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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: När barn eller ungdomar kommer till sjukhus för att genomgå olika behandlingar 

och undersökningar kan de ofta vara oroliga och rädda för vad som kommer att hända. Barnet 

behöver känna att de har kontroll över situationen och därför är det viktigt att ge information 

som är individuellt anpassad innan proceduren. En procedur är det som barnet genomgår på 

sjukhuset och kan vara mer eller mindre smärtsam, exempelvis vid blodprovstagning, sårvård 

eller läkemedelsinjektioner. Att ge föräldrarna information och låta dem bli delaktiga i 

proceduren ger trygga föräldrar som ger en positiv inverkan på barnet. Ett bra 

omhändertagande och avledning före och under proceduren är viktigt för att barnet vid nästa 

tillfälle ska kunna känna sig lugn, trygg och för att undersökningar och behandlingar ska 

kunna genomföras.  

 

Syfte: Syftet var att belysa avledningsmetoder för barn och ungdomar när det gäller smärta, 

oro eller ångest i samband med procedurer inom barnsjukvård. 

 

Metod: Metod som är vald är en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar granskats och 

analyserats. 

 

Resultat: Resultatet visade att både aktiva och passiva avledningsmetoder hade goda effekter 

på smärta, oro och ångest under olika procedurer som barn och ungdomar genomgick inom 

barnsjukvården. Interaktiva spel hade även god effekt på smärta, oro och ångest vid längre 

procedurer.  

 

Slutsats: Avledningsmetoderna visade på en positiv effekt med minskad smärta, oro och 

ångest för barn och ungdomar som genomgick olika procedurer inom barnsjukvården. Att låta 

föräldrarna delta i avledningen och smärtbedömningen kan vara till hjälp för barnet och 

sjuksköterskan vid procedurtillfället.  

 

Nyckelord: Barn, distraktion, procedursmärta, smärtlindring, smärtskattning. 
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INLEDNING 

 

För att kunna genomföra behandlingar och undersökningar som kan vara smärtsamma och 

obehagliga för barn och ungdomar krävs kunskap och erfarenhet om hur barn i olika åldrar 

fungerar (Olsson & Jylli, 2001). Enligt Olsson och Jylli (2001) behöver barn bli förberedda 

för vad som kommer att hända och hur de reagerar vid stressade situationer kan beror på ålder 

verklighetsuppfattning, förståelse och fantasi. I vårt arbete inom barnsjukvården vet vi att en 

stressig och smärtsam procedur inte är optimalt för vare sig barn, föräldrar eller personal. 

Därför behöver sjuksköterskan ge varje barn den tid som behövs för att förbereda barnet inför 

en undersökning och hjälpa till att avleda barnet under proceduren. Om vi inte gör detta finns 

det stor risk att vi utsätter barnet för ett trauma som gör att det kanske inte går att genomföra 

samma procedur igen. De här erfarenheterna gör att vill fördjupa oss i detta 

forskningsområde. 

BAKGRUND 

Barns rättigheter 

Barnkonventionens 54 artiklar (Rädda barnen, u.å.) säger att alla barn har lika rättigheter och 

har rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Barns rätt till liv och 

utveckling innebär att konventionsstaterna ska göra sitt yttersta för att säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling. Så snart det görs något som rör barn, är det viktigt att ta reda på 

vad barnet själv tänker och tycker så det blir till det bästa för det enskilda barnet 

(Bischofberger, Dahlqvist, Edwinson & Ygge, 2004). Så sent som 1989 antog Förenta 

Nationernas [FN:s] generalförsamling konventionen om barnens rättigheter, endast USA och 

Somalia har inte anslutit sig fullt ut (Utrikesdepartementet, 2006).  

Smärta 

 

Beskrivning av olika typer av smärta 

 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som; ”En obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada” 

(IASP refererat i Socialstyrelsen, 2003 s. 9). Det finns olika smärttyper som kan indelas i; 

nociceptiv, neuropatisk, psykogen och idiopatisk smärta det vill säga smärta utan objektiv 

orsak Nociceptiv smärta kan vara akut smärta vid olycksfall eller postoperativ smärta och där 

brukar smärtan kunna lindras med hjälp av farmaka. Neurogen smärta kan vara en påverkan 

eller skada på nerver till exempel brännskada eller cancersmärta där smärtan kan vara 

långvarig. Neurogen smärta kan vara svårare att diagnostisera och svårare att smärtlindra än 

nociceptiv smärta. Psykogen smärta kan förekomma vid psykiska sjukdomstillstånd och vid 

idiopatisk smärta går det inte påvisa misstänkt skada eller sjukdom (Samuelsson & Berg, 

2011). Skälet till varför smärta behandlas kan vara humanitära men också för att den kan leda 

till skadliga effekter. Smärta frisätter stresshormoner och kan medföra att skadan blir större. 

Immunförsvaret kan bli nedsatt och därmed kan detta leda till längre tid för tillfrisknande och 

högre dödlighet (Socialstyrelsen, 2003). 

  

http://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/barnkonventionen-lang-version/
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Smärta och barn 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse som är individuell. Vid rädsla eller ångest hos barnet kan 

smärtupplevelsen förstärkas och det kan medföra negativa konsekvenser för fortsatt 

sjukvårdskontakt. (Samuelsson& Berg, 2011). Det fanns myter från förr att anestesi kunde 

vara farligt för spädbarn men det  har visat sig att spädbarn upplever smärta från födseln 

(Cramer-Berness, 2007). Redan för 2300 år sedan påstod Hippokrates att spädbarn tålde 

mindre smärta än vuxna (Socialstyrelsen, 2003). Smärta som orsakats av sjukvården i 

barndomen kan vara knuten till rädsla och smärta som vuxen. Detta kan leda till undvikande 

av sjukhusvård och missade läkarbesök som följd. Pediatrisk smärta vid medicinska ingrepp 

har visat att detta inte bara leder till kortsiktigt lidande av smärta utan kan även få långsiktiga 

skadliga effekter på nervssystemets utveckling, smärttröskel, copingstrategier, känslolivet och 

smärtuppfattningen (Cohen, 2008). 

 

Procedursmärta hos barn 

 

Procedursmärta förekommer inom sjukvården och kan orsaka rädsla hos barnet, därför ska 

smärta vid procedurer förebyggas (Samuelsson& Berg, 2011). Procedurer som är 

förekommande är blodprovstagning, insättande av perifer intravenös kateter [pvk], 

vaccinationer och sårvård (Olsson & Jylli, 2001). Vårdpersonalen har en viktig uppgift att 

förebygga smärta för att underlätta nästa vårdtillfälle för barnet. Vid procedursmärta är det 

viktigt att kombinera farmakologisk och psykologisk behandling för att uppnå en god 

behandling. Vid psykologisk behandling vill man minska rädsla, oro och ångest. Att ge 

information, samordna procedurtillfällena, ge tider som anpassas efter barnets behov kan 

minska oro och ångest inför en procedur. Det är en fördel att vara två stycken personal under 

proceduren för att skapa trygghet. Som farmakologisk behandling bör man ge analgetiska 

preparat (Samuelsson& Berg, 2011).Vid ytanestesi i samband med blodprovstagning kan  

kräm/plåster (Emla®, 2013) som bedövar huden eller isbit/kylspray ges (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

Smärtskattning och bedömning av smärta hos barn 

 

Vid bedömning av smärtintensiteten hos barn finns tre övergripande metoder: Fysiologiska, 

beteendemässiga och självrapporterade metoder (Huguet, Stinson & Mc Grath, 2010). Med 

beteendemässiga metoder observeras ansiktsuttryck, läten/ljud och kroppsrörelser som kan 

förknippas med smärta. Beteendemässiga metoder kan ge värdefull information men är inte 

lika lämpade när det gäller att bedöma kronisk smärta då dessa ”tecken” kan vara övergående. 

Fysiologiska mätvärden som puls, saturation och blodtryck är inte specifika för 

smärtintensiteten för de kan påverkas av yttre faktorer som stress. Det är också mätningar som 

görs över kortare perioder och är därför inte lämpliga vid mätning av akut smärta som kan 

vara i flera dagar. Självrapporterade metoder anses vara mest tillförlitliga och föredras 

framför andra metoder för barn som kan kommunicera verbalt. Några exempel på 

självrapporterade smärtskalor är; Poker chip tool som består av fyra röda plastbrickor där en 

plastbricka anger lätt smärta och fyra plastbrickor svår smärta, den är utvecklad för barn 

mellan fyra-sex år. Det finns olika ansiktsskalor, face pain scale där barnet får bedöma vilket 

ansiktsuttryck som passar bäst för hans/hennes smärta och är utvecklad för barn mellan fyra-

16 år. Visual analog scale = [VAS] består av en horisontell linje där barnet ska placera ett 

märke på VAS linjen där han/hon har som mest ont. VAS  mäter ingen smärta till värsta 

tänkbara smärtan och är utvecklad för barn från åtta år och äldre (Huguet et al., 2010).  
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Vid observation av beteendet kan beteendeskalan face, legs, activity, cry and consolability 

[FLACC] betyder; Ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet. FLACC består av fem 

beteendemässiga komponenter där total poängen sträcker sig från noll till tio, kan användas 

från noll till 18 år och till barn med flerfunktionsnedsättning. (Södra Älvsborgs Sjukhus, 

2013). FLACC har hög validitet och användbarhet enligt en studie av Merkel et al. 

(1997).Tolkning av barns smärta kan vara svårt. Flera faktorer påverkar barns smärta; 

individuella, kulturella och utvecklingsmässiga skillnader. Barnets utveckling och ålder 

påverkar hur de kan förstå, använda sig av olika smärtskattningsinstrument och barnets 

förmåga att berätta om sina smärtupplevelser. Sjuksköterskans information och presentation 

av smärtskalan är viktigt för att barnet ska förstå hur den ska användas och minimera risken 

för feltolkningar (Olsson & Jylli, 2001). 

Oro och ångest 

 

Definition av oro och ångest 

 

Oro kan betyda ”upprördhet, rädsla och olust” (Svenska akademin, 2009). 

Ångest kan betyda ”känsla av inre obehag, oro eller skräck utan känd orsak, antingen ständigt 

eller också anfallsvis, ofta i samband med vissa situationer” (Lundh & Malmqvist, 2009). 

 

Bedömning av oro och ångest 

 

För att mäta ångest och oro kan Spielberger State Trait Anxiety Inventory for Children 

[STAIC] användas (Sinha, Christopher, Fenn & Reeves, 2006). STAIC är en standardiserad 

självrapporteringsskala och mäter ångestnivåer hos barn. Instrumentet har en hög reliabilitet, 

validitet och är den som används mest för att mäta barnets ångestnivå. Det finns även en 

version för vuxna State Trait Anxiety Inventory (STAI) (Nilsson, Buchholz & Thunberg, 

2012). STAIC skalan kan skilja mellan ångestnivåer för stunden (övergående) och allmän 

ångest benägenhet. Den består av tjugo frågor om hur barn känner sig vid en viss tidpunkt 

gällande oro, avsaknad av oro och hur tryggt barnet känner sig (Sinha et el., 2006).  

Sjukhusmiljö 

 

Barn som kommer till sjukhus möts oftast av en ny och okänd värld. Sjukhusvistelsen kan 

vara ett tillfälle då ett barn hamnar i en situation som ger en hög stressnivå. Att vara rädd för 

det okända kan vara jobbigt för alla åldrar men speciellt för ett barn som inte har samma 

uppfattningsförmåga och förståelse som en vuxen. Undersökningar eller behandlingar inom 

sjukvården kan vara skrämmande och upplevas som hotfullt för ett barn, där kan leken vara en 

hjälp vid kommunikationen (Bischofberger et al., 2004). I en studie av Salmela, Aronen och 

Salanterä (2010) intervjuades barn i åldrarna fyra till sex år om deras sjukhusupplevelser. Den 

största oron barnen hade var att bli skadad och få ont, att bli lämnad ensam, bristen på 

information och vilka instrument och utrustning som skulle användas. De kände sig otrygga i 

sjukhusmiljön och människor som de inte kände igen. De var rädda att bli separerade från 

föräldrarna och hade hemlängtan. Barnen förstod inte varför vissa undersökningar och 

smärtprocedurer skulle genomföras. De kände sig sårade av sjuksköterskor och läkare som 

utfört förfaranden mot deras vilja och blev kränkta när de var tvungna att klä av sig. För små 

barn kan en sjukhusupplevelse vara så traumatisk att den kan påverka välbefinnandet, skada 

tryggheten och förtroendet för sjukhuspersonalen. 
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Lekens betydelse 

 

Genom leken kan barnet bearbeta skrämmande, obehagliga händelser och detta kan leda till 

minskning av stress och oro (Olsson & Jylli, 2001). Lek anses vara så nödvändig för barns 

hälsa, psykiska och fysiska utveckling att den ingår i artikel 31 i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Rädda barnen, u.å.). Genom lek kan barnet lära sig rollspel, normer och 

värderingar. Leken kan utveckla kreativiteten och den fysiska och kognitiva förmågan. Barnet 

kan lära sig att fatta beslut, lösa problem och följa regler. Det har rapporterats att barn är 

lyckligast när de leker (Brussoni, Olsen, Pike & Sleet, 2012). Leken är barnets språk och det 

är genom den som barnet kan uttrycka sina känslor. Lek kan uttryckas på olika sätt; Genom 

att berätta en saga, klä ut sig, dansa, måla. Även inom den palliativa barnsjukvården tar man 

till leken för att kommunicera med det döende barnet (van Breemen, 2009).  

Avledning/Distraktion 

 

Definition av distraktion och distrahera 

 

Distraktion betyder; Bristande koncentration; (mer positivt) förströelse 

(Nationalencyklopedin, 2014). Distrahera betyder; förströelse, nöje, förnöjelse, tidsfördriv 

(Svenska akademiens ordbok, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003, s. 40) innebär avledning ”att barnets uppmärksamhet fokuseras 

på någon yttre företeelse men inte alltid reducerar obehag vid procedurrelaterad smärta som 

nålsättning, injektioner, vaccinationer etc. En del barn hittar egna avledande manövrar och 

kan uppmuntras till detta; att skrika, sjunga, krama något etc.” Avledning förekommer ofta av 

vårdpersonal och föräldrar som en icke farmakologisk metod för att dämpa smärta och ångest 

(Koller & Goldman, 2012).   

 

Det finns aktiva och passiva former av distraktion. Vid aktiv form av distraktion krävs att 

barnet är aktiv, engagerad och deltar i avledningen för aktiv distraktion involverar flera 

sinnen. Vid passiv distraktion observerar barnet och deltar inte aktivt i avledningen. Ökad 

kunskap för icke farmakologiska metoder hjälpa sjukvårdspersonal att erbjuda 

copingstrategier till barn och föräldrar (Koller & Goldman, 2012). 

Barn/ungdomars rädsla och mognad inför procedurer inom barnsjukvården 

 

Definition av rädsla 

 

Rädsla kan betyda; fruktan, klenmod, försagdhet, bävan, förskräckelse, skräck (Svenska 

akademiens ordbok, 2009). 

 

Barns copingstrategier är mer emotionella än vuxnas på grund av att yngre barn saknar den 

kunskap vuxna har. Till skillnad från vuxna kan barn endast fokusera på vissa stimuli och 

stänger av allt annat när barnet endast har uppmärksamhet på det som ska göra ont. Detta gör 

att det blir extra viktigt att barnet lär sig att rikta uppmärksamheten på annat än bara det som 

är obehagligt och på detta sätt minska rädslan (Tamm, 2003). Den svenska definitionen av 

coping är ”Psykologiska strategier för att bemästra stressfyllda situationer” enligt Tamm 

(2003, s. 86). Barn upp till två-års ålder kan reagera starkt av rädsla när sjukvårdspersonal ska 

undersöka barnet. Under förskoleåldern börjar barnet förstå att stick orsakar ett hål i kroppen 

och därmed en kroppsskada (Tamm, 2003). 
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Att reparera hålet genom att sätta på ett plåster blir viktigt för barnet. Vid undersökning av 

örat eller munnen kan barnen tro att de blir av med kroppsdelarna. I denna ålder finns rädsla 

för munskydd på personal eller mörker då de börjar tänka på gestalter som monster. I tidiga 

skolåldern börjar barnet att förstå sambandet mellan medicinska undersökningar, 

behandlingar och smärta. Detta kan leda till förnekelse av smärta eller sjukdom för att slippa 

obehag och barnet kan utveckla medicinska fobier. I tonåren förstärks den medicinska rädslan 

och det börjar bli viktigt att ha kontroll över kroppen. En undersökning kan kännas kränkande 

och ett intrång i integriteten. Hälsan börjar bli viktigt vilket gör att det blir extra jobbigt för 

tonåringen då tankar över en viss sjukdom och dess konsekvenser blir stor (Tamm, 2003). 

Holistisk och familjecentrerad vård 

 

Ett av de viktigaste målen vid behandling av smärta är att ge en individanpassad vård. Det 

innebär en helhetssyn på omvårdnaden och barnet involveras i beslut som tas. Holistisk 

omvårdnad kan beskriva omvårdnaden i fyra sammanhang; Det fysiska som berör de 

kroppsliga förnimmelserna, det psykiska som berör medvetandet, miljömässiga som beskriver 

den externa miljön och den sociokulturella som definierar det interpersonella, familjen och 

samhället (Nilsson et al., 2010). Familjecentrerad vård syftar till att involvera hela familjen i 

alla aspekter av vården. Den har blivit allmänt känd för att beskriva en vård där familjen är 

den grundläggande källan till att stödja och främja hälsan för alla familjemedlemmar 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2010). Genom att tillgodose hela familjens behov är sannolikheten 

större att barnets behov tillgodoses och det kan leda till att det krävs mindre resurser av 

sjukvården. Familjecentrerad vård ska se till den enskilda familjens behov och situation och 

ge det stöd och den information som behövs. Det har även visat sig att familjecentrerad vård 

kan öka föräldrarnas deltagande när det gäller exempelvis rehabiliteringsplaner för barnet som 

kan leda till förbättringar både för barnet och familjen (Dickens, Matthews & Thompson, 

2010). Genom att sätta sig in i barnets och familjens situation och på så sätt synliggöra de 

individuella behoven kan en vård ges som inte bara är personcentrerad utan även 

familjecentrerad (Kreuger, 2000). 

Kommunikation och bemötande 

 

Barnperspektiv är ett viktigt redskap för sjuksköterskan och nyckeln är kommunikation.   

Social och pedagogisk kompetens innebär fokus på barnets mognad, kunskap och göra barnet 

delaktigt vid information, förberedelser och behandling (Söderbäck, 2014). Vårdaren anpassar 

språk och förhållningssätt efter situation för att göra det begripligt för barnet. Konkreta 

material, bilder eller en berättelse är metoder som kan vara till hjälp i kommunikationen som 

barnen kan återge på sitt eget sätt. Kommunikation innefattar inte bara ord utan även tonfall, 

ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser. För ett barn är delaktighet viktigt och kommer i 

uttryck som engagemang från barnets sida. Barnet kan visa blyghet som sen kan övergå till 

nyfikenhet eller undvikande. Det är svårt att tvinga på ett barn engagemang, det kan förhindra 

dess handlingsutrymme och försvåra samarbetet. Barn ska ses som egna individer och få 

möjlighet att kunna påverka sin egen situation (Söderbäck, 2014). Barn kan ibland bättre 

förstå vad som kommer att hända om de får uppleva sensoriska förnimmelser som att se, 

lukta, höra och känna. Detta kan göra att oro och ångest minskar inför det okända. 

Vårdpersonalen kan förbereda och hjälpa barnet och familjen genom att använda ord som är 

anpassad efter barnets utvecklingsnivå och ett språk som inte verkar skrämmande eller 

hotfullt för barnet (Stock, Hill & Babl, 2012). Att informera och förbereda barnet är lika 

viktigt som att informera och förbereda föräldern. Tonåringar och föräldrar kan ofta behöva 

mer ingående och detaljerad information (Olsson & Jylli, 2001). 
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Otillräcklig information kan skapa oro och hos föräldrarna som kan göra att de i sin tur för 

över sin egen oro på barnet. När informationen är otillräcklig kan det även leda till att 

behandlingen av smärtan inte fungerar tillfredställande (Olsson & Jylli, 2001).  

 

Genom att hälsa på barnet först, presentera sig själv och därefter hälsa på övriga familjen 

visar man respekt för barnet. Valet av miljön är viktig vid smärtsamma och obehagliga 

procedurer där behandlingsrummet bör användas i stället för vårdrummet. Fånga upp ett av 

barnets intressen och använda sig av detta som en del av avledningen under proceduren kan 

vara avgörande för att kunna genomföra undersökningen/behandlingen. Allt detta är 

tidskrävande men det är viktigt att ta den tid som krävs för att vinna barnets tillit 

(Bischofberger et al., 2004). Om barnet möts med värme, empati så skapar det tillit, trygghet 

hos barnet och lockas till samarbete. När det väl har skapats en god grund kan barnet tåla 

framtida påfrestningar på ett bättre sätt (Tamm, 2003).  

Sjuksköterskans ansvar  

 

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är enligt Olsson och Jylli (2001) att kunna se om 

barnet har ont och ge behandling mot smärtan för att sedan utvärdera effekten av 

behandlingen. Vid bedömning av smärta behöver sjuksköterskan göra en helhetsbedömning 

av barnets fysiska/psykiska reaktioner, erfarenheter, handlingar och föräldrarnas sätt att 

uppskatta smärta hos sitt barn. Det finns flera faktorer som sjuksköterskan måste ha i 

beaktande vid bedömning av barnets smärta. Dessa kan vara barnets medicinska diagnos, 

ålder, individuella och kulturella egenskaper. Det är viktigt att ta reda på vilka orsaker som 

kan påverka smärtupplevelsen så barnet får bästa tänkbara hjälp. En central roll för barnets 

smärtbehandling är att kunna förstå och upptäcka ett barns personliga särdrag. Därför behöver 

sjuksköterskan skapa en personlig relation till barnet genom att lära känna barnet och följa 

barnet genom hela sjukhusvistelsen, där kontinuiteten blir en viktig del (Olsson & Jylli, 

2001). Sjuksköterskans ansvar är att samordna omvårdnaden för det enskilda barnet och 

genom att arbeta nära barnet kan hon utvärdera effekter av behandlingen och ta initiativ till 

olika åtgärder i barnets smärtbehandling. Föräldrarna bör göras delaktiga eftersom de känner 

sina barn bäst och kan se förändringar i barnets tillstånd som kan vara svåra för 

sjukhuspersonalen att se. Föräldrarna är de personer som är välkända för barnet i en 

sjukhusvärld som kan verka skrämmande och därför kan det vara till föräldern barnet berättar 

om hur de mår. I bland kan det vara så att alla föräldrar inte vill och kan ha svårt att bedöma 

barnets smärta (Olsson & Jylli, 2001). Sjuksköterskan har en viktig funktion vad det gäller att 

förebygga, upptäcka och lindra smärta, men det kräver också kunskap kring ämnet barn och 

smärta för att kunna tolka och behandla barns smärta (Socialstyrelsen, 2003). Tidigare studier 

har visat att utbilda sjuksköterskor i smärtlindring är ett viktigt steg för att kunna förändra 

sjuksköterskors kunskap och attityder om smärtlindring (He et al., 2010).  

 

Problemformulering 
 

Inom omvårdnadsforskning betonas behovet av såväl farmakologiska och icke 

farmakologiska metoder för att lindra barns smärta, oro eller ångest. Barns upplevelser av 

smärta är komplex och innefattar allt från psykologiska, fysiska och beteendemässiga aspekter 

(He et al., 2010). Att kunna förebygga att barn får negativa upplevelser i samband med 

sjukhusvistelsen kan minska lidandet och underlätta den fortsatta vården för barnet (Olsson & 

Jylli, 2001). Barnets smärta, oro eller ångest kan påverka vårdsituationer varför det är viktigt 

för sjuksköterskan att känna till vilka avledningsmetoder som kan vara till hjälp vid 

procedurer inom barnsjukvården. 
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SYFTE 

 

Syftet var att belysa avledningsmetoder för barn och ungdomar när det gäller smärta, oro eller 

ångest i samband med procedurer inom barnsjukvård. 

METOD 

 

Metoden som genomfördes var litteraturöversikt på 15 vetenskapliga artiklar som besvarade 

föreliggande studies syfte. Författarna valde litteraturöversikt som metod för att inhämta 

kunskap inom det valda ämnet. Litteraturöversikt innebär att vetenskapliga artiklar 

sammanställs och granskas men görs sällan på ett systematiskt sätt. Syftet med 

litteraturöversikt är att beskriva vilken kunskap som finns inom ett speciellt område (Forsberg 

& Wengström, (2013).  ”En allmän litteraturstudie kan benämnas; litteraturöversikt, 

litteraturgenomgång eller forskningsöversikt enligt Forsberg och Wengström” (2013, s. 25). 

Urval 

 

Artiklarna som valts skulle vara vetenskapliga, peer reviewed. För att säkerställa detta har 

författarna kontrollerat detta via Umeå universitetsbibliotek tidskriftsdatabas (Umeå 

universitetsbibliotek, u.å.). Artiklarna skulle inte vara äldre än tio år och skrivna på engelska 

eller svenska som är de språk författarna behärskar. Artiklarna som är utvalda beskriver barn 

från två-18 år som genomgår olika smärtsamma procedurer inom barnsjukvården. Dessa 

åldrar är utvalda för litteraturöversikt då barn från cirka tre års ålder utvecklar en social 

kompetens (Olsson & Jylli, 2001) som är av betydelse för dessa procedurer och upp till 18 år 

för sedan tar vuxenvården vid. Översiktsartiklar är exkluderade. Översiktsartiklar kan vara ett 

bra sätt för att få information om ett ämne. Men de kan ha olika svagheter som till exempel att 

flera forskare kan komma fram till olika slutsatser och det kan försvåra redovisningen av 

resultaten (Forsberg & Wengström, 2010).  

Genomförande 

 

Sökningar efter artiklar är gjorda via databaserna PubMed och Cinahl. PubMed innehåller 

material från biomedicinska området, medicin, omvårdnad och tandvård och Cinahl innehåller 

material från omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Henricson, 2012). Sökningarna är 

gjorda med både fritext där ordet som söks skrivs i sökfältet och eftersöks som titel, författare 

och ämnesord och MeSH termer [Medical Subject Headings] (PubMed) och Cinahl Headings 

(Cinahl) som är ämnesordsregister som används för att göra sökningen mer exakt (Henricson, 

2012). Sökningen efter artiklar började november 2013 till februari 2014. Den första 

sökningen gjordes i PubMed som en vild sökning med sökordet pain för att sedan göra 

begränsningar av antalet träffar. För att begränsa antalet träffar kan booleska söktermer 

användas, dessa är AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har valt att 

använda sökorden AND och OR.  Skillnaden mellan AND och OR är att AND är mer 

begränsande och sökningen blir mer specifik. OR ökar bredden på sökningen och där endast 

ett av orden behöver vara med i sökningen (Henricson, 2012). Sökord som använts där 

artiklar är inkluderade är uppställda i tabell I. Sökord som ansågs besvara syftet att belysa 

avledningsmetoder var; pain, pain measurement, pain management, distraction, wound, 

children, anxiety, procedural pain, painful procedures, psychological, needle-procedural pain, 

music therapy. Många av artiklarna som valdes ut kunde återfinnas i flera av sökorden som 

finns representerade.  



      

  8 

 

Sökningarna i databaserna efter artiklar gjordes först på fem år för att få så aktuell forskning 

som möjligt men utökades sedan till tio år för att få fler träffar om det valda ämnet. Vid 

sökning i databaserna läste författarna de abstract där titeln på artikeln kunde vara relevanta 

för studiens syfte. Femton artiklar valdes ut som var skrivna på engelska, inga svenska artiklar 

funna. Vid sökningarna av artiklar urskildes inte kvalitativa från kvantitativa artiklar men de 

kvantitativa artiklarna motsvarade syftet med denna studie att belysa avledningsmetoder. 
 

Tabell 1.Databassökning i PubMed och CINAHL 
 

Databas 

Datum 

Sökord Filter Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

131109 

Pain OR Pain 

measurement 

AND 

distraction 

Publicationsdate:  

5 years 

Age: 0-18  

104 32 9 9 

Cinahl 

131110 

Pain OR pain 

measurement 

AND 

distraction 

Publications date: 

080101-131231 

All infant, All child 

Adolescens 

Age:13-18.  

Kollegialt granskad 

119 13 2 2 

PubMed 

131111 

Painful 

procedures 

AND 

venepuncture 

AND 

psychological 

Publicationsdate 

5 years 

Age: 0-18 

10 4 1 1 

PubMed 

131126 

Pain AND 

distraction 

AND 

wound AND 

children 

Publicationsdate 

5 years 

Age: 0-18 

19 7 1 1 

PubMed 

140202 

Music therapy 

AND 

pain 

management 

Publicationsdate 

10 years 

Age: 0-18 

17 3 1 1 

PubMed 

140202 

Needle 

procedural 

pain AND 

children 

Publicationsdate 

10 years 

Age: 0-18 

15 1 1 1 

  Totalt: 284 60 15 15 

Databearbetning 

 

Författarna läste artiklarna i sin helhet var för sig. Sammanfattningar av artiklarna gjordes och 

diskussioner fördes gemensamt. Analyserade och kvalitetsgranskade sedan alla artiklar 

gemensamt för att få en samstämmighet gällande forskningsmetod, patientkaraktäristika, 

inklusionskriterier och exklusionskriterier, intervention, syfte, urval/bortfall, statistiskt metod, 

etiskt resonemang och resultatets tillförlitlighet med stöd av protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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Artiklarna klassificerades och bedömdes sedan utifrån Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU); SSF (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), (bilaga I). 

Artiklarna finns inlagda i en matris (bilaga II). Genom upprepad läsning av artiklarna 

identifierades passiv och aktiv distraktion. Kategoriseringar av resultaten har sedan gjorts i två 

huvudrubriker; passiv distraktion och aktiv distraktion/avledning. Underrubriker till de teman 

som valts var de olika avledningsmetoder som användes i studierna vilka är; film, såpbubblor, 

musik, förberedande information inför en procedur, interaktiva spel, distraktionskort, mjuk 

boll, kalejdoskop och föräldranärvaro, lustgas och interaktivt spel. Till hjälp vid översättning 

från engelska till svenska har vi använt oss av Google Translate (u.å.) och 

Nationalencyklopedins ordlista (2014). 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har eftersträvat att inte låta sina egna värderingar påverka resultatredovisningen 

och presentera resultaten så att de är så lika primärkällan som möjligt enligt forskningsetiska 

principer (Henricson, 2013). Att vara ärliga och inte använda oss av plagiat har varit en av 

våra grundprinciper, ”hederlighet och ärlighet är grundvärden i vetenskapligt arbete” enligt 

Henricson (2013, s. 87). Alla artiklarna utom en var godkända av etisk kommitté men den 

hade genomgått peer review som menas att den är granskad av andra forskare. Granskarna 

kan påverka om en artikel accepteras eller inte och de bedömer om artikeln är relevant och 

håller en god kvalité (Helgesson, 2006). I flera av artiklarna ingår yngre barn i forskningen 

och på grund av låg ålder kan inte alltid informerat samtycke fås, därför anser författarna att 

det är mycket viktigt att artiklarna är godkända av etisk kommitté. Informerat samtycke är 

viktigt inom all forskning som involverar människor (Helgesson, 2006). 

RESULTAT 

 

Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker; passiv och aktiv distraktion som identifierades 

under analysarbetet. För att få en tydlig översikt är avledningsmetoderna: Film, såpbubblor, 

musik, förberedande information inför en procedur, interaktiva spel, distraktionskort, mjuk 

boll, kalejdoskop och föräldranärvaro, lustgas och interaktivt spel uppdelade som 

underrubriker. 

Passiv distraktion 

 

Film 

 

Att titta på film som avledning vid blodprovstagning hade en god effekt på smärta i Yoo, 

Kim, Hur, Kim (2009) och Bagnasco, Pezzi, Rosa, Fornoni och Sasso (2012) studie. Barnen 

hade signifikant lägre smärtnivåer än kontrollgruppen. I Yoo et al. (2009) studie fick barnen i 

interventionsgruppen titta på tecknad film och uppmanades att sjunga med under tiden filmen 

pågick. Fysiologiska mätvärden som kortisol och blodsockernivåer mättes och var lägre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen med signifikanta skillnader. Matziou, 

Chrysostomou och Perdikaris (2013)  visade också på lägre fysiologiska mätvärden men 

däremot i studierna av Hartling et al. (2013), Miller, Rodger, Bucolo, Greer & Kimble, 

(2009), Nilsson, Finnström, Konkinsky och Enskär (2009) var det ingen skillnad mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Bagnasco et al. (2012) och Brown et al. (2009) visade 

även på samarbetet som underlättades för barnen i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  
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I Bagnasco et al. (2012) hade 92 procent av barnen ett förbättrat samarbete och i Brown et al 

(2009) var skillnaderna signifikanta med ett förbättrat samarbete jämfört med 

kontrollgruppen.  I Bagnasco et al. (2012) Caprilli, Vagnoli, Bastiani, Messeri (2012), 

Matziou, Chrysostomou och Perdikaris (2013), Sikorova och Hrazdilova (2011) studie 

undersöktes om åldern var en faktor som inverkade på barnens smärta. Det visade sig 

sammataget av dessa artiklar att yngre barn (två till sju år) hade mer smärta än äldre barn.  

 

Såpbubblor 

 

Såpbubblor som avledning vid blodprovstagning visade på signifikanta skillnader med lägre 

smärtnivåer i Caprilli et al. (2012) studie. Av föräldrarna i experimentgruppen var 47 procent 

involverade i distraktionen och i kontrollgruppen 60 procent. Föräldrar till de äldre barnen 

gav mindre stöd till sina barn. Nivåerna av ångest minskade signifikant i experimentgruppen 

jämfört med kontrollgruppen före, under och efter blodprovstagningen. 

 

Clown 

 

Wolyniez et al. (2013) studerade effekten av en clowns medverkan vid blodprovstagning och 

insättning av pvk. Clownen visade på positiva effekter med tendens till lägre smärta hos de 

yngre barnen. Föräldrarnas oro eller ångest poäng var signifikant lägre i gruppen av äldre 

barn.  

 

Musik  

 

Både levande musik och inspelad musik hade god effekt med lägre smärta, oro och ångest vid 

blodprovstagning och insättning av pvk, skillnaderna var signifikanta. I Hartling et al. (2013) 

fick barnen lyssna på musik via Ipod. I kontrollgruppen ökade nivåerna av smärta före och 

omedelbart efter förfarandet men i musikgruppen var smärtnivåerna densamma. 

Sjukhuspersonalen tyckte att det var lättare att utföra proceduren i musikgruppen än 

kontrollgruppen, skillnaderna var signifikanta. I Caprilli, Anastasi, Grotto, Scollo & Messeri 

(2007) fick interventionsgruppen lyssna på levande musik före, under och efter förfarandet. 

Barnen genomgick blodprovstagning och båda grupperna hade närvaro av en förälder. 

Musikgruppen visade signifikant lägre smärta och ångest före, under och efter 

blodprovstagningen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Förberedande information inför en procedur 

 

Psykologiska förberedelser dagen innan blodprovstagning eller pvk sättning av sjuksköterska 

hade en god effekt på smärta i Sikorova och Hrazdilova’s (2011) studie. Interventionsgruppen 

som förberetts för förfarandet hade mindre smärta under venpunktionen än kontrollgruppen, 

skillnaderna var signifikanta. Barn som genomgick pvk hade signifikant högre smärtnivåer än 

barn som genomgick blodprovstagning. I studien undersöktes även hur föräldranärvaro 

påverkande barnens smärtnivåer. Resultaten visade signifikanta skillnader i 

interventionsgruppen med högre smärtnivåer vid föräldranärvaro än kontrollgruppen utan 

föräldranärvaro. Däremot i studien av Matziou et al. (2013) visade resultaten att barnen hade 

lägre oro/ångest vid föräldranärvaro.  
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Aktiv distraktion 

 

Interaktivt spel 

 

I tre artiklar användes spel med goda resultat och visade signifikanta skillnader med lägre 

smärta, oro och ångest. Miller et al. (2009) undersökte om multimodal distraktion [MMD] 

som bestod av [MMD-D] (handhållen stor spelplatta utan headset med interaktiva 

distraktionsberättelser och förberedelseberättelse [MMD-PP] hade större inverkan att minska 

barns smärta under såromläggning än standard distraktion [SD] (leksaker, TV och stöd från 

föräldrar och sjukhuspersonal) eller Sony PlayStation Portable [VG] (bärbar spelkonsol). De 

barn som använde MMD interventionerna hade signifikant minskade smärtnivåer vid 

självskattning och observation under de tre omläggningarna jämfört med SD och VG. 

Längden på behandling minskade signifikant i MMD grupperna jämfört med SD och VG. 

 

Seriösa spel (dataspel med en handkontroll som är utvecklade för att distrahera det kognitiva 

beteendet som tankar och känslor för att kunna ändra barnens beteende vid en skrämmande 

situation) hade god effekt på smärta men även på oro och ångest. Detta framkom i studien av 

Nilsson, Enskär, Hallqvist och Kokinsky (2013) som testade hur distraktion med hjälp av 

seriösa spel eller godisklubba kunde hjälpa barn under såromläggning. Seriösa spel hade 

bättre effekt vid smärta oro och ångest än godisklubba, skillnaderna var signifikanta. 

Grupperna med seriösa spel och godisklubba hade signifikant lägre ångest efter sårvården än 

kontrollgruppen. 

 

I en annan studie av Nilsson, Finnström, Konkinsky och Enskär (2009) fick barnen använda 

Virtual reality [VR] (dataspel med 3D innehåll, trådlös kontroll där spelen var en virtuell 

värld med färger och ljud som skulle verka lugnande) under en nålrelaterad procedur. Vid 

kvantitativ data var det inga signifikanta skillnader vid smärta, oro eller ångest jämfört med 

kontrollgruppen men vid intervjuer med barnen och ungdomarna framkom att spelen var 

roliga och hjälpte till att distrahera. Barnen i interventionsgruppen ville använda VR spel vid 

kommande nålrelaterad procedur. 

 

Distraktionskort och mjuk boll 

 

Avledning genom att trycka på en mjuk boll i studien av Sadeghi, Mohammadi, Mahmood, 

Bagherzadeh, Hossinkhani (2012) eller se på distraktionskort i studien av Inal och Kelleci 

(2012) visade på signifikanta skillnader med minskad smärta i interventionsgruppen vid 

blodprovstagning och insättning av pvk. Avledning med distraktionskorten visade att 96,7 

procent av barnen hade mindre smärta än vid tidigare erfarenheter. Korten studerades och 

beskrevs med ord under blodprovstagningen. Barnen i interventionsgruppen hade även 

signifikant lägre ångestnivåer under proceduren än kontrollgruppen i (Inal & Kelleci, 2012).  

 

Kalejdoskop och föräldranärvaro 

 

Föräldranärvaro hade en bättre effekt än kalejdoskop i Matziou et al. (2013) vid oro och 

ångest under blodprovstagning. Vid smärta var kalejdoskop och föräldranärvaro likvärdiga 

med mindre smärta än kontrollgruppen, skillnaden var signifikant. De barn som fick 

kalejdoskopet eller hade föräldranärvaro fick minskad oro och ångest vid state anxiety vilket 

med 20 frågor mäter hur barnet känner sig under en smärtsamm procedur. Den andra 

oro/ångest skalan trait anxiety som med 20 frågor  mäter frekvensen av ett beteende visade 

bara minskning  i gruppen med föräldranärvaro.  
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I studien av Güdücü-Tüfekci, Çelebioğlu och Küçükoğlu (2008) där enbart kalejdoskop 

användes som avledning visade på signifikanta skillnader med mindre smärta jämfört med 

kontrollgruppen. De som tidigare hade upplevt fler än fyra venpunktioner hade signifikant 

mindre smärta. I båda grupperna hade flickorna signifikant lägre smärta än pojkarna, däremot 

i Caprilli et al. (2007), Sikorova och Hrazdilova (2011), Yoo et al. (2009) fanns inga 

signifikanta skillnader mellan könen.  

 

Lustgas och interaktivt spel 

 

Brown et al. (2009)  undersökte effekten av PediSedate under en invasiv procedur 

(lustgasapparat med näsdel, med 50 procent lustgaskoncentration och som är kopplad till 

Gameboy spelkonsol med hörlurar). Interventionsgruppen hade mindre ångest, oro under 

ingreppet, skillnaderna var signifikanta jämfört med kontrollgruppen. Endast 38,9 procent av 

barnen i interventionsgruppen klagade på smärta under proceduren jämfört med 

kontrollgruppen där 100 procent upplevde smärta. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att belysa olika avledningsmetoder för barn och ungdomar inom barnsjukvården valdes 

litteraturöversikt som metod. Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar påbörjades en bred 

sökning för att få med artiklar som kunde innehålla något av det ämne som valts att 

undersökas. Avgränsningar har sedan gjorts för att hitta de artiklar som besvarar författarnas 

syfte och kombinerat dessa sökord för att få så många träffar som möjligt. De första två 

avgränsade sökningarna gjordes i PubMed och Cinahl och redovisades i tabell 1. Resten av 

sökningarna är redovisade från PubMed eftersom inga fler artiklar hittades i Cinahl.  

 

Sökord som valdes besvarade vårt syfte med studien. I några av artiklarna har sökord 

återkommit och därför har vissa av dessa sökord använts. I de flesta sökningar har ålder på 

deltagarna lagts in som filter. En begränsning kan vara att senaste forskningsrön om valt ämne 

inte kommit med. En annan svaghet med studien var svårigheterna att få fram tillräckligt 

många artiklar och även på grund av de begränsningar författarna gjorde genom att exkludera 

spädbarn. För att få med aktuell forskning är de flesta artiklarna inte äldre än fem år vid 

sökning. Vid två av sökningarna är begränsningen tio år för att få fler träffar om ämnet. 

Urvalet av artiklarna är av kvantitativ studiedesign där författarna till artiklarna har använt sig 

av olika mätinstrument för att utvärdera resultaten.  

 

I de inkluderade vetenskapliga artiklarna användes olika mätinstrument som mätte barnens 

smärta, oro och ångest vid de olika procedurerna och av dessa var tio validerade instrument. 

Vid mätningar är det viktigt att instrumentet är validerat och reliabelt. Med validitet menas att 

mätinstrumentet ”mäter det som den är avsedd att mäta” enligt Henricson (2013, s.152). Ett 

instrument som är reliabelt betyder ”att vi får samma mått vid varje mätning” enligt 

Henricson (2013, s.153). En begränsning i våran resultatredovisning kan vara förekomsten av 

många olika mätinstrumnet enligt Henricson (2013).  
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Inga kvalitativa studier återfanns vid sökningarna som besvarade syftet. Om kvalitativa 

studier hade redovisats skulle resultatet kunna sett annorlunda ut om fokus hade varit på 

intervjuer av barn, ungdomarnas och föräldrars upplevelser av avledningsmetoder vid 

procedursmärta. Författarna tror att resultatet istället skulle visa på andra aspekter som 

bemötande, barnens medverkan, delaktighet och tidigare erfarenheter av avledningsmetoder.  

Barnens, ungdomarnas och föräldrarnas upplevelser kan ge en djupare dimension av det som 

händer vid olika procedurer inom barnsjukvården. Kvalitativ design studerar fenomen och 

personers erfarenheter och har ett holistiskt synsätt (Henricson, 2012). Två av artiklarna 

använder sig av både kvantitativ och kvalitativa metoder som intervjuer. Under gemensamma 

diskussioner har författarna funnit att kombinationen av dessa metoder är viktiga för att få en 

helhetsbild om barnens upplevelser när det gäller smärta oro eller ångest.  

 

Tretton artiklar är randomiserade kontrollerade studier [RCT] studier där en kontrollgrupp 

används som en jämförande grupp. RCT studier är det sätt som anses mest tillförlitligt 

(Henricson, 2012). Alla artiklar utom en var peer reviewed men den var granskad av etisk 

kommitté. Efter diskussion av denna artikel framkom att artikelförfattarna angav litteraturen 

som kontrollgrupp och detta gör att resultatets tillförlitlighet minskade och graderades till låg 

kvalité enligt SBU; SSF (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Denna artikel 

togs ändå med för den besvarade syfte. Resterande artiklar har gradering I och II .  

 

För att stärka validiteten och reliabilitet kvalitetsgranskade författarna artiklarna tillsammans. 

Där det rådde delade meningar om innehållet i artiklarna diskuterades detta tills konsensus 

uppnåddes. Att gemensamt granska artiklar för att få en samsyn stärker validiteten och 

reliabiliteten (Henricson, 2012). Detta har ändå varit en begränsning i författarnas arbete på 

grund av oerfarenhet att kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar. En annan begränsning har 

varit det engelska språket i artiklarna men har gjorts så noggrant som möjligt med hjälp av 

Google Translate, Nationalencyklopedins ordlista (2014) och gemensamma diskussioner 

kring oklarheter i texten. 

 

Ordet distress på engelska finns med i de flesta vetenskapliga artiklarna. Det finns många 

olika definitioner av ordet distress och författarna har diskuterat vilket eller vilka ord som gör 

orden rättvisa. Orden ångest och rädsla ligger nära varandra i betydelsen därför enades 

författarna om att välja orden oro eller ångest som svensk översättning. Ordet anxiety finns 

även med i artiklarna och betyder ångest på svenska där ordet oro ingår i den svenska 

översättningen. 

 

Ålder på barnen och ungdomarna i artiklarna sträcker sig från två till 18 år, varav endast en 

artikel från två års ålder och en artikel upp till 18 år. Författarna valde att inte ta med artiklar 

som behandlade barn under två års ålder. En orsak var att språkutveckling och förståelsen för 

vad som ska hända är mer utvecklad hos lite äldre barn och i vårt arbete ville vi fokusera på 

barn som kan medverka eftersom vi kommer i kontakt med dessa åldrar i vårt yrke. Dessutom 

var de flesta självskattningsinstrument för att mäta smärta, oro och ångest från cirka tre års 

ålder och många av artiklarna använde sig av självskattningsinstrument.  

 

Vid all forskning är det viktigt att inte försökspersonernas integritet och autonomi kränks. Det 

är speciellt viktigt att svaga grupper skyddas och värnas om vid forskning (Helgesson, 2006). 

Detta har författarna haft i åtanke och diskuterat eftersom artiklarna handlar om barn som inte 

alltid kan föra sin egen talan och där besluten ligger hos vuxna. 

 



      

  14 

 

Artiklar som har exkluderats har handlat om experimentella studier som gjorts på friska barn 

som deltagit frivilligt, exempel var mätning av smärttoleransen då barnet fick stoppa ner 

handen i kallt vatten. Denna form av avledning besvarar inte vårt syfte eftersom 

avledningsmetoden inte är vedertagen inom barnsjukvården. I en artikel var inte 

sjuksköterskeprofessionen representerad därför exkluderades denna artikel. De flesta barn i 

artiklarna kommer till öppenvården för blodprovstagning och är inte svårt sjuka. Artiklar som 

handlade om svårt sjuka barn är exkluderade. Däremot valdes en artikel där cancersjuka barn 

kom för provtagning men var inte i ett akut skede av sin sjukdom. Artiklarna som är 

inkluderade är från olika världsdelar. Författarna har diskuterat varför vissa av länderna inte 

använt sig av farmaka, om det beror på värderingar, attityder, okunskap eller ekonomiska 

aspekter. De två svenska artiklarna använder sig av avledning i kombination med farmaka. 

Vår erfarenhet från svensk barnsjukvård är kombination av både icke farmakologiska och 

farmakologiska metoder. Därför kan det vara så att inte alla artiklarnas metoder och resultat är 

tillämpbara i Sverige. 

Resultatdiskussion 

 

Alla artiklar utom Nilsson et al. (2013); Miller et al. (2009)  handlar om kortare procedurer 

som venpunktioner som genomförts på barn och ungdomar inom barnsjukvården. Nilsson et 

al. (2013); Miller et al. (2009) handlar om såromläggningar där proceduren tar längre tid. 

Litteraturöversikten som vald metod i detta ämne gjorde att vi fick en större inblick i andra 

länders förhållningssätt och arbetsmetoder gällande procedurer inom barnsjukvården som kan 

vara smärtsamma och som kan leda till oro och ångest. 

 

Film 

 

Film fungerade som avledning och visade sig vara ett effektivt sätt att minska barns smärta 

vid venpunktion och ett underlättat samarbete med barnen under proceduren. I Yoo et al. 

(2009) uppmanades barnen även att sjunga med i filmen. Våra erfarenheter är att film kan 

vara lugnande och gör barnet mer avslappnad vid en stressad situation och film som barnet 

själv har valt kan gör det lättare för barnet att ”lever sig in” i filmen med hjälp av sin egen 

fantasi. Enligt Bischofberger (2004) är det viktigt att fråga barnet vad han eller hon tycker så 

det blir det som är bäst för det enskilda barnet. Den är den enda studien av de 15 utvalda där 

glukos och kortisol nivåer mättes. Tre av fem studier som mätte fysiologiska tecken visade 

inga skillnader jämfört med kontrollgrupperna. Fysiologiska tecken kan påverkas av yttre 

faktorer och anses därför inte fullt tillförlitlig för att mäta smärtintensiteten. De 

självrapporterade metoderna anses som de mest tillförlitliga (Huguet et al., 2010). Vår 

erfarenhet som sjuksköterskor är att puls och blodtryck kan påverkas av stress och oro och 

därför kan dessa värden bli missvisande vid mätning av smärtintensiteten. Självrapporterade 

metoder som ansiktsskalor och visuell analog skala (VAS) har vi själva mest erfarenhet av. 

Det är viktigt att barnen får information och förstår hur självskattningsinstrumenten fungerar 

för att mätningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Vi har varit med om barn som inte förstår 

hur skattningsinstrument används där mätning av smärta blivit missvisande. Olsson och Jylli 

(2001) menar att information av smärtskalan är viktig och det är sjuksköterskans uppgift 

hjälpa barnet att förstå hur den ska användas så att det inte blir feltolkningar.  
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Såpbubblor  

 

I vissa studier har föräldrarna varit aktiva under proceduren ett exempel är där föräldrarna i 

Caprilli et al. (2012) studie fick instruktioner om hur de kunde distrahera sitt barn med hjälp 

av såpbubblor. Detta hade en god effekt på smärta och oro vid blodprovstagning. Enligt 

Tamm (2003) skiljer sig barn från vuxna genom att de endast kan fokusera på ett stimuli i 

taget och därför blir det extra viktigt att barnet får sitt fokus på något annat. Inom profession 

som sjuksköterskor används såpbubblor som avledning vid olika procedurer för det är ett 

enkelt och effektivt sätt att avleda yngre barn och för att göra föräldrarna delaktiga i 

distraktionen. I studierna av Hartling et al. (2013) ; Inal och Kelleci (2012) och Miller et al. 

(2009) får föräldrarna vara med och bedöma sitt barns smärta, oro och ångest med hjälp av 

olika självskattningsinstrument. Att göra föräldrarna delaktiga i barnets smärtbedömning är en 

god hjälp eftersom de i det flesta fall känner sina barn bäst. De kan se förändringar i barnets 

tillstånd som sjuksköterskan inte ser (Olsson & Jylli, 2001). Sjuksköterskan bär ändå ansvaret 

för barnets smärtbedömning och en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att bedöma och 

reducera barnets smärta och välja metoder som passar, för att klara av detta krävs kunskap 

(He et al., 2010).  

 

Musik  

 

Forskning som gjordes med både levande musik i Caprilli et al. (2007) och inspelad musik i 

Hartling et al. (2013) utvald av musikterapeut under venpunktion visade sig ha god effekt med 

lägre nivåer av smärta och oro och ångest än kontrollgruppen. Sjukhuspersonalen tyckte även 

att det var lättare att utföra proceduren. Levande musik kan involvera barnet men även 

föräldrar, sjukhuspersonalen och skapa en behaglig atmosfär enligt Caprilli et al. (2007). 

Inspelad musik under olika procedurer är något som vi själva använder och upplever som 

mycket positivt för att skapa ett lugn och en trivsam atmosfär och barn som vi har träffat vill 

gärna lyssna på musik de känner igen. Hartling et al. (2013) hänvisar till tidigare studier där 

den mest effektiva musikmetoden ännu inte är känd.  

 

Clown 

 

Närvaro av en clown vid insättning av pvk och blodprovstagning kan också ha samma eller 

liknande effekt på miljön som musiken. Humor och glada skratt kan göra att både barnet, 

föräldrarna glada och även personalen kan påverkas på ett positivt sätt anser vi. De yngre 

barnen hade en tendens till lägre smärta i Wolyniez et al. (2013)  motsats till Bagnasco et al. 

(2012) och  Sikorova och Hrazdilova (2011) där de äldre barnen hade lägre smärtnivåer.Vår 

erfarenhet är att blodprovstagning i många fall är svårare att genomföra hos yngre barn för de 

har inte den förståelsen som äldre barn har och detta försvårar samarbetet under 

blodprovstagningen. Enligt Tamm (2003) kan yngre barn vara rädda för sprutor och att det 

ska göra ont och ser detta som något hotfullt.  

 

Förberedande information inför en procedur 

 

Förberedande information dagen innan venpunktion i Sikorova och Hrazdilova´s (2011) 

studie hade också en god effekt på smärta. Sjuksköterskan informerade barnet dagen innan 

genom att informera, demonstrera på docka och på barnet hur venpunktionen skulle gå till. 

Att ge information inför en procedur kan göra barnet lugnare och mindre oroligt för vad som 

kommer att ske genom att barnet få se och höra vad som ska hända (Stock et al., 2012).  
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Att ta hjälp av visuella och sensoriska medel som att få känna lukten på desinfektionstorken, 

demonstration på en docka och på barnet, att visa sjukvårdsmaterialen innan proceduren är en 

avledningsmetod som vi tycker fungerar inför smärtsamma och obehagliga procedurer. Att 

förbereda barnet och ge information tycker vi är viktigt för att barnet ska känna att det har 

kontroll över situationen. En av förutsättningarna för att barnet ska kunna känna sig trygg vid 

nästa vårdtillfälle är att vi som sjuksköterskor inger ett förtroende och erbjuder en 

avledningsmetod som kan fungera som copingstrategi under en smärtsam eller obehaglig 

procedur. Enligt Tamm (2003) är utvecklingen av barns rädslor olika beroende på ålder. 

Detaljerade beskrivningar om proceduren kan ibland vara negativt för barnet och göra det mer 

oroligt. Däremot vill ofta tonåringar och föräldrar ha mer detaljerad information (Olsson & 

Jylli, 2001). Vår egen erfarenhet är att alla tonåringar inte vill höra detaljerad information för 

att de ibland mår dåligt av detta i form av illamående och yrsel. Om barnet är rädd eller har 

ångest kan smärtupplevelsen förstärkas och det kan bli svårare för barnet att hantera 

kommande sjukvårdskontakter (Samuelsson & Berg, 2011). Det som överraskade Sikorova 

och Hrazdilova (2011) och det vi själva reagerade på var att barn som hade föräldranärvaro i 

interventionsgruppen hade mer smärta. Artikelförfattarna tror att detta kan bero på att 

föräldrarna inte fick information om hur de kunde stötta sitt barn under proceduren. I 

kontrollgruppen sågs ingen skillnad på grund av låg föräldranärvaro. 

 

Interaktiva spel 

 

Interaktiva spel när de är som bäst liknar leken. Leken är så viktig för barnet att det står om 

den i FN:s konvention om barnets rättigheter, om inte barn får leka kan deras hälsa drabbas 

(Brussoni et al., 2012). På våra respektive arbetsplatser används ibland interaktiva spel vid 

avledning. Vi har goda erfarenheter av interaktiva spel även vid smärtsamma och långvariga 

procedurer som såromläggningar och gipsprocedurer. Vi tror att med interaktiva spel kan 

barnet lättare leva sig in i handlingen och stänga ute omvärlden och det kan ha särskild 

betydelse för barnet när proceduren är smärtsam eller vid allvarlig sjukdom. Interaktiva spel 

engagerade barnen på så sätt att de var aktiva i spelen och fick själva styra spelen. 

 

Distraktion med virtual reality spel (VR) i Nilsson et al. (2009) på en onkologmottagning vid 

nålrelaterad procedur visade kvantitativ data inga skillnader i de båda grupperna men vid 

intervjuer tyckte barnen och ungdomarna att spelen var roliga och de blev distraherade under 

proceduren. Vi tror att det kan vara till hjälp att kombinera kvantitativa metoder med 

kvalitativa metoder för att få en helhetsbild av barnets upplevelse av avledningsmetoden. 

Barnen hade även låga poäng vad gäller smärta, oro och ångest i både kontrollgruppen och 

interventionsgruppen, Nilsson et al. (2009) hänvisar till tidigare studier där en förklaring kan 

vara att barn med cancer med erfarenheter av nålstick har utvecklat copingstrategier inför 

proceduren. Seriösa spel vid såromläggning hade en bättre effekt mot oro jämfört med barnen 

som fick godisklubba där en förklaring kan vara att barnen blev engagerade av spelen och fick 

en känsla av kontroll enligt Nilsson et al. (2013).  

 

MMD och MMD - PP  där barnet även fick information innan proceduren i form av en 

interaktiv berättelse bidrog även till att behandlingstiden förkortades vid såromläggningarna i 

Miller et al. (2010). MMD var utvecklad för att möta barnets utvecklingsbehov. Information 

till barnet bör ske efter utvecklingsnivå och individuella behov (Olsson & Jylli, 2001). Både 

aktiva och passiva former av distraktion har visat god effekt på smärta, oro och ångest av de 

artiklar som granskats av författarna. Det som har betydelse för hur distraktionen kommer att 

fungera är inte bara om den är aktiv eller passiv, utan att barnet själv får göra något som han 

eller hon tycker om att göra (Koller & Goldman, 2012).   
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Distraktionen bör vara något som patienten själv väljer efter sina behov (Koller & Goldman, 

2012). Sammanfattningsvis hade aktiv distraktion med virtuella spel och förberedande 

information en god effekt på smärta och ångest även vid längre procedurer. 

 

Distraktionskort 

 

Distraktionskort var en annan metod för att avleda barnen under blodprovstagning. 

Sjuksköterskan visade korten under blodprovstagningen och barnen fick svara på detaljerade 

frågor om bilderna som fungerade bra som avledning. Dessa kort hade bara använts en gång 

och effekten av att visa samma kort igen för samma barn är inte känd enligt Inal och Kelleci 

(2012). Enligt Inal och Kelleci (2012) skulle även föräldrarna kunna medverka i distraktionen 

efter instruktioner av sjuksköterska när inte personalen räcker till. Detta tycker vi är en god 

idé för att göra föräldrarna mer delaktiga i proceduren. Korten kan likna filmen visuellt där 

barnen ”lever sig in” i en annan miljö men barnen behöver vara lite äldre för att förstå 

detaljerade frågor och därför passar denna metod lite äldre barn som i denna studie var från 

sex till tolv år. Enligt Inal och Kelleci (2012) innefattar den bästa tänkbara 

distraktionsmetoden både syn och hörsel och det kan bli en begränsning med denna metod. 

 

Mjuk boll som avledning 

 

Att trycka på en mjuk boll under insättning av pvk var ett enkelt och effektivt sätt att minska 

yngre barns smärta. En mjuk boll var lätt att använda och kostnadseffektiv. Barn föredrar att 

röra vid något under insättning av pvk enligt Sadeghi et al. (2013). I vårt arbete som 

sjuksköterska brukar vi uppmana barnet att krama någon form av mjukt material under pvk 

insättning för att både avleda barnet och underlätta själva insättningen av pvk. Denna 

distraktion kan hjälpa barnet att fokusera på något annat en kort stund.  

 

Kalejdoskop och föräldranärvaro  

 

Kalejdoskop i samband med venprovstagning för att fånga barnets intresse i Güdücü-Tüfekci 

et al. (2008)  hade god effekt mot smärta, oro och ångest men var inte lika effektivt som 

föräldranärvaron. I studien av Matziou et al. (2013) tror att barnen kanske tröttnade på 

kalejdoskop och slutade leka med den och detta kan vara en orsak till resultatet. Vi tycker att 

endast en leksak kan passa bättre till kortare procedurer och kalejdoskop kan kräva föräldrars 

eller vårdpersonals hjälp vid en procedur som blodprovstagning. Enligt Salmela et al. (2010) 

kan barn känna sig otrygga i främmande miljöer speciellt barn i yngre åldrar och de kan vara 

rädda att bli separerade från sina föräldrar. På våra respektive arbetsplatser är i de flesta fall 

föräldrarna närvarande och lugna föräldrar ger barnet trygghet och därför kan det i många fall 

vara bra för barnet att föräldrarna är närvarande under proceduren. Däremot visade resultatet i 

den tjeckiska studien av Sikorova och Hrazdilova (2011) att barnen hade mer smärta vid 

föräldranärvaro. Information till föräldrarna är viktigt för att de ska kunna känna sig lugna och 

trygga så att de inte för över sin egen oro på barnet (Olsson & Jylli, 2001).   

 

Lustgas och interaktivt spel 

 

Kombinationen av lustgas med näsmask och videospel med hörlurar hade god effekt på 

smärta, oro och ångest och även förbättrat samarbete med barnen. Ett hinder kan vara att 

yngre barn kan ha lägre acceptans för mask/näsmask och användningen av hörlurar enligt 

Brown et al. (2009).  
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Denna metod var något nytt för oss, vår erfarenhet av lustgasanvändning är en miljö med 

dämpad ljudnivå för att barnet ska kunna slappna av och inte må dåligt under och efter 

lustgasanvändningen. I vissa studier har inte farmaka använts men avledningen har ändå haft 

en positiv effekt på smärta, oro och ångest. Detta kan bero på att avledning hjälper barnet att 

fokusera på något annat än oron eller ångesten inför proceduren och den fysiska smärtan. Vi 

har fört diskussioner om det är etiskt rätt att kontrollgruppen i några artiklar varken fått 

distraktion eller farmaka vid proceduren eftersom de yngre barnen inte alltid kan föra sin egen 

talan. Smärta och rädsla som barnet råkat ut för inom sjukvården kan leda till skadliga 

effekter som vuxen (Cohen, 2008). Kombinationen av farmakologisk behandling, 

psykologiskt bemötande och avledning ger det bästa möjliga resultatet. Psykologiskt 

bemötande kan innefatta information om proceduren, frågor till barnet hur hon/han tänker och 

upplever situationen (Astrid Lindgrens barnsjukhus, 2013). Ingen av avledningsmetoderna 

kunde helt ta bort smärta men analgetika och lokalanestetika i kombination med avledning 

och psykologiskt bemötande är ett arbetssätt som vi som sjuksköterskor har goda erfarenheter 

utav. 

Slutsats 

 

Både aktiva och passiva avledningsmetoder hade en positiv effekt på smärta, oro och ångest  

hos barn och ungdomar som genomgår en smärtsam eller obehaglig procedur inom 

barnsjukvården. Vissa avledningsmetoder utvärderade endast smärta. Interaktiva spel hade en 

god effekt på smärta, oro och ångest vid längre procedurer som såromläggningar. Alla 

avledningsmetoder som författarna skrivit om kan sjuksköterskor själva genomföra men 

avledning med lustgas med interaktivt spel krävs specifik utbildning. Andra 

avledningsmetoder i studierna som till exempel såpbubblor, clown, trycka på en mjuk boll, 

film och musik passar även de yngsta barnen. Distraktionskort och interaktiva spel är mer 

anpassade för barn från cirka fem-års ålder och uppåt, förutom MMD och MMD-PP som 

kunde användas för barn från tre-års ålder. Förberedande information hade en god effekt på 

smärta, oro och ångest men informationen som ges bör vara åldersanpassad. Information och 

guidning till föräldrarna är viktigt för att de ska kunna hjälpa till att avleda sitt barn under 

proceduren. Att låta föräldrarna delta i avledningen kan vara till hjälp för barnet men även för 

sjuksköterskan i sin profession. 

Fortsatt forskning 

 

För att få en mer fördjupad kunskap om svenska förhållanden kunde det vara av intresse att 

intervjua sjuksköterskor och deras upplevelser av olika avledningsmetoder. Kvalitativa studier 

skulle ge en djupare inblick i sjuksköterskans uppfattning och hennes värderingar i det valda 

ämnet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Mer forskning kring avledningsmetoder och 

dess effekt behövs speciellt vid längre procedurer.   
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BILAGA I – Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 

Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

                   

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 att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare 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. Avsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

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

 

 

 

 

 

 
 



      

 

BILAGA II – Matris  

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

 
Bagnasco, A., 

Pezzi.E., 

Rosa.F., 

Fornoni. L & 

Sasso.L. 

(2012) 

Italien 

Distraction techniques 

in children during 

venipuncture; an Italian 

experience. 

Syftet var att observera 

smärta under venpunktion 

när barnet tittade på film.  

Det sekundära syftet var 

observation av barnens 

samarbete enligt en 

samarbetsskala. 

 

 

Deltagare; 203 barn på mottagning var 

indelade i tre grupper; 2-6 år, 7-11 år och 

12-15 år fick titta på tecknad film som de 

valt själva under venpunktionen. Smärta 

utvärderades genom självskattning och 

observationsskala. Samarbetet 

utvärderades med samarbetsskala. 

Resultaten jämfördes med tidigare 

studier.  

n= 

203 

(0) 

Signifikanta skillnader med en minskning  

av smärtnivåer hos patienter som  

genomgick venpunktion och fick titta på  

film. Signifikanta skillnader med högre  

smärtnivåer hos yngre barn än äldre barn.  

Samarbetet underlättades när barnen tittade på  

video. 

 

  

P 

III 

Brown, S.C, 

Hart, G, 

Chastain, D.P, 

Schneeweiss, 

S. & McGrath, 

P.A.  

(2009) 

Kanada 

Reducing distress for 

children during invasive 

procedures: 

Randomised clinical 

trial of effectiveness of 

the PediSedate. 

Studerade effekten av 

PediSedate som är ett 

interaktivt spel i 

kombination med lustgas 

under en invasiv procedur.  

Interventionsgruppen på 

akutmottagningen fick PediSedate. 

Åldersindelade grupper: 3-6,5 år och  

6,5-9 år, 18 barn i interventionsgruppen 

respektive kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen gavs sedering enligt 

standard (avslappning, lokalanestesi, 

midazolam, lustgas). Vid utvärdering av 

smärta och ångest användes 

observationsskala och likertskala. För 

samarbete en fyrgradig likertskala för 

barnet, föräldrarna och personalen. 

n= 

40 

(4) 

Signifikanta skillnader med lägre ångest/oro 

och smärtnivåer och ett förbättrat samarbete i 

PediSedategruppen.  

 RCT 

   II 

 

 

 

 

 

 

Caprilli, S., 

Anastasi, F., 

Grotto, R.P.L., 

Scollo, M. & 

Messeri, A. 

(2007) 

Italien. 

Interactive Music as a 

Treatment for Pain and 

Stress in Children 

During Venepuncture; 

A Randomized 

Prospective Study. 

 

Undersökte om musiker 

som spelade levande musik 

kunde distrahera och minska 

ångest och smärta hos barn 

som genomgick 

blodprovstagning.  

 

 

 

 

 

Deltagare: 108 barn i åldrarna  4-13 år. 

Interventionsgrupp; 54 st. barn som fick 

lyssna på levande musik och hade 

förälders närvaro. Kontroll grupp; 54 barn 

med föräldranärvaro och interaktion av 

sjukhuspersonalen. Ingen av barnen i 

grupperna fick lokalanestetika innan 

venprovstagningen. Smärta utvärderades 

med hjälp av observationsskala och 

självskattningsinstrument. 

 

n= 

108 

(0) 

Interventionsgruppen visade signifikant lägre 

smärta och ångest före, under och efter 

blodprovstagningen.  

RCT 

   II 

  



      

 

Caprilli, S., 

Vagnoli, L., 

Bastiani, C. & 

Messeri, A. 

(2012) 

Italien. 

 

Pain and distress in 

children undergoing 

blood sampling: 

effectiveness of 

distraction with soap 

bubbles. A randomized 

controlled study.  

 

Undersökte effekten om 

såpbubblor kunde minska 

ångest och smärta hos barn 

som genomgick 

blodprovstagning. 

 

 

 

Ålder 3-6 år. Deltagare 60 st. 

Interventionsgrupp; 30 st. barn. 

Sjukvårdspersonal och föräldrar blåste 

såpbubblor före, under och efter 

blodprovstagning. Kontrollgruppen; 30 st. 

fick standard vård. I båda grupperna var 

föräldrarna närvarande. Båda grupperna 

fick lokalanestesi. Ångest, 

observationsskala och 

självskattningsinstrument användes. 

Föräldrars oro/ångest utvärderades av 

psykolog med hjälp av observationsskala. 

 

n= 

60 

(0) 

 

Ångest och smärt nivåerna var signifikant 

lägre i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen. Signifikanta skillnader där 

yngre barn visade högre nivåer av oro och 

smärta än äldre barn. Föräldrar till äldre barn 

gav mindre stöd än de som föräldrar till 

yngre barn. Av föräldrarna i 

experimentgruppen var 47 procent i aktiva 

under distraktionen. I kontrollgruppen var 60 

procent aktiva. 

RCT 

  II 

Güdücü-

Tüfekci, F., 

Çelebioğlu, A. 

& Küçükoğlu.  

(2008) 

Turkiet 

 

Turkish children loved 

distraction: using 

kaleidoscope to reduce 

perceived pain during 

venepuncture. 

Bedömde hur effekten av 

kalejdoskop kunde minska 

upplevd smärta vid 

venpunktion hos friska barn 

i skolåldern. 

 

Ålder 7-11 år. Deltagare; 206 st. på en 

blodprovsmottagning. 

Interventionsgrupp; 105 st. tittade i 

kalejdoskop under blodprovstagning. 

Kontrollgruppen; 101 st. fick ingen 

distraktion. För att utvärdera smärta 

användes två stycken 

självskattningsskalor. 

 

n= 

206 

(0) 

Smärtnivåerna var signifikant lägre i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

Flickorna hade signifikant lägre smärta än 

pojkarna i båda grupperna. Barn med tidigare 

erfarenhet av fler än fyra venpunktioner 

visade signifikant lägre smärtupplevelse.  

RCT 

  I 

 

 

 

Hartling, L., 

Newton, A-S., 

Yuanyuan, l., 

Jou, H., 

Hewson, K., 

Klassen, T-P 

& Curtis, S. 

(2013) 

Canada 

 

 

Music to Reduce pain 

and Distress in the 

Pediatric Emergency 

Department: a 

randomized clinical 

trial. 

Jämförde effekten av musik 

och standardbehandling av 

smärta och ångest på barn 

under venpunktion. 

Ålder 3-11 år. Deltagare; 42 st. 

Interventionsgruppen; 21 barn fick 

standardbehandling och inspelad musik. 

Kontrollgruppen ; 21 barn fick enbart 

standardbehandling. Självskattningsskala; 

ansikstsskala för utvärdering av smärta 

och observationsskalor användes för 

utvärdering av barnens oro/ångest. 

Föräldrar och vårdpersonalens 

tillfredsställelse mättes med hjälp av 

likertskala. Föräldrars ångest 

utvärderades med hjälp av validerad 

ångestskala. Hjärtfrekvens monitorering. 

n= 

45 

(3) 

Signifikanta skillnader med minskad oro och 

ångest jämfört med kontrollgruppen. 

Smärtpoängen för standardgruppen ökade 

men var den samma för musikgruppen före 

och efter proceduren med signifikanta 

skillnader. Det fanns ingen skillnad på 

hjärtfrekvensen i grupperna. Signifikanta 

skillnader fanns där sjukvårdspersonalen 

tyckte att det var lättare att utföra proceduren 

i musikgruppen. 

RCT 

   II 

Inal, S. & 

Kelleci, M.  

(2012) 

Turkiet 

 

 

 

Distracting children 

during blood draw; 

Looking through 

distraction cards is 

effective in pain relief 

of children during 

blood draw. 

 

Undersökte effekterna av 

kort som distraktionsmetod 

för att minska smärta och 

ångest under 

blodprovstagning. 

123 barn i åldern 6-12 år. 

Interventionsgruppen; 61 st. fick kort att 

titta på och kontrollgruppen; 62 st. fick 

standardbehandling. Barn, förälder och 

observatör utvärderade ångest och smärta 

med hjälp av en ansiktsskala. 

 

n= 

123 

(0) 

I distraktionsgruppen anger 96,7 procent att 

blodprovstagningen var mindre smärtsamt än  

tidigare erfarenheter. Interventionsgruppen  

hade signifikant lägre ångestnivåer under  

proceduren. 

 

RCT 

   I 



      

 

Matziou, V., 

Chrysostomou.

A., Vlahioti.E 

& 

Perdikaris. P. 

(2013) 

Grekland. 

 

 

 

 

 

 

Parenteral presence and 

distraction during 

painful childhood 

procedures. 

Undersökte effekten av 

föräldranärvaro och 

distraktion av kalejdoskop 

på barn som genomgick en 

smärtsam procedur.  

Ålder 7-10 år, 130 barn 

Två experimentella grupper och en 

kontrollgrupp. Grupp med 

föräldranärvaro; 43 st., grupp som fick 

kalejdoskop; 44 st. och  kontrollgrupp; 43 

st. barn. Proceduren var venprovstagning. 

Fysiologiska mätvärden, självskattning av 

smärta och 2 st. självrapporterade 

ångest/oro skalor användes ; Trait anxiety 

angav frekvensen av ett beteende och 

State anxiety hur barnet kände sig under 

proceduren.  

 

n= 

130 

(0) 

De fysiologiska tecknen var signifikant lägre 

i interventiongrupperna än kontrollgruppen. 

Signifikanta skillnader fanns hos de äldre 

barnen med lägre andetag, blodtryck och 

lägre smärtintensitet efter proceduren än de 

yngre barnen. Barn med föräldranärvaro och 

gruppen med kalejdoskop hade signifikant 

minskad smärta. De barn som fick 

kalejdoskopet och hade föräldranärvaro fick 

minskad ångest/oro vid State anxiety.  Trait 

anxiety” visade bara minskning vid 

föräldranärvaro gruppen. 

 

RCT 

  I 

Miller, K., 

Rodger, S., 

Bucolo, S., 

Greer, R & 

Kimble, R-M. 

(2009) 

Australia 

Multi-modal 

distraction. Using 

technology to combat 

pain in young children 

with burn injuries. 

Undersökte om multimodal 

distraktion (MMD) MMD-D 

spelskärm med interaktiva 

distraktions berättelser och 

processuell förberedelse 

berättelse (MMD-PP) har 

större inverkan att minska 

barns smärta än standard 

distraktion (SD) eller bärbar 

spelkonsol (VG). Bedömde 

effekten av dessa 

distraktionsteknik vid 

efterföljande tre 

förbandsbyten och mätte 

längden av behandlingen 

mellan de olika grupperna.  

 

 

Ålder 3-10 år, 80 deltagare. Barnen 

delades in i fyra grupper, 20 st. i varje 

grupp; 1: Standard (SD), 2: (VG), 3: 

(MMD-PP), 4: (MMD-D). Validerade 

självskattningsskalor observationsskalor 

användes och registrering av fysiologiska 

mätvärden 

n= 

88 

(8) 

Deltagare som använde MMD 

interventionerna hade signifikant minskade 

smärtnivåer vid självskattning och 

observationer under de tre omläggningarna 

jämfört med SD och VG. 

Behandlingslängden minskade signifikant. 

Fysiologiska mätvärden visade inga 

signifikanta skillnader. 

 

RCT 

    I 



      

 

Nilsson, S., 

Enskär, K., 

Hallqvist, C. & 

Koskinsky, E. 

(2013) 

Sverige. 

Active and Passive 

Distraction in Children 

Undergoing Wound 

Dressing 

 

Undersökte hur distraktion 

med hjälp av seriösa spel 

och godisklubbor kunde 

påverka smärta, oro och 

ångest hos barn som 

genomgick sårvård. 

Ålder; 5-12 år. Deltagare 60 st. 

Randomiserades i tre grupper med 20 st. 

deltagare i varje grupp. Seriösa spel, 

godisklubbor och en kontroll grupp. 

Observationsskala, självrapporterade 

ångest, smärt och ansiktsskalor användes 

före, under och efter sårvård för 

utvärdering av smärta, oro och ångest. 

 

n= 

62 

(2) 

Signifikanta skillnader med lägre smärta, oro 

och ångest vid seriösa spel än vid 

godisklubba. Interventionsgrupperna hade 

signifikant lägre ångestnivå än 

kontrollgruppen efter sårvården. 

 

RCT 

  II 

Nilsson, S., 

Finnström, B., 

Kokinsky. E & 

Enskär, K. 

(2009) 

Sverige. 

 

The use of virtual 

reality for needle- 

related procedural pain 

and distress in children 

and adolescents in a 

paediatric oncology 

unit. 

Undersökte effekten vid 

användandet av icke 

omslutande Virtuell reality 

(VR), 3D-display spel under 

en nålrelaterad procedur, 

mätte smärt- och 

ångestnivåerna och 

undersökte barnens och 

ungdomarnas svar vid 

användandet av VR under 

proceduren 

Antal; 42 st., ålder 5-18 år. 

Interventionsgruppen; 21 st. fick använda 

virtuella spel. Kontrollgruppen; 21 st. fick 

standardbehandling (Emla® eller 

kylspray). Självrapporterade smärt och 

ångestskalor. Observationsstudier och 

hjärtfrekvens registrerades före, under 

och efter förfarandet. 

Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 

genomfördes vid avslut av proceduren. 

n= 

46  

(4) 

 

Självrapporterade smärta och ångest poäng 

var låga och det var få signifikanta skillnader i 

kvantitativ data mellan grupperna vad gäller  

smärta, ångest och hjärtfrekvens vid 

observation. I intervjuerna 

framkom att de flesta deltagarna i 

interventionsgruppen skulle välja  

någon variant av VR för nästa nålrelaterad 

procedur. Barnen och ungdomarna tyckte att 

VR spelen var roliga och underhållande och 

Distraherade barnen under proceduren. 

 

 

RCT 

   II 

Sadeghi, T., 

Mohammadi, 

N., Mahmood, 

S., 

Bagherzadeh, 

R. & 

Hossinkhani, 

N.  

(2012) 

Iran. 

Effect of distraction on 

children`s pain during 

intravenous catheter 

insertion. 

Undersökte effekten av att 

trycka på en mjuk boll som 

distraktion vid insättning av 

pvk och utvärderade smärta. 

 

 

Ålder 4-6 år. Deltagare; 60 st. på 

kirurgavdelning.   

Interventionsgruppen; 30 st. fick trycka 

på en mjuk boll under insättning av pvk 

och kontrollgruppen; 30 st. barn fick 

standardbehandling. Självrapporterade 

smärtskalor användes direkt efter 

proceduren. 

n= 

60 

(0) 

Signifikanta skillnader där 

interventionsgruppen visade lägre 

smärtpoäng än kontrollgruppen. 

 

 

 

RCT 

  I 



      

 

Sikorova, L. & 

Hrazdilova, P. 

(2011) 

Tjeckien. 

The effect of 

psychological 

intervention on 

perceived pain in 

children undergoing 

venepuncture. 

Studerade barn som 

förbereddes inför en 

venpunktion och jämförde 

med de som fick sedvanliga 

rutiner. Det sekundära syftet 

var att undersöka hur 

barnets smärtbeteende  

påverkas av ålder, kön, antal 

venpunktioner och 

föräldranärvaro. 

Antal; 60 st. på en pediatrisk avdelning  i 

ålder 5-10 år. 

Interventionsgrupp; 30 st. fick 

förberedelse en dag innan venpunktion av 

sjuksköterska med information, 

demonstration på docka. Kontrollgrupp; 

30 st fick standardbehandling.  

Självskattningsskala och beteendeskala 

för utvärdering av smärta. 

n= 

60 

(0) 

Det fanns en signifikant skillnad på smärta 

vid observation och självrapporterade smärta 

mellan grupperna med mindre smärta under 

venpunktion i interventionsgruppen. 

Signifikanta skillnader med högre smärtnivåer 

fanns bland barn i gruppen 5-7 år än äldre 

barn. Vid observerad smärta fanns det 

signifikanta skillnader i interventionsgruppen 

med högre smärtnivåer där föräldrarna var 

närvarande. Ingen signifikant skillnad mellan 

könen och antalet venpunktioner. Det fanns 

en signifikant skillnad med högre smärtnivåer 

bland barnen som fick pvk än de barn som 

genomgick blodprovstagning.     

 

 

   

RCT 

  II 

Wolyniez, I., 

Rimon, A., 

Scolnik, D., 

Gruber, A., 

Tavor, O., 

Haviv, E. & 

Glatstein, M. 

(2013) 

Israel. 

The Effect of a Medical 

Clown on Pain During 

intravenous 

Department; A 

Randomized 

Prospective Pilot Study. 

Studerade om medicinska 

clowner kunde minska 

barnets smärta och 

föräldrarnas ångest under 

smärtsamma procedurer vid 

insättning av pvk eller 

blodprovstagning. 

Ålder 3-16 år. Deltagare; 47 st. på 

akutmottagning; Randomiserades i två 

grupper; Standardgruppen; 21 st. 

Interventionsgruppen; medicinsk clown 

före och under procedur 26 st. Clownen 

använde sig av kognitiv distraktion, 

bildspråk, virtuell teknik och humor. Inga 

andra farmakologiska eller icke 

farmakologiska metoder användes. 

Självskattningsskala för barnen och 

ångestskala för föräldrarna användes för 

utvärdering av smärta och ångest/oro. 

n= 

47 

(0) 

Hos de yngre barnen 3-7 år fanns det en 

tendens till lägre smärtskattning vid närvaro 

av clownen; P-värde 0,18. Föräldrarnas 

ångest poäng var signifikant lägre i den äldre 

gruppen (barn från 8 år), som hade närvaro 

av clown. Föräldrarna var över lag mindre 

oroliga när clownen var närvarande. 

RCT 

  II 

 

Yoo, H., Kim, 

S., Hur, H-K., 

Kim, H-S.  

(2009) 

Korea. 

The effects of an 

animation distraction 

intervention on pain 

response of preschool 

children during 

venepuncture. 

Undersökte effekten av hur 

distraktion kan minska 

smärta med hjälp av tecknad 

film hos förskolebarn  

(3-7år) som skulle genomgå 

venpunktion.  

Deltagare; 40 st på akutmottagning, ålder 

3-7 år. Interventionsgruppen; 20 st. fick 

se på animerad video och 

kontrollgruppen; 20 st. fick 

standardbehandling. Man använde sig av 

självskattningsinstrument och 

observationsskala för utvärdering av 

smärta. Hjärtfrekvens, kortisol och 

glukosnivåerna mättes i samband med 

blodprovstagningen. 

 

n= 

47 

(7) 

Man fann en statistiskt signifikant skillnad i 

självskattningsinstrument, kortisol och glukos 

nivåerna i blodet mellan experiment och 

kontrollgruppen med lägre smärtnivåer i 

experimentgruppen.   
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