor och förhållningssätt som tillsammans utgör en enhet och 

utmynnar i den attityd som är grundläggande för den enskilda personens sätt att vara 

(Sandman & Kjellström, 2013). Ingrepp som är dagligen förekommande inom vården kan 

vara en påfrestande upplevelse för patienten som aldrig eller sällan har varit med om 

behandlingen tidigare alternativt känner stor rädsla inför den. Utförs då behandlingen på ett 

kränkande sätt kan den bli en negativ upplevelse som kan komma att genomsyra framtida 

kontakter med vården (Andersson, 2012). Enligt Kerstis, Larsson, Lindberg, Sjöberg och 

Söderbäck (2010) kan barn reagera på vårdrelaterade ingrepp och behandlingar på olika 

sätt utifrån sin ålder. Små barn har diffusa gränser medan tonåringar kan uppleva 

behandling som intrång och kränkning. Det är viktigt för barn i alla åldrar att vara 

delaktiga, ha inflytande över sin situation och inte minst att få information som är anpassad 

efter individen (Kerstis et al., 2010). I sjuksköterskans vårdarbete kräver arbetets karaktär 

att sjuksköterskan måste träda innanför patientens personliga sfär. Dels fysiskt, till 

exempel genom en undersökning och dels psykiskt, till exempel genom att ta del av 

information om patientens hälsa. I dessa olika situationer är det av vikt att sjuksköterskan 

är lyhörd för att kunna förstå var patientens gränser går samt respektera dessa (Sandman & 

Kjellström, 2013). I International Council of Nurses [ICN:s] etiska kod för sjuksköterskor 
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kan utläsas att sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden, bland andra integritet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan tillämpas genom att sjuksköterskan har 

ansvar för att ta hänsyn till patientens integritet och kan genom att kommunicera med 

patienten avgöra vad denne tycker är acceptabelt med avseende på att gå innanför den 

personliga sfären (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

 

Makt i relation till barnets bästa 

Enligt Rundqvist (2012) har begreppet makt följande semantiska betydelser: makt som 

kraft och styrka, makt som en förmåga till handling för någon annans bästa och makt som 

förmågan att handla till sitt eget bästa. Begreppet makt inom vårdvetenskap ses som en 

fullmakt vilken patienten ger till sjuksköterska för att agera utifrån patientens bästa. 

Misstolkas begreppet och ses som allmakt förekommer maktmissbruk som orsakar lidande 

hos patienten (Rundqvist, 2012) samtidigt som relationen patient-sjuksköterska inte kan 

vara ömsesidig eftersom patient och sjuksköterska inte kan byta sina roller. Sjuksköterskan 

har kunskap och professionellt ansvar att lindra lidande hos en patient, menar Rundqvist 

(2012). Däremot kan sjuksköterskan påverka patientens möjlighet att påverka och att ta 

ansvar över sin situation genom att förstärka patientens egenmakt och öka patientens 

befogenheter (Rundqvist, 2012). Maktförhållandet mellan barn och vuxna i det 

postmoderna samhället (informationssamhället) ser inte likadant ut som i industrisamhället. 

Barnen ses inte längre som ofullständiga vuxna, de anses ha kompetens och förväntas att 

ha likvärdiga relationer med vuxna (Kragh-Müller, 1994, refererat i Askland & Sataøen, 

2014). Söderbäck (2010) menar att begreppet “barnets bästa” inte är beskrivet i 

Barnkonventionen. Detta kan leda till olika tolkningar inom vården. Enligt Söderbäck 

(2010) ska barns perspektiv på sitt bästa iakttagas. På grund av den underordnade position 

som barn ofta har måste vårdpersonal ständigt reflektera över sitt barnperspektiv och barns 

eget perspektiv, det vill säga barnets egen upplevelse av omvårdnad (Söderbäck, 2010). 

 

 

Tvång som risk vid vård av barn 

I Patientlagen (SFS, 2014:821) 1 kapitlet beskrivs att vård ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt att när hälso- och 

sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan i sin profession uppvisa respektfullhet och lyhördhet 

samt medverka till att vårdkulturen främjar ett etiskt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I 4 kap. i Patientlagen förklaras det att patientens 

självbestämmande och integritet ska respekteras (SFS, 2014:821). Där beskrivs också att 

när patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen 

så långt som möjligt klarläggas. Rynning (2010) menar att det kan förekomma situationer 

då barn motsätter sig behandling samt att barnet inte anses tillräckligt moget för att 

bestämma själv. I detta fall ska vårdpersonalen agera utifrån barnets bästa. Rynning (2010) 

fortsätter att i så fall måste inte bara den potentiella risken till följd av sjukdom eller 

utebliven behandling beaktas, utan också risk för eventuella skador till följd av tvång och 

integritetskränkning. De negativa effekterna av tvång stiger med barnets ålder. Åtgärder 

som stödjer barnets medvetande och delaktighet inom vården ska användas mer och mer i 

takt med barnets psykosociala utveckling (Rynning, 2010). 
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Problemformulering 

Negligerad stickrädsla hos barn kan utveckla undvikande beteende i samband med 

medicinska behandlingar och vård där nålar är inblandade. Sjuksköterskans medvetande 

om stickrädsla tillsammans med passande metoder kan hjälpa till att minska obehag hos 

barn samt bevara deras integritet och självbestämmande. Det finns kunskapsluckor hos 

sjuksköterskor i smärtprevention i samband med nålrelaterade procedurer inom akut- , 

specialist- och primärvård. Därför anses en studie om metoder som kan minska barnets 

obehag och smärta i samband med nålstick vara motiverad. 

 

 

SYFTE 

Syfte med studien var att beskriva metoder som kan minska obehag hos barn med 

stickrädsla. 

 

 

METOD  

Val av metod 

Avsikten med studien var att fördjupa kunskaperna i olika tillvägagångssätt att minska 

obehag hos barn med stickrädsla. Avsikten var också att identifiera vilka metoder inom 

användningsområdet som fungerar bra respektive mindre bra för sjuksköterskan i arbetet 

med att minska obehag hos barn med stickrädsla. Förhoppningen var att vid en jämförelse 

av användbarheten hos de olika metoderna få fram ett resultat som skulle ge en möjlighet 

att bidra direkt till vårdpraktiken. Metoden som användes i studien var allmän 

litteraturstudie vilken enligt Polit och Beck (2017) beskrivs som en sammanfattning av 

kunskap inom ett forskningsområde. Enligt Friberg (2017) är en allmän litteraturöversikt 

ett strukturerat arbetssätt som redogör för nuvarande kunskapsläge samt presenterar 

vetenskapliga rön inom valt område. De utvalda artiklarna utgjordes främst av kvantitativa, 

randomiserade och kontrollerade studier samt av kvalitativa studier. Kvantitativa, 

randomiserade och kontrollerade studier användes i undersökningen då dessa anses ha 

stark reliabilitet (Segesten, 2017). Kvalitativa studier anses förutom att vara reliabla även 

vara lämpliga för att på djupet kunna analysera det aktuella ämnet (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2014). Ett fåtal icke-kontrollerade studier har använts som underlag för 

undersökningen då deras innehåll bedömdes som relevant för att säkra studiens validitet. 

 

 

Urval 

Med hjälp av sökningar i databaser valdes 15 vetenskapliga artiklar ut och ett 

urvalskriterium var att artiklarna skulle ha publicerats mellan år 2008 och 2018. Östlundh 

(2017) menar att vetenskapligt material kan förlora i värde under tid, därav 

tidsbegränsningen för publicerat material. De inklusionskriterier som valdes ut att användas 

speglar syftets bärande delar (Kristensson, 2014). Utvalda inklusionskriterier var primärt 

patientgruppen “barn”, det vill säga personer under 18 års ålder (UNICEF, 2009). Det är en 

central begränsning i sammanhanget då inklusionskriterier specificerar en populations 

karaktär (Polit & Beck, 2017). Denna begränsning gjordes även på grund av arbetets 

format och ramar. Då barn ofta söker vård tillsammans med föräldrar eller andra vuxna 
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utgjorde dessa grupper en sekundär urvalsgrupp, tillsammans med gruppen sjuksköterskor, 

vars arbetssätt studerades i artiklarna. Artiklar söktes utifrån sjukhusets vårdkontext. 

Eftersom antalet funna artiklar relevanta för syftet blev för lågt inkluderades även artiklar 

från andra olika vårdkontexter. För att öka antalet träffar inom området användes inte bara 

språken svenska och engelska utan också danska och norska. Exklusionskriterier var 

personer från 18 års ålder samt artiklar publicerade tidigare än år 2008. 

 

Datainsamling 

De elektroniska databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar till studien 

var CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och 

PubMed (Public Medline). CINAHL Complete innehåller artiklar inom 

omvårdnadsområdet och PubMed innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad och 

odontologi (https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/databaser/). Eftersom studien belyser 

mötet med en specifik patientgrupp inom omvårdnad ansågs dessa databaser vara lämpliga 

att använda. Databas PsycINFO (Psychological Abstracts) användes inte eftersom 

preliminära sökningar i databasen inte gav några betydliga resultat. Därefter diskuterades 

det mellan författarna att databasen PsycINFO mest innehöll material inom 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017) och därför ansågs databasen inte 

relevant för sökning utifrån arbetets syfte. Polit och Beck (2017) menar att en vetenskaplig 

studie ska inkludera tillvägagångssättet vid datainsamlingen samt en beskrivning av 

deltagarna i de olika studier som granskats. För att säkerställa sökstrategierna vände sig 

författarna till Sophiahemmet Högskolas bibliotek för handledning av en bibliotekarie. 

Därefter delade författarna upp sökningarna i de två databaserna. MeSH-termer (Medical 

Subject Headings-termer) är olika ämnesord som används i databasen PubMed vid 

sökningar av artiklar och underlättar sökandet av artiklar inom ett visst ämne 

(https://mesh.kib.ki.se/info/vad-ar-nyttan-med-mesh-termer). Databaser PubMed och 

CINAHL har 70 procent gemensamma ämnesord (Karlsson, 2017). De MeSH-termer som 

använts i sökningarna var needles, immunization, injections, syringes, punctures och 

needlestick injuries då dessa var centrala ord inom ämnet. För att belysa det stickrädda 

barnets känslomässiga utgångspunkt användes också MeSH-termerna fear, anxiety, phobic 

disorders, stress, psychological och pain. Eftersom artiklar med fokus på sjuksköterskans 

synvinkel eftersöktes användes MeSH-termerna nurse-patient relations, nursing staff, 

nurses, nurse samt nurses role. I databasen CINAHL Complete är CINAHL Headings 

motsvarigheten till de ämnesord som återfinns under temat MeSH-termer. De CINAHL 

Headings som användes i sökningarna var needles, immunization, injections, syringes, 

punctures och needlestick injuries, för att ringa in artiklar med fokus på interventioner med 

punktioner. Andra CINAHL Headings som användes var fear, anxiety, phobic disorders, 

stress och psychological, pain, för att omfamna problematiken som uppstår hos barn som 

känner obehag inför nålstick. Även professional-patient relations, nursing staff, hospital, 

nurses, nursing role samt nurse attitudes söktes som CINAHL Headings för att fokus på 

sjuksköterskans perspektiv skulle tydliggöras. Vid sökning i databasen CINAHL användes 

också Major Headings [MH] vid avgränsning vilka hjälpte till med att binda ämnesord till 

artikelns huvudsakliga innehåll. Karolinska Institutets internetsida Svensk Mesh har 

använts för att översätta sökorden till MeSH-termer, CINAHL Headings samt sökord i 

fritext, till engelska (https://mesh.kib.ki.se/). 

 

 

Boolesk sökteknik har använts för att styra hur sökorden ska kombineras i 

databassökningarna. Operatorerna AND, OR och NOT användes, vilka är de vanligast 

https://www.shh.se/sv/bibliotek/soka/databaser/
https://mesh.kib.ki.se/info/vad-ar-nyttan-med-mesh-termer
https://mesh.kib.ki.se/
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förekommande operatorerna för databassökningar. Den operatorn som användes mest var 

OR, för att få ett sökresultat på en eller flera av söktermerna. Under sökningarna 

tillämpades metoden till exempel genom att söka på needles OR immunization OR 

injections. Operatorn AND används för att två eller flera söktermer ska kunna kopplas ihop 

(Östlundh, 2017). Kopplas söktermerna ihop benämns det som en blocksökning och en 

sådan användes genom att söktermerna först delades upp i olika grupper och en grupp i 

taget söktes. Därefter kombinerades alla grupper med operatorn AND och söktes 

tillsammans (Gillsund, 2017). Sedan begränsades sökresultat efter år (2008–2018), 

åldersgrupp (All child, som inkluderade i sig barn i åldersgrupperna infant [späd/småbarn], 

child [skolbarn] och adolescent [tonåren]) och språk (engelska, svenska, samt danska och 

norska språk). Vid sökning i CINAHL begränsades resultaten till “peer review” artiklar. På 

det sättet kunde sökningen specificeras och resultatet förfinas. Operatorn NOT bedömdes 

inte vara nödvändig att använda i sökarbetet. Databassökningarna utfördes under november 

2018. Sökresultatet presenterades i tabell ett. Totalt antal träffar var 175 artiklar. Av dem 

lästes 112 abstrakts och 30 hela artiklar. Av de 30 artiklarna blev 15 inkluderade i den här 

litteraturstudien. De inkluderade artiklarna innehöll både kvantitativ (elva stycken) och 

kvalitativ (tre stycken) design samt en artikel föreställde en mixad metod. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning  

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-11-14 

(needle OR needles OR immunization OR 

injection OR injections OR syringe OR 

syringes OR punctures OR puncture OR 

needlestick) 

 AND 
 (fear OR anxiety OR phobic disorders OR 

stress, psychological OR pain)  

AND 
 (nurse-patient relations OR nursing staff OR 

nurses OR nurse OR nurses role) 

158 99 20 12  

CINAHL 
2018-11-14 

(MH “Needles” OR MH “Immunization+” OR 
MH “Injections+” OR MH “Syringes” OR MH 

“Punctures+” OR MH “Needlestick Injuries”) 

 AND 
 (MH “Fear+” OR MH “Anxiety+” OR MH 

“Phobic Disorders+” OR MH “Stress, 

Psychological+” OR MH “Pain+”) 
 AND 

 (MH “Nurse-Patient Relations+” OR MH 

“Nursing Staff, Hospital” OR MH “Nurses+” OR 
MH “Nursing Role” OR MH “Nurse Attitudes”)

   

17 13 10 3 

TOTALT 
 

175 112 30 15 

 

 

Databearbetning 

Varje artikels titel granskades efter relevans utifrån syftet med litteraturöversikten och de 

artiklar som bedömdes vara betydelsefulla för studien valdes ut. Därefter granskades de 

utvalda artiklarna genom att deras abstracts lästes. Om deras abstract bedömdes ha 
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relevans för studien valdes de artiklarna ut för läsning av båda författarna, varpå beslut 

fattades om texten skulle inkluderas i litteraturstudien eller inte, beroende på deras innehåll 

och syfte. Enbart peer review artiklar inkluderades vidare i arbetet, vilket betyder att 

artikeln granskades av en oberoende expert inom ett område innan artikeln publicerades i 

en vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 2017). Några artiklar blev exkluderade eftersom 

det misstänktes att upphovsmännen till dessa hade ett kommersiellt syfte med dem för att 

marknadsföra sina produkter. Resultaten för de i artiklarna beskrivna metoderna bedömdes 

uppnåbara med mer kostnadseffektiva metoder. Rienecker och Stray Jørgensen (2014) 

anser att ett kritiskt förhållningssätt till all litteratur som ska användas är nödvändigt för att 

arbetet ska kunna hålla en hög kvalitet. De för studien utvalda artiklarna granskades därför 

med hjälp av 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), se bilaga A. Kvaliteten på artiklarna bedömdes som hög (I), medel (II) 

eller låg (III). Den vetenskapliga klassificeringen samt bedömd kvalitet på de utvalda 

artiklarna presenteras i en matris, se bilaga B. Sammanlagt sammanställdes och 

sammanfattades 15 artiklar i matrisen, enligt detta tillvägagångssätt. 

 

 

Dataanalys 

För att sammanställa resultat från valda artiklar användes integrerad analys (Kristensson, 

2014). Integrerad analys innebär att olika studier ställs i relation till varandra vilket tillåter 

att resultatet presenteras på ett tydligt sätt. För att kunna genomföra integrerad analys läste 

båda författarna de valda artiklarna med syfte att urskilja de övergripande likheter och 

skillnader som fanns i de i artiklarna beskrivna resultaten. Därefter analyserades och 

diskuterades resultaten tillsammans av författarna, bland annat med avseende på att 

tydliggöra resultatens kategorier, med utgångspunkt från det valda syftet. Författarna nådde 

enstämmighet över hur artiklarna skulle grupperas och artikelresultaten delades därpå upp i 

de olika kategorierna. Avsikten med denna kategorisering var att läsaren på ett 

lättöverskådligt sätt ska kunna ta del av studiens resultat (Kristensson, 2014). 

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna har strävat efter att ha varit objektiva i läsningen av de vetenskapliga artiklarna 

och artiklarna som valdes var etiskt underbyggda. Resultatet ska inte ha förvanskats eller 

fabricerats utan redovisats öppet för att andra ska kunna kontrollera och upprepa 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

 

Barn kan ses som en sårbar grupp bland annat då de kan ha svårt att göra sin röst hörd och 

eftersom studien gällde barn iakttogs deras intressen. Enligt Helsingforsdeklarationen ska 

medicinsk forskning på sårbara grupper och individer endast utföras om forskningen inte 

går att utföra på en annan grupp eller andra individer. En noggrann bedömning av 

förutsebara risker och obehag för de grupper och individer som deltar måste också föregå 

den forskning som omfattar människor (World Medical Association, 2018). Därför valde 

författarna endast artiklar godkända av en etisk kommitté. Studiens syfte var att beskriva 

metoder som minskar obehag hos barn med stickrädsla och därför ansåg författarna att det 

var ointressant att utföra studien med resultat enbart från studerade vuxna. Kjellström 
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(2017) betonar att forskning på barn ska undvikas så länge det går att forska på vuxna. Om 

barnet medverkar i forskning ska själva forskningen bidra till att förbättra barnets situation. 

Forskningsresultatet i de granskade artiklarna ansågs av deras författare kunna bidra till att 

förbättra och ge barn större möjligheter att genomgå nålrelaterade procedurer med minskat 

obehag, vilket överensstämmer med Kjellströms (2017) förhållningssätt. I frågor angående 

deltagarnas samtycke är det nödvändigt att vårdnadshavare först godkänner barnets 

deltagande om barnet är under 15 år. Om barnet inte vill delta i studien måste hens åsikt 

respekteras. Barn i åldern 15–18 år kan bestämma angående sitt deltagande själva. 

Information om studien ska anpassas efter barnets ålder (Kjellström, 2017). Författarna 

valde vetenskapliga artiklar där alla behandlingar på barn var medicinskt motiverade och 

där barn inte utsatts för onödigt lidande. 

 

RESULTAT 

Resultatet utgörs av 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna som inkluderades i resultatet 

markerades med asterisk i referenslistan samt presenteras i en matris, se bilaga B. 

Resultatet är byggt på både kvalitativa och kvantitativa studier. Utifrån arbetets syfte “att 

beskriva metoder som minskar obehag hos barn med stickrädsla” delades alla artiklar i 

grupper, som besvarar syftet på något sätt. Två kategorier framkom: icke-farmakologiska 

metoder (distrahering, vuxnas samspel med barnet, söta perorala lösningar) och 

farmakologiska metoder (lokalanestetika, medicinsk lustgas). 

 

 

Icke-farmakologiska metoder 

Distrahering 

Flera av studierna redogjorde för hur barnet kan distraheras under nålstick (Ballard et al., 

2017; Beran, Ramirez-Serrano, Vanderkooi & Kuhn, 2013; Crevatin et al., 2016; Hedén, 

von Essen & Ljungman, 2009; Karlsson, Dalheim Englund, Enskär, Nyström och 

Rydström, 2016; Swedberg Yinger, 2016; Tüfekci, Celebioğlu & Küçükoğlu, 2009). 

 

 

En del studier (Ballard et al., 2017; Hedén et al., 2009; Tüfekci et al., 2009) beskrev att 

barn kan distraheras med hjälp av leksaker som passar till ålder. Hedén et al. (2009) 

föreslog att använda såpbubblor och värmekudde under nålstick för att minska barnens 

upplevelse av rädsla och ångest. När barnen koncentrerade sig på att blåsa såpbubblor eller 

placera en värmekudde på en kroppsdel blev de distraherade från nålstick. En annan studie 

från Turkiet undersökte de positiva effekter av distrahering med kalejdoskop. Barnen som 

observerade mönsterkombinationer i kalejdoskop uppvisade minskad smärta (Tüfekci et 

al., 2009). Ballard et al. (2017) beskrev hur ett distraheringskit som är utrustad med olika 

leksaker anpassat efter barnens ålder kan användas med framgång för att minska 

upplevelsen av smärta under nålstick. 

 

 

De högteknologiska åtgärderna presenterades i två studier. Beran et al. (2013) använde en 

humanoid robot för att undersöka möjligheten att distrahera barn vid vaccinering och med 

hjälp av den minska barnets smärta och ångest. Roboten var programmerad att leda en 

dialog med barn och uppmuntra dem att använda olika leksaker. Studien resulterade i att de 

barn som fick interagera med en robot före, under samt efter nålsticket uppvisade märkbart 
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mindre smärta och ångest jämfört med barnen i kontrollgruppen. Crevatin et al. (2016) 

använde en handdator med dataspel för att distrahera barn under venprovtagning och 

jämförde den metoden en metod där en sjuksköterska distraherade barn med bland annat 

sång eller att blåsa såpbubblor för dem. De olika metoderna i jämförelsen visade sig vara 

effektiva för att minska smärta vid nålstick, med ingen signifikant skillnad i resultat 

sinsemellan.  

 

 

Swedberg Yinger (2016) beskrev hur musikterapi kan användas som distrahering under 

vaccination. Att sjunga tillsammans med sjuksköterska och ackompanjera med 

rytminstrument hjälpte barnen i större utsträckning att hantera sina känslor under nålstick 

samt minskade deras nivåer av ångest. I den deltagande gruppen uppgav 83 procent av 

föräldrarna att barnet gagnades av att erhålla musikterapi under vaccinationen. Karlsson et 

al. (2016) betonade att för att metoden med distrahering skulle fungera ska barnet vilja bli 

distraherat samt måste förstå sättet det blir distraherat på. 

 

 

Vuxnas samspel med barnet 

En del studier skildrade metoder som kan hjälpa barnen att uppleva stöd från sina vuxna 

och sjuksköterskor (Blount, Devine, Cheng, Simons & Hayutin, 2008; Forsner, Norström, 

Nordyke, Ivarsson & Lindh, 2014; Hughes, 2011; Karlsson et al., 2016; Plumridge, 

Goodyear-Smith & Ross, 2009; Sikorova & Hrazdilova, 2011). 

 

 

Att förbereda barnet innan behandling som inkluderar nålstick var viktigt (Hughes, 2011; 

Karlsson et al., 2016; Sikorova & Hrazdilova, 2011). Att ge information som är anpassat 

efter ålder i lekform (Sikorova & Hrazdilova, 2011) eller fråga barnet vad hen redan vet 

(Hughes, 2011) kan bli det första steget till att avdramatisera nålstick för barnet. Att ge 

information med språk som barnet kan förstå och på barnets egna villkor kan upplevas som 

stödjande (Hughes, 2011; Karlsson et al. 2016). Att använda humor under förberedelse till 

nålstick kan uppskattas av barnen (Hughes, 2011). Däremot bör humor som barn kan 

missförstå och uppleva som hotande undvikas (Karlsson et al. 2016). Att bli bekant med 

rummet och utrustningen känns som stödjande för barnet (Hughes, 2011; Sikorova & 

Hrazdilova, 2011).  

 

 

Att ha kontinuerlig kontakt med barnet genom att leda ett samtal om det ämne som barn är 

intresserad kan hjälpa barnet med coping under nålstick (Sikorova & Hrazdilova, 2011). 

Däremot visade en studie (Forsner et al., 2014) om relaxing och guided imagery (R-GI) 

eller vägledd dagdröm flertydiga resultat. Barn uppmanades att tänka på någon under 

nålstick. Sjuksköterskan vägledde barnet i muskelavslappning och ställde frågor för att 

utveckla barns dagdröm samtidigt som nålstick genomfördes. En del barn upplevde en 

känsla av trygghet, lugn och engagemang av att fantisera. Andra barn beskrev sina 

erfarenheter som att de inte kunde koncentrera sig, kände sig distraherade och obekväma 

med att dela sina fantasier i en okänd miljö (Forsner et al., 2014). 

 

 

Kommunikation mellan vuxna, barn och sjuksköterskan påverkar barnets coping till 

nålstick. Samspel mellan alla tre parter är viktigt (Blount et al., 2008; Plumridge et al., 

2009). Att småprata både med barn och föräldrar och att berätta hur proceduren går till 
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även om barnet befinner i preverbal ålder är stödjande inte bara för barn utan också för 

föräldrar (Blount et al., 2008; Plumridge et al., 2009). Att vara i centrum för 

uppmärksamheten samt att känna delaktighet bidrar till barnets stöd. Tillit till vuxna är en 

av huvudfaktorerna för barnets välmående under nålstick (Karlsson, 2016). 

 

 

Att skapa en komfortabel miljö under nålstick är en lugnande faktor. Föräldrar kan 

underlätta barnets obehag i samband med nålstick genom att vagga barnet eller stryka över 

ryggen på barnet. Barnet kan hjälpa sig själv genom att suga på en napp eller nappflaska 

och leka (Blount et al., 2008). Att få ha fysisk kontakt/bli ompysslad, hålla föräldrar i hand, 

hålla ett gosedjur, få massage och liknande förmedlar känslan av bekvämlighet. 

Sjuksköterskan kan till exempel se till att stasbandet inte sitter för hårt eller att barnet 

ligger bekvämt (Karlsson et al., 2016). Att ge beröm eller en liten present är en annan 

strategi som stödjer barnet (Karlsson et al., 2016; Plumridge et al., 2009; Sikorova & 

Hrazdilova, 2011). 

 

 

Söta perorala lösningar 

Despriee och Langeland (2016) beskriver att två milliliter av 30-procentig sukroslösning 

givet oralt en eller två minuter innan nålpunktion har en lugnande och smärtstillande effekt 

på 15 månader gamla barn. I studien inkluderades 114 barn som delades i två grupper. 

Försöksgruppen fick 30-procentig sockerlösning i samband med vaccination och 

kontrollgruppen fick inte sockerlösning. Barnen från första gruppen grät i genomsnitt 

under 18 sekunder vid vaccinationen och barnen från andra gruppen grät i genomsnitt 

under 33 sekunder, vilket är 15 sekunder mer. Varaktigheten av gråt bevisar effektiviteten 

av 30-procentig sockerlösning som smärtlindring vid vaccination. 

 

 

Farmakologiska metoder 

Baxter et al. (2013) beskrev effekter av applicering av lokalanestetika EMLA under triage 

på barnakuten. Denna metod gav inte bara smärtlindring utan ökade också möjligheten att 

träffa ett blodkärl vid blodprovstagning. EMLA kräm innehåller två komponenter, 

lidokaine och prilokaine, vilka drar ihop blodkärl från början men verkar kärlutvidgande 

efter 90 minuter. Fyra av fem föräldrar rapporterade tillfredsställande smärtlindring hos 

sina barn av metoden. Furuya et al. (2009) hävdar att inhalering av medicinsk lustgas 

(dikväveoxid, N2O) i koncentrationen 70 procent under tre minuter är ett effektivt medel 

mot smärta i samband med nålstick. En grupp barn som fick medicinsk lustgas i 

koncentrationen 50 procent under tre minuter uppgav två poäng i smärtskattning med hjälp 

av Faces Pain Scale-Revised. Gruppen som erhöll koncentrationen 70 procent uppgav noll 

poäng i smärtskattning med hjälp av samma skala. Metoden har dessutom en låg frekvens 

av biverkningar. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie påvisar två kategorier av metoder som kan minska obehag hos 

barn med stickrädsla, icke-farmakologiska samt farmakologiska metoder. Huvudfyndet i 
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studien är att de icke-farmakologiska metoderna utgör den största kategorin av funna 

metoder och sjuksköterskan har en stor frihet i att använda dessa på det sätt det bedöms 

vara lämpligt i sitt arbete. Ingen ordination från läkare är nödvändig utan sjuksköterskan i 

sin yrkesroll besitter de nödvändiga kunskaper och befogenheter för att kunna avgöra när 

vilken metod är lämplig att använda. 

 

 

Spädbarnet kan inte tillgodogöra sig information som rör vaccinering eller nyttan med 

densamma och därför är det viktigt att sjuksköterskan gör sitt yttersta för att den 

nålrelaterade proceduren blir så lite oangenäm som möjligt. Enligt en dansk studie kan 

underbehandlad procedurrelaterad smärta hos barn leda till kroniska smärttillstånd hos barn 

samt traumatisera dem och detta inkluderar även prematurt födda barn (Hoang, 2009). 

Hoang (2009) anser även att lokal anestesi är den metod som förebygger smärta bäst, men 

sjuksköterskans beteende under proceduren är också viktigt, liksom samverkan med 

föräldrarna. Samspelet med omgivningen knyter an till Eriksons (2004) teori om 

spädbarnsåldern som karakteriseras av interaktion med omvärlden.  

 

 

Det är viktigt att även småbarn tas på allvar och tillåts vara delaktiga i kommunikationen 

rörande proceduren samt att de får information anpassad efter deras ålder och erhåller det 

stöd de behöver. Detta är centralt i barnets utveckling mot en autonom viljestyrka och 

förmåga till självbestämmande (Erikson, 2004). Inflytande av och samspel med vuxna har 

visat sig ha en positiv effekt vid nålrelaterade procedurer. Hoang (2009) menar att 

sjuksköterskan bör se till att den verbala och icke-verbala kommunikationen med barnet är 

lugn och tydlig. Hoang (2009) stöder också teorin om att momentet med nålstick ska 

utföras på barnets egna premisser för att bevara dess autonomi och integritet (Kettwich et 

al., 2007). 

 

 

För barn i lekåldern finns en rik variation på olika metoder att använda för att minska 

barnets stickrädsla eller minimera deras smärtupplevelse. Bland studierna med 

farmakologiska metoder ses EMLA-kräm vara effektivt för venprovtagning i 

åldersgruppen, av både smärtlindrande skäl som ett verktyg som underlättar proceduren 

och eventuellt gör den snabbare. Medicinsk lustgas i koncentrationen 70 procent visade sig 

vara effektivt som smärtlindring när försök gjordes med barn från sex års ålder, däremot 

saknades resultat avseende åldrarna under sex år. En amerikansk rapport beskriver dock 

hur en onkologisk barnklinik framgångsrikt använder medicinsk lustgas som smärtlindring 

vid lumbalpunktioner, ända ned till två års ålder (Livingston, Lawell & McAllister, 2017). 

Detta tyder på att metoden kan vara användbar som smärtlindring vid olika nålrelaterade 

procedurer även för barn från två års ålder.  

 

 

Metoden med distrahering med hjälp av såpbubblor och värmekudde har visat sig ge gott 

resultat då barnen i studien uppvisat reducerad smärta, ångest och rädsla som gensvar till 

distraktionen. Även studien med ett distraheringskit med olika leksaker var en 

tillfredsställande metod. Båda dessa metoder löper väl samman med Eriksons (2004) teori 

om barnet i lekåldern som en individ som har som grunduppgift att utveckla sin förmåga 

till att ta initiativ. Metoderna förutsätter att barnet deltar och visar eget initiativ till och 

intresse för de erbjudna leksakerna.  
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I försöken med de högteknologiska metoderna visade sig studien med en humanoid robot 

att roboten hade en god effekt på barnens smärta och ångest och både flickor och pojkar 

visade sig ha lika stor nytta av metoden. De barn som valdes ut att bli distraherade med 

hjälp av att spela dataspel på en handdator var hjälpta av metoden i lika hög grad som den 

jämförande gruppen. Barnen i den jämförande gruppen blev distraherade av en för 

ändamålet speciellt utbildad sjuksköterska som bland annat sjöng eller läste en bok för 

barnen. Eftersom ingen signifikant skillnad mellan de olika metoderna kunde uppvisas är 

det godtyckligt vilken metod som bör tillämpas. Fördelen med metoden där en 

sjuksköterska distraherar barnen på olika sätt är att ingen dyr utrustning behöver 

tillhandahållas, utan hjälpmedlen som används är enkla och håller kostnaderna nere. Även i 

studien om musikterapi som stöd för barnet i att hantera sina känslor under vaccinering 

kommer fokus på barnets egen initiativförmåga fram. Denna förmåga utvecklas kraftigt 

under lekåldern enligt Erikson (2004). Då barnet uppmuntrades till att sjunga och spela 

med under proceduren uppstod en god effekt på barnets sätt att hantera sin ångest inför den 

nålrelaterade interventionen. Flertalet psykologiska och pedagogiska förhållningssätt 

presenterades i artiklarna och återkommande var betydelsen av det stöd barnet fick från 

föräldrar och sjuksköterskor i samband med nålrelaterade procedurer.   

 

 

Barn i skolåldern kan ha nytta av många olika metoder för att minska stickrädsla. Eftersom 

stickrädsla kan vara utmärkande för åldersgruppen bör sjuksköterskan ta vara på barnets 

kompetens att ta emot information om proceduren och dess tillvägagångssätt. Delges 

barnet denna information samtidigt som denne erbjuds lämplig metod för distraktion, 

farmakologisk såväl som icke-farmakologisk, kan barnet känna sig delaktig och bekräftad, 

vilket befäster dess kompetens (Erikson, 2004). Eftersom barn i tonåren drar fördel av att 

kunna hantera sin stickrädsla på egen hand är det även för dem viktigt att få god 

information samt stöd av sjuksköterskan, tillsammans med utrymme att fatta egna beslut 

rörande förfarandet vid nålrelaterade procedurer. Kan upplevelsen bli en positiv erfarenhet 

kan barnets identitet stärkas (Erikson, 2004). Detta kan leda till mindre stickrädsla då även 

självkänslan och självförtroendet kan öka i takt med en starkare självbild. 

 

 

Utifrån sammanställt resultat kan syftet för litteraturöversikten ses som uppfyllt. Alla 

metoder som nämns kan vara effektiva om barnens integritet och autonomi respekteras. 

Studien från Karlsson et al. (2016) visar hur det är viktigt för barnet att vara tagen på allvar 

och vara delaktig för att uppleva sjuksköterskans agerande som stöd. Därför bör 

sjuksköterskan arbeta utifrån den barncentrerade modellen för omvårdnad för att lyckas 

med prevention av smärta vid nålstick och som följd stickrädsla. Att minska förekomsten 

av stickrädda personer i samhället torde leda till en bättre samhällsekonomi med hjälp av 

flera faktorer. Barn som är avslappnade och inte stickrädda kan ha lättare för att samarbeta 

med vårdpersonal, vilket ger kortare vårdtider. Avslappnade barn kan underlätta sökandet 

efter lämpliga vener att sticka i vid provtagning, vilket också bidrar till tidseffektiviteten. 

Med dessa variabler kan en lugn och rofylld arbetsmiljö skapas för sjuksköterskan. 

Proceduren ges även goda förutsättningar att fortlöpa utan hinder såsom upprepade 

stickförsök, vilket ger minskad materialanvändning som i sin tur bidrar till en hållbar 

utveckling. Att minska barnets lidande i samband med nålstick är sjuksköterskans 

huvuduppgift utifrån det etiska perspektivet. Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) betonar hur viktigt det är att lindra lidande och främja hälsan 

hos patienter. Om barnet tillåts bibehålla sitt lugn och inte skrämmas av nålrelaterade 



 15  

 
  

procedurer kan detta leda till att personen inte undviker att söka vård i framtiden på grund 

av stickrädsla. Ett samhälle bestående av människor som tar hand om sin hälsa och 

utnyttjar den vård som erbjuds bidrar till en god folkhälsa, vilket i slutändan är gynnsamt 

för samhällets ekonomi. 

 

 

Metoddiskussion 

De texter som analyserats i litteraturstudien speglar problemområdet som studerats. En 

begränsning är att de förhållningssätt och metoder som finns att tillgå i möten med 

stickrädda barn är många och på grund av utrymmesskäl och tidsramar kunde inte fler än 

ovanstående undersökas. Att bemöta stickrädda barn är en återkommande del av arbetet för 

många sjuksköterskor över hela världen, vilket synliggjordes i resultatlistorna för 

artikelsökningarna då artiklarnas ursprungsländer var spridda över hela världen (Sverige, 

USA, Japan, Italien, Tjeckien, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Turkiet). Detta kan bidra 

till att vårdpersonal globalt får ta del av nya metoder som är vedertagna i andra delar av 

världen. Eftersom artikelsökningarna begränsades till att endast innefatta artiklar med 

svensk, engelsk, dansk eller norsk text kan betydelsefull data ha försakats. Vidare 

begränsades sökningarna till att ge resultat som var högst tio år gamla (2008–2018). Detta 

kan ha påverkat studieresultatet i negativ riktning då värdefulla forskningsresultat kan ha 

förbisetts. Dock återfinns ofta äldre studier i de nyare studiernas innehåll och på så sätt tas 

den äldre forskningen tillvara.  

 

 

Trovärdighet av en studie värderas utifrån hur rimlig kunskapen är och hur resultatet äger 

giltighet, dvs stabilitet över tid (Mårtensson & Fridlund, 2017). Denna litteraturstudie är 

genomförd på en bas av 15 vetenskapliga artiklar, som är peer reviewed och anses av båda 

uppsatsförfattarna ha hög eller medel vetenskaplig kvalité, vilket ökar kvaliteten på 

studien. Artiklarna utgjordes av nio randomiserade kontrollerade studier, tre kvalitativa 

studier samt två icke-kontrollerade studier. Dessutom användes en studie som var både 

randomiserad kontrollerad och kvalitativ. Artikelsökningen var begränsad inom tidsramen 

år 2008–2018, vilket ökar giltigheten på resultatet. Men eftersom sökningarna gjordes 

endast i databaserna PubMed och CINAHL och databasen PsychINFO uteslöts kan 

konstateras att denna litteraturstudie innehåller en viss svaghet i att viktiga studier i ämnet 

kan ha förbisetts och rimligheten för litteraturstudien kan ifrågasättas.  

 

 

Ett kriterium för att utvärdera trovärdighet i kvalitativa studier är tillförlitlighet, med 

hänvisning till stabiliteten i data över tid och över villkor (Polit & Beck, 2017). Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) innebär detta att en sökning kan upprepas med samma 

resultat, det vill säga vara reproducerbar, samt som det är fritt från slumpmässiga fel. 

Denna litteraturstudie baserar sig på vetenskapliga artiklar som hittades i resultat av 

sökning i databaser PubMed och CINAHL med hjälp av sökord och begränsningar som är 

beskrivna i metoddelen. Författarna till denna litteraturstudie upprepade sökning och fann 

samma resultat. Därför anses det att denna studien äger reproducerbarhet och kan göras om 

av en annan forskare. 

 

 

Att resultatet kan tillämpas i en annan kontext, situation eller grupp påvisar överförbarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Nålrelaterade procedurer förekommer inom många olika 
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vårdkontexter som exempelvis sjukhus, vårdcentraler och prehospital sjukvård. 

Presenterade metoder kan bidra till att minska obehag hos barn med stickrädsla i flera av 

dessa sammanhang. Trots att denna studie gäller barn kan vissa metoder (som distrahering 

i form av musikterapi, kommunikation, farmakologiska metoder med en viss dosjustering) 

tillämpas på vuxna personer. Förutom inom sjukvård kan några av dessa metoder användas 

inom tandvården, så denna litteraturstudie äger i viss grad överförbarhet. 

 

 

Generaliserbarhet innebär i vilken grad ett rön som upptäcks av en studie kan appliceras på 

bredare grupper än bara de som var deltagare i studien (Polit & Beck, 2017). Eftersom 

deltagarna i studierna som ingår i denna litteraturstudie är barn kan resultatet appliceras på 

barn över hela världen. Men det ska inte glömmas att varje barn är unikt och behöver 

omvårdnad utifrån sitt eget perspektiv. Dessutom kan begränsningar finnas i bland annat 

tekniska metoder beroende på i vilken del av världen vården utförs. Till exempel har en 

sjuksköterska i ett land med brist på ekonomiska resurser kanske inte tillgång till EMLA på 

samma sätt som en sjuksköterska i Sverige. Men då kan metoder som inbegriper samspel 

mellan barnet och förälder och/eller sjuksköterska vara aktuella då dessa metoder inte 

kräver ekonomiska resurser som farmakologiska metoder gör. 

 

 

Eftersom studier som omfattar barn betyder skärpta etiska regler valdes artiklar som blivit 

godkända av en etisk kommitté. Enligt Kjellström (2017) behöver studier med barn bidra 

till barnens nytta. Att identifiera metoder som kan minska smärta, psykologiskt obehag i 

samband med nålstick bidrar utan tvekan till barnets nytta inom vården och barnets hälsa. 

 

 

Slutsats  

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att det finns många olika effektiva sätt att 

bemöta stickrädda barn, oavsett om de är spädbarn, tonåringar eller befinner i en ålder 

någonstans däremellan. Av de metoder som diskuterats utgör icke-farmakologiska metoder 

ett stort område. Sjuksköterskan kan på eget initiativ välja att använda sig av dessa vid 

olika tillfällen där det är nödvändigt, utan att behöva vara beroende av en ordination av 

läkare. Även vissa farmakologiska metoder har visat sig ha god effekt i arbetet med att 

minska obehag hos barn vid nålstick. Om sjuksköterskan är medveten om att stickrädsla 

förekommer hos barnet finns det förutsättningar för att tillämpa metoder för att stävja 

rädslan och obehaget hos barnet i samband med nålrelaterade procedurer. Att lindra 

lidande och främja patienters hälsa är av Svensk sjuksköterskeförening beskrivet som 

centralt för sjuksköterskans arbete (2016). Minskad stickrädsla i samhället innebär fördelar 

på många plan, till exempel kortare vårdtider på grund av avslappnade barn, bättre 

arbetsmiljö för vårdpersonalen och mindre materialåtgång, vilket är en viktig aspekt ur 

miljösynpunkt. Detta är olika faktorer som kan bidra till god folkhälsa och god 

samhällsekonomi. Då det saknas nationella riktlinjer för hur sjuksköterskan ska använda 

dessa metoder i sitt arbete bör sådana utvecklas på nationell nivå för att den goda vård som 

bedrivs i Sverige ska främjas på ett jämlikt sätt. 

 

 

Fortsatta studier 

Användning av medicinsk lustgas är en metod som skulle kunna utforskas mer för 

användning vid stickrädsla hos både barn och vuxna vid svenska vårdinrättningar. Metoden 
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är effektiv och nästan utan biverkningar samt kan användas ned till två års ålder. 

Läkemedlet används redan inom svensk förlossningsvård och är väl känt ur medicinskt och 

omvårdnadsperspektiv. Det kunde även vara intressant att undersöka hur sjuksköterskan 

kan minska stickrädsla generellt hos vuxna patienter samt vilka alternativ till nålstick som 

finns inom modern medicinsk teknik och hur kostnadseffektiva de är. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av denna litteraturstudie förväntas ha en klinisk relevans för nyexaminerade 

sjuksköterskor såväl som erfarna sjuksköterskor då området som undersöks utgör en stor 

del av daglig vård inom hälso- och sjukvården. Nyexaminerade sjuksköterskor utan stor 

erfarenhet av stickrädda barn kan få idéer om hur de bäst bemöter dessa barn och deras 

känslor av obehag inför nålstick. Mer erfarna sjuksköterskor kan få en chans att expandera 

sin kunskapsbank och våga prova olika för dem outforskade metoder för att göra 

nålrelaterade procedurer mer hanterbara för stickrädda barn. Eftersom presenterade 

metoder går att tillämpa i många olika vårdkontexter, till exempel vårdcentraler, sjukhus, 

prehospital vård och skolhälsovård, kan de komma många barn till nytta. Dessutom kan 

denna studie bidra till förbättring av barnets situation inom vården vilket stämmer överens 

med etiska överväganden i denna studie. Det saknas nationella riktlinjer för hur barn 

generellt bör bemötas vid nålrelaterade procedurer.  Det kan därför finnas ett värde i att de 

befintliga lokala riktlinjerna utarbetade för vissa kliniker och vårdinstanser samt 

Läkemedelsverkets kunskapsdokument “Behandling av barn i samband med smärtsamma 

procedurer i hälso- och sjukvård” (2014) utvärderas och sammanställs. Därefter skulle väl 

beprövade metoder med gott utfall kunna implementeras på alla vårdavdelningar, 

mottagningar och andra vårdinrättningar i landet där barn vårdas för att förbättra 

möjligheterna för att minska obehag hos barn med stickrädsla.  
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

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



II 

 
  

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ballard, A., Le May, 

S., Khadra, C., 

Lachance Fiola, J., 

Charette, S., Charest, 

M.-C., Gagnon, H., 

Bailey, B., 

Villeneuve, E., 

Tsimicalis, A. 

2017 

Kanada 

 

Distraction kits for 

pain management of 

children undergoing 

painful procedures in 

the Emergency 

Department: A pilot 

study 

För att bedöma 

genomförbarheten, 

användbarheten och 

acceptansen av att 

använda 

distraktionkit, 

anpassade till ålder, 

för smärthantering hos 

unga barn som 

besöker 

akutavdelningen och 

kräver ett nålrelaterat 

förfarande 

Design: kvantitativ 

design.  

Urval: 

barn i späd- och 

småbarnsåldern från 3 

månader till 2 år, barn 

i lekåldern från 3 till 5 

år. 

Datainsamling: 

frågeformulär för 

föräldrar och 

sjuksköterskor  

Analys 

statistisk analys 

 

52 

(2) 

 

Distraktionskit bedömdes vara 

användbara och acceptabla av föräldrar 

och akutsköterskor. De är ett intressant 

icke-farmakologiska alternativ för 

sjuksköterskor för att distrahera barn, 

vilket ger barnen en känsla av kontroll 

över deras smärta och förbättrar sin 

sjukhusupplevelse. 

PI 

Baxter, A.L., Ewing, 

P.H., Young, G.B., 

Ware, A., Evans, N., 

Manworren, R.C. 

2013 

 

EMLA application 

exceeding two hours 

improves pediatric 

emergency 

department 

venipuncture success. 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma huruvida 

att placera Eutectic 

Mixture of Local 

Anesthetics (EMLA) 

vid akutavdelningens 

(ED) triage förbättrar 

venpunktur- framgång 

Design: kvantitativ 

design 

Urval:barn på akuten 

0-18 år 

Datainsamling: 

smärtskattning och 

beräkning av 

venpunkturer 

Analys: statistisk 

analys 

267 

(12) 

 

Venpunktur genom en EMLA-plats 

reducerade smärta och förbättrade 

framgång. Effekten förbättras med ökad 

tillämpningstid. Hinder för triage-

EMLA-placering bör utvärderas. 

Ansökan längre än 2 timmar bör 

studeras ytterligare som ett sätt att 

förbättra framgången. 

RCT 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beran, T.N., Ramirez-

Serrano, A., 

Vanderkooi, O.G., 

Kuhn, S. 

2013 

Kanada 

 

Reducing children's 

pain and distress 

towards flu 

vaccinations: a novel 

and effective 

application of 

humanoid robotics 

Att undersöka hur en 

humanoid robot kan 

distrahera barn under 

vaccinationen 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: barn 7–8 år. 

Datainsamling: barn, 

föräldrar, 

sjuksköterskor och 

forskare gjorde 

skattning av smärta 

under vaccination 

Analys: statistisk 

analys 

57 

(-) 

 

Interaktion med en robot under 

influensavaccination resulterade i 

signifikant mindre smärta och ångest 

RCT I 

Blount, R.L., Devine, 

K., Cheng, P., 

Simons, L.E., 

Hayutin, L. 

2008 

USA 

 

The impact of adult 

behaviors and 

vocalisations on 

infant distress during 

immunization 

Att undersöka 

inflytandet av vuxna 

och barns beteenden 

på spädbarns stress 

under injektioner 

Design: kvalitativ 

design 

Urval: spädbarn från 

2 till 20 månader 

Datainsamling: 

filmning av barn och 

föräldrar under 

vaccination 

Analys:  Child–Adult 

Medical Procedure 

Interaction Scale-

Infant Version 

(CAMPIS-IV) 

49 

(-) 

 

Starkt stöd hittades för fördelaktiga 

effekter av spädbarn som leker med ett 

föremål och suger på en napp, och för 

mage-till-mage kontakt med föräldrar 

och småprat med spädbarn. Några 

fördelar hittades för att vagga eller 

stryka barnet på ryggen. Ursäktar, 

empati och lugnande av barnet fick inget 

stöd, med någon indikation på skadliga 

effekter 

PI 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Crevatin, F., Cozzi, 

G., Braido, E., 

Bertossa, G., 

Rizzitelli, P., 

 Lionetti, D.,  

Matassi, D., Calusa, 

D., Ronfani, L., 

Barbi, E. 

 2016  

Italien 

 

Hand-held computers 

can help to distract 

children undergoing 

painful venipuncture 

procedures. 

Att bedöma 

effektiviteten av att 

spela ett datorspel 

under venpunktur 

jämfört med 

lågteknologisk 

distraktion av en 

sjuksköterska. 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: barn 4–13 år 

Datainsamling: Faces 

Pain Scale för barn 4–

7 år, Numerisk 

skattningsskala för 

barn 8–13 år 

Analys: statistisk 

metod 

200 

(-) 

 

Distraktion med handdator verkar vara 

en effektiv strategi för att minska 

smärtan 

RCTI 

Despriee, Å.W., 

Langeland, E. 

2016  

 

Norge 

 

The effect of sucrose 

as pain relief/comfort 

during immunisation 

of 15-month-old 

children in health care 

centres: a randomised 

controlled trial 

Att undersöka 

effekten av 30% 

sackaros jämfört med 

placebo (vatten) som 

smärtlindring och 

komfort vid 

immunisering av 15 

månader gamla barn 

på vårdcentraler. 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: spädbarn 15 

månader 

Datainsamling: 

Duration of crying 

(DOC) 

Analys: statistisk 

analys 

114 

(-) 

 

30% suckroslösning oralt har en 

lugnande och smärtstillande effekt på 15 

månader gamla barn under 

immunisering. 

RCT 

I 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Forsner, M., 

Norström, F., 

Nordyke, K., 

Ivarsson, A., Lindh, 

V. 

2014 

Sverige 

 

Relaxation and guided 

imagery used with 12-

year-olds during 

venipuncture in a 

school-based 

screening study. 

Denna studie syftade 

till att utforska 12-

åringar erfarenheter 

med  relaxation and 

guided imagery  (R-

GI) i en skolmiljö och 

undersöka om 

metoden påverkat 

smärta och affekter 

som är relaterade till 

venpunktur. 

Design: mixed metod 

Urval: barn 12 år 

Datainsamling: 

frågeformulär med 

FAS och VAS som 

grund, samt barns 

berättelse. 

Analys: 

statistisk analys och 

kvalitativ analys 

 

109 

(-) 

 

R-GI upplevs positiv av vissa barn men 

det finns inget statistiskt stöd 

K II 

RCT 

II 

 

Furuya, A., Ito, M., 

Fukao, T., Suwa, M., 

Nishi, M., Horimoto, 

Y., Sato, H., 

Okuyama, K., 

Ishiyama, T., 

Matsukawa, T. 

2009 

Japan 

 

The effective time 

and concentration of 

nitrous oxide to 

reduce venipuncture 

pain in children 

Att undersöka tiden 

för administration och 

koncentration av 

inhalerad lustgas med 

avsikt att reducera 

smärta associerad till 

intravenös kanylering 

hos barn 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: barn 6–15 år  

Datainsamling: FAS  

Analys: statistisk 

analys 

73 

(-) 

 

Studien visar att lustgas med en 

koncentration på 70% som administreras 

under 3 minuter var effektiv för att 

reducera smärta hos barn under 

venpunktion 

RCT I 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hedén,  L., von 

Essen, L., Ljungman, 

G. 

2009 

Sverige 

 

Randomized 

interventions for 

needle procedures in 

children with cancer 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om barn 

upplever mindre 

rädsla, nöd och smärta 

i samband med en 

rutinmässig 

nålsättning i en 

intravenös hamn när 

de utsätts för ett 

ingripande: blåser 

såpbubblor eller har 

en uppvärmd kudde 

vs standardvård 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: barn från 2–8 

år, cancersjuka 

Datainsamling: 

föräldrar skattar 

barnets rädsla, smärta 

och distress med hjälp 

av VAS 

Analys: statistisk 

analys 

28 

(-) 

 

Att blåsa såpbubblor eller ha en 

uppvärmd kudde är effektivare än 

standardvård för att minska barns rädsla 

och nöd i nålprocedurer 

RCT I 

Hughes, T. 

2012  

Storbritannien  

 

Providing information 

to children before and 

during venepuncture. 

Att utforska naturen, 

processen och 

konsekvenserna av att 

ge information till 

barn i åldern tre till 

elva år före och under 

venpunkturen. 

Design: kvalitativ 

design 

Urval: barn 3–11 år 

Datainsamling: 

observationer 

Analys: deduktiv 

metod 

11 

(-) 

 

Ångest i samband med venpunktur kan 

minskas om barnet får information 

relevant till ålder och förståelse 

KI 
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datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Karlsson, K., Dalheim 

Englund, A.-C., 

Enskar, 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 mening 

med fenomenstöd. 

Erfarenhet från 

fenomenet är upplevt 

utifrån 

barnperspektiv. 

Design: kvalitativ 

design 

Urval: barn 3–7 år 

Datainsamling: 

observationer och 

intervju 

Analys: 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt 

 

21 

(-) 

 

Barn upplevde stöd när de fick 

uppmärksamhet av vuxna, fick hjälp 

med distrahering och involverad i 

behandling 

K I 

Plumridge, E., 

Goodyear-Smith, F., 

Ross, J. 

2009  

Nya Zeeland 

 

Nurse and parent 

partnership during 

children's 

vaccinations: a 

conversation analysis. 

Att undersöka 

partnerskap och 

kommunikation 

mellan sjuksköterskor 

och föräldrar under 

vaccinering av barnet. 

Design: en fristående 

studie som gjordes 

inom ett stort 

epidemiologiskt 

projekt 

Urval: sjuksköterskor 

samt föräldrar till 

småbarn och barn 

lekåldern. 

Datainsamling: samtal 

under vaccination 

spelas in. 

Analys: standard 

samtalsanalys 

transkribering enligt 

Jefferson (2004) 

sjuksköterskor  

8 

(-) 

 föräldrar 

10 

(-) 

 

Studien visar att kommunikation som 

inkluderar småprat är ett verktyg som 

hjälper alla parter att anpassa sig under 

själva vaccinationen. 

K I 
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datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sikorova, L., 

Hrazdilova, P. 

2011 

Tjeckien 

 

The effect of 

psychological 

intervention on 

perceived pain in 

children undergoing 

venepuncture. 

Att undersöka effekten 

av psykologiska 

interventioner på 

smärtan hos barn som 

genomgår 

venpunktion.  Samt 

hur barnet påverkas av 

smärtan av ålder, kön, 

närvaro av förälder osv 

Design: Kvantitativ 

design 

Urval: barn 5–10 år.  

Datainsamling: 

frågeformulär för 

barn.   

Analys: statistisk 

analys 

60 

(-) 

 

Psykologiska interventioner som 

sjuksköterska använder minskar 

upplevelse av smärta hos barn. 

RCT 

I 

 

Swedberg Yinger, O. 

 2016  

USA 

 

Music therapy as 

procedural support for 

young children 

undergoing 

immunizations: A 

randomized 

controlled study 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekter av 

levande, kognitiv 

beteendemässig 

musikterapi under 

immuniseringar på (a) 

barn, deras föräldrar 

och sjuksköterskor och 

(b) föräldrars 

uppfattningar 

Design: kvantitativ 

design 

Urval:barn mellan 4 

och 6 år 

Datainsamling: 

filmning under 

vaccination samt 

frågeformulär för 

föräldrar och 

sjuksköterskor 

Analys:video 

transkriberas  med 

hjälp av  Child-Adult 

Medical Procedure 

Interaction Scale-

Revised (CAMPIS-R) 

barn 

58 

(-) 

föräldrar 

62 

(-) 

sjuksköterskor 

19 

(-) 

 

Studien visar att det finns betydlig 

skillnad i barns stressnivå och coping-

strategier mellan barn från 

musikterapigrupp och kontrollgrupp. 

Föräldrar från musikterapigruppen 

kunde bättre hjälpa sina barn att 

behärska stress. Däremot ingen betydlig 

skillnad i barnets upplevelse av smärta 

eller sjuksköterskas beteende 

RCT I 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tüfekci, F.G., 

Celebioğlu, A., 

Küçükoğlu, S. 

2009  

Turkiet 

 

Turkish children 

loved distraction: 

using kaleidoscope to 

reduce perceived pain 

during venepuncture. 

Att bedöma effekten 

av distraktion (titta 

genom kalejdoskop) 

för att minska 

upplevd smärta, under 

venpunktur hos friska 

barn i skolåldern. 

Design: kvantitativ 

design 

Urval: skolåldern barn 

mellan 7–11 år 

Datainsamling: VAS 

och Faces Pain Scale 

Analys: 

procent och 

medelvärde 

 

206 

(-) 

 

Det upptäcktes att distraktionen med 

kalejdoskop effektivt reducerar smärtan i 

samband med venpunktur hos friska 

skolbarn och att vissa egenskaper hos 

barnen påverkade uppfattningen av 

smärta. 

RCT I 
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