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SAMMANFATTNING 

Barn associerar invasiva ingrepp som till exempel nålstick med stress; smärta och/eller oro. 

Smärta och rädsla har ett starkt samband genom att smärtan kan göra barnet rädd och rädslan 

inverkar på smärtan. Att misslyckas med att förebygga eller lindra stickrädsla är skadligt för 

barn, dels det onödiga lidandet under själva proceduren, dels kan barns minne av smärtsamma 

upplevelser skapa deras framtida reaktioner på smärtsamma händelser. 

Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan och föräldrarna kan använda för 

att förebygga eller lindra barnets rädsla och smärtupplevelse i samband med stick.  

Forskningsöversikt valdes som metod. Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed 

och CINAHL. Sammanlagt inkluderades 17 artiklar i resultatet. 

För att få resultatet från de vetenskapliga artiklarna överskådligt delades 

omvårdnadsåtgärderna in i tre rubriker: beteende hos föräldrar och sjuksköterskan, distraktion 

och smärtlindring.Distraktion hade överlag en god effekt likaså topikal smärtlindring. Dock 

var resultaten inte entydiga gällande oral smärtlindring. 

Slutsatsen var att om sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna förebygga och lindra barns 

stickrädsla, ger en kombination av omvårdnadsåtgärderna det bästa resultatet.  

Nyckelord: rädsla, smärta, beteende, distraktion, smärtlindring 
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INLEDNING

Som kliniskt verksamma sjuksköterskor och i egenskap som föräldrar har författarna träffat 

barn med rädsla inför stick. Stick kan orsakas av olika medicinska föremål med nålar 

beroende på vad som ska åstadkommas. I detta arbete innebär stick provtagningar, injektioner, 

insättning av perifer venkateter, samt nålsättning i subkutan venport. I dagens hälso- och 

sjukvård är risken att utsättas för stick stor då många undersökningar och behandlingar 

innebär någon form av stick. När rädslan för stick gått så långt att man utvecklat en 

injektionsfobi hindrar den personen från att söka sjukvård eller att delta i hälsovård. 

Därigenom är injektionsfobi en fara för individens hälsa och liv (Hamilton, 1995). Första 

kontakten med hälsovården och/eller sjukvården sker oftast i barndomen, därför anser 

författarna att det är av största vikt för sjuksköterskan att kunna bemöta barnet på ett sådant 

sätt som inger trygghet och förebygger eller minimerar risken för att mötet/ingreppet upplevs 

negativt av barnet  

 

BAKGRUND 

Rädsla hos barn 

Rädsla är en primitiv men normal reaktion som kroppen använder för att förutse och undvika 

fara. Vid upplevd fara reagerar det autonoma nervsystemet och försätter kroppen i en 

förberedelse för flykt eller kamp (Duff, 2003; Tamm, 2003). Detta tar sig i uttryck genom 

ökad puls då hjärtat vill öka blodflödet. De perifera blodkärlen drar ihop sig för att höja 

blodtrycket och få ut blodet till musklerna, men leder till att personen bleknar. För att få mer 

syre till hjärnan stimulerar nervsystemet till snabbare och djupare andning. Svettningar och att 

kroppen börjar skaka är ytterligare symtom. Eftersom matsmältningsprocessen minskar kan 

magvärk och illamående uppstå. Skulle kroppen i detta skede skadas reagerar den med en 

snabb blodtryckssänkning, för att skydda mot blodförlust och chock. Blodtryckssänkningen 

innebär att människan kan svimma. När faran är över inträder det parasympatiska 

nervsystemet som lugnar ner kroppen. Reaktionen efter en sådan attack är trötthet och matthet 

eftersom kroppen jobbat hårt (Hellström, Hanell & Liberman, 2003).  

Hos barn kan rädslan ta sig i uttryck genom gråt, barnet stelnar till, blir klängigt eller 

psykomotorisk oro (Thurgate & Hepell, 2005). 

En del rädslor är betingade och andra inlärda (Tamm, 2003). Forskarna vet att ångestsyndrom 

hos vuxna uppkommer redan i barn- och ungdomsåren. Däremot är de inte på det klara med 

om primärprevention eller behandling av barn och ungdom minskar risken att utveckla 

ångestsyndrom i vuxen ålder (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005).  

Medicinska rädslor hos barn  

Rädsla för medicinska åtgärder, så kallad medicinsk rädsla, är ett stort antal barn besvärade 

av. De flesta barn uppsöker någon gång hälso- och sjukvården och kan känna mer eller 

mindre obehag inför besöket, vissa barn är till och med rädda. Hos en del barn blir obehaget 
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och rädslan så markant att den hindrar att undersökningen blir genomförd. Denna medicinska 

rädsla måste behandlas så att inte barnets hälsa påverkas negativt (Tamm, 2003).                                                

De medicinska rädslorna hänger samman med barnens utveckling. Barn under två år är ofta 

rädda för okända miljöer och främmande personer. Under en medicinsk behandling då 

sjuksköterska eller läkare behöver hålla i barnet, kan den utvecklingsmässiga rädslan för 

främmande personer aktualiseras, vilket leder till att barnet blir omedgörligt. Barn i 

förskoleålder kan vara rädda för ovanliga figurer, till exempel monster. Ett munskydd eller en 

narkosmask kan därför göra att barnet får panik och vägrar att närvara vid den medicinska 

behandlingen. Att tillåta barnet att gråta eller skrika kan resultera i att de upplever mindre 

stress än om de ska vara modiga och inte gråta (Tamm, 2003). Studier visar på att pojkar är 

mindre rädda än flickor för medicinska åtgärder och miljöer. Flickorna var mer benägna att 

uttrycka rädsla än pojkarna (Ollendick, King & Frary, 1989). Forskarna diskuterar om 

resultaten är beroende av samhälleliga och kulturella faktorer än könstillhörighet (Tamm, 

2003).  

Orsaker till medicinska rädslor hos barn 

Det finns tre teorier om hur barn förvärvar medicinsk rädsla och dessa är: inlärningsteorier, 

anknytningsteorier och kognitiva teorier. Dessa är användbara när man har att göra med 

rädslor hos barn (Ferrer Wreder et al.,2005). 

Inlärningsteorier 

Inlärningsteorin bygger på att rädslan är ett inlärt beteende. Ett barn som upplevt en 

medicinsk behandling som mycket obehaglig kan uppleva alla framtida besök inom hälso- 

och sjukvården som lika obehagliga eller ännu värre. Rädslan kan också vara socialt betingad. 

Föräldrar kan överföra sin egen medicinska rädsla på barnet. Blyga barn upplever oftare 

rädsla i olika situationer än oblyga barn och har därmed ökad risk att utveckla medicinsk 

rädsla (Tamm, 2003). 

Inlärningsteorin delas in i tre delar: den klassiska, den instrumentella och modellinlärning. 

(Karlsson, 2004). 

Den klassiska inlärningsteorin grundades av den ryske psykologen och fysiologen Ivan 

Pavlov (1849-1936), mest känd genom sitt experiment på hundar. Genom sina experiment 

gjorde han iakttagelsen att hundarna utsöndrade saliv bara genom att höra stegen av den som 

gav dem mat. Detta kallade Pavlov för betingning av reflexer, så kallad klassisk betingning 

(Karlsson, 2004). 

Den instrumentella inlärningsteorin handlar om att det är konsekvenserna som styr hur vi 

handlar. Den grundades av Edward Lee Thorndike (1874-1949). Han undersökte katters 

beteende och såg att genom att de kunde lära sig vilken rörelse som fick grinden i en bur att 

öppnas, kunde de smita ut och få tag på maten som låg utanför. Associationen mellan 

grindöppningen och den rörelse katterna behövde göra för att få grinden att öppna sig är ett 

exempel på instrumentell betingning (Karlsson, 2004). 
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Modellinlärning handlar om att man lär sig genom att se på, och utvecklades av Albert 

Bandura (f.1925). Lärande sker i samspel mellan person, omvärld och beteende. 

Modellärande består i att andra människor fungerar som en modell för vårt eget sätt att bete 

oss på (Ferrer Wreder et al., 2005).  

Anknytningsteorier 

Anknytningsteorin bygger på att barn generellt är rädda för att deras föräldrar ska försvinna.  

Det är denna känsla för övergivenhet som kan uppstå då barnet blir intaget på sjukhus, vilket 

innebär att rädslan snarare är en slags separationsångest än medicinsk. Rädsla för smärta och 

rädsla för separation sammanblandas ofta vilket gör det svårt att avgöra vad det är som gör 

barnet upprört (Tamm, 2003). 

Utgångspunkten härstammar från de teorier om den livsviktiga anknytningen James Bowlby 

påbörjade på 50-talet där han beskrev hur den tidiga anknytningen mellan mor och barn utgör 

en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas till en trygg person (Risholm 

Mothander, 2006).  

Kognitiva teorier 

Den kognitiva teorin handlar om att barn har en ökad uppfattning av fara och en överdriven 

perception. Medicinska situationer kan upplevas mycket värre än vad de är objektivt sett. 

Barnet kan också underskatta sin förmåga att handskas med olika situationer. Den överdrivna 

uppfattningen av fara i kombination med en underskattning av den egna förmågan utgör ett 

ängsligt barns föreställnings- och tankemässiga uppfattning, kognitionen (Tamm, 2003). 

Upphovsmannen till kognitiv terapi är Aaron Beck (f.1921). Han utvecklade sin egen terapi, 

den kognitiva, som fokuserar på tankar och hur vi påverkas av våra tankar. Han utbildade sig 

till läkare på 1940-talet och specialiserade sig senare inom neurologi. Han jämförde kognitiv 

terapi med antidepressiva läkemedel på patienter med depression och studien visade att 

psykofarmaka gav ett sämre resultat än kognitiv terapi. Becks teori har berikats med andra 

teorier och kallas idag för kognitiv beteende terapi, KBT (Knapp & Beck, 2008). 

Sambandet mellan medicinska rädslor och smärta hos barn 

Det är känt att barn är rädda för smärta, sprutor, blod och allvarliga sjukdomar under de tidiga 

skolåren. Men redan i förskoleåldern uppkommer rädslan för kroppsskada. Detta tar sig i 

uttryck i barnens förtjusning av plåster som effektivt gömmer skadan. Att få ett stick av till 

exempel en injektion är skrämmande eftersom den orsakar hål i kroppen. Tonåringars rädsla 

för kroppsskada är ännu större än de små barnens. De kan förstå sjukdomars konsekvenser 

vilket kan öka rädslan. De vill gärna ha kontroll över sin kropp och därför kan medicinska 

åtgärder upplevas som en kränkning (Tamm, 2003). 

Många medicinska åtgärder gör mer eller mindre ont. Smärta eller rädsla för smärta är 

vanligen ihopkopplat med de medicinska rädslorna. Smärtan kan göra barnet rädd och rädslan 

inverkar på smärtan. Därför kan det vara svårt att veta vad som är rädsla eller smärta hos barn. 

Dessutom uttrycker barnen rädsla och smärta på snarlika sätt, särskilt yngre barn. Äldre barn 
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kan bättre uttrycka och beskriva sina känslor. Däremot är det inte alltid att de äldre barnen vill 

avslöja sin rädsla för andra (Tamm, 2003).  Det finns ett komplext samband mellan faktorerna 

smärta, rädsla och ängslan. Kombinationen av dessa faktorer benämns som stress (Duff, 

2003).  

För lite mer än 30 år sedan trodde man inte att små barn kunde känna smärta och om de 

gjorde det så var det inget de kom ihåg. Senare studier har visat att barn, även mycket små 

barn, associerar invasiva ingrepp som till exempel nålstick med smärta, stress och oro. Att 

misslyckas med att förebygga eller lindra denna smärta och stress är skadligt för barn på två 

betydelsefulla sätt. Dels det onödiga lidandet under själva proceduren, dels kan det ge 

långvariga konsekvenser såsom kvarstående förändringar i smärtminnet som formar barnets 

framtida reaktioner på hur det hanterar smärta. Barns minne av smärtsamma upplevelser kan 

skapa deras framtida reaktioner på smärtsamma händelser. Minnet av tidigare smärtsamma 

händelser kan trigga igång förutfattad rädsla och därigenom öka barnets smärtreaktion 

(Walco, 2008).  

Injektionsfobi hos barn 

Fobi (från grekiskans phobos, betyder fruktan eller skräck) är en typ av rädsla som är ologisk, 

överdriven och bestående inför en specifik aktivitet, situation eller föremål. Denna fobiska 

rädsla är så kraftig att personen undviker situationen eller föremålet eller i värsta fall utsätter 

sig för den/det men under stort lidande (SBU, 2005). Vuxna har förmågan att förstå att fobin 

är ologisk, till skillnad från de flesta barn (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Den kraftiga 

rädslan måste ha pågått i minst ett halvår för att klassas som en fobi (Tamm, 2003). 

Världshälsoorganisationen (WHO) och amerikanska psykiatriska föreningen har utarbetat 

varsitt diagnossystem för psykiatriska sjukdomar ICD (International Classification of 

Diseases och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  Enligt dessa 

klassifikationssystem finns det fem specifika fobier. En av dessa är blod-, injektions- och 

skadefobi (SBU, 2005). Uppskattningsvis har cirka 10 procent av befolkningen någon 

specifik fobi och 1,6 % av dessa lider av injektionsfobi i Sverige (SBU, 2005). Olikt andra 

fobiker som när de utsätts för sin fobi, tillfälligt kan drabbas av takykardi och högt blodtryck, 

kan injektionsfobikerna i samband med sticket få bradykardi och lågt blodtryck. Detta leder 

till tinnitus, blekhet, svimning och ibland till asystoli och död (Hamilton, 1995).  

Orsaker till injektionsfobi hos barn                                                  

Enligt SBU finns det inget samförstånd bland forskarna om orsakerna till uppkomsten av 

blod-, injektions- och skadefobi, mer än att blod- och skadefobier är till en tredjedel genetiskt 

betingade. Denna typ av fobi har nästan ingen könsskillnad (SBU, 2005). 

Enligt Hamilton (1995) är orsaken till injektionsfobi dels ärftlig, dels inlärd. Den ärvda 

vasovagala chockreflexen utlöses av nålstick. Därefter utvecklas stickrädsla successivt hos de 

personer som ärvt denna reflex när de utsätts för nålar, för att slutligen ha injektionsfobi. En 

annan betydande orsak är tidigare traumatisk, negativ upplevelse i samband med stick 

(Hamilton, 1995; Wright, Yelland, Heathcote & Ng, 2009). Utvecklingen till fobi gynnas av 

att barnet undviker det som skrämmer, för att på så sätt hantera rädslan (Farm Larsson, 2005).  
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Injektionsfobi är ett tillstånd som blivit ett allt mer viktigt problem i sjukvården då den 

medicinska vetenskapen mer och mer förlitar sig till injektioner och blodprover. Sjukvården 

behöver bli medveten om att injektionsfobi är ett vanligt tillstånd (Hamilton, 1995). 

Injektionsfobi hindrar barnet att delta i hälsovård (till exempel vaccinationer på BVC eller 

skolhälsovården), gå till tandläkaren eller att söka vård vid sjukdom, genomgå undersökningar 

och behandlingar. Detta kan leda till fara för hälsan och i värsta fall döden. Därför är det 

viktigt att ta personer med injektionsfobi på allvar (Hellström, Hanell & Liberman, 2003; 

Hamilton, 1995).   

Coping hos barn        

En medicinsk procedur kan vara mycket obehaglig och ett barn behöver kunna hantera den 

känslomässigt krävande och stressfyllda situationen genom att vara förberedd samt att kunna 

bemästra den under ingreppet och efteråt. Denna förmåga har benämningen coping (Tamm, 

2003). 

Lazarus och Folkman (1984) menar att copingstrategier är en aktiv försvarsprocess och 

definieras som metoder tillverkade av människor att kunna hantera situationer som kräver en 

enorm investering av deras resurser så som tid och ansträngning. Copingstrategierna kan vara 

passiva och aktiva. Den passiva är en emotionell strategi och används när barnet är mycket 

ängsligt, stressad och rädd och behöver få utlopp för sina känslor. Barnet behöver få distans 

till situationen och kan förbereda sig på det värsta. Den aktiva är en problemorienterad 

strategi och används när barnet upplever att den kan hantera situationen. Här försöker barnet 

lösa problemen och ta reda på sin situation genom att tala med exempelvis läkaren (Tamm, 

2003). 

En copingstrategi är föräldramedverkan. Barn upplever mindre stress om de har en förälder 

närvarande (Duff, 2003). I Sverige har föräldrar en viktig uppgift att vara delaktiga i 

sjukvården. De känner sitt barn och vet hur det reagerar och kan fungera som en viktig länk 

mellan sjukvårdspersonal och barn. Det är viktigt att föräldrar är lugna och trygga för att bäst 

fungera som ett stöd åt sina barn. Föräldrar ger extra trygghet om de är välinformerade och 

om samspelet mellan dem och sjukvårdspersonalen fungerar. Ett barn som har sina föräldrar 

med sig under hela sjukhusvistelsen mår inte bara bättre utan får dessutom mindre besvär 

efteråt (Tamm, 2003). 

Vilket temperament barnet har är också av vikt för hur det hanterar medicinska rädslor. Barn 

som beskrivs av sina föräldrar som mycket aktiva eller intensiva eller negativa till sinnet visar 

på högre grad av stress (Duff, 2003). Med temperament avses en individs karaktärsdrag som 

är unika och genetiskt baserade. Temperamentet påverkar utvecklingen av de personliga 

egenskaperna, copingstrategier, uppfattningsförmåga och hur individen reagerar på olika 

stimuli som till exempel smärta. Individens temperament verkar spela en stor roll i hur 

smärtan hanteras. Vissa temperamentsdrag som impulsivitet, hämning och negativ inställning 

verkar vara riskfaktorer medan självbehärskning, att vara social och ha en problemorienterad 

inställning gynnar återhämtningsförmågan (Walco, 2008, von Baeyer, Marche, Rocha & 

Salmon, 2004). Ett barns upplevelse av det första mötet med en sjuksköterska eller läkare är 

betydelsefull för senare kontakter. Är denna första kontakt formad av förståelse och empati 
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och om samarbetet mellan vårdare och barn fungerar väl, leder det till att nästa möte präglas 

av samarbete istället för konflikt. Ett gott samarbetsklimat mellan sjukvårdspersonal, barn och 

föräldrar kännetecknas av trygghet och tillit om vårdaren är empatisk och varm. Vet 

sjuksköterskan hur barn känner och tänker och har förmågan att kommunicera med barn kan 

hon även nå fram till ett mer ängsligt barn (Tamm, 2003).   

Problemformulering 

Att sticka ett barn som är rädd är inte bara påfrestande och stressande för barnet utan även för 

sjuksköterskan och föräldrarna. De första vårdkontakterna sker oftast i barndomen genom 

hälsovården och/eller genom sjukvården. Att som sjuksköterska inte vara medveten om och 

inte ta barns rädsla inför stick på allvar kan leda till att barnets rädsla utvecklas till fobi. Det är 

därför av intresse att sammanställa den kunskap som finns kring vad sjuksköterskan och 

föräldrarna kan göra för att förebygga eller lindra rädslan samt smärtupplevelsen hos barn vid 

stick. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan och föräldrarna kan använda för 

att förebygga eller lindra barnets rädsla och smärtupplevelse i samband med stick. 

 

METOD 

Val av metod                                                                                                                        

Författarna anser att metoden forskningsöversikt var lämpligt för att beskriva vilken kunskap 

samt omvårdnadsåtgärder som fanns i samband med barns rädsla för stick eftersom syftet var 

att sammanställa befintlig forskning kring detta problemområde.  Enligt Forsberg & 

Wengström (2003) är en forskningsöversikt en sammanställning av litteratur inom ett ämne 

eller ett problemområde efter systematisk sökning och kritisk granskning. 

Forskningsöversikten bör baseras på aktuell forskning som redovisats i vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. De funna artiklarna ska systematiskt 

granskas för att bedöma deras validitet och kvalitet så att rätt slutsats kan dras. 

Urvalskriterier 

Inkluderingskriterierna var artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, dock inte äldre än 

tio år. De skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle handla om barn 0-18 

år och om stick. Exluderingskriterier var Review artiklar.  

Datainsamling 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl under januari 

2011 till och med mars 2011. När problemområdet var avgränsat formulerades sökord i 

enlighet med Forsberg och Wengström, 2003). I början användes följande MeSH-termer och 

Subject heading list för att bli orienterade i ämnet; Phobic disorders AND Needles OR 

Injections OR Blood specimen collection samt Needle OR Needles AND Phobia. Tyvärr 
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resulterade utfallet i för få artiklar och för att få fler kombinationer av söktermerna användes 

Booleska operatorer; det vill säga sökoperatörerna OR och AND  (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2002) . Detta resulterade i fler träffar i båda databaserna och därför valde 

författarna till föreliggande arbete att enbart välja artiklar från PubMed. De nya MeSh- 

termerna blev: Fear, Vaccination, Syringes, Pain, Phlebotomy, Adaptation Psychological, 

Nursing, EMLA cream, EMLA, Children, Venepuncture, Oral sucrose, Infants,  Topical 

anaesthesia, Distraction, Parent behaviour och Coping. Sökoperatörerna OR och AND 

användes för bredare resultat. Resultatet av sökningarna är redovisade i tabell 1.  

Manuell sökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan relevanta artiklar utifrån studiens syfte hämtas 

från andra artiklars referenslistor. Således hittades vid läsning av artiklar en vetenskaplig 

genom manuell sökning.  
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Tabell 1. Redovisning från artikelsökningen i PubMed 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed  Phobic disorders OR Fear OR Pain OR Anxiety 

AND   Needles OR Injections OR Vaccination OR 

Blood specimen collection OR Syringes 

900 

 

0 0 0 

PubMed  Phobic disorders OR Fear OR Pain AND Needles 

OR   Injections OR Vaccination OR Blood specimen 

collection OR Syringes   

890 0 0 0 

PubMed  Phobic disorders AND Needles OR Vaccination OR 

Injections OR Blood Specimen Collection 

23 5 0 0 

PubMed Fear OR Phobic disorders AND Needles OR 

Injections OR Vaccination OR Blood specimen 

Collection OR Syringes 

93 20 9 6 

PubMed Fear OR Phobic disorders AND Nurses OR 

Nursing 

15 5 0 0 

PubMed Pain OR Fear AND Needles OR Injections OR 

Phlebotomy AND OR Nursing AND Parent 

behaviour 

27 27 16 6 

PubMed Children AND Venepuncture 59 59 4 4 
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Databearbetning 

Först granskades varje artikels titel efter relevans utifrån forskningsöversiktens syfte.  

Därefter lästes abstraktet och om det var relevant beställdes artikeln genom Södersjukhusets 

bibliotek. Efter att ha läst varje artikel togs beslut om den skulle inkluderas eller inte beroende 

på om artikeln höll hög kvalitet samt svarade på problemformuleringen och syfte (Forsberg & 

Wengström, 2003). De sjutton artiklar som till slut valdes ut till forskningsöversikten, efter 

systematisk granskning, har lästs och tolkats av författarna. Alla sjutton artiklarna finns 

sammanställda i en matris (bilaga I) och har klassificerats och kvalitetsbedömts enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006)  (bilaga II). Varje artikel representerade en eller flera 

omvårdnadsåtgärder i samband med stick och slutligen framträdde tre huvudkategorier, vilka 

presenterades i resultatet med tillhörande underrubriker. De tre kategorierna är: 

sjuksköterskans och föräldrars beteende, distraktion samt smärtlindring. Underrubrikerna som 

utkristalliserades under sjuksköterskans och föräldrars beteende var kommunikation och 

information. Under distraktion ansåg författarna att någon underrubrik inte behövdes eftersom 

huvudkategorin beskriver innehållet. I artiklarna om smärtlindring handlade det antingen om 

oral smärtlindring eller topikal smärtlindring, så underrubrikerna var tydliga.  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid läsningen av de vetenskapliga artiklarna var det viktigt att ta i beaktning om studien var 

granskad av ett etiskt råd eller inte. Dessutom hölls i åtanke under inläsningen att inte bara 

använda artiklar till forskningsöversiktens fördel, utan även redovisa de artiklar som kanske 

ifrågasätter andras studieresultat i enlighet med Forsberg och Wengström (2003). 

I resultatet har inga egna tolkningar gjorts utan bara återgivning av de analyserade artiklarnas 

resultat. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det inte tillåtet att förvanska eller fabricera 

resultatet. Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan 

kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt 

godtagen. Detta har författarna till föreliggande arbete utgått ifrån. 
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RESULTAT 

Resultatet i denna forskningsöversikt är baserat på 17 vetenskapliga artiklar. För att få 

resultatet från de vetenskapliga artiklarna mer överskådligt redovisas resultatet med hjälp av 

huvudrubrikerna som framkom under databearbetningen: sjuksköterskans och föräldrars 

beteende, distraktionsåtgärder och smärtlindrande åtgärder, och tillhörande underrubriker.  

 .          

 

Sjuksköterskans och föräldrars beteende 

Barns beteende vid stress hängde samman med sjuksköterskans och föräldrars beteende, 

vilket påverkade barnets förmåga att hantera stressen i samband med smärtsamma, 

medicinska procedurer som stick. De vanligaste stressbeteendena hos barn vid stick var: 

rädsla, att uttrycka smärta verbalt samt andra uttryck av känslor. Barnets ålder eller tidigare 

nålrelaterade erfarenheter hade inget samband med barnets förmåga att hantera rädsla eller 

stress. (Mahoney, Ayers & Seddon, 2010). 

Noel, McMurtry, Chambers och McGrath (2010) undersökte om beteendet hos sjuksköterskan 

och föräldrar kan förutspå barns hågkomst av stick. Ett copingfrämjande beteende hos 

sjukvårdspersonalen vid venprovtagning på barn, gjorde att barnen fick ett sammanhängande 

minne av ingreppet, medan enbart ett stressframkallande beteende inte hade den verkan. 

Barnen rapporterade sin smärta direkt efter ingreppet och fick efter två veckor beskriva den 

oro de upplevde vid sticket. De som initialt rapporterade en hög smärta, hade en sämre 

 sjuksköterskans  och 

föräldrars beteende  

distraktion smärtlindring 
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upplevelse av ingreppet och tenderade att överdriva sin oro vid uppföljningssamtalet, medan 

de barn som initialt rapporterade låg smärta hade tendens att underskattade sin oro vid 

uppföljningen och upplevde inte att ingreppet varit negativ. Resultaten indikerade på att barns 

upplevelse av smärta och beteendet hos sjukvårdspersonalen under stick är direkt relaterat till 

deras minne. Föräldrarnas copingfrämjande beteende inverkade positivt på barnens stress, 

medan stressframkallande beteende hade negativ påverkan. Inget av dessa föräldrabeteenden 

hade inverkade på barnens hågkomst av ingreppet (Noel et al., 2010). 

Kommunikation och information  

I en studie av Bustos, Jaaniste, Salmon och Champion (2008) fick föräldrarna dagen före 

vaccinering av deras barn ett informationsblad med instruktioner om tre typer av 

föräldrabeteenden som har samband med lägre smärtresultat. Informationen beskrev de tre 

typerna av beteenden: copingfrämjande beteende, stressutlösande beteende eller neutralt 

beteende. Copingfrämjande beteende innebar avledande samtal, som till exempel att prata om 

något som föräldern och barnet skulle göra sedan, till exempel titta på en film som barnet 

tyckte om. Humor riktat direkt mot barnet eller lekfulla kommentarer var andra 

copingfrämjande beteenden. Stressutlösande beteenden var försäkrande kommentarer, 

ursäkter och kritik från vuxna till barnen. Neutralt beteende var humor riktad till vuxen, 

avledande samtal och beröm. För att få barnet medgörligt till copingstrategi uppmuntrades 

föräldrarna att använda sig av uppmaningar till barnet så som ”titta på mamma/pappa”. 

Föräldrarna i interventionsgruppen engagerade sig betydligt mer i copingfrämjande prat, en 

halv minut innan injektionen än föräldrarna i kontrollgruppen. Barnen till föräldrarna som 

gjorde fler copingfrämjande uttalanden strax innan injektionen reagerade med färre 

ansiktsuttryck. Barnen i kontrollgruppen grät mycket längre tid efter vaccineringen än 

interventiongruppen. Barnen i kontrollgruppen, vars föräldrar hade klassat dem som mer 

temperamentsfulla grät signifikant längre tid efter vaccineringen och visade på flera 

ansiktsuttryck relaterat till smärta. De mindre temperamentsfulla barnen i 

interventionsgruppen och kontrollgruppen visade inte på någon större skillnad i gråtets 

varaktighet. Resultaten visade att de mer temperamentsfulla barnen verkade få mer nytta av 

interventionen än de mindre temperamentsfulla barnen (Bustos et al., 2008). 

Föräldrars ansiktsuttryck och röstläge undersöktes i en studie av McMurtry, Chambers, 

McGrath och Asp (2010). Studien jämförde ansiktsuttryck kombinerade med informativ 

försäkran, icke informativ försäkran samt distraktion. Resultatet visade att ansiktsuttrycket 

påverkade barnen mer än röstläget. Då föräldrarna visade ett glatt ansiktsuttryck hade 

röstläget ingen betydelse. Hade föräldrarna ett ansiktsuttryck som visade rädsla, förstärkte 

röstläget ansiktsuttrycket och barnet uppfattade dem som mer rädda. Kommentarer från vuxna 

som försäkrar barnet att allt ska gå bra eller inte gör ont är inte främjande för att minska 

barnets stress inför stick (Mahoney et al., 2010). Icke informativ försäkran ökade barnens 

uppfattning om rädsla hos den vuxne något mer än när informativ försäkran gavs (McMurtry 

et al., 2010).  

I en studie av Spafford, von Baeyer och Hicks (2002) fick föräldrarna i interventionsgruppen 

både ge information till barnen om hur ingreppet skulle gå till och ge sensorisk information. 
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Den sensoriska informationen innebar att säga att den fysiska känslan av ingreppet skulle göra 

medel ont, som i mitten av VAS- skalan. Kontrollgruppens föräldrar gav ingen information 

till sina barn utan fick istället spela bildspel, orelaterat till öronhåltagningen. Spafford et al. 

(2002) fann att barnen, som innan ingreppet, skattade hög nivå på förväntad smärta uppgav 

lägre smärta efteråt än barnen i kontrollgruppen, även om skillnaden mellan grupperna inte 

var signifikant. Hos barnen som uppgav låga förväntningar av smärta innan ingreppet 

resulterade interventionen i att de uppgav lägre upplevd smärta efter ingreppet än barnen med 

samma förväntningar i kontrollgruppen. Detta trots att barnens förväntade smärta ökade efter 

den sensoriska informationen. 

Det mest förekommande svaret på vad som är värst med sjukhus enligt barnen i en studie 

gjord av Wollin, Plummer, Owen, Russell, Materazzo och Morrison (2004) var nålar. Även 

föräldrarna ansåg att det som mest skapade oro hos barnen var injektioner. Föräldrarna 

bekräftade att barnets oro lindrades om läkare och sjuksköterskor pratade direkt till barnet och 

på ett trevligt sätt. Att personalen tog sig tid till att prata med barnet angavs som mer effektivt 

för att lindra oron än användningen av distraktionsföremål, enligt föräldrarna.  

Distraktionsåtgärder 

Cavender et al. (2004) undersökte interventionen att kombinera användningen av distraktions 

föremål och hur barnen satt hos föräldern under venprovtagning eller insättning av perifier 

venkateter.  Barnen fick välja mellan tre distraktionsföremål och föräldern fick välja mellan 

två sittpositioner på barnet. Studien visade på att interventionen hade mycket god effekt på 

rädsla. Barnens egen skattning av smärta och rädsla tenderade att ligga lägre i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen liksom nivån av stress observerad och skattad av 

tre child life specialists som granskade barnen. Barnens egen skattning av smärta hade direkt 

samband med deras skattning av rädsla. Detta resultat visade att det fanns samband mellan 

smärta och rädsla.     

I studien av Hedén et al. (2009) användes såpbubblor och uppvärmd kudde som distraktion. 

Barnen som distraherades med såpbubblor upplevde mindre rädsla och stress och barnen som 

fick använda uppvärmd kudde upplevde mindre rädsla än barnen i kontrollgruppen enligt 

föräldrarnas skattning. Däremot visade inte sjuksköterskornas skattning på någon signifikant 

skillnad mellan användningen av distraktionsåtgärd och att bara utföra insättning av nål i 

subkutan venport enligt rutin. Alla barnen i studien erhöll bedövning av huden med EMLA 

innan ingreppet. 

Inför nålinsättning i subkutan venport/venprovtagning i studien av Windich Biermeier et al. 

(2007) fick interventionsgruppens barn välja mellan fem distraktionsföremål (bok, 

såpbubblor, elektroniskt musikbord, virtual reality glasögon eller Nintendo Gameboy 

Advance). En av medförfattarna deltog i studien och skattade barnens nivå av stress före, efter 

och under ingreppet. Effekten av distraktion på stress visade inte på någon större förbättring 

under fasen före till under ingreppet däremot visade resultatet på en signifikant förbättring 

under fasen under till efter ingreppet jämfört med kontrollgruppen. Skattningen av smärta 

visade tendens på förbättring i interventiongruppen jämfört med barnens skattning i 

kontrollgruppen. Föräldrarnas skattning av barnens rädsla efter ingreppet visade på förbättring 
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av interventionen, vilket det inte gjorde av kontrollgruppens föräldrar. Barnens upplevda 

smärta hade direkt samband med deras egen skattning av rädsla. Alla barnen i studien erhöll 

bedövning av huden med EMLA innan ingreppet (Windich Biermeier et al., 2007). 

Även om barnen angav flera saker som lindrade sticket svarade flest barn på att distraktionen 

hade gjort att sticket upplevdes som en förbättring av stickupplevelsen, jämfört med tidigare 

gånger de genomgått stick. Fyrtiosex procent i interventionsgruppen jämfört med trettionio 

procent i kontrollgruppen sa att det aktuella sticket upplevdes som bättre eller mycket bättre 

än tidigare. Femtionio procent av föräldrarna i interventionsgruppen jämfört med sexton 

procent i kontrollgruppen upplevde att det aktuella sticket var bättre eller mycket bättre än 

tidigare. Nittioen procent av alla barnen i interventionsgruppen sa att distraktionsföremålet 

hjälpte dem att tänka på något annat än sticket och att de skulle använda föremålet igen. Alla 

föräldrarna uppgav att distraktionsföremålet var ett effektivt sätt att vända barnets 

uppmärksamhet från sticket och att de skulle uppmuntra barnet i att använda 

distraktionsföremål igen (Windich Biermeier et al., 2007). 

Sparks (2001) jämförde i sin studie effekten av distraheringsåtgärderna blåsa såpbubblor eller 

beröring i samband med vaccinering av barn. Fynden visade att de yngre barnen och flickorna 

uppgav högre skattning på smärta, men fann inget samband att faktorerna ålder och kön 

påverkade effekten av distraktionsåtgärderna. Lägst smärtskattning hade beröringsgruppen 

följt av såpbubblor gruppen och högst smärtskattning återfanns i kontrollgruppen. 

Femåringarna uppgav mer rädsla än fyra- och sexåringarna, dessutom tenderade flickorna 

uppge mer rädsla än pojkarna. Ett litet samband mellan skattningen av rädsla och smärta 

hittades.   

Sextio procent av barnen i studien av Guducu Tufekci et al. (2009) hade fyra eller fler 

erfarenheter av venprovtagning. Sextionio procent av barnen uppgav rädsla för ingreppet. 

Resultaten gav stöd till författarnas hypotes att faktorer som kön, tidigare erfarenheter av 

venprovtagning och rädsla inför ingreppet påverkar barnens uppfattning av smärta. Pojkarna i 

interventionsgruppen, med en till tre tidigare erfarenheter av venprovtagning, och som var 

rädda inför ingreppet upplevde mer smärta. Barnen i interventionsgruppen upplevde mindre 

smärta än barnen i kontrollgruppen. Resultaten i studien visade att distraktionen att titta i 

kalejdoskop under venprovtagning minskar den upplevda smärtan.  

Smärtlindrande åtgärder 

För att smärtlindra barn vid stick finns olika metoder så som oral och topikal smärtlindring. 

Oral smärtlindring                                                                                                                      

 Codipietro et al. (2008) har i sin studie jämfört sockerlösning med bröstmjölk. Nyfödda som 

rutinmässigt skulle genomgå hälstick (vid PKU test) fördelades slumpmässigt i två grupper. I 

den ena gruppen hölls barnen i mammans famn och ammades tills sjuksköterskan observerade 

en stor mängd bröstmjölk i munhålan och på läpparna. I den andra gruppen fick barnen en ml 

sockerlösning i munnen medan det låg på ett skötbord. Hälen värmdes upp två minuter före 

hälsticket. Resultatet av mätningarna visade att bröstmjölk hade en överlägset smärtlindrande 

funktion. 
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Oral taktil stimulans som smärtlindring har Cohen Reis et al. (2003) gjort en studie på. 

Spädbarn fördelades slumpmässigt i två grupper. Barnen i den ena gruppen fick suga på en 

napp eller flaska i kombination med sockerlösning vid blodprovstagning, under tiden de fick 

vara i en förälders famn, medan barnen i den andra gruppen inte erhöll någon smärtlindring 

alls. Här visade resultatet på att kombinationen sockerlösning, oral taktil stimulans och att 

föräldrarna höll i barnet signifikant minskade spädbarnens skrik vid injektioner jämfört med 

de barn som inte fick något smärtstillande. 

I studien av Ogawa et al. (2005) visade resultatet att venprovtagning var att föredra framför 

hälstick hos nyfödda, därför att det var  mycket mindre smärtsamt. Dock hade sockerlösning 

en mer smärtstillande effekt vid hälstick jämfört med vid venprovtagning, då effekten av 

sockerlösningen inte gav så stor utdelning.  

I studien av Slater et al. (2010) gjordes fyndet att sockerlösning inte var en optimal 

smärtlindring, då skillnaden mellan den och placebo, i detta fall sterilt vatten, inte var så stor 

vid hälstick. Resultaten var beteendemässiga och psykologiska. De nyfödda spelades in före, 

under och efter nålsticket och smärtskattningsskalan PIPP användes (Pre Infant Profile), 

vilken används på både nyfödda och på för tidigt födda. Dock gjordes EEG-mätningar i 

samma studie som visade att hjärnspecifik smärtaktivitet framkallas vid hälstick och att 

givande av sockerlösning två minuter före hälstick minskade den framkallade 

smärtaktiviteten. 

Topikal smärtlindring 

     Både Lal et al. (2001) samt Tak och Van Bon (2006) har jämfört effekten av EMLA med 

placebokräm i kombination med distraktion och kommit fram till olika fynd. Medan studien 

av Lal et al. (2001) visade att enbart distraktion är effektivt som smärtlindring, och att om den 

utförs rätt är EMLA inte nödvändig, visade Tak et al. (2006) att effekten av EMLA vida 

överstiger placebo på både smärta och stress, men att inga fynd gjordes då man testade den 

eventuellt fördelaktiga effekten av enbart information och distraktion. 

     I den sistnämnda studien gjordes tre analyser på smärta och stress och de skiljde på 

begreppen. Smärtskattningsskala användes för att beskriva smärtan. Stress observerades när 

barnet kom till väntrummet, precis före samt under blodprovtagningen. Fynden visade att 

EMLA minskar smärta och tack vare det även stressen som följer efter smärtan samt att 

effekten har en farmakologisk orsak snarare än en psykologisk (Tak et al., 2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Forskningsöversikten bygger på sjutton vetenskapliga artiklar som handlar om barn i åldrarna 

0-18 år. Enligt Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (1989) är alla människor 

under 18 år barn. Med tanke på åldersspannet som barn innebär, måste omvårdnadsåtgärderna 

som författarna presenterat i resultatet anpassas till barnets ålder och mognad. Eftersom syftet 
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med forskningsöversikten var att belysa vilka omvårdnadsåtgärder föräldrarna och 

sjuksköterskan kan använda för att förebygga eller lindrar barnets rädsla eller smärtupplevelse 

av stick, och de första vårdkontakterna oftast sker när barnet är nyfödd, ligger tonvikten på 

spädbarn och upp till den lägre skolåldern. Endast en av artiklarna till resultatet innefattar 

barn på 18 år, de övriga artiklarna har fokus på barn i den lägre skolåldern och yngre. 

Samtliga artiklar utom en var etiskt granskade. 

     Författarna anser syftet besvarats och att forskningsöversikt var lämplig metod för att 

beskriva omvårdnadsåtgärder i samband med barns rädsla för stick eftersom att syftet var att 

sammanställa befintlig forskning kring detta problemområde. Enligt Forsberg & Wengström 

(2003) är en forskningsöversikt en sammanställning av litteratur inom ett ämne eller 

problemområde efter systematisk sökning och kritisk granskning. Forskningsöversikten bör 

baseras på aktuell forskning som redovisats i vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra 

vetenskapliga rapporter. De funna valda vetenskapliga vetenskapsartiklarna ska systematiskt 

granskas för att bedöma dess validitet och kvalitet så att rätt slutsatser kan dras. För att få en 

överblick av ämnet och kunskapen som fanns tillgänglig utfördes sökningar i PubMed och 

CINAHL. Eftersom sökningarna gav för få artiklar utökades sökningarna med 

sökoperatörerna OR och AND vilket ledde till ett förbättrat sökresultat. Även om författarna 

är oerfarna gällande artikelsökning i databaser gav sökorden ändå svar på syftet i denna 

forskningsöversikt.      

Vid genomläsning av vetenskapliga artiklar hittades intressant fakta om information till barn i 

samband med stick med referens till annan författare. Ett problem var att även om den lästa 

artikeln inte var äldre än tio år refererade artikelförfattarna till artiklar skrivna på 1980-90-

talet. Det fanns enstaka aktuella artiklar om information till barn genom sökningar i databasen 

PubMed, en förklaring kan vara att detta forskningsämne inte är prioriterat just nu. Däremot 

återfinns många artiklar om distraktion vilket verkar vara ett ämne som forskarna finner 

intressant i dagsläget.  

Under insamlings- och bearbetningsfasen av de vetenskapliga artiklarna framträdde tre 

aspekter på omvårdnadsåtgärder i samband med stickrädsla och smärtupplevelse hos barn. 

Författarnas syfte var att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan och föräldrar kan 

använda för att förebygga eller lindra barns rädsla för stick. Under databearbetningen 

utkristalliserades sig tre olika teman som presenterades i resultatet med hjälp av dessa teman: 

beteende hos sjuksköterskan och föräldrarna, distraktion och smärtlindring. Alla artiklar 

sorterades in i passande kategori och därefter granskades artiklarna inom samma kategori. De 

artiklar som vi valde ut till att ha med i resultatet var med tanke på för att få med olika 

synvinklar och information. Detta för att kunskapen skulle bli så bred som möjligt. Av den 

anledningen valdes artiklar som hade samma resultat bort.  De sjutton artiklarna 

klassificerades och kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

bedömningsunderlaget (bilaga II).  Författarna hade inga svårigheter med klassificeringen av 

artiklarna, då artikelförfattarna tydligt beskrev metod, urval och tillvägagångssätt. Alla 

artiklarna är västerländska och därför kan resultatet generaliseras. Samtliga artiklar utom en 

var granskade av en etisk kommitté. 
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En viss risk för feltolkningar föreligger då engelska inte är författarnas modersmål. Norstedts 

engelska lexikon och Google översätt via internet har använts vid översättning av de 

vetenskapliga artiklarna. 

Resultatdiskussion 

Enligt Tamm (2003) är smärta eller rädsla för smärta vanligen sammankopplat med de 

medicinska rädslorna. Smärtan kan göra barnet rädd och rädslan inverkar på smärtan. Därför 

kan det vara svårt att veta vad som är rädsla eller smärta hos barn. Enligt Duff (2003) finns 

det ett komplext samband mellan faktorerna smärta, rädsla och ängslan. Kombinationen av 

dessa faktorer benämns som stress. Eftersom kön, temperament och ålder kan vara faktorer 

som påverkar uppfattningen och hur barnet hanterar situationen vid stick insåg författarna att 

det är nödvändigt att sjuksköterskan tänker på att anpassa omvårdnadsåtgärderna individuellt 

och med fördel kombinera dem med tanke på att förebygga eller lindra smärtan av sticket. För 

att uppnå bästa trygghet för barnet är en förutsättning att sjuksköterskan involverar 

föräldrarna. Via en god kommunikation mellan sjuksköterskan, föräldrar och barn kan ett 

utbyte ske där sjuksköterskan står för den kliniska kompetensen, medan föräldrarna kan 

berätta hur just deras barn kan reagera. Känner sig föräldrarna trygga med sjuksköterskan 

förmedlar de det till sitt barn, och barnet i sin tur blir tryggare med lugna föräldrar och en 

både skicklig och empatisk sjuksköterska. Det var intressant att läsa i artikeln av Hedén et al. 

(2009) att sjuksköterskorna inte uppfattade att distraktion gav effekt. Studiens författare 

trodde att det kan förklaras av att sjuksköterskorna var så fokuserade på det de ska utföra att 

de inte hinner och kan uppfatta barnens upplevelser på samma sätt som föräldrarna. Detta ger 

stöd till hur viktigt det är att informera och involvera föräldrarna i samarbetet. 

Ett barns upplevelse av det första mötet med en sjuksköterska eller läkare är betydelsefull för 

senare kontakter. Är denna första kontakt präglad av förståelse och empati och om samarbetet 

mellan vårdare och barn fungerar väl leder det till nästa möte leder till samarbete istället för 

konflikt (Tamm, 2003). Författarnas egna erfarenheter av beteende är att första intrycket är 

mycket viktigt för hur den fortsatta kontakten blir med barnet och deras föräldrar. Man måste 

vara professionell och inte låta yttre omständigheter påverka ens beteende gentemot 

patienterna. 

Studier visar på att pojkar var mindre rädda än flickor för medicinska åtgärder och miljöer. 

Flickorna var mer benägna att uttrycka rädsla än pojkarna (Ollendick, King & Frary, 1989). 

Forskarna diskuterade om resultaten är mer beroende av samhälleliga och kulturella faktorer 

än könstillhörighet (Tamm, 2003).  Studien av Guducu Tufekci et al. (2008) visade på att 

pojkarna i interventionsgruppen, som var rädda inför ingreppet också upplevde mer smärta. 

Sparks (2001) undersökte om faktorn kön hade påverkan på effekten av 

distraktionsåtgärderna, men fann att det inte verkar ha sådant samband mer än att flickorna 

tenderade att uppge mer rädsla än pojkarna. Guducu Tufekci et al. (2008) hade i deras 

diskussion reflekterat över att det råder delade meningar i forskarvärlden om huruvida könet 

påverkar smärta. De menade att vissa kulturer tvingar på vissa krav på pojkarna när det gäller 

hanteringen av smärta och att det därför framkommer att pojkar var mindre rädda för stick. 

Författarnas kliniska erfarenhet av detta dilemma är att pojkar i vissa kulturer måste agera 
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familjens överhuvud, då pappan inte kan närvara, och får dölja ett barns naturliga funderingar 

samt oro och tvingas visa sig tuffa och starka. 

 

Sjuksköterskans och föräldrars beteende 

Barns beteende vid stress hänger samman med föräldrarnas och sjuksköterskans beteende, 

vilket påverkar barnets förmåga att hantera stressen i samband med smärtsamma, medicinska 

ingrepp som stick. (Mahoney, Ayers & Seddon, 2010). Resultatet i forskningsöversikten visar 

på att de beteenden som framkallar eller gynnar stress och rädsla var: när den vuxne försäkrar 

barnet att allt ska gå bra, att ingreppet inte gör ont, att be om ursäkt till barnet för att ingreppet 

utförs och att kritisera barnet.  Däremot var följande beteenden till hjälp för barnet att hantera 

stress och rädsla: avledande samtal, som till exempel att prata om något som föräldern och 

barnet ska göra sedan och humor riktat direkt mot barnet eller lekfulla kommentarer som: ”det 

här är ett uppdrag för Super Bebisen” (Bustos, Salmon & Champion, 2008). 

Ytterligare gynsamma beteenden och viktiga förebyggande åtgärder var att ge barn både 

information om själva ingreppet och om känselförnimmelsen av ingreppet. Detta genom att 

sanningsenlig information skapar en mer korrekt förväntning hos barnet, vilket leder till 

minskad upplevelse av smärta (Spafford, von Baeyer & Hicks, 2002). Barns oro lindras om 

sjukvårdspersonal tar sig tid att prata med barnet och pratar direkt till barnet på ett trevligt sätt 

(Wollin, Plummer, Owen, Russell, Materazzo & Morrison, 2004).  

McMurtry, Chambers, McGrath, och Asp, (2010) visar i sin studie att ansiktsuttryck (rädd 

eller glad) och röstläge (stigande eller sjunkande) påverkar barnets stress och rädsla. Studien 

jämförde dessa uttryck och resultatet visade då föräldrarna visade ett glatt ansiktsuttryck hade 

röstläget ingen betydelse. Hade föräldrarna ett ansiktsuttryck som visade rädsla, förstärkte 

röstläget ansiktsuttrycket och barnet uppfattade dem som mer rädda. 

Vilket temperament barnet har är också av vikt för hur det hanterar medicinska rädslor. Barn 

som beskrivs av sina föräldrar som mycket aktiva eller intensiva eller negativa till sinnet visar 

på högre grad av stress (Duff, 2003). Studien av Bustos et al. (2008) visar att de mer 

temperamentsfulla barnen verkade få mer nytta av interventionen där copingfrämjande 

beteenden använts än de mindre temperamentsfulla barnen. Vissa temperamentsdrag som 

impulsivitet, hämning och negativ inställning verkar vara riskfaktorer medan 

självbehärskning, att vara social och ha en problemorienterad inställning gynnar 

återhämtningsförmågan (Walco, 2008).  

Utifrån detta anser författarna att det är en viktig faktor att ta hänsyn till inför stick på barn för 

sjuksköterskan. Att få information om barnets beteende kräver att sjuksköterskan, beroende på 

barnets ålder, pratar direkt med barnet och/eller med föräldrarna där en dialog får uppstå. De 

mest intressanta fynden var beskrivningen av stressframkallande (försäkran om att allt 

kommer gå bra, det är ingen fara) kontra stressförebyggande (avledande samtal, information) 

beteenden, samt att ansiktsuttryck har en större påverkan på barnet än röstläget. 
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Distraktionsåtgärder 

Syftet med distrahering är att få barnet att fokusera och tänka på något som är trevlig och som 

engagerar barnet från uppmärksamheten på sticket (Windich Biermeier et al., 2007). I alla de 

fem artiklarna om distraktionsåtgärder (Cavender et al., 2004; Hedén et al., 2009; Sparks, 

2001; Guducu Tufekci et al., 2009; Windich Biermeier et al, 2007) var resultaten från 

interventionsgrupperna bättre än kontrollgruppernas som inte aktivt blev distraherade. Det vill 

säga att övergripande upplevde barnen mindre stress, rädsla och/eller smärta i samband med 

sticket när de distraherades.  

I studierna gjorda av Windich Biermeier et al. (2007) och Cavender et al. (2004) baserades 

valet av distraktions föremål utifrån de rekommendationer dessa författare hittade i andras 

vetenskapliga artiklar. Från dessa artiklar framgår det att val av distraktionsåtgärd ska baseras 

på barnets ålder, mognad, utvecklad nivå av sinnesintryck, förmåga att delta aktivt kognitivt 

eller fysiskt, intresse, samt att det är viktigt att distraktionsföremålen inte är i vägen för 

ingreppet. (Windich Biermeier et al., 2007) ansåg för att öka möjligheten för distrahering är 

det en stor fördel att det finns olika sorters distraktionsföremål tillgängliga för barnet att välja 

bland inför sticket. Valet av distraktionsåtgärd är troligtvist mindre viktigt än att inte välja 

någon alls enligt Sparks (2001). Att barnet själv får välja distraktionsåtgärd ökar barnets 

känsla av att ha kontroll, uppmuntrar till samarbete och om effekten av distraheringen var 

god, ger det en positiv påverkan på barnets förmåga att hantera stick framöver reflekterade 

både Cavender et al. (2004) och Sparks (2001) över. 

Distraktionsåtgärderna såpbubblor, kalejdoskop, böcker, kudde att värma upp och beröring är 

enkla samt billiga och kan implementeras utan signifikant ökad arbetsbörda för personalen, 

däremot är elektroniskt musikbord, virtual reality glasögon och Nintendo Gameboy Advanced 

är tekniska distraktionsföremål som kostar mer. Uppvärmd kudde är lämpligt för barn som 

inte vill bli distraherade eller yngre barn som kan ha svårt att utföra mer aktiva 

distraktionsåtgärder . Likaså var beröring effektivt oavsett om barnet fokuserade på 

beröringen eller injektionen och krävde inte heller barnets medverkan.  

Författarnas egna erfarenheter av distraktion stämmer med studiernas, det vill säga att det är 

oftast effektivt för att få barnet att lägga sin uppmärksamhet på annat än själva sticket, men 

också, att det gäller att anpassa distraktionsföremålet eller åtgärden individuellt för att det ska 

lyckas. Tyvärr glöms distraktion ofta bort när det gäller stick på äldre barn, medan vid stick 

på barn under ett år, vilket ofta sker vid vaccinering på barnavårdscentral, anser författarna att 

sjuksköterskor generellt är bra på att använda distraktion som metod.   
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Smärtlindrindrande åtgärder  

Temperamentet påverkar utvecklingen av de personliga egenskaperna, copingstrategier, 

uppfattningsförmåga och hur individen reagerar på olika stimuli som till exempel smärta. 

Individens temperament verkar spela en stor roll i hur smärtan hanteras (Walco, 2008). Barn 

associerar nålstick med smärta, stress och oro (Walco, 2008 ). För att smärtlindra barn vid 

stick är oral och topikal smärtlindring de vanligaste metoderna. 

I studierna av Ogawa et al.( 2005) och Slater et al. (2010) har oral smärtlindring, 

sockerlösning, vid hälstick hos nyfödda jämförts med placebo. Resultaten visade i båda 

studierna att sockerlösning inte verkade vara en effektiv smärtlindring, trots det frekventa 

användandet, då det inte var någon större skillnad på barnens upplevda smärta efter intag av 

sockerlösning eller placebo. Dock visade studierna av Ogawa et al. (2005) att en 

smärtstillande effekt av sockerlösning märktes vid hälstick jämfört med venprovtagning då 

sockerlösning var verkningslöst.  

Codipietro, Ceccarelli och Ponzone (2008) kom fram till att bröstmjölk är överlägset 

sockerlösning som smärtstillande efter analys av smärtskattningsskala (PIPP), puls och 

syremättnad hos de nyfödda som blev stuckna i hälarna. 

Författarnas erfarenhet av oral smärtlindring är att sockerlösning är ett vedertaget 

smärtstillande medel till spädbarn på svenska sjukhus. Det finns inga dosangivelser, utan det 

är lite upp till den sjuksköterska som ska sticka barnet hur mycket sockerlösning som ges. 

Ibland får barnet istället suga på en napp som doppats i bröstmjölk och det verkar lika 

smärtstillande, har författarna märkt. 

Som topikal smärtlindring är EMLA det vanligast förekommande. Tak & Van Bon (2006) och 

Lal, McClelland, Phillips, Taub, & Beattie (2001) har  har jämfört EMLA med placebo 

kombinerat med distraktion. Studien av Tak et al. (2006) visade att effekten av EMLA 

överstiger placebo på både smärta och stress och påverkas inte av distraktion, medan Lal et al. 

(2001) visar i resultatet att det inte var någon större skillnad på EMLA  och placebo, men att 

om distraktion utförs på rätt sätt kan det fungera mycket bra som smärtstillande. I studien av 

Hedén et al. (2009) användes EMLA tillsammans med interventionen distraktion. Författarnas 

resultat visade på att smärta var det minsta problemet jämfört med rädsla och stress och visade 

inte på någon signifikant minskning efter interventionen. I sin diskussion reflekterar 

författarna att det kan bero på att EMLA tar bort smärtan och därför inte uppmärksammades 

av barnen. 

Författarnas egna erfarenheter av EMLA är att det är effektivt både som smärtstillande och 

förbygger stress hos barn. Vi har upplevt att barn fascineras av att sjuksköterskan kallar 

plåstret för ett magiskt plåster som trollar bort smärtan och oftast håller barnen med om det 

efteråt. Eftersom barn upplever smärta och rädsla så olika anser författarna att det inte kan 
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vara fel att använda EMLA med fördel i kombination med andra omvårdnadsåtgärder, om 

barnet tillåter det. 

Slutsats  

Barns negativa upplevelser vid stick påverkar deras framtida kontakter med sjukvården och 

kan göra att de undviker både hälso- och sjukvården vilket kan resultera i fara för deras hälsa. 

Därför är det av yttersta vikt att sjuksköterskan är medveten om detta, så att arbetet utförs på 

bästa sätt utifrån evidens som finns för att förebygga stickrädsla. Författarna anser att det 

också åligger sjuksköterskan att samarbeta med och involvera föräldrarna i de olika 

omvårdnadsåtgärderna för att på bästa sätt göra barnet tryggt i sticksituationen. De 

vetenskapliga artiklarna visar på mångfalden av omvårdnadsåtgärder som påverkar hur vuxna 

kan hjälpa barnet att förebygga och hanterar sin rädsla för stick. För att uppnå bästa resultat 

anser författarna att en kombination av de tre kategorierna: sjuksköterskans och föräldrars 

beteende, distraktion och smärtlindring bör tillämpas. Författarna skulle vilja föreslå att 

fortsatt forskning görs inom hur och vilken information som bör ges till barnen inför stick.
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Information gavs 

muntligt och barnen 

blev visade var de 

skulle sitta och hur det 

kändes på armen när 

man håller fast den 

och klämmer ihop 

huden som vid stick. 

Smärtskattningsskala  

(PMHPAT), Mätning 

av puls och 

syremättnad. 

 n=27 

  (1) 

Låg smärtskattning mättes vid både  

EMLA och placebogrupp, 

och ingen signifikant skillnad  

på smärta sågs mellan grupperna  

Om distraktion används på rätt sätt  

verkar EMLA ej behövas.   

Ingen större skillnad sågs på puls  

och syremättnad i EMLA grupp mot placebogrupp. 

  I 

RCT 

Ogawa, 

Ogihara, 

Fujiwara, 

Ito, 

Nakano, 

Nakayama, 

Hachiya, 

Fujimoto, 

Abe, Ban, 

Ikeda, 

Tamai 

Venepuncture 

is prefereable 

to heel lance 

for blood 

sampling in 

term neonates 

 

Att jämföra den 

smärtstillande 

effekten av 

sockerlösning 

och placebo 

(sterilt vatten) 

vid hälstick hos 

nyfödda för att 

kunna fastställa 

den minst 

smärtsamma 

blodprovtagnin

Dubbelblindstudie. 

Randomiserad 

indelning.  

Videoinspelning.  

Smärtskattningsskala: 

Neonatal Facial 

Coding System 

(NFCS)  

Observationer. 

 n =100 

   (0) 

Slutsatsen blev att venprovtagning  

är att föredra framför stick i häl vid  

provtagning hos nyfödda.  

Oral sockerlösning är inte  

nödvändig vid provtagning, men 

det kan ha en analgetisk effekt som 

   I 

 RCT 
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(2005) 

Japan 

gs 

metoden med 

och utan 

sockerlösning 

som anestetika. 

 

kommer efteråt. Dock var  

sockerlösning smärtstillande 

vid hälstick. 

 

Slater, 

Cornelisse

n, Fabrizi, 

Pattern, 

Yoxen, 

Worley, 

Boyd, 

Meek, 

Fitzgerald 

(2010) 

UK 

Oral sucrose 

as an 

analgesic drug 

for procedural 

pain in 

newborn 

infants: a 

randomised 

controlled 

trial. 

Se om oral 

sockerlösning 

är ett en 

effektiv 

smärtlindring 

på nyfödda 

jämfört med 

placebo (sterilt 

vatten). 

En randomiserad 

kontrollerad 

dubbelblindstudie. 

EEG, smärt-och 

beteende-

skattningsskala, PIPP, 

puls-och syremättnad, 

t-test,dataanalys 

MATLAB 

 n=44 

 (0) 

Oral sockerlösning är ej en optimal smärtlindring då 

skillnaderna  

mellan den och sterilt vatten ej var  

så stor. 

   I 

 RCT 

McMurtry, 

Chambers, 

McGrath, 

Asp 

(2010) 

Canada 

 

When “don´t 

worry” 

communicates 

fear: 

Children´s 

perceptions of 

parental 

reassurance 

and distraction 

during a 

painful 

medical 

procedure 

Barns stress 

under 

smärtsamma 

medicinska 

procedurer är 

starkt 

influerade av 

föräldrars 

beteende. 

Denna studie 

undersöker om 

barn (5-10 år) 

ser sina 

föräldrars 

rädsla, trots att 

de försäkrar 

barnet att ”det 

är ingen fara” 

under 

blodprovtagnin

g.  

Kvalitativ,  

Videoinspelning 

Observationsskala 

(Campis-R) som 

mäter vuxna och 

barns beteende under 

en medicinsk 

procedur. 

Känslomässig 

intensitetsskala 

(Likert) där barnet 

rangordnar 

intensiteten hos 

vuxnas glädje och 

rädsla. 

Videovingetter. 

Dataanalys (Wilcoxon 

Signed-Rank samt 

Mann-Whitney) , t-

test, ANOVA 

 n=100 

  (2) 

Resultatet visar att barn kan känna 

av sina föräldrars rädsla trots  

försäkran om att ”det är ingen fara”.  

Detta genom icke-verbal försäkran  

så som ansiktsuttryck och röstläge. 

Däremot vet man ej om detta  

leder till ökad stress hos barnet 

under den medicinska proceduren. 

   I 

   K 

Mahoney, 

Ayers, 

Seddon 

(2010) 

England 

The 

association 

between 

parent´s and 

healthcare 

professionals 

behavior and 

children´s 

coping and 

distress during 

venepuncture 

Att undersöka 

sambandet 

mellan barns 7-

16 år) stress 

och 

copingstrategie

r under 

blodprovstagni

ng tillsammans 

med föräldrars 

och 

vårdpersonals 

beteende. 

Kvalitativ, 

Interaktionsskala 

(Child-Adult Medical 

Procedure Interaction 

Scale-Revised). 

Informationsbrev 

Frågeformulär, 

Videoinspelning, 

Föräldra-barn-

interaktionsskala 

 n=48 

  (2) 

De vanligaste beteendena hos  

barnen framkallade av 

stress var smärta, rädsla och andra känsloyttringar. De 

vanligaste  

beteendena hos sjukvårds- 

personalen och föräldrarna var  

avledande samling, försäkran och  

humor. Ökad oro hos barnen  

  I 

  K 
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(Campis-R), Icke-

parametriskt test 

(Spearman´s) 

användes för att 

analysera resultatet. 

associerades ökad stress under venprovtagningen, yngre 

åldrar  

hos barnen samt få tidigare  

nålrelaterade erfarenheter av barnet. 

 

Noel, 

McMurtry, 

Chambers, 

McGrath 

(2009) 

Canada  

Children´s 

memory for 

painful 

procedures: 

the 

relationship of 

pain, intensity, 

anxiety and 

Adult 

behaviors to 

subsequent 

recall. 

Barn 5-10 år. 

Att se om 

barnens 

upplevelse av 

smärtans 

intensitet och 

oron vid 

venprov-

tagning, 

tillsammans 

med de vuxnas 

beteende kunde 

relateras till 

barnens 

hågkomst och 

helhetsintryck 

av ingreppet. 

Frågor till barnen som 

spelades in på video, 

smärtskattningsskala, 

FPS-R ( Faces, Pain 

Scale-Revised), 

två skattningsskalor 

som mätte oro: Faces 

Anxiety Scale (FAS) 

och Children´s 

Anxiety and Pain 

Scales (CAPS). 

Föräldra-barn-

sjukvårdspersonal-

beteende under 

venprovtagningen 

spelades in och 

analyserades med 

observationsskala: 

CAMPIS-R som har 

olika koder för olika 

beteenden 

n=48 

( 0) 

Barns hågkomst av ett smärtsamt 

medicinskt ingrepp, som stick, är direkt 

relaterat till sjukvårdspersonalens 

copingfrämjande beteende.  

   I 

  K 

Sparks  

2001 

USA 

 

Taking 

the”ouch” out 

of injections 

for children: 

Using 

distraction to 

decrease pain. 

Att jämföra 

effekten av två 

olika 

distraherings 

åtgärder mot 

injektions 

smärta hos 

förskolebarn 

(4- 6 år) i 

samband med 

vaccinering. 

Kvasiexperimentell 

studie. Randomiserad 

urval till tre grupper; 

Smärta skattades med 

hjälp av Oucher scale. 

Föräldrarna fyllde i ett 

demografiskt 

frågeformulär och 

barnen fyllde i 

frågeformuläret Child 

medical fear scale 

(CMFS). 

n= 105 

  (1) 

Bägge distraktionsåtgärderna blåsa  

såpbubblor och beröring resulterade  

i minskad upplevd smärta. Lägsta  

smärtskattning återfanns i  

beröringsgruppen och högsta i  

gruppen som inte alls utsattes för  

någon distraktionsåtgärd. Beröring  

var effektivt oavsett om barnet  

fokuserade på beröringen eller  

injektionen. Distraktionsåtgärderna  

utfördes på följande sätt.Under tiden som  

nålinsättningen pågick fick  

föräldern blåsa såpbubblor i synfältsinriktning bort från  

stickstället. Samtidigt fick föräldern upprepande 

uppmuntra barnet till  

att titta på såpbubblorna som flög  

   I 
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runt i rummet. Beröring utfördes  

genom att sjuksköterskan lätt strök  

på huden runt injektionsstället, strax innan och under 

injektionen(vaccinering). Beröringen var måttlig i styrka 

och  

nära injektionsstället. Sjuksköterskan uppmanade barnet 

hela tiden att  

tänka på hur skönt beröringen  

kändes.  

 

Hedén, von 

Essen, 

Ljungman 

2009 

Sverige 

 

Randomized 

interventions 

for needle 

procedures in 

children with 

cancer. 

Att undersöka 

om barn (2-7 

år) upplevde 

mindre rädsla, 

ångest och 

smärta i 

samband med 

nålinsättning i 

subkutan 

venport, enligt 

rutin 

jämförelsevis 

med 

rutinåtgärden 

och med 

distraktionsåtgä

rderna  blåsa 

såpbubblor 

(aktiv åtgärd) 

eller att ha en 

uppvärmd 

kudde (passiv 

åtgärd). De 

ville också se 

om 

distraheringsåtg

ärder är bättre 

än bara enligt 

sedvanlig rutin 

åtgärd. 

Både föräldrar och 

sjuksköterskor 

skattade barnens 

rädsla, ångest och 

smärta med hjälp av 

Visual Analogue 

Scale (VAS) 0-100 

mm, 30 minuter efter 

nålinsättningen. 

Dessutom har 

författaren  Hedén 

skattat barnens rädsla 

vid första 

nålinsättningen enligt: 

ingen, liten eller 

mycket rädsla. 

n= 28 

  (0) 

Distraktionsåtgärderna blåsa  

såpbubblor 

eller uppvärmd kudde i kombination med  

sedvanlig åtgärd enligt rutin är mer  

effektivt än bara åtgärd enligt rutin i  

samband med nålinsättning i  

subkutan venport, för att minska  

barnens upplevelse 

av rädsla och ångest, enligt  

föräldrarna. Distraktionsåtgärderna  

utfördes på följande sätt. Under tiden som nålinsättningen 

pågick fick  

föräldern blåsa såpbubblor i synfältsinriktning bort från  

stickstället. Samtidigt fick föräldern upprepande 

uppmuntra barnet till  

att titta på såpbubblorna som flög  

runt i rummet. Under tiden som nålinsättningen i subkutan 

venport  

pågick ombads barnet att känna den behagliga och mysiga 

värmen från  

kudden på den kroppsdel som barnet valt att placera 

kudden på. 
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Guducu, 

Celebioglu 

& 

Kucukoglu 

2009 

Turkiet 

Turkish 

children loved 

distraction: 

using 

kaleidoscope 

to reduce 

perceived pain 

during 

Att utvärdera 

effekten av 

distraktionsåtgä

rden 

kalejdoskop om 

den kan minska 

uppfattad 

smärta under 

venprovtagning 

Intervjuer med 

barnen. Formulär med 

frågor om kön, ålder, 

tidigare erfarenheter 

av venprovtagning 

och nivå på förekomst 

av rädsla.  Barnen 

utvärderade smärta 

med hjälp av Visual 

 Att titta i kalejdoskop under 

venprovtagning minskar den  

upplevda smärtan hos barnen  

(stöder hypotes 1). 
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 venipuncture 

 

hos friska barn 

(7-11 år).  

Hypotes 1: Att 

titta i 

kalejdoskop 

minskar den 

uppfattade 

smärtan hos 

barn under 

venprovtagning

.  

Hypotes 2: 

Vissa 

egenskaper hos 

barnen 

påverkar deras 

smärtuppfattnin

g. 

 

Analogue  Scale 

(VAS) och Wong-

Baker FACES Pain 

Rating Scale (WB-

FPRS). 

 

Vissa egenskaper som kön, tidigare 

erfarenheter av venprovtagning och  

rädsla i samband med  

venprovtagning påverkar barnens  

uppfattning av smärta (stöder 

hypotes 2). Kalejdoskop är en cylinderformad leksak som 

barnet  

tittar in i. Den bildar många olika  

mönster och färger varje gång man  

vrider på en av cylindrarna. Under venprovtagningen fick 

barnen titta  

på formerna i kalejdoskopet. 

 

Cavender, 

Goff, 

Hollon & 

Guzzetta 

2004 

USA 

 

Parents´ 

positioning  

and distracting 

children 

during 

venipuncture: 

Effects on 

children´s 

pain, fear, and 

distress. 

 

Att avgöra 

effektiviteten 

av ett 

kombinerat 

åtgärdspaket 

som innebar 

förälderns 

medverkan i 

samband med 

venprovtagning

. Barn 4-11 år. 

Två val av 

sittställning av 

barnet i 

förälderns knä, 

som inger 

trygghet och 

distrahering för 

att avleda 

uppmärksamhet

en på stress; 

smärta och 

rädsla  hos 

barnen. 

Demografisk och 

klinisk data 

insamlades på alla 

barnen. The FACES 

scale användes för att 

mäta barnens 

upplevelse av smärta. 

The Glasses Fear 

scale (en sorts VAS 

skala) användes för att 

värdera barnens rädsla 

och nivån av rädsla 

värderades av både 

barnen, föräldrarna 

och child life 

specialists (CLS). The 

procedural behavior 

checklist (PBCL) 

användes för att mäta 

beteendemässig stress 

av CLS. 

 

n=43 

 (0) 

 

Skattningen av stress; smärta, rädsla 

låg lägre i interventiongsgruppen än  

i kontrollgruppen. Distraktions- 

föremålen var.  Kalejdoskop som är en 

cylinderformad leksak som barnet tittar in i. 

Den bildar många olika mönster och färger 

varje gång man vrider på en av cylindrarna. 

Under venprovtagningen fick barnen titta på 

formerna i kalejdoskopet. Böcker: en bok 

med många olika grafiska mönster på en 

sida. Föräldern bad barnet att leta och 

försöka att hitta ett föremål bland de 

grafiska mönstren. En annan bok som 

användes av var med flikar där barnet 

uppmuntradess av föräldern att öppna 

flikarna för att hitta gömda föremål. 

Positionering av barnet innebar: att 

föräldern satt på en stol intill 

provtagningsbordet och barnet satt i sidled i 

förälderns knä. Den andra positionen 

innebar att föräldern satt på samma sätt men 

barnet satt i förälderns knä bröst mot bröst. 

Sittpositionen valdes utifrån barnets ålder 

och storlek. 

 

 

I 

RCT 

Windich 

Biermeier, 

Sjoberg, 

Conkin 

Dale, 

Eshelman 

& Guzzetta 

Effects of 

distraction on 

pain, fear, and 

distress during 

venous port 

access and 

venipuncture 

in children 

Barn 5-18 år. 

Att undersöka 

om självskattad 

smärta, rädsla 

och observerad 

rädsla och 

stress skiljer sig 

Självskattning av 

smärta med hjälp av 

color analogue scale 

(CAS). 

Självskattning, 

föräldrarnas skattning 

och 

studiekoordinatorerna

n= 50 

  (0) 

 

Barnen och ungdomarna i 

interventiongruppen uppvisade  

påtagligt mindre stress och rädsla i  

samband med nålinsättning i  

I 
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2007 

USA 

 

and 

adolescents 

with cancer. 

 

signifikant 

mellan 

interventionsgr

uppen  (som 

förrutom 

standardvård 

också fick välja 

ett 

distraktionsföre

mål) och 

kontrollgruppe

n som endast 

erhöll 

standardvård.  

s skattning av rädsla 

med hjälp av the 

glasses fear scale, en 

sorts VAS. 

Endast 

studiekoordinatorerna 

värderade 

stressbeteende  med 

hjälp av The 

observation scale of 

behavioral distress 

(OSBD). 

Studiekoordinatorerna 

intervjuade deltagarna 

och deras föräldrar 

med hjälp av IV poke 

questionnaire (IPQ).  

 

subkutan venport eller  

venprovtagning än kontrollgruppen. 

Smärtan hade inte någon  

signifikant skillnad mellan de två  

grupperna, men tenderade att ligga  

lägre i interventionsgruppen. Distraktionsföremålen var.  

Såpbubblor: under tiden som  

nålinsättningen pågick fick  

föräldern blåsa såpbubblor i synfältsinriktning bort från  

stickstället. Samtidigt fick föräldern upprepande 

uppmuntra barnet till  

att titta på såpbubblorna som flög  

runt i rummet. En bok med många  

olika grafiska mönster på en sida.  

Föräldern bad barnet att leta och  

försöka att hitta ett föremål bland  

de grafiska mönstren. Elektroniskt  

musikbord, virtual reality glasögon  

och Nintendo Gameboy Advanced är avancerade tekniska 

distraktions  

föremål. 

Wollin, 

Plummer, 

Owen, 

Russel, 

Materazzo 

& 

Morrison 

2004 

Australien 

 

Anxiety in 

children 

having 

elective 

surgery. 

 

Barn 5-12 år. 

Syftet är inte 

tydligt angivet 

men i artikelns 

inledning säger 

författarna att 

deras frågor till 

barnen var 

vilka aspekter 

av 

sjukhusvistelse

n som 

framkallade 

mest rädsla och 

oro samt vad 

som var bäst 

och sämst med 

sjukhuset. 

Föräldrarna 

tillfrågades vad 

sjukhuset och 

personalen 

gjorde som 

kunde ha 

sambad med 

Strukturerade 

intervjuer baserade på 

öppna frågor med 

både barn och 

föräldrar. 

 

n=120 

(0) 

 

Resultatet visade på att det mest förekommande citerade 

svaret från  

barnen på vad som var värst med  

sjukhuset var nålar. Föräldrarna  

bekräftade att barnets oro lindrades  

om läkare och sjuksköterskor  

pratade direkt till barnet och på ett  

trevligt sätt. Att personalen tog sig  

tid till att prata med barnet angavs  

som mer effektivt för att lindra oron  

än användningen av  

distraktionsföremål, enligt  

föräldrarna.  

II 
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barnets oro och 

vad de gjorde 

som var 

effektivt eller 

inte, samt vilka 

förslag 

föräldrarna har 

på vad 

sjukhuset och 

personalen 

kunde ha gjort 

ytterligare för 

att hjälpa deras 

barn i coping 

processen. 

 

 

 

Spafford, 

von Baeyer 

& Hicks. 

2002 

Kanada 

 

Expected and 

reported pain 

in children 

undergoing 

ear piercing: 

A randomized 

trial of 

preparation by 

parents. 

 

Att på försök 

styra 

informationen 

föräldrarna gav 

barnen (5-12 

år) före 

håltagning i 

öronen för att 

fastställa 

informationens 

effekt på 

barnens 

förväntningar 

och smärta. 

Hypotesen var 

att 

förberedande 

information 

given av 

föräldrar skulle 

resultera i en 

mer korrekt 

förväntning av 

den fysiska 

känslan och 

leda till mindre 

smärta för 

barnen. Att 

författarna 

valde 

håltagning i 

öronen som 

smärtstimuli 

beror på dess 

likheter med 

barns 

upplevelser 

under 

nålrelaterade 

ingrepp. 

 

Effektstudie. Barnen 

delades slumpvist in i 

experimentgrupp eller 

kontrollgrupp. Två 

mätinstrument 

användes för att mäta 

förväntad och upplevd 

smärta; Visuell 

Analog Skala(VAS)  

och Faces Pain Scale-

Revised (FPS-R). 3 

mätningar utfördes; 

barnets förväntade 

smärta innan 

information, barnets 

förväntade smärta 

efter information och 

smärtskattning efter 

håltagningen. Vid 

analys användes parat 

t-test, post hoc t-test, 

2x3 repeated 

measures analysis of 

variance. 

n=60 

(0) 

 

Förberedda barn hade mer korrekt 

förväntning på den fysiska känslan och 

uppgav mindre smärta än oförberedda barn. 
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Bustos, 

Jaaniste, 

Salmon & 

Champion. 

2008 

Australien 

Evaluation of 

a brief parent 

intervention 

teaching 

coping-

promoting 

behavior for 

the infant 

immunization 

context: A 

randomized 

controlled 

trial. 

Barn 6 

månader. Tre 

syften med 

studien. 

Utvärdering av 

interventionen 

som 

uppmuntrar 

föräldrarna till 

att delta i 

copingfrämjand

e åtgärder,  att 

fastställa om 

föräldrars olika 

verbala 

kommunikation 

hade samband 

med skillnader 

i känslomässiga 

uttryck och 

smärtsvar, samt 

om 

interventionen 

påverkades av 

barnets 

temperament. 

The Short 

Temperament Scale 

for Infants (STSI) 

användes för att få 

föräldrarnas 

uppfattning om sitt 

barns temperament. 

The Child-Adult 

Medical Procedure 

Interaction Scale-

Revised (CAMPIS-R) 

är en observations 

skala som användes 

för att analysera 

föräldrarnas beteende. 

The Neonatal Facial 

Coding System 

(NFCS) mäter genom 

observation barnets 

ansiktsuttryck i 

samband med smärta. 

Resultaten 

analyserades med t-

test, correlational 

analyses, 2x2 

ANOVA, 

n=50 

(0) 

Föräldrarna i interventionsgruppen  

som i förväg hade fått information  

om copingfrämjande uttryck  

uttryckte fler sådana än  

kontrollgruppens föräldrar. Barnen i kontrollgruppen grät 

längre tid  

efter vaccineringen än barnen i  interventionsgruppen.  

Resultaten visar att de mer temperamentsfulla barnen 

verkade  

få mer nytta av interventionen än  

de mindre temperamentsfulla barnen.. 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                     VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad 

och välgenomförd 

multicenterstudie 

med adekvat 

beskrivning av 

protokoll, material 

och metoder 

inklusive 

behandlingsteknik. 

Antalet 

patienter/deltagare 

tillräckligt stort för 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  
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att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska 

metoder. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och 

välgenomförd studie 

med adekvat 

beskrivning av 

protokoll, material 

och metoder 

inklusive 

behandlingsteknik. 

Antalet 

patienter/deltagare 

tillräckligt stort för 

att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

patienter/deltagre 

och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal 

patienter/deltagare 

tillräckligt stort för 

att besvara 

frågeställningen. Väl 

planerad och 

välgenomförd studie 

med adekvat 

beskrivning av 

protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån 

de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven 

kontext 

(sammanhang). 

Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-

process; 

datainsamlingsmeto

d, 

transkriberingsproce

ss och analysmetod. 

Beskrivna 

tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan 

data och tolkning 

påvisas. 

Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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