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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Barn kan uppleva rädsla inför kontakt med sjukvård och oroa sig inför moment som kan 

upplevas skrämmande och smärtsamma. Det är viktigt att barn får bemötande efter sin 

ålder och mognadsgrad för att inte de ska utsättas för svåra upplevelser och riskera att 

hamna i ett vårdlidande, då familjen kanske drar sig för att uppsöka sjukvård i tid vid 

framtida behov. Den grundutbildade sjuksköterskan kan sakna kunskap kring 

omvårdnadshandlingar med barn i samband med injektion och venprovtagning.  

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa barns och föräldrars upplevelser och erfarenheter av åtgärder och 

metoder som kan lindra lidandet för barn i samband med injektion och venprovtagning. 

 

Metod  

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt över vetenskapliga artiklar. 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL vilket resulterades i 15 

artiklar som sammanställdes i en matris. Artiklarna analyserades i flera steg med integrerad 

analys enligt Kristenssons (2017). 

 

Resultat 

 

Tre övergripande kategorier för att lindra barns lidande identifierades från resultatet: 

information och delaktighet för att skapa trygghet, visuella hjälpmedel för att avleda och 

skapa trygghet, och farmakologisk smärtlindring och nervblockad. Vilket handlade om 

bemötande av barn och föräldrar vid injektion och venpunktion. Behoven av information, 

delaktighet och barnens olika behov av distraktion. Det framkom som viktigt att använda 

sig av farmakologisk smärtlindring kombinerat med någon annan åtgärd eller metod för att 

minimera rädsla och smärtupplevelsen för barn vid injektion och venpunktion.  

 

Slutsats 

 

När stickmoment planeras bör det göras med flera olika åtgärder och metoder för att 

undvika att barn ska hamna i ett vårdlidande. Barnen och föräldrar behöver få deltaga i 

omvårdnadsarbetet och barnen behöver farmakologisk smärtlindring inför olika 

stickmoment. Distraktionmetoder är lämpligt att använda sig av då det upplevds som 

ångestreducerande för barnen, vilket i sig påverkar smärtupplevelsen.  

 

Nyckelord: Distraktion, Injektion, Rädsla, Smärta, Venpunktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

Children may experience fear of getting help from health care and worry about moments 

that can be daunting and painful. It is important that the children receives treatment 

according to their age and degree of maturity. So that they will not be exposed to difficult 

experiences, so the family may move to seek medical care in the future. The undergraduate 

nurse may lack knowledge of nursing records with children in connection with injection 

and vein sampling. 

 

Aim 

 

The purpose was to elucidate children and parents' experiences, measuring experiences, 

and methods which can alleviate children’s suffering related to injection and venipuncture. 

  

Method 

  

The method that was being used was a literature review of scientific articles. Article 

searches were made in the databases PubMed and CINAHL, which results in 15 articles 

compiled in a matrix. The articles were analyzed using an intergrated analysis by 

Kristensson (2017). 

  

Results 

  

Three general categories for healing children’s suffering was identified by the results: 

information and participation to create security, visual aids to divert and create security, 

and pharmacological pain relief and nerve blockage. Which was about treating children 

and parents at injection and venipuncture. It emerged that it was important to use 

pharmacological pain relief combined with any other measure or method to minimize the 

fear and painful experience for children during injection and venipuncture. 

  

Conclusion 

  

When planning for knitting, it should be done with several different methods and measures 

to avoid children falling into a caregiving suffering. The children and parents are allowed 

to participate in the nursing work and the children needs pharmacological pain relief before 

various sticking moments. Distraction methods are appropriate to use when it is performed 

as anxiolytic for the children, which will affect the pain experience. 

  

Keywords: Distraction, Fear, Injection, Pain, Venipuncture. 
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INLEDNING 

 

Barn vårdas i olika miljöer varav en del inte är barnanpassade och ofta av grundutbildade 

sjuksköterskor som kan känna sig osäkra kring bemötandet av barn och föräldrar. Barn har 

speciella behov och behöver omvårdnadshandlingar efter sin ålder och mognadsgrad 

(Askland & Sataøen, 2014; Benzein, Hagberg & Saveman, 2012; Hallström, 2003). Rädsla 

hos barn vid kontakt med sjukvård är ett aktuellt ämne, då barn ofta utsätts för 

venprovtagning och injektioner under sin uppväxt. Vaccinationerna har ökat under de 

senaste åren då nya vacciner arbetas fram, vilka ingår i det allmänna vaccinationsskyddet 

för barn (Folkhälsomyndigheten, 2019). Barn känner rädsla och är oroliga inför ett 

vårdbesök och att de upplever venprovtagning och injektioner som väldigt smärtsamt 

(Rogers & Ostrow, 2004). Hela besöket kan bli en upplevelse blandat av smärta, rädsla och 

oro. Om inte de barnen får ett anpassat omhändertagande kan det påverka deras hälsa på 

längre sikt då barnet och familjen kanske drar sig för att uppsöka sjukvård. Denna 

litteraturöversikt avser att belysa hur den grundutbildade sjuksköterskan kan öka sina 

kunskaper och genom omvårdnadshandlingar minimera risken för vårdlidande hos barn, 

utifrån barns och föräldrars erfarenheter vid rädsla och oro inför injektioner och 

venprovtagning. 

 

 

BAKGRUND 

 

Barn 

 

Barn kan sakna förmåga att föra sin egen talan och därför att det viktigt att alla som arbetar 

med den målgruppen bevakar det bästa för dem (Socialstyrelsen, 2019). Patientlagen (SFS 

2014:821), berör alla patienter vilket innebär även barn. Lagens syfte är att förstärka 

patientens integritet, delaktighet och självbestämmande när de behandlas inom hälso-

sjukvården. En av lagens punkter handlar specifikt om barn vilka definieras som personer 

under 18 år att de har rätt att bestämma och påverka över sin egen vård. Kapitel 4 § 1 och 

2, beskriver om samtycke, där det framkommer att patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras och att barns vårdnadshavare har rätt till information som gäller 

deras barns hälsa. Vidare i § 6 står det att informationen ska anpassas efter barnets ålder, 

utveckling, språkliga förmåga, erfarenheter och individuella bakgrund (SFS 2014:821). 

Barn i vården har på grund av sin ålder begränsad förmåga att uttrycka sina känslor, därför 

behöver de sina föräldrar som skyddar deras integritet och självbestämmande (Gärdsmo-

Pettersson, 2003). FN:s barnkonvention som sedan första januari 2020 är en lag i Sverige 

beskriver att barn benämns som människor under 18 års ålder. I tredje artikeln av 

barnkonventionen står det att konventionsstaterna har som uppgift att försäkra barnens 

rättigheter, skyldigheter samt ansvarar för skydd och omvårdnad av barn. Hänsyn ska tas 

till barnens bästa. Dessutom eftersträvas att alla stiftelser och tjänster som har ansvar för 

barns omvårdnad ska skydda deras hälsa och säkerhet. I den sjätte artikeln beskrivs att alla 

barn har rätt till livet och överlevnad samt utveckling. Vidare beskrivs det också i FN:s 

barnkonventionen att konventionsstater ska respektera vårdnadshavare som har juridiskt 

ansvar, deras rättigheter och skyldigheter för barnens bästa utveckling (United Nations 

Children's Fund [UNICEF], u.å.). Barn berörs även av Helsingforsdeklarationen där det 

står att det måste finnas informerat samtycke från en försöksperson, eller för omyndiga 

personer en person som har försökspersonerna bästa för ögonen (World Medical 

Association, 2018) vilket inkluderar föräldrarna. 
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Barnets utveckling 

 

Stern (1934) en amerikansk psykiatriker, psykoanalytiker och spädbarnsforskare beskriver 

teoretiskt om jaget. Att människan föds social vilket innebär att hen har förmåga att ingå i 

samspel med andra redan från födseln och att det tidiga samspelet är grundläggande för 

den fortsatta utvecklingen (Stern, 1934, refererat Askland & Sataøen, 2014). Barn är öppna 

för världen, nyfikna att fråga, barn funderar på saker och ting och kommunicerar och 

samspelar med andra. Det är med en sådan objektiv syn samhället bör se på barnet, som en 

kompetent och utforskande individ. Samtidigt får vi inte glömma bort att de är väldigt 

känsliga och sårbara (Askland & Sataøen, 2014). Det tidiga samspelet sträcker sig fram till 

den tiden som föregår innan barnet kan uttrycka sig verbalt. Barnet har medfödda förmågor 

vilket gör att de föredrar mänskligt samspel framför annan aktivitet och för människan är 

det ansiktet som bjuder in till samspel. Att se på varandra signalerar uppmärksamhet, 

intresse och närhet. Ögonkontakten är viktig i samband med den tidiga anknytningen och 

en annan referenspunkt är leendet. Mindre barn använder sig av leendet för att få igång ett 

samspel med andra (Askland & Sataøen, 2014). De yngsta barnen “spädbarn” upp till tre år 

förstår inte varför de är på en främmande miljö och är rädda för att de kan blir separerade 

från sina föräldrar. Små barn upp till tre år kommunicerar i olika faser och den första fasen 

är: Protest! Barnet signalerar med kroppsrörelser och ljud när de separeras från sina 

föräldrar. Därefter förtvivlade fasen: skrik och gråt för att protesterna inte hjälpte då de inte 

fick komma tillbaka till sina föräldrar. Resultatet blir att barnet hamnar i tredje fasen som 

innebär att barnet slutar helt att kommunicera med både sina föräldrar och omgivningen 

(Hallström, 2003).  

  

Barn mellan fyra och sex år benämns som “förskolebarn” och i den åldern kan barnet 

kommunicera och ta emot information. Barnet är väl bekant med rädsla och smärta och 

barnen i den här åldern tror att procedurerna är ett straff för något som de har gjort tidigare 

(Edwinson-Månsson, 2008). Det är därför viktigt att information som delas är anpassad 

efter barnets ålder och undervisningen kan ske genom lek och bilder. Med fördel om 

barnen själva får utföra procedurer på någon annan eller annat exempelvis en docka. 

Förskolebarnen har även utvecklat försvarsmekanismer och är sårbara samtidigt som de är 

rädda för nya miljöer och händelser (Edwinson-Månsson, 2008). Skolbarnen mellan sju 

och tolv år gamla har förmågan att behärska sin kropp, men det betyder inte att de är 

självständiga utan föräldrarna är fortfarande viktiga och barnet behöver trygghet. I den här 

åldern förstår barn och har stor kroppsintegritet vilket kan skapa problem med 

undersökningar (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). Det är viktig att tydligt förklara, 

informera och ge utrymme för frågor då barn i denna ålder är väldigt nyfikna och ofta vill 

veta mer. Skolbarn är även medvetna om stora frågor som döden, det är viktig att samtala 

om frågor barnen ställer, ge utrymme för följdfrågor och att inte byta ämne (Edwinson-

Månsson, 2008). 

  

Barn mellan 13 - 18 år benämns som tonåringar, under tonåren är barnen ofta självständiga 

med stark integritet och vill vara oberoende. De utvecklas mot att frigöra sig från sina 

föräldrar och många tonåringar besitter en egen känsla av att de redan är vuxna. 

Tonåringarna vill ha komplett och tydlig information om vad som pågår och även vad som 

ska hända framöver (Edwinson-Månsson et al, 2008). De flesta tonåringar är väldigt 

känsliga och lättkränkta och en av deras största rädslor är att de ska tappa kontroll över sin 

egen kropp. Det är viktigt att respektera tonåringen för dess starka integritet och be om 

tillåtelse inför moment, under moment men även gällande information till deras föräldrar, 

då de flesta tonåringar själva anser sig vara vuxna (Edwinson-Månsson, 2008). 
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Utvecklingspsykologin har ofta använts i samband med att mäta normalitet, vilket innebär 

att utvecklingsförloppen man förklarat säger något om hur vi kommer att utvecklas och 

vad som är det vanligaste eller normala utvecklingsgången för ett barn (Askland & 

Sataøen, 2014). Forskare i dag intresserar sig för hur det går för barnen senare i livet då 

man tror att händelser i livet kan förändra en utveckling som har kommit i ett negativt spår. 

Liknande talar man om negativa vändpunkter, när det gäller händelser som kan leda till 

fortsatt olycklig utveckling. Det perspektivet bör alla som arbetar med barn har med sig 

”Det är viktigt att komma ihåg att det som händer i barndomen påverkar oss senare i livet, 

alltså är det inte likgiltigt vad som händer med och omkring oss i barndomen” (Askland & 

Sataøen, 2014, s. 21). 

 

 

Barn och familj 

 

Familjen är viktig för barnet och det är viktigt att föräldrarna får vara delaktiga i 

omvårdnaden. Barnet känner sig trygg med familjen och de kan dela information till 

vårdpersonal om hur barnet fungerar och beter sig vid förändringar av sitt hälsotillstånd 

(Benzein et al., 2012). Barnen visar sina känslor och sin fantasi med alla sina sinnen för 

omgivningen, men föräldrarna har störst förmåga att tyda dem. Föräldrarna är en stor 

resurs för personalen, där barnet kan finna tröst och lugn vid olika ingrepp och 

behandlingar (Hallström, 2003). När ett barn i familjen blir sjukt har barnet behov av att få 

vara nära sin familj. Föräldrar och även syskon är viktiga. Det är till stor fördel om det är 

möjligt för hela familjen att delta i vården och behandlingen, då barnet har behov av att 

leka och få vara som vanligt (Benzein et al., 2012). Men det är viktigt att beakta barnets 

perspektiv, att barnet får uttrycka, förmedla sina berättelser och tolkningar om vad de 

upplever i situationen. Vilket möjliggör att förhålla sig till ett barnperspektiv som kan 

verka för barnets bästa och tillvarata barnets viljor (Benzein et al., 2012). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

I familjefokuserad vård ses familjen som ett system och i familjerelaterad omvårdnad är 

personen/patienten i centrum för vård och omsorg, med hänsyn till hans eller hennes 

sociala sammanhang. Eftersom familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa 

kan det vid vissa tillfällen inom vården krävas att familjen betraktas som en enhet (Benzein 

et al., 2012). Familjen i vården fungerar som en icke-hierarkisk relation, där vårdare, barn 

och familjemedlemmar ses som likvärdiga och delaktiga partner. Familjen har med sig 

kompetens och kraft in i relationen och genom ömsesidigt samtal får alla deltagare 

information om varandras kunskaper och erfarenheter. Gemensamt kan dom förebygga 

ohälsa och finna lösningar på aktuella hälsoproblem. Det är viktigt att bemöta familjen 

med värdighet och respekt för varje individ för att fortsätta en god relation (Benzen et al., 

2012). Det är också viktig att lyssna på vad familjemedlemmarna vill förmedla, de vill 

tilldelas information och vara delaktiga vid beslut. Allt sammantaget för att skapa en 

individanpassad kommunikation och god vård (Karlsson, Rydström, Enskär & Englund, 

2014; Richards, Starks, O'Connor & Doorenbos, 2017). Vid omvårdnad av barn behövs 

övriga familjemedlemmars kunskap och kompetens, då det är till stor hjälp med 

information om hur barnet fungerar. I det gemensamma arbetet med barnet och genom 

dialogen ökar kunskapen om varandras föreställningar. Familjen vet hur barnet fungerar i 

vardagen och kan förmedla barnets vilja och tolka känslor och när det uppstår förändringar 

(Benzein et al., 2012).  
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Barn i sjukhusmiljö 

 

Barnhälsovård har funnits i Sverige ända sedan 1700-talet, på den tiden fanns det lite 

kunskap i hur miljön och själva momenten kunde påverka barnet. Barnen togs om hand av 

vårdpersonal och föräldrarna fick inte vara delaktiga i “behandlingarna” (Hallström, 2003). 

FN barnkonvention kom till 1989 för att skydda barnen i samhället och är sedan första 

januari 2020 svensk lag. Med fyra grundläggande principer, alla barn har samma 

rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn 

har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad (UNICEF, u.å.). Fram till idag finns det mycket studier om barns upplevelser 

efter kontakt med sjukvård, där det bland annat framkommer att många av barnen har 

större rädsla för att bli övergivna av sina föräldrar än ren medicinsk rädsla (Tamm, 2003). 

En annan studie visar att en del besök sammantaget blivit en lidande upplevelse på grund 

av psykisk stress, smärta och i flertal fall har det även förekommit att barnen blivit 

fasthållna mot sin vilja (Holmberg & Brunsson, 2007).  

 

Hur ett barn upplever situationen och reagerar på miljön beror på barnets ålder, förståelse, 

erfarenhet och personliga utveckling. Utvecklingen redovisas genom flera områden, den 

fysiska utvecklingen som handlar om barnets motoriska del och förmåga att röra kroppen. 

Den kognitiva inlärningen gällande barnets förmåga att tala och tänka och den sociala 

utvecklingen vilken innebär kontakt med omgivningen och förmågan att kommunicera 

(Nordström, 2003). Barnens känsla för sjukhusmiljö kan också röra sig om modellinlärning 

där barnet tidigare har sett en kompis eller ett syskons oro eller rädsla i en medicinsk 

situation. Upplevelserna kan skapa otäcka känslor hos barnet vilka barnet sedan kan 

omvandla till sin egen övertygelse. Det kan även vara en förälders egen medicinska rädsla 

som de för över på barnet (Tamm, 2003). Det finns tidigare studier om miljön på sjukhus 

som påvisar att barnen var lugnare och mindre rädda när var utformad med möbler, bilder 

och färger som tilltalade barnen (Anastasi, Caprilli, Lauro-Grotto, Scollo-Abeti & Messeri, 

2007). Barnen upplever sjukhusvistelse på olika sätt och den hotfulla miljön kan väcka 

tankar hos vissa barn som han eller hon kommer att genomgå obehagliga och smärtsamma 

processer. När barn vårdas på sjukhus är föräldrarna en viktig del för att barn ska kunna 

känna sig trygga i den okända miljön (Karlsson et al., 2014). Föräldrarna känner sina barn 

samtidigt är de själva oroliga för sitt barns tillstånd. Oro och obehagskänslor för 

sjukhusmiljö, blod och injektioner förekommer ofta hos barn redan innan besöket och 

många förknippar det med lidande (Eriksson, 1994).  

 

Rädsla 

Barn kan vara rädda för att besöka sjukhus och kan förknippa det med smärtsamma 

moment. Nålstick kan väcka starka känslor hos barn vilket kan vara stressande och kan 

förknippas med lidande för barnen, därför är det viktigt hur sjuksköterskan hanterar 

situationen för att undvika utveckling av nålfobi (Bice, Hall & Devereux, 2017; Karlsson 

et al., 2014). Enligt Svenska Akademiens ordbok är rädsla en människas känsla om att vara 

beredd och försvara sig från farliga upplevelser som provoceras av ett hot eller obehag 

(Rädsla, 1961). Det är viktigt att arbeta med barnens rädslor för att de inte ska undvika 

kontakt med sjukvården i framtiden (Hussein, 2015). Det finns flertalet vetenskapliga 

artiklar skrivna om rädsla hos barn, vilka genomgående beskriver att stickmomenten är ett 

av de mest smärtsamma medicinska förfarandena för ett barn under vårdtiden och även den 

vanligaste förekommande vårdhandlingen (Rogers & Ostrow, 2004; Trottier, Ali, Le-May 

& Gravel, 2015).  
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Smärta 

Smärta är en individuell och en subjektiv upplevelse som kan beskrivas på många olika 

sätt. Några fysiologiska tekniker för att mäta smärta finns inte, vilket gör att det är omöjligt 

att jämföra smärtupplevelsen hos en person med upplevelsen hos någon annan. Smärtan 

kan ha många olika orsaker och kan pågå under kort eller lång tid. Individuella skillnader 

föreligger och även känslighet för läkemedel och hur man reagerar på behandlingar 

(Norbrink & Lundberg, 2014). Internationella smärtorganisationen Association for the 

Study of Pain, IASP definierar smärta som “En obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer 

av sådan” (International Association for the Study of Pain, 1979, s.2). Akut smärta tolkas 

av kroppen som ett hot vilket leder till olika fysiologiska reaktioner, som ökad 

pulsfrekvens, ökat blodtryck, ökad andningsfrekvens, svettningar och en ökning av den 

generella muskelaktiviteten. Ett barn kan förväxla känslor av rädsla och oro med känslan 

av smärta, det kan vara speciellt svårt för yngre barn att veta när smärtan avtar. Smärtan 

kan leda till oro, rädsla, och ångest vilket i sin tur kan förstärka upplevelsen av den 

ursprungliga smärtan (Norbrink & Lundberg, 2014). Hur barn uppfattar smärta är väldigt 

olika och en faktor som kan påverka barnen är genetisk sårbarhet men det kan även bero på 

hur moderns graviditet eller förlossning har varit (Hjern & Delvert, 2010). En studie gjord 

på en grupp barn med kroniska sjukdomar som regelbundet vistas i sjukhusmiljö och blir 

utsatta för olika stickmoment, tyder på att en del sjukvårdspersonal blir avtrubbade i sitt 

arbete och bemötande. Resultat enligt studien visar att kroniskt sjuka barn inte har blivit 

vana eller är tåligare utan de upplever rädsla inför varje moment och de upplever lidande i 

samma utsträckning som helt friska barn (Festini, Dini & Bisogni, 2012).  

 

Sverige är idag mångkulturellt med människor från alla världsdelar och det är nämnvärt att 

skillnader kan förekomma på hur smärtan hanteras mellan olika kulturella och etniska 

grupper (Löfvander, 1988; Wiener, McConnell, Lattella & Ludi, 2013). Förlust av språk 

och invand kultur kan försvåra möjligheterna att kommunicera barnets beteende och 

reaktioner på rädsla och smärta (Benzen et al., 2012). Som exempel i Buddhismen 

uppfattas smärta som en del av livet och den troende personen ska kunna hantera och 

acceptera det medan andra religioner ser på smärta som en obalans i den troendes kropp. 

En del av Afrikas länder anser befolkningen att pojkar kan och ska hantera smärta mer och 

bättre än flickor. Det finns även rapporter om att det kan vara skillnader på hur 

smärtstillande mediciner påverkar metabolismen hos barn, som hör till olika 

sociokulturella grupper (Bisogni et al., 2014).  

 

Smärtskattning 

Då smärta är en subjektiv upplevelse kan endast skattas av själva individen. Med 

smärtskattnings instrument är det möjligt att få en viktig information av patienten, för att 

kunna utvärdera patientens upplevelse av smärtnivå och behandlingar. I Sverige används 

olika numeriska smärtskattnings instrumentet så som NRS (numerical rating scales), vilken 

innefattar upplevda smärtkategorier från noll till tio, men finns även från noll till hundra. 

Ändpunkterna som visar noll betyder ingen smärta och tio eller 100 den värsta tänkbara 

smärtan. Ett annat verktyg som används är VAS (visuella analoga skattningsskalan) vilken 

är en plaststicka med en flyttbar markör med en 100 millimeters lång linjen där 

ändpunkterna betyder ingen smärta eller värsta tänkbara smärta. En del använder sig av 

Borgs CR-10 skala (category ratio, CR), vilket är en skala med kombination av ord och 

siffror som patienten kan använda sig av för att beskriva sin smärtupplevelse. Det är bra att 

förhålla sig till en skala med samma patient för att få så korrekt mätvärde som möjligt 

under smärtbehandlingar (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). Barn kan ha svårt att 
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utrycka sina känslor kring smärtupplevelse och till fördel används därför Wong Baker 

Faces Pain Rating Scale (WBFPS) vilken skapats 1983 av doktor Donna Wong och Connie 

M. Baker. Mätinstrumentet användes för att barnen skulle kunna utrycka sina upplevelser 

gällande smärtan med hjälp av olika bilder av ansiktsuttryck. Ändpunkten noll visar ett 

glatt ansikte, vilket betyder ingen smärta och tio med ett gråtande ansikte som den värsta 

tänkbara smärtan (Baker, 2016).  

 

Venpunktion och Injektioner  

Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras venpunktion som punktion av ven 

(Venpunktion, 2017). Venpunktion ordineras ofta vid venblodprovtagning eller vid 

insättning av perifer ven kateter (PVK). Vener som oftast brukar används under dessa 

procedurer är i armvecket, underarmen och handryggen. Indikationer vid 

blodprovstagningen är att kontrollera koncentration i blodet för att kunna jämföra med 

normalvärden. Läkemedelkoncentrationer kontrolleras i blodet för att jämföra skillnaden 

mellan terapeutiska tidsintervall och för att kontrollera om det förekommer andra ämnen 

såsom alkohol eller narkotika (Boman &Wikström, 2019). Perifer ven kateter bruka 

används för att administrera läkemedel eller tillföra vätska, elektrolyter, blod och näring till 

patienten (Boman &Wikström, 2019). 

 

Injektion innebär att medicin administreras i huden, under huden alternativt direkt i 

vävnaden. Målet är att läkemedlet ska absorberas av muskelvävnaden vilken tas upp av 

blodcirkulationen för att nå målceller och ge effekt i behandlingen. Det finns flera skäl att 

utföra medicinering genom injektion, då vissa läkemedel inte absorberas av tarmkanalerna, 

eller också kan det finnas sår eller vara någon skada i munhålan vilket gör att det inte går 

att svälja, eller så kan det vara mediciner som framkallar illamående och kräkningar. Det 

finns olika former av injektioner subkutan, intramuskulär och intravenös injektion. 

Injektion administreras oftast i fyra olika områden på kroppen, där det finns mindre risk att 

inträffa nerver eller större blodkärl. Dessa område är lår, sättes, överarmsmuskulatur eller i 

bukfettet (Boman & Wikström, 2019).  

 

 

Sjuksköterskans professionella arbete med barn 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening arbetar sjuksköterskan med profession att visa 

respekt för varje enskild individ, vara lyhörd och samtidigt inge trovärdighet. 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera omvårdnadsbehov hos patienten, kunna visa 

medkänsla och ha respekt för personens integritet. Sjuksköterskan ska kunna inhämta 

kunskap för att planera och genomföra omvårdnadshandlingar, utifrån patientens egna 

resurser och problem. Vidare ska sjuksköterskan utvärdera omvårdnaden och slutligen 

dokumentera i journalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid omvårdnad av barn 

behöver sjuksköterskan ta hjälp av övriga familjemedlemmar, familjen känner barnet som 

en unik individ med egna behov, de kan beskriva hur de uppfattar barnet och vilka resurser 

barnet besitter (Karlsson et al., 2014).  De vet även hur barnet fungerar i vardagen och kan 

tyda barnets kroppsspråk. Familjemedlemmarnas kunskap och kompetens är väldigt 

betydelsefull för att sjuksköterskan ska kunna arbeta personcentrerat och säkert med barnet 

(Benzein et al., 2012). Sjuksköterskans arbetar utifrån sex kärnkompetenser: 

Personcentrerad vård. Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, 

och förbättringskunskap. Personcentrerad vård betyder att sjuksköterskan ser patienten 

som en unik individ med egna behov, egna uppfattningar om hälsa, förväntningar och 

resurser. Vårdandet utgår från patientens egen berättelse och med respekt för patientens 
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självbestämmande. Sjuksköterskan ska bedriva säker vård genom att arbeta för att 

förebygga vårdskador, arbeta patientsäkert, göra riskbedömningar, och förebygga 

identifierade risker. Sjuksköterskan ska använda sig av ett säkert och kontrollerat arbetssätt 

gällande läkemedelshantering och administrering, standardisera överrapportering av 

patienter samt att hitta förbättringsåtgärder i den aktuella verksamheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat, söka ny kunskap 

och ta del av ny forskning i området, kritiskt granska, bedöma och använda sig av det i sitt 

dagliga arbete. Samverkan ska även ske med andra professioner inom vården för att få en 

kompletterande vård utifrån patientens behov. Sjuksköterskan ska även verka för 

förbättringsarbete och kvalitetssäkring, för att kunna uppnå detta behövs en förståelse och 

kunskap om vårdorganisationens uppbyggnad och samtidigt i sin profession sträva efter att 

höja kvaliteten. Sjuksköterskan behöver kunskap inom informations- och 

kommunikationsteknik för att på ett säkert sätt kunna använda elektroniska hälsoverktyg 

och tjänster. För att kunna dokumentera på ett säkert sätt, men även bidra till att utveckla 

det framåt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

En del sjuksköterskor kanske inte har någon tidigare erfarenhet av att vårda barn som 

patient. Barn behöver ofta mer stöd och tid att förbereda sig än en vuxen person. De 

behöver visad empati och intresse för att göra den medicinska situationen så följsam som 

möjligt (Karlsson et al., 2014). I sjuksköterskans uppgift ingår det att informera och ge 

kunskap till barnen för att underlätta processen och ge verktyg till de barn som behöver för 

att de ska kunna hantera situationen de befinner sig i (Björk, Jenholt-Nolbris & Hedman-

Ahlström, 2012). Alla barn är unika individer med olika behov av information, 

undervisning och vägledning. Barnet behöver känna tillit och sjuksköterskan kan behöva   

distrahera barnet för att kunna utföra injektion eller venpunktion utan komplikationer, 

vilket är betydande för framtida kontakter inom vården (Tamm, 2003).  

 

Distraktion 

Enligt Svenska Akademiens ordbok innebär distraktion att leda bort koncentration hos en 

individ från huvudsaken (Distraktion, 1918).  Distraktion är en av metoder som kan 

reducera smärtupplevelsen relaterad till provtagning och injektioner, det kan hjälpa barn att 

klara av smärtsamma moment (Weiss, Dahlquist & Wohlheiter, 2011). Barnet distraheras 

och koncentrerar sig på något annat än på själva smärtan. Det är väldig viktigt som 

sjuksköterska att förbereda sig inför mötet med barnen och försöka att skapa ett bra klimat. 

Distraktions metoder hjälper barnen att minska sin rädsla, oro och stress från den process 

som pågår (Birnie et al., 2018). Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden med fyra 

hörnstenar, att främja hälsa, förebygga sjukdom, bota sjukdom och lindra lidande. Lidande 

kan härstamma från en persons totala livssituation men också orsakas av vården, genom ett 

kränkande bemötande, en fysisk vårdskada eller av helt utebliven vård vilket leder till att 

försätta patienten i ett vårdlidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

 

Teoretisk utgångspunkt – Lidande 

 

Vald teoretisk utgångspunkt till arbetet är lidande, vilket kommer diskuteras i resultatdelen 

och då med fokus på vårdlidandet. Vilket barn kan riskera att hamna i om de upplever 

rädsla, smärta, oro och ångest över och inför situationen med injektion eller 

venprovtagning (Eriksson, 2018). Barn upplever sjukhusvistelse på olika sätt och den 

hotfulla miljön kan förknippas med obehagliga och smärtsamma processer. 

Obehagskänslor, oro, rädsla för blod, injektioner och venprovtagning förekommer ofta 
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redan innan besöket och förknippas med lidande för många patienter Eriksson (1994). 

Begreppet lidande har sedan 1940-talet visat tecken på att försvinna för att istället ersättas 

med andra termer som smärta, ångest och sjukdom, vilka har stått för ett annat innehåll. 

Lidande innebär att befinna sig i ett kval, en plåga, en vånda och smärta. Att lida är att 

våndas, pinas, kämpa och utstå, det är någonting ont som drabbar människan, men det kan 

även innebära att försonas med situationen (Eriksson, 2018). Begreppet lidande får en 

innebörd först när det sätts in i relation till det specifika och unika vårdande sammanhanget 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006). Vårdandets mål är att lindra lidandet eller helst förhindra det 

och istället försöka skapa förutsättningar för välbefinnande. Det kan även vara fullt möjligt 

att befinna sig i en lidande situation men ändå kunna känna välbefinnande (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Erikssons vårdvetenskapliga teori beskriver att vi möter tre olika former av lidande i 

vården: Livslidande, vilken är upplevelse i relation till det unika egna livet, att leva och att 

inte leva. Sjukdomslidande, det lidandet som upplevs relaterat till själva behandlingen och 

sjukdomen. Vårdlidande, är det lidandet som personen upplever i relation till själva 

vårdsituationen. Vidare delar Eriksson (2018) in vårdlidande i fyra kategorier: kränkning 

av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. 

Kränkning av patientens värdighet och det egna värdet som människa är den vanligaste 

formen av vårdlidande, att patienten blir kränkt är detsamma som att frånta hans eller 

hennes möjlighet att fullt ut vara människa (Eriksson, 2018). Barn kan utan avsikt bli 

kränkta i omvårdnaden då de inte kanske blir bemötta efter sin ålder och mognadsgrad. 

Specifikt kan det härledas det till barn under tonåren då många av barnen är självständiga 

med stark integritet och vill vara oberoende. En del tonåringar är väldig känsliga och 

lättkränkta och de besitter en rädsla att tappa kontrollen över sin egen kropp. Det är viktigt 

att respektera tonåringen för dess starka integritet och be om tillåtelse inför moment, under 

moment men även gällande information till deras föräldrar då de själva anser sig vara 

vuxna (Edwinson- Månsson, 2008). 

  

Fördömelse och straff kan blandas ihop med kränkning men fördömelse grundas i att 

vårdaren tar sig friheten att bestämma vad som är rätt eller fel kring patienten, att straffa 

kan vara att nonchalera personen. Förskolebarnen det vill säga barn mellan fyra och sex år 

är väl bekanta med rädsla och smärta och barnen i den här åldern och tror att procedurerna 

de utsätts för ett straff för något som de har gjort tidigare. Förskolebarnen har även 

utvecklat försvarsmekanismer och är sårbara, de är rädda för nya miljöer och händelser 

(Edwinson- Månsson, 2008). Att inte förstå innebär att vara utsatt för något som kränker 

självkänslan och det föranleder en förnekelse gentemot den lidande (Dahlberg et al., 2003). 

  

Maktutövning, att utöva makt innebär att tvinga någon annan att göra handlingar som den 

inte skulle välja av fri vilja. Ansvaret för en annan människas vård är stort och det kräver 

sin profession (Eriksson, 2018) Specifikt vid omvårdnad av barn eftersom barn kan sakna 

förmåga att föra sin egen talan och är beroende av att alla som arbetar med dem bevakar 

det bästa för dem (Socialstyrelsen, 2019). Vårdlidande kan innebära att inte förstå vad som 

sker eller vad som kan komma att hända. Barnet har även en förstärkt perception vilket 

innebär att det blir en kraftigare upplevelse eller en överdriven uppfattning av vad som ska 

hända och barnet underskattar även sin egen förmåga att hantera situationen (Tamm, 

2003). 

  

Utebliven vård kan bero på enligt Eriksson (2018) att det saknas förmåga för att se hela 

patienten och kunna göra en bedömning, vilket kan vara att inte bekräfta ett vårdlidande. 
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För att kunna bekräfta en annans människas lidande behövs den göra synlig, förmedla att 

”jag ser” ditt lidande. Att inte uppmärksamma lidandet för den andre innebär även att 

kränka personens värdighet och frånta känslan av att vara fullvärdig människa. Att 

åstadkomma lidande för en annan är samtidigt att kränka sin egen värdighet och förneka 

sin egen helighet. Vid omvårdnaden av barn behöver vi se alla familjens medlemmar. Att 

få sitt lidande bekräftat innebär en tröst och en tillit att någon annan kan komma till mötes. 

Bekräftelsen kan ske på flera olika sätt, genom en blick, en beröring ett passande ord, att 

inte överge utan förmedla trygghet och visa den andra att de inte behöver vara ensamma i 

lidandets kamp. Om lidandet inte bekräftas innebär det att det bortförklaras och patienten 

utsätts för ytterligare lidande (Eriksson, 2018).  

  

 

Problemformulering  

 

En del barn kan vara rädda inför kontakt med sjukvård och är oroliga för att de ska bli 

utsatta för smärtsamma moment. Barn kan uppleva att bara vårdmiljön i sig är skrämmande 

och de flesta är oroliga för att separeras från sina föräldrar. Det är viktigt att barn får 

bemötande efter sin ålder och mognadsgrad för att inte de ska utsättas för svåra upplevelser 

och riskera att hamna i ett vårdlidande. Vilket kan resultera i att familjen drar sig för att 

uppsöka sjukvård för framtiden vid behov. Den grundutbildade sjuksköterskan kan sakna 

kunskap kring omvårdnadshandlingar med barn i samband med injektion och 

venprovtagning. Med denna litteraturstudie är förhoppningen om att resultatet kan vara 

användbart som stöd i omvårdnadsarbetet med barn och deras föräldrar för att bemöta 

rädslor, minimera smärtan och därmed lindra barns lidande vid injektion och 

venprovtagning.  

 

 

SYFTE   

 

Syftet var att belysa barns och föräldrars upplevelser och erfarenheter av åtgärder och 

metoder som kan lindra lidandet för barn i samband med injektion och venprovtagning. 

 

 

METOD   

 

Design  

 

Design som valdes till studien var en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt var 

för att få en bild över den aktuella kunskapen inom området (Forsberg & Wengström, 

2016). Litteraturöversikt är en forskningsmetod vilken användes för att få fram nya 

kunskaper som underlag till nya metoder och arbetssätt vilka kan applicera i praktiken 

(Kristensson, 2017). Det var en passande metod för studien då det med en översikt och 

objektiv syn kunde tolka samband, kunde klassificeras och förklarade innehållet. Riskerna 

för godtycklighet och slumpen för att påverka resultatet minskades (Kjellström, 2017). En 

litteraturöversikt är en lämplig metod för att få en översikt av problemområden och 

kunskapsluckor, innan vidare forskningsstudie kan utföras som ett examensarbete på 

kandidatnivå eller fristående arbete.  

 

I denna litteraturöversikt inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier (Friberg, 

2017). Kvalitativa metoder är en humanistisk forskningstradition vilken handlar om tankar, 
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upplevelser och erfarenheter. Syftet med kvalitativa studier är att fördjupa och förstå 

personens naturliga miljö. Datainsamling utförs inom kvalitativ metod genom intervjuer 

och berättelser (Kristensson, 2017).  Kvantitativ forskning innebär att det finns en mätbar 

verklighet och inkluderar randomiserade studier. Mätmetoder och statistik är vanligt och 

data samlas in genom enkäter, tester och granskningar. Statistiska bedömningar och 

resultaten sammanställs och kan undervisas i form av bilder, siffror och diagram. 

Resultaten kan användas för att öka kunskap inom området och för att kunna översätta det 

praktiskt i omvårdnadsarbetet (Kristensson, 2017). 

 

 

Urval  

 

Avgränsningar 

För att kunna begränsa urvalet och inkludera så relevanta artiklar som möjligt gjordes 

avgränsningar direkt i databaserna vid sökningarna (Kristensson, 2017).  För en så aktuell 

bild av forskningen som möjligt avgränsas artiklarna till att vara publicerade mellan 2009 – 

2019, 10 år. Artiklar var skrivna på engelska då det är det officiella språket inom forskning 

och vetenskap. Artiklarna var orginalartiklar och peer reviewed vilket betyder att de är 

kritiskt granskade av oberoende forskare inom ämnesområdet, innan de publiceras vilket 

gör artiklarna mer tillförlitliga (Forsberg & Wengström, 2016).   

  

Inklusionskriterier 

För att ytterligare förtydliga urvalet och begränsa antalet sökträffar användes 

Inklusionskriterier (Kristensson, 2017). Inkluderade orginalartiklar handlade om 

upplevelser och erfarenheter hos barn och föräldrar vid injektioner och venprovtagning, 

beskrivna utifrån barnens perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades 

i litteraturöversikten då dessa bägge metoder behövdes för att svara på studiens syfte 

(Kristensson, 2017). Barn 0 - 18 år och deras föräldrar användes som Inklusionskriterier.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte hade barn och föräldrars perspektiv eller som inte handlade om injektion 

eller venpunktion exkluderades då de inte svarade på studiens syfte. Artiklar äldre än år 

2009 och som handlade om barn över 18 år exkluderades. Litteraturöversikter och 

metaanalyser exkluderades då de inte är primärkällor (Kristensson, 2017).  

 

 

Datainsamling  

 

För att få ett bra resultat och slutsats i arbetet är det viktigt att genomföra 

litteraturöversikter med hög kvalitet (Kristensson, 2017). Datainsamling pågicks från 

fjärde nov fram till den åttonde november, 2019, från elektroniska databaser CINAHL 

Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PubMed (Publik 

Medline). Dessa databaser valdes för att få relevant information till litteraturstudien från 

flera perspektiv. Då CINAHL Complete innehåller information om artiklar som omfattar 

omvårdnadsvetenskap och PubMed omfattar främst artiklar som handlar om medicin och 

omvårdnadsrelaterade studier. Friberg (2017) rekommenderar att ta hjälp med 

databashandledning för att vara säkra på kvaliteten av artikelsökningarna, vilket författarna 

gjorde och fick handledning av en bibliotekarie på Sophiahemmet biblioteket. 
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Databaser som valdes är baserat på engelska språket där Svensk MeSH användes som 

ordbok, för att kunna översätta sökordet. För att kunna hitta relevanta artiklar används 

ämnesordlista som nämns med andra ord som MeSH (Medical Subject Headings-termer) i 

PubMed databasen. MeSH underlättar sökningen av artiklar som inkluderar ett visst ämne 

(Karolinska institutet, u.å). MeSH termer är tesaurus som kommer från grekiskan vilket 

beskrevs som en “skattkammare” vilket betyder att informationen kategoriseras efter ett 

visst ämne. De har förbindelse till varandra vilket hjälper forskaren att finna ett bättre 

sökord (Friberg, 2017). Sökorden som finns i databasen är som hjälp för vilket ämne det 

handlar om (Kristensson, 2017).  

 

Sökorden valdes utifrån studiens frågeställning av åtgärder och metoder för att lindra barns 

lidande i samband med injektion och venpunktion. Sökord som avvändes var distraction, 

injections och venipunction, då det var upplevelser och erfarenheter kring det som skulle 

studeras. Sökorden som användes skulle vara så känsliga som möjligt så de kunde 

identifieras med så relevant litteratur som möjligt och så tydliga att de kunde sortera bort 

data som inte var relevant för litteraturöversikten (Kristensson, 2017). MeSh termer vilka 

användes i PubMed databassökningar var: pain, needles, injections, punctures, fear, 

anxiety, distraction, phobic disorders, phlebotomy, child, infants, adolescent, methods, 

intervention. Sökorden kombinerades för att få resultat av relevanta artiklar som passar in 

till litteraturstudien. Sökord utifrån nurses, nursing användes inte då syftet handlar om 

barnens upplevelser och erfarenheter.  I CINAHL Complete används Subject headings lists 

vilket är nyckelord som en bas till alla artiklar, dessutom användes TI - Titel, AB- 

Abstract, för att öka träffar av artiklar.  

 

För att utöka sökningen använde författarna booleska operatorer AND och OR. För 

angränsande begrepp användes OR och för att förena de två sökningarna med varandra 

används AND. För att göra litteraturöversikten utökades sökningsprocessen med OR och 

AND för att det skulle resultera i relevanta studier (Kristensson, 2017). Sökningarna 

begränsades även efter år (2009 - 2019), språk (engelska) och åldersgräns. All Child vilket 

omfattar alla åldersgrupper av barn från spädbarn, som infant [späd/småbarn], child 

[skolbarn] och adolescent [tonåren]). NOT operatören användes inte då det inte var 

nödvändigt för sökningen. Datainsamlingen gjordes främst i databaserna CINAHL 

Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PubMed (Publik 

Medline). Antalet träffar i PubMed databas resulterade till 138 artiklar, antal lästa abstrakt 

52, 20 artiklar lästes, varav 7 inkluderades. Antalet träffar i CINAHL databas var 324 

artiklar, 57 abstract lästes, 32 artiklar lästes, varav 8 artiklar inkluderades.  

De utvalda artiklarna är av både kvantitativa och kvalitativa design. Sökningsresultat i 

databasen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 

 

 

Databas  

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

 lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

 

      4 

November 

Distraction [All 

Fields] OR 

methods [MeSH 

Terms] OR 

Publiceringsår:  

     2009 - 2019 

 

     Språk: 

  138     52         20        7 
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    2019  methods [All 

Fields] OR 

"intervention"[All 

Fields]  

         AND 

 fear [MeSH 

Terms] OR 

anxiety [MeSH 

Terms] OR 

phobic disorders 

[MeSH Terms] 

OR pain [MeSH 

Terms]  

            AND  

needles [MeSH 

Terms] OR 

injections [MeSH 

Terms]) OR 

punctures [MeSH 

Terms] 

            AND  

  infant"[MeSH 

Terms] OR child 

[MeSH Terms] 

OR adolescent 

[MeSH 

Terms]           

            AND 

Phlebotomy 

[MeSH Terms]  

     English 

 

      Ages: 

  Child: birth-

18     

 

Databas  

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

      6 

november 

  2019 

venipuncture 

[MH Exact 

Subject 

Heading]  

AND 

distraction 

[MH Exact 

Subject 

Heading] 

Publiceringsår: 

 2009 - 2019 

 

     Språk:  

     English 

 

  Peer review 

  32    28       15      5 
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CINAHL 

      8 

november 

  2019 

distraction [TI 

Titel] 

        AND  

Distraction 

 [AB Abstract] 

Publiceringsår: 

 2009 - 2019   

 

     Språk: 

     English  

   Peer review  

   

  Age group:  

      All child 

278    15     12       2 

CINAHL 

      8 

november 

  2019 

distraction [TI 

Titel] 

        AND 

Venipuncture 

 [AB Abstract] 

Publiceringsår: 

  2009 - 2019 

  

      

  14     14      5        1 

TOTALT 
 

 463    110      53      15 

 

 

Kvalitetsgranskning  

 

För att stärka resultatet i litteraturöversikten bör de inkluderade artiklarna genomgå en 

kvalitetsgranskning, för att minska risker att felaktiga slutsatser och tolkningar görs 

(Forsberg & Wengström, 2016). Genom granskningen vilken gjordes av bägge författarna 

utvaldes de artiklar med högst kvalitet vilket dataanalysen grundar sig på. Vidare 

granskades artiklarna i flera steg och urvalet var en process. Första gallringen gjordes 

genom att bägge var för sig läste alla abstract till artiklarna där titlarna verkade relevanta 

för studiens syfte. Sedan gjordes tillsammans en översikt på artiklarna efter de utvalda 

inklusions- och exklusionskriterier för vidare bedömning (Kristensson, 2017). Slutligen 

gjordes en kritisk granskning av artiklarna för att se resultaten om de svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Som stöd för kvalitetsgranskningen användes Sophiahemmets 

Högskolas mall för kvalitetsgranskning av vetenskaplig klassificering med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats. Skriven av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (Bilaga A). Bedömningsunderlaget användes 

för att styrka granskningen, enligt underlaget bedöms den vetenskapliga kvalitet som hög 

kvalitet, medel kvalitet eller låg kvalitet. De artiklar som kvalitetsgranskade och valdes att 

inkluderas var 13 stycken av hög kvalitet och två stycken av medel kvalitet, de fördes över 

till en matris, där de översiktligt presenteras (Bilaga B). Totalt lästes 110 abstract, 33 

artiklar granskades av bägge författare, varav 15 artiklar valdes ut till litteraturöversikten.  

 

 

Dataanalys  

 

Den inhämtade datan analyserades genom en integrerad analys med inspiration av 

Kristensson metod, (2017). Resultatet kan genom integrerad analys användas både vid 

kvantitativa och kvalitativa artiklar och arbetet gjordes i enligt metoden i tre steg. Första 

steget var att läsa igenom och markera med överstrykningspenna intressanta resultat, fakta 

och kritiskt granska resultatet, vilket gjordes var för sig av bägge två. Andra steget var 
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kategorisering, det diskuterades om skillnader och likheter ur de valda artiklarna och de 

delades upp i kategorier. Sista steget var att det gemensamt gjordes en sammanställning av 

artiklarna där resultaten delades upp i kategorier, under analysen granskades artiklarna var 

för sig efter innehållet (Kristensson, 2017). 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Denna litteraturöversikt är gjord med god forskningssed vilket innebär att studien följer de 

forskningsetiska principerna gällande ansvar, respekt, ärlighet och tillförlitlighet (All 

European Academies, 2018). Studien relateras till barnsjukvården vilket är ett väldigt 

specifikt ämne och när det gäller barn som medverkar i forskning, ska uppmärksamhet 

riktas till att stärka barnets hälsa. Studier gällande barn bör alltid övervägas om de istället 

kan utföras på vuxna, men ibland måste arbetet utföras på barn och om det görs ska det 

alltid vara för det ska leda till att barnens situation i ämnet kan förbättras (Kjellström, 

2017). FN:s barnkonvention beskriver att konventionsstater ska respektera vårdnadshavare 

som har juridiskt ansvar, deras rättigheter och skyldigheter för barnens bästa utveckling 

(UNICEF, u.å.). Aspekter vilka enligt Helgesson (2015) bör appliceras redan i 

planeringsstadiet är forskningens verksamhet, vilka innebär hanteringen av människor som 

deltar i studien och vad konsekvenserna blir av forskningen samt vad resultatet ska leda 

till. Hänsyn bör tas under hela studiens arbete men även efteråt när studien är avslutad 

(Helgesson, 2015). Studien är en litteraturöversikt över vetenskapliga artiklar som är etiskt 

granskade och artiklarna följer de etiska riktlinjerna med hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen.  

 

Helsingforsdeklarationen tillkom 1964 och föreskriver etiska regler för forskning på 

människor. Medicinsk forskning omfattas av etiska standarder som främjar och säkerställer 

respekt för alla mänskliga personer och skyddar deras hälsa och rättigheter. Deltagare av 

individer måste vara frivillig och det måste ha informerats samtycke från en försöksperson, 

eller för omyndiga personer en person som har försökspersonerna bästa för ögonen (WMA, 

2019). Det primära syftet med medicinsk forskning som involverar mänskliga personer är 

att förstå orsaker, utveckling och effekter av sjukdomar och förbättra förebyggande, 

diagnostiska och terapeutiska ingripanden (metoder, procedurer och behandlingar). Även 

de bästa bevisade insatserna måste utvärderas kontinuerligt genom forskning för deras 

säkerhet, effektivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet (WMA, 2019). Författarna av 

litteraturöversikten granskades innehållet kritiskt och är skrivet med avsikt att inte 

förvanska, plagiera eller förvrida någon information eller resultat. Källor använda för 

studien har refererats enligt Sophiahemmets Högskolas modifierade version av American 

Psychological Association [APA]-mall.  

 

 

RESULTAT  

 

Resultatet av studien baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav 13 är kvantitativa och två 

kvalitativa, de inkluderade artiklarna finns presenterade kort i matrisen (bilaga B) och är 

märkta med en asterisk (*) i referenslistan. Att presentera resultatet i löpande text är en 

viktig del av sammanställandet, det ger läsaren hjälp att se sambandet och förhållandet till 

varandra av de olika artiklarna. Det blir även lättare att fokusera och se den röda tråden 

följs genom arbetet för att svara på studiens syfte (Kristensson, 2017). De granskade 

artiklarna delades upp i tre övergripande kategorier: information och delaktighet för att 
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skapa trygghet, visuella hjälpmedel för att avleda och skapa trygghet, farmakologisk 

smärtlindring och nervblockad. 

 

 

Information och delaktighet för att skapa trygghet 

 

Det är en komplex process att utföra injektion eller venpunktion där barnen behöver flera 

olika omvårdnadshandlingar för att göra upplevelsen så positiv som möjligt. Barn behövde 

trygghet, gärna med närvaro av en förälder och barnen behövde känna tillit gentemot 

personalen. De behövde smärtlindring och det var även viktigt med någon form av 

distraktion för att allt sammantaget minimera barnens lidande (Aydin, Canbulat & Ciftci, 

2016; Canbulat - Sahiner & Demirgoz-Bal, 2016; Canbulat, Inal & Sönmezer, 2014; 

Canbulat - Sahiner & Sonay-Turkmen, 2019; Caprilli, Vagnoli, Bastiani & Messeri, 2012; 

Lilik-Lestari, Wanda & Hayati, 2017; Söderbäck, 2012; Vagnoli et al., 2015). Det beskrevs 

att i mötet med barnen behövde personalen balansera på en lina, för att skapa tillit hos 

barnet. Barnen behövde mötas i deras egen värld, efter deras personliga hälsostatus, efter 

deras situation i livet och även med hänsyn till existentiella frågor (Söderbäck, 2012). 

Studier (Söderbäck, 2012; Vagnoli et al., 2015) visar att om barnen blev inbjudna att delta i 

en aktivitet och gavs information om vad som skulle hända, var barnen försiktigt 

uppmärksamma med kroppsliga uttryck och när barnen bestämt sig att delta i aktiviteten 

tog de själva initiativ. De ville titta på medicinsk utrustning och delta i att använda den. 

Men det fanns tillfällen då barnen inte ville medverka i aktiviteterna eller ville acceptera 

sin del i situationen (Balan et al., 2009; Caprilli et al., 2012; Moadad, et al., 2015; Shave, 

Ali, Shannon & Hartling, 2018), vilket följdes av kroppsliga uttryck och handlingar. Deras 

attityd var avvisande och de ville inte ha varken stöd, vägledning eller någon distraktion. 

De nekade kontakt genom att de drog sig tillbaka mot sin förälder eller mot en vägg, de 

ville inte acceptera inbjudan och vägrade att delta i aktiviteten Andra sätt som barnen 

använde sig av för att undvika kontakt var genom att gömma sig eller lämna 

behandlingsrummet. Förälders närvaro hade en central betydelse för att barnen ska känna 

sig trygga (Söderbäck, 2012). 

 

En del föräldrar såg det som sin egen uppgift att förbereda barnet redan innan på väg så att 

barnen var lugna när de kom fram och under tiden personalen gjorde vad de behövde göra 

(Shave et al., 2018). Föräldrar betonade vikten av att deras barn fick vara delaktig i sin 

egen vård, även om de var närvarande som stöd. De märkte skillnader på barnets beteende 

om personalen hade talat direkt till barnet, förklarat vad som skulle hända och vad de 

kunde förvänta sig. Mot om de talade direkt till föräldern och överlät resten av ansvaret till 

föräldern (Caprilli et al., 2012; Lilik-Lestari et al., 2017). En del barn led och hade svårt att 

släppa sina upplevelser, de stressade upp sig inför varje gång de skulle besöka sjukvård, 

vilket betyder att information och förberedelser var lika viktigt vid varje besök (Söderbäck, 

2012). Det var avgörande om personalen var stressade för hur situationen skulle utspelas, 

det behövde vara på barnets nivå och prata på deras språk (Caprilli et al., 2012; Lilik-

Lestari et al., 2017). Skillnader reflekterades över hur en stressad sjuksköterska hade 

påverkat både barn och föräldrar med sitt beteende, vilket hade gjort att barnen led igenom 

momenten och kände sig otrygga i situationen (Shave et al., 2018).  

  

Kommunikationen påtalades vara en viktig del av omvårdnadshandlingarna för att 

minimera risken att barnen skulle hamna ett lidande (Aydin et al., 2016; Canbulat et al, 

2014; Canbulat - Sahiner & Demirgoz-Bal, 2016; Canbulat - Sahiner & Sonay-Turkmen, 

2019; Caprilli et al., 2012; Lilik - Lestari et al., 2017; Söderbäck, 2012; Vagnoli et al., 
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2015). Kommunikationen mellan barn, föräldrar och personal var beroende av hur barnen 

skulle uppleva hela situationen kring injektion och venpunktion Det behövdes informeras 

och kommuniceras med ett tydligt språk, att tonen var vänlig och att personalen höll 

ögonkontakt var ångestreducerande för barnen. Föräldrar märkte skillnad på hur 

personalens närvaro, inte bara kroppsligt utan även mentalt, genom engagemang påverkade 

ångestnivån hos barnen (Moadad, et al, 2015; Piskoz & Czub, 2017; Shave et al., 2018; 

Söderbäck, 2012). Exempelvis vid ett tillfälle där det användes kylnings gelé i samband 

med en intravenös infart förklarade sjuksköterskan vad som skulle hända genom att prata 

om filmen Frost. När hon förklarade om den frysande gelen, hur den kommer frysas och 

hur det kommer kännas för henne jämfördes det med Elsa i filmen Frost. Det visade sig att 

flickan älskade Elsa så det hjälpte barnet att relatera till saker som hon förstår och tycker 

om. Barn som får vara delaktiga och känna sig trygga genom dialog, undervisning och 

kanske får prova momentet själv på tex en docka, upplevde hela situationen som mindre 

ångestladdad (Shave et al., 2018; Söderbäck, 2012). 

 

 

Visuella hjälpmedel för att avleda och skapa trygghet  

 

Hund var användbart som hjälp för att avleda barnen från rädsla, oro och smärta vid 

venpunktion Studie gjord på ett sjukhus i Italien handlade om att använda en hund som 

distraktion vid venpunktion, frågan var om ett djur kunde inge trygghet och avleda barnen 

från stickmoment i omvårdnadsarbetet. Ingen av barnen hade någon egen hund i familjen, 

men alla barnen var förtjusta i djur. Hunden som deltog var noga utvald och den var van att 

umgås med barn. Barnen som deltog delades i två grupper om 25 barn i varje, där ena 

gruppen av barn fick genomföra hela stickmomentet utan hund och den andra gruppen av 

barn med hunden. För att kunna mäta barnen stressnivå under processen togs prover på 

stresshormonet kortisol samtidigt som de andra proverna togs. Det visade att barnen som 

hade haft en hund närvarande under stickprocessen mätte lägre halt av kortisol i blodet. 

Alla barn hade fått smärtlindring med EMLA kräm ca 30 min innan proverna skulle tas. 

Uppskattad smärta hos barnen mättes med Wong Baker faces scale och enligt studien 

gjorde närvaron av en hund hela upplevelsen positivare då de barnen markerade gladare 

ansikten på skalan (Vagnoli et al., 2015). 

 

Såpbubblor framkom som en effektiv omvårdnadshandling att använda som distraktion 

med förskolebarn mellan fyra och sex år (Caprilli et al., 2012; Lilik – Lestari et al., 2017). 

Barnen koncentrerade hjärnan på annan aktivitet som de upplevde spännande så ångesten 

inför venpunktionen distraherades. Samtliga barn som deltog i gruppen blåsning av 

såpbubblor reducerade sin smärtupplevelse med ca 30 procent under venpunktionen. 

Studier observerades även att föräldrar var mindre deltagande i den experimentella 

gruppen med såpbubblor än i kontrollgruppen. Där barnen hade full sysselsättning och var 

distraherade av såpbubblor, upplevde föräldrarna barnen lugnare vilket de själva upplevde 

som väldigt skönt då de kände att barnen inte led genom processen eller behövde någon 

tröst (Caprilli et al., 2012).  

 

Distraktionkort visade vara en användbar omvårdnadshandling för att avleda barnen från 

smärta, ångest och oro (Aydin et al., 2016; Canbulat et al, 2014; Canbulat – Sahiner & 

Demirgoz-Bal, 2016; Canbulat - Sahiner & Sonay-Turkmen, 2019) Distraktionskorten är 

visuella kort fem gånger åtta centimeter vilka är täckta med olika bilder och former. 

Barnen fick noggrant undersöka korten, och forskaren ställde efteråt frågor om korten som 

barnen fick besvara. Som exempel, hur många nyckelpigor såg du på bilden? eller kan du 
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se kometen? Distraktionen med korten började en stund innan det var dags för 

venpunktionen och fortsatte genom hela momentet. Enligt studien är distraktionkort är en 

väl fungerande omvårdnadshandling för att avleda barnen från stickmomentet och för att 

minska deras lidande. Det fungerade bäst för barn i skolåldern, från sju år och uppåt. En 

studie jämförde distraktionkort med kalejdoskop och i den jämförelsen visade korten bättre 

resultat på barnens upplevelser. Genom att beskriva sin ångest och smärta med gladare 

ansikten med hjälp av Wong Baker Faces Scale (Canbulat et al., 2019).  

 

Ballongblåsning var även populärt att använda som distraktion i omvårdnadsarbetet, flera 

studier (Aydin et al., 2016; Canbulat-Sahiner & Dermizgoz - Bal, 2016) som distraktion 

hos de mindre barnen där de själva fick välja färg på ballongen och blåsandet började 

redan innan stickproceduren, barnen som tyckte om ballongblåsning slappnade av och 

fokuserade på ballongerna medan några barn som inte tyckte om ballonger bara ville vara 

sin förälder nära. Studien jämförde olika distraktionmetoder med varandra där totalt 120 

barn inkluderades. Barnen delades upp i fyra kategorier, ballongblåsning, distraktionkort, 

musik och en kontrollgrupp. Den kategorin vars barn hade ballongblåsning visade bäst 

resultat på distraktion mellan de fyra grupperna och det troddes bero på att barnen fick ta 

med sig sin ballong därifrån. Men föräldrar vars barn använde distraktionkort upplevde att 

barnen hade blivit roade av korten, vilket gjorde baren avslappnade och att de inte hade 

verkat lida av nålsticket. Enligt studiens resultat rekommenderas att främst använda 

ballongblåsning som ångestreducerande och för barn upp till sex år (Canbulat-Sahiner & 

Dermizgoz - Bal, 2016). 

 

Kalejdoskop har även visats vara en bra omvårdnadshandling som distraktion i 

omvårdnadsarbetet för att distrahera barnen som i sin tur minskade ångesten och smärtan 

(Canbulat et al., 2014; Tüfekci, Çelebioğlu & Kucukoglu, 2009). Det är en leksak, ett 

cylinderformat rör som man tittar in i med ett öga, (likt en halv kikare). Cylindern 

innehåller olika färgade pärlor mellan små trasiga speglar intill varandra. När cylindrarna 

roteras formas det till olika tilltalande konstruktioner och när det vrids rör sig pärlorna 

vilket kombinerar utseendet i speglarna och nya mönster uppkommer varje gång. Barnen 

som deltog i studien fick göra sig bekanta med “leksaken” innan själva stickprocessen 

skulle börja, barnen fascinerades över de olika mönstren och färger och ögonen och 

koncentrationen gjorde de mer avslappnade. Föräldrarna var närvarande men behövde bara 

finnas som ett stöd då de upplevde att deras barn blev stimulerade och avslappnade. 

Kalejdoskop påtalas av studien vara ett alternativ som rutinmässigt kan användas på barn 

upp till sju år för att minska obehagskänslor och undvika lidande genom upplevelsen 

(Canbulat et al., 2014; Tüfekci et al., 2009).  

 

Musik som distraktion i omvårdnadsarbetet beskrives av (Balan, Bavdekar & Jadhav, 2009; 

Canbulat-Sahiner & Demirgoz-Bal, 2016). En indisk studie gjordes med 150 barn 

inkluderade där alla barn som deltog i studien fick EMLA kräm ca 45 min innan 

venpunktionen skulle göras. En tredjedel av barnen fick en placebosalva som inte gav 

någon smärtlindring alls och 50 barn fick lyssna på klassisk indisk instrumental musik i 

hörlurar. Den grupp som fick lyssna på musik startade ca 15 min innan venpunktion och 

fortsatte fem minuter efter. Barnen och föräldrar hade blivit informerade om Vas skalan, 

vilken användes som redskap för att barnen skulle beskriva sin smärtupplevelse och 

mätningen gjordes efter att musiken stängts av. Lägsta vas poängen visade den kategori 

som fick riktig EMLA kräm, betydligt högre poäng noterades hos kontrollgruppen som 

inte hade någon verksam kräm (placebo). Däremot visar studierna att musiken hade 

påverkat barnen positivt då det visade väldigt liten skillnad mellan hur barnen hade skattat 
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sin smärtupplevelse, gentemot den som hade fått smärtlindring. Skillnaderna mellan 

EMLA kräm och musik var enligt studien obetydligt i resultatet därför kan musiken 

användas som ångest och smärtreducerande för vissa barn (Balan et al., 2009). I en annan 

studie användes musik från kända tecknade filmer som distraktion för 120 barn mellan sex 

och tolv år, det fanns även bilder på väggarna i behandlingsrummet som tillhörde filmerna. 

Barnen kunde koppla ihop musik och bilder och blev distraherade vilket enligt studien 

visar att barnen blev mer avslappnade och smärtupplevelsen reducerades, vilket visade 

gladare ansikten på Wong Baker Faces Scale (Canbulat-Sahiner & Demirgoz - Bal, 2016). 

 

Virtuella spel påvisades vara en bra omvårdnadshandling för att reducera rädslan hos lite 

äldre barn 7 - 17 år. Studie med 38 barn ålder 7 - 17 år vilken delades i två grupper, en 

experimentell och en kontrollerad grupp. Barnen hade ett stereoskopiskt huvud med 

display på sig, så kallat “Oculus DK2 HMD”, vilken ger olika bilder till varje öga och 

används för videospel. Spelet fungerar genom att memorera kort bestående av blinkande 

och flygande element och spelet ökar i svårighetsgrad ju längre det pågår. Barnen fick lära 

sig hantera spelet redan innan och hela processen varade i ca 10 - 15 minuter, under tiden 

gjordes blodtagning momenten. Enligt studien mätte barnen som tillhörde kontrollgruppen 

betydligt högre smärtupplevelse och led under provtagningen, medan barnen i den 

experimentella gruppen var positivare efter upplevelsen. Distraktion av virtuella spel 

visades enligt studien ge en god inverkan på barnen genom att det minskade 

påfrestningarna under stickprocessen vilket minimerade lidandet oavsett ålder och kön 

(Piskoz & Czub, 2017).  

 

Videospel, film, sång och berättelser framkom i studier som olika distraktionmetoder i 

omvårdnadsarbetet (Inan & Inal, 2019; Piskoz & Czub, 2017). Barn mellan sex och tio år, 

blandat pojkar och flickor delades upp i fyra grupper. Barnen i grupp ett fick själva välja 

vilka filmer de ville se på en IPad. Filmerna var från Disney världen och startades tre 

minuter innan stickprocessen och fortsatte tre minuter efter momentet. Grupp två 

distraherades av videospel, barnen fick spela med den ena handen tre minuter innan 

proceduren och fortsatte genom hela momentet. Den tredje gruppen distraherades av 

föräldrar som fick sjunga eller berätta roliga händelser om semester, bio eller om ett 

husdjur. I grupp fyra hade barnen bara sina föräldrar närvarande. Samtliga barn och 

föräldrar informerades innan om vad som skulle hända och att en nål skulle bli insatt. 

Barnen fick efteråt berätta om sina upplevelser av rädsla, smärta och situationen, som hjälp 

använde de Wong Baker Faces Scale. Videospel visade enligt studien vara främst 

ångestreducerande, påverka upplevelsen av rädsla och smärta vilket lindrade barnens 

lidande under hela nålprocessen. Därefter dominerades tecknade filmer och sist var 

distraktionen av föräldrarnas berättelser. Kontrollgruppen som endast hade förälder 

närvarande visade sämst resultat gällande barnens upplevelser (Inan & Inal, 2019). 

 

 

Farmakologisk smärtlindring och nervblockad 

 

Glukos beskrevs av Dilen och Elseviers (2010) som en bra smärtlindring och 

ångestreducerande för barnen som vårdades på en neonatalavdelning, vilka ofta utsattes för 

venpunktion. Effekten av 30 procentig glukos (sockerlösning) var en god alternativ 

smärtlindring för de allra minsta barnen. Studien inkluderade 304 barn och det visade sig 

att barnen som fick två milliliter av glukoslösningen med två minuters intervall innan 

venpunktion, halverade stressen jämfört med de barnen som i jämförelse mot när barnen 

inte fick någon glukoslösning. Stressen graderades med hjälp av utmätt hjärtfrekvens, 
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vilket är en tydlig markör hos små barn vid stress och smärtsamma moment (Dilen & 

Elseviers, 2010).  

 

Maxilene/ EMLA är en snabbverkande topisk anestetisk lidokain kräm vilken appliceras på 

hudområdet där venpunktion planeras att göras. Barnen erbjöds Maxiline ca 15 min innan 

venpunktionen (Balan et al., 2009; Caprilli et al, 2012) och resultaten påvisade att 59 

procent av barnen påverkades positivt av krämen och uppmätte lägre smärta. Maxiline 

fungerade enligt studien både som stressreducerande och som smärtlindring. Föräldrar blev 

väldigt positivt inställda till denna typ av smärtlindring då de noterade skillnad på sina barn 

och deras reaktioner. De som använt sig av krämen påtalade att de kommer efterfråga 

krämen vid framtida tillfällen (Shave et al., 2018).  

 

BUZZY beskrevs av Moadad, Kozman, Shahine, Ohanian & Kurdahi-Bader (2015) vilken 

handlade om ett verktyg BUZZY, som såg ut som ett bi, ungefär fem gånger åtta 

centimeter stor med vibrerande motor och med en yttre kyla i benen vilken förvirrade 

nerverna. Apparaten placeras på huden 30 - 60 sekunder innan stickproceduren.  Den 

uppfanns år 2006 av en läkare vid namn Amy Baxter. Forskarna beskrev skillnader på 

barnens upplevelser av rädsla och oro med eller utan BUZZY. Barnen delades upp i två 

grupper om 24 barn, en grupp med BUZZY och en kontrollgrupp. Barnen vilka deltog var 

insjuknade i cancer eller led av olika hjärtsjukdomar. Ålder och kön fördelades jämnt 

mellan grupperna. Under procedurerna observerade både föräldrar och sjuksköterskor att 

flickor och barn med cancerdiagnos som inte använt BUZZY skattade betydligt högre 

smärtupplevelse jämfört med kontrollgruppen där BUZZY användes. Barnen fick beskriva 

sin upplevelse av smärta med hjälp av Wong Baker Faces Scale. Enligt studien var 

BUZZY ett lämpligt arbetsredskap för distraktion och smärtlindring i omvårdnadsarbetet 

med barn i samband med både injektion och venpunktion (Moadad, et al, 2015). 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa barns och föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av åtgärder och metoder vilka användes som omvårdnadshandlingar för att 

lindra lidandet hos barn i samband med injektion och venpunktion. Teoretisk utgångspunkt 

var lidande vilket kan appliceras i omvårdnadsarbetet med barn, då barnen riskerar att 

hamna i ett vårdlidande om de inte uppmärksammas för sin rädsla, oro eller blir bemötta 

efter deras individuella behov (Edwinson- Månsson, 2008; Söderbäck, 2012). Artiklarna 

som är presenterade i resultatet handlade om barn och föräldrars upplevelser i samband 

med injektion och venpunktion med barnens perspektiv. Men eftersom barn inte besöker 

sjukvård ensamma så framkom även föräldrarnas upplevelser och medlemmarna i familjen 

påverkar varandra (Benzein et al., 2012). Många av föräldrarna ansåg att det var deras 

uppgift att se till att deras barn var lugn och stilla medan personalen fick göra sina 

medicinska moment som de var tvungna att göra. Medan andra föräldrar ansåg att det var 

vårdpersonalens uppgift att informera och vägleda barnet genom stickprocessen (Shave et 

al., 2018).  

 

Det framkom att det var viktigt att förbereda barnet på vad som ska hända, att de blev 

tilltalade på sitt eget språk så de förstod vad som skulle hända. Barnen behövde tid på sig 
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för att de skulle hinna tänka igenom om de ville medverka i processen eller inte 

(Söderbäck, 2012). Några studier (Canbulat et al., 2014; Tüfekci et al., 2009) använde sig 

av olika omvårdnadshandlingar för distraktion och visade att det hade haft en lugnande 

inverkan på barnen, medan (Söderbäck, 2012) påtalar främst tryggheten som den viktigaste 

faktorn, vilken måste infinna sig hos barnet först innan de var mottagliga för någon annan 

typ av distraktion. I valda artiklar framkom inte språkförståelse som något problem, men 

undran kvarstår hur resultaten hade sett ut om det funnits några svårigheter? Flertal likheter 

sågs mellan studierna (Canbulat et al., 2014; Canbulat-Sahiner & Dermizgoz-Bal, 2016; 

Caprilli et al., 2012) när det handlade om olika omvårdnadshandlingar som distraktion, att 

göra en syssla och samtidigt kommunicera med barnen kring det för att avleda rädsla, oro 

och ångestkänslor hos barnen (Canbulat-Sahiner & Demirgoz - Bal, 2016; Canbulat-

Sahiner & Sonay-Turkmen, 2019; Moadad, et al., 2015; Tüfekci at al., 2009). Distraktion 

framkom som en viktig omvårdnadshandling (huvudfynd) i samband med injektioner och 

venpunktion. Det fanns flertal olika omvårdnadshandlingar som förespråkades hos barn i 

alla åldrar men vissa lämpade sig väl och andra inte. De minsta barnen var lättare att 

distrahera med enklare hjälpmedel, medan de äldre barnen krävde mer utmaning för att bli 

distraherade (Inan & Inal, 2019; Piskoz & Czub, 2017). Skillnader på vad barnet behövde 

var beroende efter barnets mognadsgrad och ålder men likheter sågs att barnen i alla åldrar 

behövde både icke farmakologisk och farmakologisk distraktion för att minimera risken för 

att hamnade i ett vårdlidande. 

 

Studien från Sverige (Söderbäck, 2012) skiljer sig något från de övriga ländernas. Där 

fynden var framförallt bemötandet av barnen och att det var viktigt att barnen kände sig 

trygga och fick en så god upplevelse som möjligt för framtida hållbarheten inom 

sjukvården. En av förklaringarna till skillnaderna kan vara att det är organisatoriska 

skillnader hur hälso-sjukvårdssystemet och arbetet skiljer sig i andra länder gentemot 

Sverige. Det kan även vara samhället och invånarnas värderingar om barns olika värde. 

Sverige har tidigare forskning (Askland & Sataøen, 2014; Bice at al., 2017; Tamm, 2003) 

om hur barnen påverkas av det som händer i barndomen påverkar oss när vi blir äldre 

(Askland & Sataøen, 2014). 

 

Föräldrar reflekterade över farmakologisk smärtlindring som en väldigt bra 

omvårdnadshandling för att lindra barnens lidande vid injektioner och venprovtagning 

(Shave et al., 2018). Fördelar för barnet med smärtlindringen var att det avdramatiserade 

hela situationen då smärtan av själva sticket reducerades nästintill helt. Det enda aspekter 

med bedövning medlen var att det tog tid för dem att verka och en del barn kanske hann 

öka sina ångestkänslor under tiden de väntade. Om inte personalen satte på 

bedövningsmedlet direkt när de kom för att sedan använda tiden till att skapa en relation 

med barnet och låta barnet göra något de tyckte om (Shave et al., 2018). Frågan som 

ställdes av föräldrar var varför inte alla använde sig av farmakologisk distraktion, då det 

fanns tidigare forskning om att det fungerade (Piskoz & Czub, 2017; Shave et al., 2018; 

Vagnoli et al., 2015).  

 

Gällande hållbar utveckling av omvårdnadsarbetet behöver enligt Anåker och Elf (2014) 

sjukvården möta nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers 

förmåga för att möta deras egna behov. Ur samhällets perspektiv är det därav viktigt att 

barn och även vuxna blir så väl omhändertagna som möjligt när de är i kontakt med hälso-

sjukvården för att de ska se det som självklart att uppsöka kontakt för framtida behov. Men 

även för att ta del av de möjligheter som finns för att förebygga sjukdom exempelvis det 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
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Enkla hjälpmedel som kalejdoskop, distraktionkort, såpbubblor, ballonger och musik bör 

finnas tillgängligt på de vårdenheter där det kan förekomma att barn vistas. De är billiga 

hjälpmedel som kan bespara vården kostnader för framtida syfte, då det är viktigt att 

människor söker vård i tid. Eventuella traumatiska upplevelser är svåra och blir dyrare att 

bearbeta än att arbeta förebyggande. Sjuksköterskan bör rutinmässigt förbereda med 

omvårdnadshandlingar inför möte med barnen, både icke farmakologiska och 

farmakologiska distraktionsmetoder. Då det framkommit att kombinationen av 

smärtlindring och någon annan omvårdnadshandling av icke farmakologisk distraktion 

fungerar bra för att minimera barns lidande i samband med injektioner och venpunktion. 

En av sjuksköterskans viktiga uppgifter i sin profession är just att lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet från denna studie kan liknas med en del tidigare 

studier om barn och rädsla för olika stickmoment. Det som utmärker denna 

litteraturöversikt är presentationen med flertal olika omvårdnadshandlingar och vikten av 

att kombinera dem för att linda barnens lidande i samband med injektioner och 

venpunktion.   

 

 

Metoddiskussion 

 

För att finna åtgärder och metoder som kunde minska lidande hos barn i samband med 

venpunktion och injektioner valdes en litteraturöversikt till examensarbetet. 

Litteraturöversikt är en forskningsöversikt vilken används för att presentera empiriska 

studier och kombinera forskningsresultaten för att kunna finna svar på särskilda kliniska 

problem (Kristensson, 2017). Risken med en litteraturöversikt kan vara att författarna 

väljer ut artiklar som stödjer syftet och det kan påverka forskningresultatet (Rosén, 2017). 

För att undvika felaktiga slutsatser läste författarna var för sig artiklarna, för att sedan 

jämföra sina analyser på ett objektiv sätt.  Hade systematisk översikt använts i 

examensarbetet, skulle relevanta studier samlats in för att användas i analysen kring barns 

och föräldrars upplevelser och erfarenheter under venpunktion och injektioner. Vilket 

kunde graderats efter strikta principer och därmed minskat risken för att slumpmässiga 

resultat påverkat slutsatsen, som skulle givit en hög grad tillförlighet av studien (Rosén, 

2017). Eftersom en systematisk litteraturstudie är mer tidskrävande och tiden för arbetet 

var begränsade till åtta veckor, valdes en litteraturöversikt. Det fanns inte heller utrymme 

för att utföra någon intervjustudie. Enligt Danielson (2017), är intervjustudie tidskrävande 

som bör planeras, fördjupas, genomföras och analyseras, för att få ett bra trovärdigt 

resultat. Dessutom skulle urvalet i intervjustudien vara begränsat jämfört med en 

litteraturöversikt (Larsson & Holmström, 2017).  

 

Studier som undersöktes handlade om barn och föräldrars upplevelser och erfarenheter 

under venpunktion och injektion. De inkluderade artiklarna bestod av två kvalitativa och 

13 artiklar av kvantitativa design. Studier med kvalitativ design gav en uppfattning om 

problem vilka kvantitativa studierna inte kunde inte svara på (Rosen, 2017). Kvantitativa 

studier innehåller delar om behandlingar och åtgärder, där upplevelser jämförs med hjälp 

av olika experimentgrupper i förhållande till en kontrollgrupp. Majoriteten av de valda 

artiklarna hade kvantitativ design med stora grupper av deltagare och använde sig av olika 

mätningsinstrumentet vilket höjer tillförlitlighet och mätsäkerheten. Kvalitativa studier 

betonade betydelser eller upplevelser av barns erfarenheter (Forsberg & Wengström, 

2016). I kvalitativa artiklar delade föräldrar sina upplevelser med stöd av åtgärder och 

metoder och tidigare vårderfarenheter vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet. 
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Kvalitativa metoder enligt Mårtensson & Fridlund (2017) belyser rimlighet och giltigheten 

vilket ökar trovärdighet av studien. 

 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar begränsades det till engelska språket vilket 

resulterade i att artiklar som skrevs på andra språk valdes bort. Enligt Friberg (2017) är 

nästan alla vetenskapliga artiklar skrivna på det engelska språket. För att inte resultaten 

skulle misstolkas, användes tillförlitliga digitala lexikon som hjälp för att översätta ord och 

meningar vilket annars kunde sänka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Valda artiklar 

var från maj månad år 2009 till juni månad år 2019, vilket bekräftar det aktuella läget av 

studiens frågeställning. En litteraturöversikt bör innehålla ett specificerat och identifierat 

syfte och syftet formulerats efter litteraturstudiens innehåll. Det bör vara tydligt, detaljerat 

och sökbart vilket ökar kvalitén av studien (Kristensson, 2017).  

 

Majoriteten av artiklarna hade RCT- randomiserad kontrollerade försök, vilket bidrog till 

en säkrad slutsats, trovärdigheten och en hög kvalitét av arbetet (Rósen, 2017). RCT 

studier var en säker metod för att minimera fel slutsatser, eftersom det kan påverka 

framtida omvårdnadsåtgärder bör de vara tillförlitliga (Billhult, 2017a). I valda artiklar 

med RCT studier presenterades resultatet med siffror av olika deltagare i olika distraktion 

grupper. Tabellerna var svåra att återskapa därför presenterades en del resultat i procentuell 

sats, för att kunna beskriva innebörden. I artiklar med kvalitativa metoder var det mindre 

antal deltagare vilka hade olika erfarenheter och upplevelser, i jämförelse med kvantitativa 

metoder som hade stora grupper av deltagande med mindre erfarenhet. Deltagare i studien 

var föräldrar och barn som hade tidigare erfarenheter av smärtsamma procedurer som 

venpunktion och injektion (Henricson & Billhult, 2017). Valda studier var från flera 

länder, hade inget bortfall och hade olika deltagare gällande erfarenhet, ålder och kön 

vilket ökar trovärdigheten och tillförligheten (Henricson, 2017). Litteraturstudiens krav på 

artiklar var att de skulle vara original och “peer reviewed” vilka inkluderades i resultaten. 

Sökorden som användes var injektion, venpunktion, rädsla, ångest, oro, smärta, nålar, 

metoder och distraktion. Artiklar som fanns berörde barnens och föräldrarnas perspektiv 

och handlade om olika metoder och åtgärder för distraktion, vilka barnen upplevde under 

venpunktion och injektion.  

 

Databaser som artiklarna söktes på, var CINAHL Complete och PubMed, de hade 

omvårdnadsfokus vilket ökade möjligheterna att finna relevanta artiklar för det utvalda 

ämnet (Henricson, 2017). Begränsningarna i databas CINAHL sorterade ut “peer 

reviewed” artiklar. Eftersom PubMed saknade funktionen att välja “peer reviewed” vände 

sig författare till en journal sida vilken beskrev artiklar som publicerats om de var “peer 

reviewed” eller inte. Med olika sökordskombinationer hittades artiklar på CINAHL 

Complete och PubMed databaser, som ökade sensitiviteten och trovärdigheten 

(Henriksson, 2017). Sökningen av artiklarna har presenterats i metoddelen. SweMeSH 

användes som ordbok, vilket resulterade i att finna relevanta ord som passade till 

sökningarna.  En bibliotekarie från Sophiahemmets biblioteket var behjälplig med 

värdefull vägledning vilket utvidgade sökningen för att hitta relevanta artiklar.  

 

Enligt Kristenssons metod (2017) granskades de valda artiklarna var för sig om studien 

svarade på arbetets syfte. Efteråt diskuterades och jämfört resultaten och därefter 

inkluderades relevanta artiklar i examensarbete. Artiklarna granskades och värderats enligt 

Sophiahemmets rekommendation mallen (Berg et al., 1999 & Willmans et al., 2016) 

(bilaga A). Där alla studier värderades efter kod och klassificering samt vetenskaplig 

kvalitet. I studien inkluderades 13 artiklar med hög kvalitet och två artiklar med mellan 
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kvalitet vilket ökar trovärdigheten och kvalitet av litteraturöversikten, artiklar redovisades i 

matrisen (Kristensson, 2017). Enligt integrerad analys har alla artiklar som var redovisats i 

studien ställts i relation till varandra.  En integrerad analys har använts för att sammanställa 

resultaten i litteraturstudien och arbetet har kunnat redovisats på ett överskådligt sätt. 

Artiklar som inkluderades i resultaten handlade om olika åtgärder och metoder som kanske 

kan användas av sjuksköterskan i samband med venpunktion och injektion (Kristensson, 

2017). Dataanalysen utfördes separat för att analysera inkluderade artiklarnas kvalitet och 

trovärdighet. Artiklarna lästes noggrant av båda författarna och färgkodades och 

klassificerades enligt fyra kategorier: diagnostik, prognos, behandling eller prevention. 

Artiklarna sammanställdes i matrisen och jämfördes i resultatet (Rosén, 2017). Därefter 

diskuterades för att finna och jämföra olika delar av valda studier för att redovisa helhet i 

resultaten (Henricsson, 2017).   

 

De valda artiklarna handlade om olika metoder och åtgärder, vilka har studerats av olika 

forskare från olika del av världen. Från Sverige inkluderades en artikel, Turkiet sex 

artiklar, Italien två artiklar och från Kanada, Belgien, Libanon, Polen, Indien och 

Indonesien en artikel vardera. Vilket betyder att rädsla i samband med injektion och 

venprovtagning är ett viktigt problemområde som kan belysas ur barnen och föräldrarnas 

perspektiv. Enligt (SOU: 2002:31) har två länder vilka tillhör Europa och Kanada liknande 

sjukvårdssystem som i Sverige, vilket kan leda till tillämpbarhet av studien (Henricson, 

2017). Artiklar från Libanon, Indien, Indonesien och Turkiet skiljer sig från Sveriges 

sjukvårdssystem och kan påverka negativt och sänka studiens kvalitét. Eftersom ovan 

länders nämnda artiklar svarade på studiens syfte kan de vara trovärdiga och höja studiens 

kvalité. Nämnda omvårdnadsåtgärder i dessa artiklar används delvis redan i Sveriges på 

vissa vårdavdelningar för barn. Som såpbubblor, ballonger, kort och Ipad, distraktion 

metoden som kalas ”BUZZY” och “Oculus DK2 HMD”, skulle kunna överföras till 

Sveriges barnavdelningar vilka kan vara användbara för att minska ångest och 

smärtupplevelser hos barn under venpunktion och injektion. 

 

En av författarna (H.S) har lång erfarenhet av att arbeta med barn i samband med olika 

stickmoment och kunde känna igen en del åtgärder och metoder. Vissa metoder används 

redan idag på en del avdelningar där barn vårdas, vilket eventuellt kan ha påverkat 

resultatet omedvetet. Alla åtgärder och metoder är inte applicerbara i praktiken på grund av 

hygieniska skäl, då alla leksaker och distraktionsverktyg behöver desinfekteras och av den 

anledningen valts bort (Henricsson, 2017). Författarna till denna litteraturöversikt har 

reflekterat över sin egen förförståelse inom ämnet och en objektiv syn har eftersträvats 

löpande genom studien. Förförståelse är ett begrepp inom forskning vilket betyder att det 

finns en viss kunskap och förståelse om ämnet innan studien påbörjas, men det handlar 

även om personliga erfarenheter och värderingar som varje människa har med sig. De egna 

erfarenheterna och värderingar kan ha en inverkan på hur resultatet tolkas (Priebe & 

Landström, 2017). 

 

Under litteraturstudien granskades översikten i fem tillfällen av handledare och en 

handledningsgrupp. Handledning var till hjälp för att förbättra och strukturera 

litteraturöversikten, som ökade pålitligheten och trovärdigheten av arbetet (Henricsson, 

2017). Artiklar som inkluderats i resultaten var etisk granskade och det kändes relevant 

eftersom litteraturöversikten handlade om barn, vilka har rätt att få information efter deras 

utveckling (Kjellström, 2017).  Arbetet kan ha begränsats ur forskningsetiska 

frågeställningar då studenternas kunskap i ämnet kan ha varit bristfälligt (Kristensson, 

2017). 
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Slutsats  

 

Syftet med studien var att utforska olika åtgärder och metoder vilka kan användas som stöd 

för att lindra lidandet hos barn i samband med injektioner och venpunktion. Ur studien 

framkom tre olika områden som behövdes uppmärksammas i processen med barn. En del 

barn upplever ångest och rädsla inför besöket på sjukhus och behöver trygghet, 

smärtlindring och någon form av distraktion för att inte uppleva lidande i situationen. 

Sjuksköterskan som arbetar med barn behöver förbereda sig inför mötet med barnen och 

föräldrar för att göra upplevelsen så positiv som möjligt för barnet. Det kan skilja sig hur 

processen fortlöper beroende av barnens olika mognadsgrad, ålder och behov. Det 

underlättar om sjuksköterskan känner till utvecklingsnivåerna i de olika åldrarna för att 

kunna stödja barnet så individuellt som möjligt. Vidare är det en fördel om sjuksköterskan 

har kännedom om enkla åtgärder och metoder som kan vara stöd i omvårdnadsarbetet med 

barnen. 

 

 

Fortsatta studier  

 

Barnen upplevde processen med venpunktion och injektion som mindre smärtsamt och 

ångestladdat när de fick tydlig information om vad som skulle hända och vad de kunde 

förvänta sig. Vidare fick barnen som distraherades en gynnsammare vistelse i 

sjukhusmiljön och var lugna när en förälder närvarande. Samspelet mellan sjuksköterska, 

barn och familj behövs det fortsatta studier om och vilka konsekvenser det medför för de 

barn som inte ville medverka i processen där de vuxna tog en ledande roll. Det är ett 

känsligt ämne att forska om barn men de vuxna behöver utveckla fler barnvänliga metoder 

för att få ett ännu bättre samspel.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Litteraturstudien är en översikt över hur forskningsläget ser ut, studien kan vara en hjälp 

för sjuksköterskor som ska bemöta barn och föräldrar genom processer där olika 

stickmoment förekommer. Studiens resultat kan vara användbart för personal med olika 

professioner inom hälso-sjukvård som arbetar med barn. De olika hjälpmedel för 

distraktion är applicerbart hos sjuksköterskan i hens profession, de materiella sakerna är 

enkla och kostar inte mycket att införskaffa. Förhoppningsvis kan studien väcka nyfikenhet 

om att fortsättningsvis forska fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta det 

fortsatta samarbetet med barnen och deras föräldrar.  
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BILAGA A 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

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 

Aydin, D., Canbulat -        

Sahinner, N., & 

Karaca – Giftci, E. 

2016 

Turkiet 

 

 

 

 

Comparison of the 

effectiveness of three 

different methods in 

decreasing pain 

during venipuncture 

in children: Ball 

squeezing, balloon 

inflating and 

distraction cards. 

Studie syftade till att 

undersöka tre olika 

distraktionmetoder 

(pressa en mjuk boll, 

ballonguppblåsning 

och distraktionkort) 

om smärta och 

ångestlindring hos 

barn under flebotomi. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: Barn mellan 7–

12 år gamla, 61 

flickor och 59 pojkar, 

deras föräldrar. 

Datainsamling:” face 

to face” intervju. 

Analys: Barn och 

familj information 

formulär, Wong – 

Baker FACES (WB-

FACES) 

Pain Rating Scale ',' 

Children's Fear Scale 

(CFS) '. 

Analys: Analytics 

statistik 

 

           120 

              (-) 
Studien visade utvärderingar av smärt 

och ångestnivå av olika distraktion 

metoder. 90 procent av barn med 

distraktionkort, ballongblåsning och 

bollklämning hade lägre smärta och 

ångestnivå. Det var igen signifikant 

skillnad träffades mellan grupperna 

jämför med kontrollgruppen som ingen 

distraktion används 30 procent av barn 

hade betydligt smärta och ångest. 

Föräldrar observerade liknande resultat 

både på ångest och smärtnivå och ingen 

signifikant skillnad påträffades. Studien 

resulterade att distraktion metoder var 

användbara under venpunktion 

procedurer. 

 

    RCT 

       I       

Bilaga B 
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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 

Balan, R., Bav 

dekar, S.B., & 

Sandhya, J. 

2009. 

India. 

Can Indian classical 

instrumental music 

reduce pain felt 

during venepuncture? 

 Att jämföra effekt av 

lokalbedövningskräm, 

indisk klassisk 

instrumentalmusik 

och placebo, 

för att minska smärta 

under venpunktion 

hos barn. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: Barn mellan 5-

12år och föräldrar. 

Datainsamling: Vas 

skala (Visuell Analog 

Skala). 

Analys: Statistisk 

analys. 

           150 

            (-) 

I studien deltog 150 barn i ålder mellan 

5–12 år involverades i studie och delade 

till tre grupper, placebo, EMLA och 

musikgrupper. Som har utvärderat 

effekten av indisk klassisk 

instrumental musik och uppmättes med 

hjälp av VAS skale, som graderade 

mellan noll ingen smärta och tio var 

högsta smärta.  Smärtan mättes mellan 

en till fem minuter, barn från EMLA och 

musikgruppen hade tre poäng smärta 

efter en minut och placebogruppen hade 

sju poäng. Efter fem minuter EMLA och 

musikgrupper hade två poäng jämför 

med placebogruppen som hade smärta 

sju poäng.  Föräldrar observerade att 

enligt VAS- skale hade nästan samma 

resultat som barn angivit. Resultaten 

visade att indisk musik kan användas 

under venpunktion procedurer. 

   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) 
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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 

Canbulat-Sahiner, N., 

& Demirgoz-Bal, M. 

2016 

Turkiet 

The effects of three 

different distraction 

methods on pain and 

anxiety in children. 

Denna studie syftar 

till att undersöka tre 

olika 

distraktionmetoder 

(distraktionkort, 

lyssna på 

musiken från tecknad 

film och 

ballonguppblåsning) 

på smärta och 

ångestlindring hos 

barn under 

venpunktion. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: Barn åldern 6–

12 år (57 flickor och 

63 pojkar) och deras 

föräldrar. 

Datainsamling: 

utförds genom 

intervjuer med bar 

och deras föräldrar 

samt med Wong-

Baker Faces och 

Children Fear Scale.  

Analys: Analytisk 

statistik 

              120 

               (-) 

Resultaten visade att sjukhus som studie 

utfördes aldrig har använd 

farmakologiska eller icke 

farmakologiska metoder. Barnen delades 

upp i fyra grupper. Effekt av distraktion 

metoder jämfördes under studien som 

distraktion kort första gruppen, lyssna på 

tecknad musikgrupp två, 

ballongblåsning grupp tre och 

kontrollgrupp fyra. Distraktion grupper 

hade betydligt lägre smärta och ångest 

med resultat (2.33 + 3.24) jämför med 

kontrollgrupper som hade (4.53 + 3.23) 

poäng. Eftersom den studie jämför olika 

distraktion metoder som mer reducerar s 

ångest har visat att distraktion kort 

gropen hade lägre (1.67 + 1.47) poäng 

än tecknad musik (1.70 + 1.41) och 

ballongblåsning hade (2.60 + 2.14). 

Kontrollgruppen hade högsta 

ångestupplevelse (2.10 + 1.37). 

Föräldrars upplevelse var samma som 

barns att distraktion kort hade lägre 

poäng (1.23 + 1.27), därefter tecknat 

musik (1.83 + 1.31) och ballongblåsning 

(1.37 + 1.27) och kontrollgruppen hade 

(1.33 + 1.39).  

. 

      RCT 

         I 
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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 

Canbulat, N., Inal, S., 

& Sönmezer, H. 

2014 

Turkiet 

Efficacy of 

Distraction Methods 

on Procedural Pain 

and Anxiety by 

Applying Distraction 

Cards and 

Kaleidoscope in 

Children. 

Denna studie syftar 

till att undersöka två 

olika 

distraktionmetoder, 

distraktionkort och 

kalejdoskop, om 

smärta och 

ångestlindring hos 

barn under flebotomi. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: Barn ådern 7-

11år med sina 

föräldrar. 

Datainsamling: 

Intervju, Wong Baker 

FACES Pain Rating 

Scale och Children 

Fear Scale. 

Analys: Analytisk 

statistik 

             188 

              (-) 

Resultat av procedursmärtan av olika 

distraktion metoder distraktion kort och 

kalejdoskop visade betydlig skillnad. 

Barn och deras föräldrar upplevde att 

smärtan har varit betydlig lägre hos 

distraktion grupper än kontrollgruppen. 

Både distraktionkort gruppen (2,41 ± 

2,49) och kalejdoskopgruppen (3,10 

± 2,16) hade lägre smärtnivåer än 

kontrollgruppen gjorde (4, 44   ± 3, 64) 

Föräldrar upplevde att barn hade mindre 

smärta och ångest under venpunktion 

och det är inte stor skillnad mellan 

värdarna. 

 

 

  

     RCT 

         I 
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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 

Canbulat- Sahiner, N., 

& Turkmen, A. S. 

2019 

Turkiet. 

The effect of 

distraction cards on 

reducing pain and 

anxiety during 

intramuscular 

injection in children. 

Syftet med den här 

studien var att 

utvärdera 

effektiviteten hos 

distraktionkort för att 

minska smärta och 

ångest under 

intramuskulär (IM) 

injektion hos barn. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ 

Urval: Barn ålder 6–

11 år. 58 flickor och 

62 pojkar och deras 

föräldrar. 

Datainsamling: utförs 

genom intervju, 

distraktion korten, 

Wong Baker Faces att 

(mäta smärta) och 

Children Fear Scale 

att (mäta ångest). 

Analys: Analytisk 

statistik.  

             120 

              (-) 

Barnen delades till 2 randomiserade 

grupper. Kontroll och distraktion kort 

grupper och föräldrar har varit med och 

observerade barns upplevelser under 

injektionen. Studien visade att 

distraktioner kort var effektiva för att 

använda under injektion procedurer på 

barnen för att minska smärta och ångest.  

Distraktion kort grupp hade betydlig 

lägre smärta med resultat (5,67 ± 

 3,50) jämför med kontrollgrupp (7.63 ± 

2.77). Resultat i ångestnivå som, 

observerades av föräldrar visade att 

distraktion kort gruppen hade lägre 

värden med resultat (1,73 ± 1,49) och 

kontrollgruppen hade (2,53 ± 1,35). 

Författarna rekommenderar använda 

distraktion kort för att kontrollera smärta 

för att undvika komplikationer i 

framtiden som kan uppstå. 

 

   RCT 

       I 

 



VII 

 

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 

Caprilli, S., Vagnoli, 

L., Bastiani, C., & 

Messeri, A. 

2012  

Italia 

Pain and distress in 

children undergoing 

blood sampling: 

effectiveness if 

distraction with soap 

bubbled. A 

randomized 

controlled study. 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka  

effektivitet att 

använda tvålbubblor 

som en distraktion på 

teknik för att minska 

barns smärta och 

besvär innan, under 

och efter blodprov. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: 60 bar, -+ 

ådern 3–6 år och 

deras föräldrar. 

Datainsamling: Barn 

och föräldrar fick 

information. Ångest 

Skala – OSBDA, 

LIKERT-skala mäter 

reaktion hos 

individer.  

INTERAC skala 

mäter föräldrars 

beteende under 

provtagning. EMLA 

kräm, Wong-Baker 

Skale eller Faces 

Skale. 

Analys: Statistisk 

analys. 

                60 

                (-) 

Resultaten visade att använda 

såpbubblor minskar psykologisk stress. 

Medelvärden resulterade före 1,5 

procent hos experimentella gruppen före 

venpunktionen än hos kontrollgruppen 

som visade 4,8 procent. Resultaten efter 

blodprovstagningen hade distraktion 

gruppen betydligt lägre 0,83 procent 

jämför med kontrollgruppen 3,83 

procent smärta.      

Både grupperna fick applicera EMLA 

kräm., som minskade fysisk smärtan hos 

barn. Bara 47 procent av föräldrar som 

hade yngre barn involverades i 

distraktion gruppen och 60 procent av 

föräldrar i kontrollgruppen fick vara 

med under proceduren. 

Barn upplevde att de vill hantera sina 

känslor under venpunktioner för att 

minska stress och vara tåliga under 

procedurer. 

 

      RCT 

         I 
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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 

Dilen, B., & Elsiviers, 

M. 

2010.  

Belgien. 

Oral glucose solution 

as pain relief in 

newborns: Results of 

a clinical trial 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka vilka 

koncentration av 

glukos är mest 

effektiv för att minska 

smärta för 

venpunktion 

nyfödda barn. 

Design: Kontrollerad 

klinisk studie. 

Kvantitativ  

Urval: 304 Nyfödda 

barn på neonatal 

avdelningen och 

föräldrar.  

Datainsamling: 

‘‘Leuven pain scale.’’ 

Analys: Multivariate 

analysis 

              304 

               (-) 

Eftersom spädbarn inte kan verbalisera, 

smärtnivå utvärderades med hjälp av 

Leuven Pain Skale, som hjälper att 

utvärdera smärtnivå genom 

ansiktsuttryck, gråt, irritabilitet och 

muskelspänning.  Barn delades till fyra 

olika grupper som visade att 

placebogrupp hade 88,2 procent av 

smärta, grupp två med tio procent av 

glukos hade betydligt mindre 68,4 

procent, grupp tre med 20 procent 

glukos hade 61,1 procent och grupp fyra 

hade 43,2 procent av smärta. 

Denna studie bekräftade att oral lösning 

av 30 procent glukos minskar smärta vid 

venpunktionen   

     CCT 

         I 
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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 

Inan, G., & Inal, S. 

2019 

Turkiet 

The impact of 3 

different distraction 

techniques on the pain 

and anxiety levels of 

children during 

venipuncture. 

Studie syftade till att 

utvärdera 

effekt av tre olika 

distraktionsmetoder 

på smärta och ångest 

nivåer av barn under 

venpunktion. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: Barn mellan 6–

10 år, (91flickor och 

89 pojkar), föräldrar 

och sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

intervju, Wong-Baker 

Faces Pain Scale 

revised (W-BFS), 

Children’s Fear Scale 

(CFS) 

Analys: Statistik 

analys. 

       180 

         (-) 

Skillnaden mellan distraktions 

grupperna baserat på både ångesten 

nivåer och smärtvärden resulterade att 

75 procent av barn hade lägre smärta 

och ångest under venpunktion var 

statistiskt signifikant lägre än i 

kontrollen gruppen som bestod av 25 

procent av barn. Videospel gruppen som 

bestod av 25 procent hade lägre smärt 

och ångestnivå jämför med andra 

grupper. Föräldrar hade samma resultat 

som barn angett. Författare 

rekommenderar använda videospel 

under venpunktionen. 

   RCT 

      I 
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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 

Moadad, N., Kozman, 

K., Shahine, R., 

Ohanian, S., & 

Kurdahi-Badr, L. 

2015. 

Lebanon. 

Distraction using the 

Buzzy for children 

during an Iv insertion. 

För att undersöka 

effekterna av yttre 

förkylning och 

vibrationer via 

”BUZZY” på 

smärtvärderingar av 

barn, deras föräldrar 

och sjuksköterskor 

under perifer 

infogning av IV, för 

att mäta tiden till en 

framgångsrik IV 

införande och för att 

bedöma de faktorer 

som är förknippade 

med smärtuppfattning 

hos barn 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ 

Urval: 48 barn åldern 

4–12 år och föräldrar 

(mammor) och 

sjuksköterskan. 

Datainsamling:  Faces 

Pain Scale- Revised 

(WBFPS), Wong– 

Baker FACES Pain 

Rating Scale 

(WBFPS). ANOVA -

test (Definition, 

Types, Examples). 

“Buzzy” kombinerar 

kyla och vibrationer. 

Analys: Statistik 

analys. 

             48 

             (-) 

Studien inkluderade 48 barn vilka delads 

till två grupper. Ena grupp med 

”BUZZY” med 25 barn och 23 barn utan 

”BUZZY”. Resultaten visade att apparat 

”BUZZY” reducerade smärta hos barn 

som hade olika diagnos som cancer och 

hjärtsjuka. 58 procent barn hade mer 

smärta i ”NO BUZZY” än barn i 

”BUZZY” gruppen.  Samma resultat 

observerade sjuksköterskor och 

föräldrar. Studien visade att ”BUZZY” 

kan användas under venpunktion 

proceduren. 

     RCT 

         I 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lilik-Lestari, M.P., 

Wanda, D., & Hayati, 

H. 

Indonesia 

2017  

The effectiveness of 

Distraction (Cartoon-

Patterned Clothes and 

Bubble-Blowing) on 

pain and Anxiety in 

Preschool Children 

during Venipuncture 

in the Emergency 

Department 

 

Utvärdering av 

distraktion 

såpbubbelblåsning  

Kognitiv avledning 

vid  

Venprovtagning 

Design:  

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ  

Urval: 57 barn ålder 

6–11 år. 

Datainsamling:  Fear 

Scale (CFS), Pain 

Scale (CAPS). 

Analys: Statistik 

analys 

57 

(-) 

 

Resultaten från den här studien visar att 

distraktion är effektivt för att minska 

smärta och ångest hos förskolebarn när 

venpunktion utförs på akutavdelning. 66 

procent av barn som tillhörde till 

distraktion grupp med bubbelblåsning 

och tecknade mönstrade kläder hade 

betydligt mindre smärta än i 

kontrollerade gruppen utan distraktion 

metoder. 

RCT 

I 
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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 

Piskorz, J., & Czub, 

M. 

2017. 

Poland 

Effectiveness of a 

virtual reality 

intervention to 

minimize pediatric 

stress and pain 

intensity during 

venipuncture 

Att utvärdera 

effektiviteten hos VR 

(Virtual reality) för att 

minimera stress och 

smärta i samband med 

venpunktion. 

Design: Kontrollerad 

klinisk studie. 

Kvantitativ 

Urval: Barn åldern 7-

17år, 18 flickor och 

19 pojkar. 

Datainsamling: 

Frågeformulär, Visual 

Analogue Scale 

(VAS).  

Analys: Parametrisk 

analys 

                19 

                (-) 

Resultaten visade att patienter, som 

inkluderades i studien i ålder från 7–17 

år använde VR-distraktion under 

venpunktion proceduren. Smärtnivå var 

59 procent lägre än hos kontrollgruppen 

som visade stor effekt. Stressnivå var 73 

procent lägre resultat hos distraktion 

gruppen än i kontrollgruppen. 

Barn som spelade VR-spel under 

venpunktion upplevde betydligt mindre 

smärta och påfrestning. 

      CCT 

        II 
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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 

Shave, K., Ali, S., 

Scott, S.D., & 

Hartling, L. 

2018 

Canada 

Procedural pain in 

children: a 

qualitative study of 

caregiver 

experiences and 

information needs 

Syften att samla in 

information från vårdgivare 

hos barn som upplever 

procedursmärta i ED (akut 

avdelning) för att informera 

utvecklingen av ett nytt, 

vårdgivare-fokuserat 

kunskapsöversättningsverktyg 

(KT). 

Design: Kvalitativ 

Urval: Barn mellan 3-12år 

och föräldrar. 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervju, 

ljudinspelningar och 

transkriberades ordboken, 

NVivo 10 (QSR 

International; Melbourne, 

Australien) kvalitativ 

datahanteringsprogramvara 

användes för datahantering 

under analysen. 

Analys: Deskriptiv analys. 

           41 

           (6) 

Resultat visade hur relevant att 

informera barn och deras föräldrar 

före venpunktion proceduren.  

Barnen fick möjligheten att få en 

lokal bedövning (Maxilene) 

applicerad före smärtsamma 

förfaranden, såsom IV-insättningar 

och venpunktion. Alla föräldrar för 

barn som använde Maxilene var 

nöjda med att deras barn fick 

smärtstillande bedövningen innan 

stickning. De rodde att det hjälpte 

deras barn och skulle begära det 

igen för framtida förfaranden. En 

av föräldrar tyckte borde vara bra 

om de kunde fått information efter 

proceduren. 

K 

I 
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Författare 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Söderbäck, M. 

2012 

Sweden 

Young (3-5 year -old) 

children’s ways of 

engagement in care 

procedures involving 

venepuncture 

Syfte i denna studie  

uppmärksammar den 

känslighet och 

lyhördhet som visas 

av vuxna, 

sjuksköterskor och 

föräldrar att vägleda 

de små barns 

engagemang och 

deras förmåga att 

bli integrerad och 

agera genom aktivt 

deltagande i en ibland 

skrämmande vård 

procedur. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sexton barn 

ålder 3–5 år och deras 

föräldrar samt 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Under 

en månad fick skrivna 

broschyrer från 

huvudsjuksköterskan 

som bjuder in dem att 

delta i studien.   

Videospelning för att 

fånga bans kroppsliga 

eller verbala uttryck. 

Thornes (2008) 

analysmetod använd 

för tolkande 

uppfattning om data. 

Analys: Deskriptiv 

analys. 

               16 

               (4) 

Studiens resultat visade att  

Tre till fem-åriga barn erbjöds av olika 

sätt att engagera genom sin motivation, 

intresse, tidigare erfarenheter, stödet och 

vägledningen. När sjuksköterskan bjöd 

in dem att delta eller givit information 

om venpunktionen, barnen kunde agera 

med ett vakande engagemang genom att 

observera noggrant och uppmärksamma 

sjuksköterskan eller deras förälder, samt 

att vara intresserad av det medicinska 

utrustning och miljö. Den tiden som 

några av barnen behövde 

att spela eller göra saker, indikerade 

behovet av att dra ut proceduren. 

Föräldrar vid olika engagemang bete sig 

annorlunda visa stoppade proceduren 

och flyttade datum, dem andra fick vara 

med och höll fast barnen under 

venpunktion. 

       K 

       II 

 



XV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

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

År (för publikation) 
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genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

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: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ   

Urval: skolåldern barn 

mellan 7–11 år 

Datainsamling: VAS 

och Faces Pain Scale 

Analys: procent och 

medelvärde. 

            206  

             (-) 

I studien inkluderades 206 barn ålder 7–

11 år och delades till två grupper. 69 

procent av barn hade tidigare förfarande 

erfarenheter.  Resultaten visade att 51 

procent av barn hade lägre smärtnivå än 

49 procent barn som tillhörde till 

kontrollgruppen. Distraktionen med 

kalejdoskop effektivt reducerar smärtan i 

samband med venpunktur hos skolbarn. 

      RCT 

          I 
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Författare 
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Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  
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datainsamling och 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vagnoli, L., Caprilli, 

S, C., Vernucci, C., 

Zagni, S., Mugnai, 

F., & Messeri, A. 

2015 

Italien 

Can presence of a 

dog reduce pain and 

distress in children 

during venipuncture? 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effektiviteten 

av djurassisterad intervention 

som distraktion för att minska 

barns smärta och ångest före, 

under och efter en 

standarduppsamlingsprocedur 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ 

Urval: Barn mellan 

4–11 år. 

Datainsamling: Scale 

of behavioral distress 

(OSBDA), Wong 

Baker Scale (Faces 

Scale). Visual scale 

(VAS) och State 

Trait Anxiety 

Inventory (STAI). 

Analys: Deskriptiv 

analys 

              50 

              (-) 

Studien inkluderade 50 barn i ålder 

fyra till elva år. De delades till två 

grupper EG grupp med distraktion 

närvarande av en hund och CG 

kontrollgrupp utan några 

distraktioner. Föräldrar följde med 

barn i både grupperna under 

venpunktion procedurer.  

50 procent av barn i distraktion 

gruppen hade betydligt lägre smärta 

och kortisolnivå än i kontrollgruppen. 

Föräldrars upplevelse hade samma 

upplevelse som barn. Studien visade 

att närvaron av hundar under 

förfaranden minska oro och smärta  
 

      RCT 

  I 

 


