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Sammanfattning   

         

Syftet med studien var att beskriva vad forskningsresultat visar angående avledande strategier 

samt avledningens effekt på barns upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro vid 

venpunktion. Metoden var en beskrivande litteraturstudie baserad på 12 vetenskapligt 

granskade artiklar som utmynnade i två kategorier med underkategorier. Resultatet visade att 

avledning vid venpunktion är en viktig del i omvårdnaden av barn och att den avledande 

strategin bör anpassas efter barnets önskemål så långt det är möjligt för venpunktionens 

tekniska utförande. Avledande strategier som minskade barnens smärta, rädsla och ångest/oro 

vid venpunktion var; en sittande ställning för barnet, avledande samtal från föräldern, att få 

barnet att koncentrera sig på olika bilder, titta på animerad film eller titta i kalejdoskop. 

Slutsats Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vilka avledande strategier som 

enligt forskning är användbara vid venpunktion på barn och som i sin tur inbringar förmåga 

att minska barnets upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro i samband med proceduren. 

Om sjuksköterskan har den kunskapen samt planerar och använder den avledande strategi 

som är bäst anpassad till barnet i samråd med barn och förälder så blir effekten av 

avledningen mest lyckosam.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the research field on distraction strategies and the 

effects of distraction on pain, fear and distress during venipuncture in children. The method 

was a descriptive literature study based on 12 peer-reviewed articles that resulted in two 

categories with subcategories. The findings showed that distraction during venipuncture is an 

important part in the nursing care of children and that the distraction strategy should be 

tailored to the child's wishes as far as possible for the venipuncture technical execution. The 

distraction strategies shown to reduce the child's pain, fear and distress during venipuncture 

were; an upright position for the child, non-procedural  talk from parents, to get the child to 

concentrate on different pictures, watch cartoons or look in to a kaleidoscope. Conclusion It 

is important that the nurse is aware of research findings according to different distraction 

strategies that are useful during venipuncture in children in order to reduce the child's pain, 

fear and distress. If the nurse use the awareness and thoroughly communicates and consult 

with the child and parent he/she will be able to determine and perform the most effective 

distraction strategy for that specific child. 
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INTRODUKTION  

Bakgrund 

På en allmänpediatrisk avdelning vårdas barn vid planerade operationer och akuta 

sjukdomstillstånd. Bland dessa patienter är det många som utsätts för venös blodprovstagning 

och/eller behöver få en intravenös infart inför den medicinska behandlingen. Det är en 

procedur som i båda fallen innebär stick med en kanyl för barnet, det vill säga venpunktion. 

Vid en intravenös infart använder man sig av en perifer ven kateter (Pvk) och det är 

sjuksköterskans uppgift att applicera den på barnet, det är även sjuksköterskans uppgift att 

utföra venös blodprovstagning. I nationella riktlinjer (Vårdhandboken 2011) finns beskrivet 

hur sjuksköterskan tekniskt ska gå till väga för att applicera en Pvk och utföra venös 

blodprovstagning samt hänvisning till lokala anvisningar om hur lokalbedövning används 

med  EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) för att bedöva huden inför 

sticket/sticken. Förberedelse av barn inför venpunktion utförs ibland av en lekterapeut knuten 

till avdelningen men förberedelsen utförs lika ofta av en sjuksköterska. 

Riktlinjer för hur sjuksköterskan kan lindra smärta, rädsla och ångest/oro i samband med 

venpunktion på barn via avledande strategier saknas i nationella riktlinjer (Hallström & 

Lindberg 2009 Del 3). 

 

Smärta 

Upplevelsen av smärta skiljer sig mellan olika personer och smärtans intensitet kan variera 

mellan liknande situationer beroende på olika faktorer. De flesta känner sig ensamma i sin 

smärtupplevelse eftersom den kan vara svår att förklara och ensamheten förstärks om den som 

vårdar inte uppfattar smärtan som trovärdig. Medkänsla är därmed sjuksköterskans viktigaste 

verktyg (Almås 2002). 

Vikten av lokal smärtlindring av huden inför stick med kanyl på barn är stor. I en studie av 

Schechter et al. (1997) genomförs och utvärderas ett förändringsarbete med syfte att lindra 

barns smärta, ångest och oro i samband med stick. Författarna arbetade fram en beskrivning 

på hur pediatriska kliniker systematiskt kan gå till väga för att reducera procedursmärta hos 

barn. De skapade bland annat en rutin där alla barn fick EMLA av nattpersonalen inför 

morgonproverna så att så få barn som möjligt fick uppleva stick utan EMLA (Schechter et al. 

1997).  
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Rädsla 

Många barn upplever att den främmande miljön som råder på ett sjukhus är skrämmande 

framför allt i kombination med att de inte riktigt vet vad som kommer att hända dem. En av de 

största rädslorna hos barn som vårdas på sjukhus har att göra med sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid till exempel provtagning och injektioner (Salmela et al. 2009). En 

kartläggningsstudie av barn i olika åldrar har genom att mäta barnens stressnivåer vid venös 

provtagning kunnat påvisa att närvaron av föräldrar minskar stressnivån avsevärt (Humphrey 

et al. 1992). I en nyligen utgiven studie har forskare sett att rädslan kan lindras i högre 

utsträckning med hjälp av smärtlindring tillsammans med avledning (Hedén 2012). 

 

Ångest/oro 

Att arbeta som sjuksköterska inom pediatrisk primärvård är en utmaning och att utföra 

medicinska procedurer på barn i olika åldrar kräver ett stort personligt engagemang. Mötet 

med barn som känner sig ångestfyllda inför stick av olika slag kan upplevas som stressande 

för sjuksköterskan. Forskare inom primärvården har sett vikten av lyckosamma förberedande 

och avledande strategier inför vaccinering av stickrädda barn (Ives & Melrose 2010). För att 

underlätta för barnet vid jobbiga procedurer kan lugnande och sederande läkemedel användas. 

Sederande läkemedel är därmed ett farmakologiskt alternativ för att lindra ångest och oro hos 

både barn och föräldrar (Ljungman et al. 2000). Dock finns det vinster med att utföra en 

procedur som framkallar ångest/oro utan sederande läkemedel på grund av den minnesförlust 

som ofta uppstår (Hedén 2012). 

 

NOBAB 

Enligt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, utarbetad i enlighet 

med FN:s barnkonvention (NOBAB standard) har barn och föräldrar bland annat rätt att få 

information om vården på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder, i en 

miljö som är anpassad för att möta deras behov. Man ska inom sjukvården vidta åtgärder för 

att minska fysisk och psykisk stress hos barnet och föräldrar ska stödjas i att ta en aktiv del i 

barnets vård (NOBAB 2012). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans funktion är mångfacetterad. Utförandet av medicinskt ordinerade insatser är 

en stor del av sjuksköterskans vardag men ändå inte en huvudsaklig uppgift. Förmågan att 

observera och bedöma patienters kliniska tillstånd kräver kunskap om sjukdomar, att 
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framhäva patientens egen förmåga till tillfrisknande och ett omtänksamt omhändertagande av 

individen är några exempel på vad som kännetecknar klinisk sakkunskap inom omvårdad. 

Man brukar även tala om den kliniska blicken. Den har en historia som sträcker sig tillbaka 

till antikens medicin, då det inte fanns något annat sätt att diagnostisera än genom observation 

av patienten och subjektiva beskrivningar av patientens tillstånd. Den kliniska blicken 

benämns idag som observationskompetens och är fortfarande den viktigaste praktiska 

kunskap en sjuksköterska kan få (Almås 2002). 

 

Pediatrisk omvårdnad 

Framgångsrikt arbete med barn på sjukhus bygger på en grundläggande tillitsfull relation 

mellan barnet och den som vårdar. Anpassat bemötande samt kunskaper om barns 

utvecklingsnivåer är faktorer som har betydelse för att vårdpersonal ska uppnå en sådan 

relation. Barn kan till exempel uppleva en för en vuxen tillsynes oproblematisk procedur som 

traumatisk (t.ex. plåsterborttagning) däremot kan barn genom sin lek och fantasi utestänga 

obehagliga känslor bättre än vuxna (Hallström & Lindberg 2009 Del 3).  

 

Definitioner 

Avledning: -avleda; leda bort, leda undan, föra åt annat håll; vända bort, distrahera, leda i 

andra banor (Svenska synonymer 2012). 

Barn: enligt Barnkonventionen är det varje människa som är under 18 år (UNICEF 1989). 

Föräldrar: med begreppet föräldrar avser författarna till förliggande studie innefatta 

vårdnadshavare eller närmast anhörig till ett barn 

Pvk: Perifer venkateter är en kanyl med en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång 

till blodbanan. Inläggning av perifer venkateter är ett mycket vanligt förekommande ingrepp 

inom sjukvården i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel 

(Vårdhandboken 2011). 

Rädsla: En grundläggande reaktion på fara eller hot. När djur eller människor utsätts för något 

som de upplever kan skada dem fysiskt eller socialt reagerar de olika, beroende på två 

faktorer: hur komplex situationen är och hur stor kontroll som de upplever att de har över 

skeendet (Psykologiguiden 2012). 

Smärta: Med smärta avses i vanligt språkbruk en skarp och vanligen utifrån orsakad intensiv 

pina, som går över när påverkan på det onda stället upphör (Psykologiguiden 2012). 

Strategi: tillvägagångssätt, taktik, planläggning; härförarkonst, krigföring (Svenska 

synonymer 2012). 
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Venpunktion: att punktera en ven med en kanyl för venös blodprovstagning (Vårdhandboken 

2011). 

Ångest: Känsloreaktion som somatiskt kan upplevas som spänning, uppladdning, åtsnörning 

eller tryck i kroppen (t ex i bröstkorgen) och som psykiskt kan variera i styrka från lätt 

ängslan eller oro till stark fruktan, skräck eller panik. Kognitivt bottnar ångesten i upplevelsen 

av hot eller fara (Psykologiguiden 2012). 

 

Problemformulering 

Venpunktion kan framkalla rädsla hos barn på sjukhus och man har kunnat påvisa att 

närvaron av föräldrar minskar barnens stressnivå avsevärt. Inom primärvården har man 

uppmärksammat vikten av lyckosamma förberedande och avledande strategier vid vaccination 

av stickrädda barn.  NOBAB standard beskriver att inom sjukvården ska det vidtas åtgärder 

för att minska fysisk och psykisk stress hos barn samt föräldrar ska stödjas i att ta en aktiv del 

i barnets vård.  I nationella riktlinjer finns beskrivet hur man tekniskt applicerar en perifer 

venkateter genom venpunktion och hur man utför en venös blodprovstagning. Riktlinjer för 

avledande strategier i samband med venpunktion på barn i olika åldrar saknas i de nationella 

riktlinjerna och bör finnas tillhanda på en allmänpediatrisk avdelning. 

 

SYFTE 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vad forskningsresultat visar angående avledande strategier 

samt avledningens effekt på barns upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro vid 

venpunktion. 

 

Frågeställningar 

Vilka avledande strategier är effektiva och kan användas av sjuksköterskan vid venpunktion 

på barn med syfte att lindra barnens upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro? 

Vilken kvalité har de valda artiklarna utifrån urvalsmetod och antal deltagare? 
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METOD 

Design 

Examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed under april månad 2012. 

Söktermer som ”child”, ”distraction”, ”catheterization, peripheral”, ”venipuncture”, 

”distress”, ”pain”, ”fear” användes i flera olika kombinationer. Vid överskådlig genomgång 

av artiklarnas titlar i varje sökkombination upptäcktes att flera intressanta artiklar återkom. 

Sökvägen utmynnades i en slutgiltig söktermskombination med valda limits, beskrivna nedan 

under urval, där samtliga artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar 

fanns med i träffresultatet, resultatet av denna söktermskombination gav 213 träffar med 33 

antal tänkbara källor. Sökvägen presenteras i Tabell 1. Vid sökning i databasen PubMed med 

samma sökord och limits som i Cinahl blev utfallet orimligt stort (mer än 500). Med tanke på 

antal träffar och antal valda tänkbara källor som återfanns i Cinahl gjordes en begränsning till 

endast en databas. Mesh-termer för det svenska ordet avledning (”distraction”), kunde inte 

återfinnas i Svenska Mesh men gav ett stort antal träffar i databasen Cinahl och valdes därmed 

som aktuell sökterm eftersom det ingår i studiens syfte och frågeställning. 

 

Tabell 1: Litteratursökning 

Databas Söktermer Limits Antal träffar Valda källor 

Cinahl ”distraction”  2123  
Cinahl ”catheterization, 

peripheral (Mesh)” 
 1740  

Cinahl ”venipuncture”  1092  
Cinahl ”child” AND ”distraction”  508  
Cinahl ”child” AND 

”Catheterization, 
peripheral (Mesh)” 

 237  

Cinahl ”child” AND 
”venipuncture” 

 217  

Cinahl ”distraction” AND 
”Catheterization, 
peripheral (Mesh)” OR 
”venipuncture” 

Published date from 
2002-2012, Peer 
reviewed, English 
language, Age Group 
”Infant: 1-23 months”, 
”Child, preschool: 2-5 
years”, “Child: 6-12 
years”, “Adolescent: 
13-18 years” 

213 11 

PubMed ”distraction” AND  523  
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”Catheterization, 
peripheral (Mesh)” OR 
”venipuncture” 

Manuell sökning 
Frisökning på 
författare 

   1 

Totalt    12 

 

 

Urval 

Efter gemensam överskådlig genomgång av tänkbara artiklars innehåll valdes 16 artiklar ut 

till studiens resultat enligt beskrivna urvalskriterier. Artiklarna lästes sedan av författarna 

oberoende av varandra vilket resulterade i att ytterligare fem artiklar gemensamt valdes bort 

med anledning av att; undersökningsgruppen var från 18 år och äldre eller där fokus inte var 

på avledning samt två artiklar som visade sig vara litteraturstudier. En artikel eftersöktes 

manuellt och inkluderades i studien. 

 

Inklusionskriterier 

Examensarbetet baserades på vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed) som 

publicerats 2002-2012 och skrivna på engelska. Samtliga artiklar som valdes ut berör barn 

från 1 månad-18 år som av olika anledningar utsätts för venpunktion inom sjukvården. Efter 

överskådlig genomgång av abstracts i databassökningarna valdes de artiklar ut som tänkbart 

kunde besvara litteraturstudiens syfte och frågeställning, det vill säga artiklar som beskriver 

avledande strategier under proceduren vid venpunktion. Tekniskt utförande av en intravenös 

infart och venös blodprovstagning kan se olika ut i världen men strategier för avledning borde 

vara möjligt att förverkliga över landsgränserna. Urvalet av samtliga artiklar baserades därför 

på ett internationellt perspektiv. 

 

Exklusionskriterier 

Vid den överskådliga genomgången valdes artiklar bort som enbart belyste 

läkemedelseffekter vid venpunktion, såsom effekten av EMLA-kräm och fördelar med 

lugnande läkemedel.  Även de artiklar som grundades på tekniskt utförande av 

blodprovstagning och applicering av intravenös infart valdes bort. Vidare har de artiklar som 

berör barn som befinner sig i nyföddhetsperioden, det vill säga barn vid en ålder upp till 1 

månad exkluderats eftersom omvårdnaden och möjligheter till avledning kring dessa barn 

skiljer sig i förhållande till äldre barn. De artiklar som inte funnits i fulltext online har också 

valts bort. 
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Dataanalys 

Artiklarna har granskats utifrån resultat och slutsatser. En djupare analys av samtliga artiklars 

innehåll har utförts av författarna på varsitt håll. En sammanställning av tolkningarna har 

sedan gjorts där författarna sökt efter likheter och skillnader i de granskade artiklarnas 

resultat. Tolkningarna utmynnade i två kategorier och underkategorier som ger svar på 

examensarbetets första frågeställning. De granskade artiklarnas resultat och slutsatser 

presenteras i både tabellform och i löpande text. 

     

Valda artiklar till studien har granskats utifrån urvalsmetod och antal deltagare med syfte att 

bedöma den metodologiska kvalitén samt ge svar på litteraturstudiens andra frågeställning. 

Kvalitetsvärderingen baseras på kriterier beskrivna av Forsberg och Wengström (2008) och 

Polit och Beck (2004). Artiklarnas urvalsmetod och antal deltagare presenteras i tabellform 

och i löpande text.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden i en litteraturstudie göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Därav antogs ett objektivt förhållningsätt till 

föreliggande studie vid val av artiklar till resultatet, det vill säga ingen artikel valdes bort för 

att den inte stödjer studiens syfte. Samtliga artiklars resultat har presenterats oavsett om det 

stödjer studiens syfte samt frågeställningar eller inte och analysen av artiklarnas innehåll har 

presenterats utan medvetna feltolkningar av ursprungstexten.  

 

RESULTAT 

Valda artiklars resultat och slutsatser presenteras i löpande text och i tabellform. Se Tabell 3 

och Tabell 4 i litteraturstudiens del för Bilagor. 

 

Föräldrarnas roll vid avledning 

Barnets position vid venpunktionen 

Hur barnet placeras vid utförandet av en venpunktion kan i många fall utgå från 

sjuksköterskans behov utan tanke på barnets behov (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 2007). 

Att placera barnet i liggande position på en brits med den arm som ska venpunkteras 

utåtroterad från kroppen är vanligt inom sjukvården där barn vårdas och behandlas. Många 
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gånger på grund av att det är enklare att hålla fast barnet i liggande position då en Pvk ska 

appliceras (Sparks et al. 2007).  Cavender et al. (2004) och Sparks et al. (2007) valde att titta 

på hur barnet skulle kunna placeras för att minska smärta, rädsla och ångest/oro hos barnet vid 

en venpunktion. Författarna till den ena studien kom fram till att en upprätt position för 

barnet, det vill säga sittande, minskade rädsla och ångest/oro hos barnet under proceduren 

men framför allt efter proceduren (Cavender et al. 2004). En sittande position var lindrigare 

för barnet då en förälder även hjälpte till att hålla om runt midjan eller hålla fast den arm där 

sticket skulle utföras (Sparks et al. 2007).  

De sittande positioner som ansågs göra skillnad från liggande position var till exempel att 

barnets satt i förälderns knä intill britsen med armen på bristen, sittande på bristen med 

föräldern sittande bredvid (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 2007) eller där barnet satt 

gränsle i knät hos föräldern med bröstkorgarna mot varandra (Cavender et al. 2004).  

 

Att proceduren är smärtsam för barnet råder det inga tvivel om, där har den sittande 

positionen i sig ingen smärtlindrande effekt enligt forskningsresultaten. Däremot har smärta 

och rädsla ett samband hos barn, ett skrämt barn upplever smärta starkare. Det har dock visat 

sig att föräldrar och sjuksköterskor upplevt barnet som mindre rädd och att barnet visat 

mindre ångest/oro då de fått sitta upp under proceduren (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 

2007, Windich-Biermeier et al. 2007).  

Att det är föräldern som håller barnet och att barnet har en upprätt position verkar vara en 

lyckosam strategi för att minska ångest/oro hos barn som ska få en intravenös infart (Sparks et 

al. 2007). De flesta föräldrar känner också en tillfredsställelse i att få aktivt delta under en 

medicinsk procedur (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 2007, McCarthy et al. 2010). Dock 

kan positionen försvåra själva utförandet av venpunktionen för sjuksköterskan och i värsta fall 

göra proceduren mer stressande för vårdpersonalen (Sparks et al. 2007). 

 

Att engagera föräldrarna 

De flesta barn får under sin uppväxt uppleva någon form utav medicinsk procedur, antingen 

som vanlig vaccination eller vid en terapeutisk behandling av en sjukdom. När ett barn 

upplever ångest/oro känner familjen och vårdpersonalen ängslan, hjälplöshet och skuld. 

Proceduren blir oftast svårare då och att uppleva en jobbig och stressande medicinsk procedur 

i barnaåren kan ha konsekvenser långt in i vuxen ålder (McCarthy et al. 2010).  
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Avledning vid venpunktion kan utföras genom att engagera föräldern som finns närvarande 

under proceduren med vägledning av vårdpersonalen. Vissa föräldrar avleder sitt barn 

framgångsrikt utan vägledning från vårdpersonal samtidigt som andra föräldrar är i behov av 

stöd i det avseendet (McCarthy et al. 2010). Flera studier visar resultat att avledning utförd av 

barnets förälder medför att upplevelsen av en venpunktion blir lindrigare för barnet (Cavender 

et al. 2004, Bellieni et al. 2006, Windich-Biermeier et al. 2007, McCarthy et al. 2010). 

Avledningen har även visat sig vara mer effektiv om barnet själv får välja vilket 

avledningsverktyg det vill använda sig av under proceduren (Cavender et al. 2004, Windich-

Biermeier et al. 2007) men också att det aktiva engagemanget från föräldrar har en positiv 

inverkan (Cavender et al. 2004, Windich-Biermeier et al. 2007, McCarthy et al. 2010). 

Många föräldrars tillfredsställelse blir även högre då de får möjlighet att vara en aktiv del som 

stöd för barnet under en medicinsk procedur (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 2007, 

McCarthy et al. 2010). 

 

Många forskningsresultat tyder på att ett viktigt avledningsverktyg vårdpersonal kan använda 

sig av är att vägleda föräldrar i det avledande samtalet. Det vill säga att samtala med barnet 

om andra saker än det som försiggår under proceduren (Cavender et al. 2004, Windich-

Biermeier et al. 2007, McCarthy et al. 2010, Taylor et al. 2011) att föra ett icke-

procedurrelaterat samtal (McCarthy et al. 2010, Taylor et al. 2011). 

 

 

Kommunikationens inverkan mellan barn och förälder  

Lyckosamma avledande strategier vid venpunktion på barn kan tillhandahållas av både 

föräldrar och vårdpersonal (Wood 2002, Cavender et al. 2004, Bellieni et al. 2006, Sparks et 

al. 2007, Windich-Biermeier et al. 2007, McCarthy et al. 2010, Taylor et al. 2011) men hur 

påverkas barnen om föräldern upplever proceduren som obekväm eller till och med 

skrämmande (McMurtry et al. 2010)? Den vuxnes beteende kan påverka hur barnet hanterar 

hela situationen (Taylor et al. 2011). 

 

Kommunikationen mellan barn och föräldrar är komplex eftersom det är så många faktorer 

som spelar in. Barnets mognadsnivå är ett exempel. Barn reagerar och hanterar ett likartat 

vuxet beteende olika beroende på vilken ålder barnet har. En tröstande kommentar till ett 

äldre barn kan verka positivt och inge trygghet samtidigt som samma typ av tröstande 

kommentar till ett yngre barn påverkar barnet negativt och det blir mer ledset (McMurtry et 
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al. 2010, Taylor et al. 2011). Återigen visar forskningsresultat att avledning genom att föra ett 

icke-procedurrelaterat samtal lindrar barnens rädsla mer än enbart tröst och uppmuntran från 

föräldrar (McMurtry et al. 2010). 

Förälderns ansiktsuttryck är ett annat exempel. Vid ett glatt ansiktsuttryck reagerar barnen 

med mindre rädsla och hanterar proceduren lättare. Om föräldern visar ett skrämt 

ansiksuttryck söker många barn fler anledningar till att vara rädd (McMurtry et al. 2010). 

Även tonfallet påverkar barnen (McMurtry et al. 2010, Taylor et al. 2011), ett ljusare röstläge 

bidrar till mindre rädsla och en mörkare ton i rösten bidrar till mer rädsla. Det beteende som 

barnen hade mest nytta av från föräldrar var kombinationen av ett glatt ansiktsuttryck och ett 

ljust tonfall (McMurtry et al. 2010).  

 

Då kommunikationen mellan barnet och föräldern befaras interagera negativt med hur 

proceduren kring venpunktionen ska lyckas, kan det vara av värde att använda sig av en 

avledande strategi där föräldern är mer passiv, som till exempel att låta barnet titta på en 

animerad film på TV (Bellieni et al. 2006). 

 

Materiella verktyg som avledande strategi 

Det finns ett antal olika verktyg att använda sig av för att avleda barn vid venpunktion med 

syfte att minska barnets smärta, rädsla och ångest/oro. För att få reda på vilken effekt dessa 

olika verktyg har på smärta, rädsla och ångest/oro har flertalet studier genomförts (Alhani 

2010, Bellieni et al. 2006, Tak & van Bon 2006, Tüfekci et al. 2009, Windich-Biermeier et al. 

2007, Yoo et al. 2011). 

 

Avledning med ljud och bild 

Studier som undersökt effekten av animerad film på enbart smärta vid venpunktion (Bellieni 

et al. 2006, Yoo et al. 2011) och effekten på både smärta och ångest/oro vid venpunktion (Tak 

& van Bon 2006) har visat varierande resultat. Bellini et al. (2006) ville med sin studie 

utvärdera den smärtlindrande effekten av aktiv och passiv avledning vid venpunktion hos barn 

i åldrarna 7-12 år. Författarna delade upp barnen i tre grupper. I gruppen med aktiv avledning 

fick mammorna instruktioner om att aktivt försöka avleda sina barn, i gruppen med passiv 

avledning fick barnen titta på en åldersanpassad animerad film under venpunktionen och 

jämfördes med en kontrollgrupp där ingen avledning användes. Studiens resultat visade 

signifikant mindre smärta hos barnen i gruppen med passiv avledning, det vill säga när de fick 

titta på en animerad film på TV än i gruppen med aktiv avledning tillhandahållen av mamman 
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och även i jämförelse med kontrollgruppen. I gruppen med passiv avledning skattades 

smärtan signifikant lägre av barnen och även mödrarnas upplevelse av barnets smärta 

skattades lägre i gruppen med passiv avledning jämfört med både kontrollgruppen och 

gruppen med aktiv avledning av mödrarna (Bellieni et al. 2006).  

 

Signifikant mindre smärta hos barn som fick titta på animerad film kunde även ses i en studie 

av H Yoo et al. (2011). Där fick barnen i den experimentella gruppen titta på en animerad 

film under venpunktionen. I studien har författarna mätt barnets självupplevda smärta och 

även skattat den observerade smärtan hos barnet. Författarna fann signifikant lägre smärta i 

båda avseendena hos de barn som fick titta på animerad film.  

Studiens resultat presenterar även vilken effekt avledning med animation hade på barnets 

fysiologiska mätvärden såsom kortisolnivåer i blod, glukosnivåer i blod och hjärtfrekvens. 

Där fann författarna signifikant lägre kortisol- och glukosnivåer i blodet hos barnen som fick 

titta på animerad film vilket tyder på minskad smärta enligt författarna. Författarna fann ingen 

signifikant skillnad i hjärtfrekvensen hos barnen mellan kontroll- och experimentellgrupp 

(Yoo et al. 2011).   

 

I motsats till detta har författarna i en studie av Tak och van Bon (2006) inte kunnat påvisa 

någon signifikant lägre smärta och ångest/oro hos de barn som fått titta på animerad film 

under venpunktionen. I studien var avledning en av flera variabler författarna valt att 

undersöka. Barnen i experimentgruppen som fick avledning hade hörlurar och en film visades 

under venpunktionen, deras skattning av smärta och ångest/oro jämfördes med de barn som 

inte fått någon avledning vid venpunktionen. Författarna kunde då snarare se en trend i 

resultatet att barnen i experimentgrupperna, där en film visades som avledning visade på mer 

smärta och ångest/oro än barnen i de grupper där man inte fick titta på film (Tak & van Bon 

2006). 

 

Avledning med bild 

Man har kunnat påvisa signifikant mindre smärta vid användning av endast visuell avledning 

där syftet med avledningen var att få barnet att fokusera och koncentrera sig på något de med 

ögat ser (Tüfekci et al. 2009, Alhani 2010).  

I en studie från Turkiet använde forskarna sig av ett kalejdoskop som avledning vid 

venpunktion hos barn i åldrarna sju till elva år. Författarna ville undersöka om barnets 

självupplevda smärta kunde minskas genom att de fick titta på de olika motiv som uppstår när 
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man vrider kalejdoskopet. Resultatet från studien visade signifikant lägre smärta hos de barn 

som använde sig av kalejdoskopet gentemot barnen i kontrollgruppen vilka inte fick någon 

avledning (Tüfekci et al. 2009). 

Alhani (2010) påvisade signifikant lägre smärta hos barn och tonåringar som under 

venpunktionen fick koncentrera sig på att leta olikheter i bilder som avledning. Författarna 

valde att studera barn och tonåringar som regelbundet får dialys av blodet och därmed utsätts 

för venpunktion vid upprepade tillfällen. Avledningen bestod i att en experimentgrupp med 

barn och tonåringar fick titta på två liknande bilder under venpunktionen och sedan leta upp 

och verbalt meddela de skillnader som de kunde se mellan bilderna. Kontrollgruppen fick 

ingen avledning. Man gjorde mätningen vid nio olika venpunktions tillfällen och den 

signifikanta skillnaden i smärtupplevelse kunde inte ses förrän vid den sjätte venpunktionen 

samt de venpunktioner som följde efter. Vid de första fem venpunktionerna såg författarna 

ingen skillnad i smärtupplevelse mellan kontrollgrupp och experimentgrupp (Alhani 2010). 

 

Eget val av avledningsverktyg  

C Wood (2002) ville ta reda på om ett protokoll med olika åtgärder för att minska smärta, 

rädsla och ångest/oro hos barn kunde vara framgångsrikt att använda före en venpunktion. Ett 

syfte med studien var att se om avledning kunde minska barnets nivåer av smärta och 

ångest/oro. Protokollet innehöll olika åtgärder som sjuksköterskan skulle uppmärksamma för 

att underlätta proceduren för barnet. Som till exempel användning av lokal smärtlindring vid 

stickstället, ge information om vad som skulle hända under proceduren, att besluta med barn 

och förälder vilka som skulle vara närvarande vid venpunktionen, att engagera föräldrarna och 

att tillsammans med barn och föräldrar välja en passande avledningsmetod som barnet kunde 

använda. På baksidan av protokollet stod förslag till avledningstekniker som barnet kunde 

välja mellan. Författaren använde först protokollet på en grupp barn och jämförde sedan 

barnens smärtupplevelse, barnens upplevda rädsla, sjuksköterskans och förälderns bedömning 

av barnets ångest/oro med en grupp där protokollet inte användes före venpunktion. 

Författaren kunde inte se att barnens rädsla och smärtupplevelse minskade då protokollet 

användes, snarare att graderna av rädsla och smärta var högre i den gruppen. Författaren drog 

slutsatsen att barnen i den grupp där protokollet använts visade högre grad av smärta, rädsla 

och ångest/oro (Wood 2002).   

 

I en amerikansk studie (Windich-Biermeier et al. 2007) valde författarna att utvärdera 

effekten av självvalda avledningsverktyg vad gäller smärta, rädsla och ångest/oro vid 
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nålsättning i venös port eller vid venpunktion. Barnen i interventionsgruppen fick själv välja 

ett av fem olika avledningsverktyg. De avledningsverktyg som barnen fick välja mellan var en 

särskild bok, såpbubblor, en vibrerande madrass med musik till, ett par glasögon som visade 

en film i 3D med tillhörande ljud i hörlurar och ett handhållet videospel. Samtliga verktyg 

hade valts ut av författarna genom rekommendationer från litteratur, åldersanpassade 

karaktärer, nivå av sinnesaktivering samt avledande verktyg som gav möjlighet till aktivering 

av tanke och rörelse utan att vara i vägen för själva proceduren. Studiens resultat stödjer det 

faktum att avledande interventioner minskar barns upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro 

vid vanliga procedurer. Dock såg författarna inte någon statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna vid självskattad smärta även fast trenden i interventionsgruppen var att barnen 

skattade smärta lägre. Det största fyndet författarna gjorde var att alla föräldrar i 

interventionsgruppen skulle använda sig av ett avledningsverktyg om de fick möjlighet vid 

framtida proceduren igen. En statistisk signifikant skillnad kunde ses som visade att föräldrar 

till barnen i interventionsgruppen upplevde sina barn som mindre rädda. Även 

sjuksköterkorna upplevde att barnen i interventionsgruppen uppvisade mindre rädsla och 

ångest/oro. Barnen i interventionsgruppen (91 %) hävdade att avledningen hjälpte dem att inte 

tänka lika mycket på sticket och att de skulle vilja använda avledningen igen (Windich-

Biermeier et al. 2007). 

 

Artiklarnas kvalitet utifrån urvalsmetod och antal deltagare 

Författarna till föreliggande studie valde att undersöka den metodologiska aspekten utifrån de 

valda artiklarnas urvalsmetod och antal deltagare på grund av att samtliga studier var 

kvantitativa och övergripande experimentella. De valda artiklarna presenteras utifrån 

urvalsmetod och antal deltagare i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Artiklarnas urvalsmetod och antal deltagare 

Författare & 
publiceringsår 

Urval från 
populationen 

Fördelning mellan 
grupperna 
 

Antal deltagare i 
studien 

Antal deltagare i 
varje studiegrupp 
 

Alhani et al. 
(2010) 

Hela populationen 
 

Randomiserat 42 totalt 
 

21/21 

Bellieni et al. 
(2006) 

Kvoturval Randomiserat 69 totalt 23/23/23 indelning i 
tre olika 
interventionsgrupper 
 

Cavender et al. 
(2004) 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 

Randomiserat  43 totalt 
 

20 experimentell 
23 kontroll 
 

McCarthy et al. Randomiserat urval Randomiserat  542 totalt 249 experimentell 
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(2010) Enl urvalsriterier 293 kontroll 
 

McMurtry et al. 
(2010) 

Ingen beskriven 
urvalsmetod 
 

 100 totalt Ingen gruppindelning 

Sparks et al. 
(2007) 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 
 

Randomiserat 118 totalt 59/59 

Tak & van Bon 
(2006) 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 
 

Randomiserat  136 totalt 
 

20/21/20 
21/26/28 
Indelning i fem olika 
experimentgrupper 
och en kontrollgrupp  
 

Taylor et al. 
(2011) 
 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 
 

 66 totalt Ingen gruppindelning 

Tüfekci et al. 
(2009) 

Konsekutivt urval 
Enl urvalskriterier 
 

Inte randomiserat 206 totalt 105 experiment 
101 kontroll 
 

Windich-Biermeier et 
al. 
(2007) 
 

Bekvämlighetsurval 
 

Randomiserat  50 totalt 22 experimentell 
28 kontroll 

Wood  
(2002) 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 
 

Inte randomiserat 82 totalt 41 kontroll 
41 experiment 
 

Yoo et al. 
(2011) 
 

Bekvämlighetsurval 
Enl urvalskriterier 
 

Inte randomiserat 40 totalt 20 experimentell 
20 kontroll 

 

Alhani et al. 2010 

Författarna valde populationen barn och ungdomar på hemodialyscenter i Teheran till sin 

studie. Av de 50 barn/ungdomar som behandlades på centren motsvarade 42 barn/ungdomar 

inklusionskriterierna, vilket resulterade i att hela populationen ingick i studien. Författarna har 

inte beskrivit hur deltagarna till studien blev tillfrågade. Barnen/ungdomarna randomiserades 

sedan in i experimentell- och kontrollgrupp. 

 

Bellieni et al. 2006 

I den italienska studien ville författarna säkerställa att det blev en jämn fördelning av kön och 

ålder i de tre grupperna som användes. Barnen blev rekryterade i väntrummet på ett sjukhus 

mellan klockan 8.00 och 10.00, författarna har inte angett i hur många dagar datainsamlingen 

pågick. De 69 barnen som var aktuella utifrån inklusionskriterier blev slumpmässigt fördelade 

via ett dataprogram i två interventionsgrupper och en kontrollgrupp. 
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Cavender et al 2004 

Barnen rekryterades från en pediatrisk akutmottagning. Barnen skulle ha en skriven 

ordination om venpunktion eller intravenös infart som grund sedan använde författarna sig av 

ett bekvämlighetsurval utifrån bestämda inklutions- och exklutionskriterier. Det totala antalet 

deltagare, 43 pediatriska patienter randomiserades in i experimentell grupp och kontrollgrupp. 

 

McCarthy et al 2010 

720 barn som skulle genomgå en planerad intravenös infart för diagnostiserande ändamål och 

dess föräldrar inviterades till studien från tre olika barnsjukhus under en treårs period. De barn 

som motsvarade studiens förbestämda inklutionskriterier inkluderades. Efter exklution och 

bortfall blev det totala antalet deltagare 542 stycken. Därefter randomiserades 

undersökningspersonerna in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

 

McMurtry et al 2010 

I artikeln om föräldrars tröst och uppmuntrande kommentarer vid venpunktion på barn 

tillfrågades barn och föräldrar som besökte ett laboratorium för blodprovstagning. Det 

framgår inte vilken urvalsmetod författarna använt sig av för att få fram de 100 

undersökningspersonerna till studien. Författarna hänvisar till materialet från två andra studier 

som redovisas i två olika artiklar med samma författare. Den ena studien påstås redan i den 

aktuella artikelns referenslista inte har blivit publicerad, vid närmare eftersökning i 

databaserna PubMed och Cinahl kunde ingen utav de nämnda artiklarna återfinnas. En 

sökning i Internets sökmodul Google genomfördes utan lyckat resultat. 

 

Sparks et al 2007 

Barn som kom till en pediatrisk akutmottagning och bedömdes via triage som brådskande 

eller akut sjuka och var i behov av en intravenös infart var enligt författarna aktuella till 

studien. Urvalsmetoden från populationen finns inte beskriven men författarna framhäver att 

de som deltog randomiserades in i experimentell grupp och kontrollgrupp. Författarna hävdar 

att de använt sig utav power analys för att bestämma undersökningsgruppens storlek, det vill 

säga mängden av antal deltagare för att kunna upprätthålla ett Typ 1 fel. Enligt de 

parametrarna så borde antalet deltagare inte understiga 120 stycken, det vill säga 60 i varje 

grupp. Studiens bortfall medförde att antal deltagare slutligen blev 118 med 59 stycken i varje 

grupp. 
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Tak & van Bon 2006 

Barnen i studien av Tak & van Bon blev under 1 ½ år utvalda till studien genom 

bekvämlighetsurval. De 136 barnen skulle genomgå en venpunktion vid en mottagning på ett 

sjukhus i Nederländerna, författarna har inte beskrivit hur barnen blev rekryterade. Barnen 

delades slumpmässigt in i fyra interventionsgrupper och en kontrollgrupp. Författarna 

använde endast exklusionskriterier.  

 

Taylor et al 2011 

Författarna utförde ett bekvämlighetsurval bland de 70 barn- och föräldrapar som rekryterades 

från en akutmottagning. Barnen som var planerade för en venpunktion valdes ut randomiserat 

men bestämt enligt en särskild procedur; bestämda tidpunketer under en sextimmars period på 

dagtid, mellan samma tidpunkter varje rekryteringsdag och över en tidsperiod av fyra 

månader. Bortfall gjorde att totalt antal deltagare blev 66 stycken. 

 

Tüfekci et al. 2009 

I studien från Turkiet använde författarna sig av ett konsekutivt urval utifrån 

inklusionskriterier och rekryteringen utfördes på ett provtagningslaboratorium under en 

tidsperiod av två veckor i följd. Interventionsgruppen som bestod av 105 barn i behov av 

venpunktion rekryterades under en veckodag och kontrollgruppen som bestod av 101 barn 

som rekryterades under en annan veckodag.  

 

Windich-Biermeier et al 2007 

Författarna valde att studera barn vid en onkologisk avdelning som var i behov av nålsättning 

i en venös port eller venpunktion i behandlande syfte. Ett bekvämlighetsurval utifrån 

bestämda inklutionskriterier användes av författarna vid urval ur populationen vilket 

resulterade i 50 undersökningspersoner totalt. Därefter randomiserades 

undersökningspersonerna till en interventionsgrupp och en kontrollgrupp med hjälp av SPSS. 

 

Wood 2002 

Författaren använde ett bekvämlighetsurval utifrån inklusionskriterier. Effekten av ett särskilt 

protokoll skulle studeras och av de 82 barnen som deltog i studien bildade 41 barn gruppen 

som var i behov av venpunktion innan protokollet användes. 41 barn ingick i den grupp där 

författaren använde protokollet. Barnen blev tillfrågade om de ville medverka i studien efter 

venpunktionen, ingen tidsperiod för rekryteringen finns angiven. 
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Yoo et al. 2011 

I den Koreanska studien använde sig författarna av ett bekvämlighetsurval och deltagarna 

rekryterades på akutmottagningen vid ett sjukhus i Söul. Kontrollgruppen rekryterades under 

en månad och experimentgruppen under följande månad. Deltagarna skulle genomgå sin 

första venpunktion och valdes sedan ut ifrån ytterligare inklusionskriterier. Totalt 40 barn 

deltog i studien och av dessa var 20 i kontrollgruppen och lika många i experimentgruppen.  

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva vad forskningsresultat visar angående avledande strategier 

samt avledningens effekt på barns upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro vid 

venpunktion. 

Författarna kom i stort fram till att avledning vid venpunktion är en viktig del i omvårdnaden 

av barn och att den avledande strategin bör anpassas efter barnets önskemål så långt det är 

möjligt för venpunktionens tekniska utförande. Det finns en hel del avledande strategier 

sjuksköterskan kan använda sig av vid venpunktion på barn. Författarna har i granskningen av 

artiklarnas resultat funnit att både barn och föräldrar föredrar att barnet sitter upp under 

proceduren för att lindra barnets rädsla och ångest/oro. Att engagera föräldern i avledningen 

har även visat sig vara en lyckosam strategi. Vårdpersonalen kan vägleda föräldern i aktiv 

avledning genom att använda avledande samtal eller ett avledningsverktyg för att rikta fokus 

bort från själva proceduren. I vissa fall har det dock visat sig vara mer lyckosamt att låta 

barnet fokusera på en animerad film eller ett handhållet videospel samtidigt som föräldern är 

passivt närvarande i rummet.  

 

Resultatdiskussion 

Att använda föräldrar som avledande strategi 

De studier som hade undersökt om barnets position under venpunktionen kunde lindra smärta, 

rädsla och ångest/oro gav författarna några idéer om förändringarbete inom pediatrisk 

omvårdnad. Två artiklar som inkluderades i studiens resultat visade att om barnen sitter i en 

upp-rätt position i förälderns knä eller med föräldern bredvid sig så minskar rädslan och 

ångest/oro under men framför allt efter proceduren (Cavender et al. 2004, Sparks et al. 2007), 

vilket är en enkel åtgärd att införa på vilken barnpediatrisk avdelning som helst. 
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Eftersom smärta och rädsla har ett samband enligt forskningsresultat (Cavender et al. 2004, 

Sparks et al. 2007, Windich-Biermeier et al. 2007) så bör man ha som mål på en pediatrisk 

avdelning att minska upplevelsen av rädsla hos patienterna. Författarna till föreliggande studie 

tror att om sjuksköterskan är lyckosam i sitt bemötande av ett barn och använder sig av 

strategier som minskar rädslan före, under och efter proceduren så kan sjuksköterskan 

förvänta sig att även smärtan lindras.  

 

Det finns andra forskningresultat (Gordon et al. 2011) som visar att den vanligaste frågan som 

ställs av barn inför en planerad sjukhusvistelse är om det kommer att göra ont. Rädslan 

intensifieras av att inte veta vad som kommer att hända. Samma studie kom även fram till att 

ett stort ansvar ligger hos föräldrarna att informera och förbereda sitt barn vid en planerad 

inläggning men man vet mycket lite om vilken kompetens föräldrarna har att framföra 

informationen. Enligt författarna bör därför åldersanpassade informationsblad skapas och 

skickas hem (Gordon et al. 2011).  

 

Två av artiklarna kunde även presentera i sitt resultat att förälderns beteende kan påverka 

barnets reaktion under en medicinsk procedur (McMurtry et al. 2010, Taylor et al. 2011). 

Författarnas till föreliggande studie har erfarenheter som bekräftar det faktum att en lugn och 

trygg förälder medför ett mer samarbetsvilligt barn och att en stressad förälder kan försvåra 

hela proceduren på grund av att barnet då inte vill medverka. Därför är det lika viktigt att 

föräldern får känna sig tillfredsställd med situationen eftersom det är så viktigt för barnet att 

de är med under proceduren. En artikelgranskning av Duff (2003) sammanställdes resultat 

som visade att närvaron av föräldrar under venpunktion minskar barnens ångest/oro. Antingen 

blir strategin lyckosam om föräldern engageras i proceduren med vägledning från 

vårdpersonalen (McCarthy et al. 2010) genom att hålla i armen eller föra ett avledande samtal 

eller så bör föräldern vara närvarande i rummet men passiv och låta barnet fokusera på en 

animerad film till exempel (Bellieni et al. 2006). 

 

Det är inte alltid helt enkelt för ansvarig sjuksköterska att välja den avledande strategi som 

verkar vara bäst anpassad till det barn hon/han har framför sig. Information och förberedelse 

inför medicinska procedurer utförs ibland av en lekterapeut knuten till avdelningen men det 

händer lika ofta att förberedelsen måste utföras av sjuksköterskan. Det finns en fördel med att 

det är samma person som förbereder barnet och föräldrarna och sedan utför venpunktionen. 

Sjuksköterskan kan då under förberedelsen ”läsa av” och observera barnet för att sedan 
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anpassa den avledande strategin inför proceduren. Annars är en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och lekterapeuten att rekommendera. 

En svensk studie från 2012 bekräftar det faktum att lokalbedövning med EMLA-kräm i 

kombination med en avledande strategi är nödvändig för att kunna lindra smärta, rädsla och 

ångest/oro hos barn vid venpunktion (Hedén 2012). 

 

Att använda materiella verktyg som avledande strategi 

I föreliggande studies resultat framkom både för och nackdelar med att låta barnen titta på 

animerad film under venpunktionen. I två av artiklarna (Bellieni et al. 2006, Yoo et al. 2011) 

kunde författarna påvisa lägre självskattad smärta hos barnen som fick titta på film och i en 

tredje såg författarna ingen smärtlindrande effekt av att barnen tittade på animerad film. I den 

sistnämnda studien (Tak & van Bon 2006) hade författarna själva tagit upp att ingen noterat 

om barnen som deltog i studien ens tittade på filmen. Författarna till föreliggande studie tror 

att det kan ha bidragit till att den smärtlindrande effekten av avledningen uteblev. Att barnen 

får en smärtlindrande effekt av att titta animerad film under venpunktion styrks av en 

litteraturstudie från 2009 där författaren dragit som slutsats att passiv avledning genom att 

titta på film var att föredra (Murphy 2009).  

Författarna till föreliggande studie tror att kvalitén på avledningen blir högre om barnet blir 

aktivt instruerat i att titta på den animerade filmen.  

För att kunna visa film på en laptop eller en TV behövs inte några större investeringar då 

laptops ofta ingår i sjuksköterskans arbetsredskap och TV-apparater i stor utsträckning redan 

finns på avdelningar inom sjukvården. En avledningsmetod som därmed är lättillgänglig och 

inte så kostsam. 

  

I studien av Tüfekci et al. (2009) kunde man se en smärtlindrande effekt av att barnet tittade i 

ett kalejdoskop under venpunktionen. Författarna till föreliggande studie anser att även det 

kan vara enkel men effektiv metod att fånga barnets intresse. Då kan det vara viktigt att 

sjuksköterskan informerar föräldern eller annan personal som är närvarande att under 

venpunktionen vikten av att aktivt engagera barnet i kalejdoskopet för att få en god avledning. 

Frågor om vad barnet ser; ”vilka mönster ser du?”, ”vad ser du för färger?” kan medföra att 

barnets intresse för avledningsverktyget varar längre.    

 

Alhani (2010) ville ta reda på om en specifik metod för avledning skulle vara effektiv på 

barn/tonåringar som var i behov av regelbundna venpunktioner. I studien fick 
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barnen/tonåringarna leta skillnader i två olika bilder. Författarnas fundering var om 

barn/tonåringar som behöver upprepade venpunktioner har ett annat behov av avledning för 

att upprätthålla intresset över tid. I den studien tog det fem venpunktioner innan man kunde se 

en smärtlindrande effekt av avledningen, men effekten höll sedan i sig i de tre efterföljande 

mätningarna vilket kan tyda på att intresset för bilderna växte ju fler gånger 

barnen/tonåringarna använde avledningen. Författarna till föreliggande studie tycker att det är 

en intressant tanke. Behövs en annan avledande strategi för de barn som utsätts för upprepade 

venpunktioner för att avledningen ska vara effektiv i längden? I en liknande helt ny studie av 

Inal och Kelleci (2012) har författarna funnit signifikant mindre smärta och oro hos barn som 

fått titta på olika bilder under venpunktionen och blivit uppmanad att leta svar i bilderna vilket 

fångade barnens intresse. Studiens resultat styrker antagandet om att metoden kan vara en bra 

avledande strategi, som även skulle kunna användas med bra effekt från den första 

venpunktionen (Inal & Kelleci 2012). 

 

I studien av Wood (2002)ville författaren ta reda på om barnets smärta, rädsla och ångest/oro 

kunde minskas om sjuksköterskan använde sig av ett protokoll för att se till att information, 

val av avledningsstrategi och föräldradeltagande alltid uppmärksammas innan proceduren 

påbörjas. I resultatet kunde man i stället se en ökad smärta, rädsla och ångest/oro hos de barn 

där man använt protokollet. Författarna till föreliggande studie tycker att tanken med ett 

protokoll att använda före venpunktion ändå låter intressant men är samtidigt kritiska till hur 

studien av Wood genomförts och undrar om resultatet går att lita på. Om författarens resultat 

stämmer skulle den negativa effekt författaren sett kunnat bero på att sjuksköterskan genom 

att använda protokollet förstorat upp något som barnet från början inte tyckt varit så 

ångestfyllt (Wood 2002).  

 

Författarna till föreliggande studie tror att det kan vara värdefullt att barnen själva får välja 

avledningsverktyg, det har Windich-Biermeier et al. (2007) kunnat påvisa i sin studie 

(Windich-Biermeier et al. 2007). Författarna till föreliggande studie tror att om barnet själv 

får välja avledning skulle det kunna stärka barnets känsla av kontroll eftersom barnet får 

möjlighet att påverka i en situation som kan upplevas skrämmande och påtvingad. 

Avledningen anpassas då även naturligt till ålder och intresse. En nackdel med detta kan vara 

att det ibland kan vara svårt för barn att välja, framför allt mindre barn och då kan 

sjuksköterskan involvera föräldern i val av avledningsverktyg. Sjuksköterskan kan även med 

sin observationskompetens läsa av barnet och välja den mest passande avledningsstrategin. 
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Metodgranskning av artiklarna 

Författarna till föreliggande studie valde att undersöka den metodologiska aspekten utifrån de 

valda artiklarnas urvalsmetod och antal deltagare på grund av att samtliga studier var 

kvantitativa och övergripande experimentella. 

Kvalitetsvärderingen baseras på kriterier beskrivna i böckerna av Forsberg och Wengström 

(2008) och Polit och Beck (2008). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) måste en experimentell studie innehålla tre 

egenskaper: en bestämd grupp som utses att få aktiv intervention, minst en kontrollgrupp som 

inte får intervention och att fördelningen mellan grupperna randomiseras det vill säga 

slumpmässigt fördelas. 

 

Enbart en av artiklarna ur resultatet till litteraturstudien använde ett randomiserat urval ur 

populationen (McCarthy et al. 2010) vilket författarna till föreliggande studie anser styrker 

artikelns kvalitet och trovärdighet. Ett brev skickades hem till samtliga föräldrar under en tre-

års period vars barn hade en planerad besökstid till någon utav de tre sjukhus som ingick i 

studien där en intravenös infart ingick i behandlingen. Vidare utfördes ytterligare en 

randomiserad fördelning mellan en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. 

Randomiserade kontrollerade studier har ett högt bevisvärde, framför allt om forskarna vill ta 

reda på om en behandling, i det här fallet avledning är effektiv i något avseende. Men det är 

studiens deltagarantal som avgör forskningsresultatets kvalité (Forsberg & Wengström 2008). 

I studien av McCarthy et al. (2010) rekryterades totalt 720 familjer och 542 av dessa ingick i 

undersökningsgruppen. Författarna till föreliggande studie anser att deltagarantalet i den 

studien är högt och bidrar till ett trovärdigt resultat.  

 

I sju av de valda artiklarna (Wood 2002, Cavender et al. 2004, Tak & van Bon 2006, Sparks 

et al. 2007, Windich-Biermeier et al. 2007, Taylor et al. 2011, Yoo et al. 2011) använde 

författarna ett bekvämlighetsurval (convenience sampling) vid urvalet ur populationen, vilket 

innebär ett icke slumpmässigt urval (Forsberg & Wengström 2008). Enligt boken av Polit och 

Beck (2008) innebär ett bekvämlighetsurval att de personer som är lättast tillgängliga 

tillfrågas att delta i studien. Nackdelen med den urvalsmetoden är att de objekt som finns 

tillgängliga kanske inte överensstämmer med studiens syfte eller med populationen (Polit & 

Beck 2008). Författarna till föreliggande studie kan se en trend i de valda artiklarna att 

bekvämlighetsurvalet innefattar bestämda urvalskriterier som ett led i att säkerställa rätt 

undersökningsgrupp i förhållande till populationen.  
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Ofta är ett icke slumpmässigt urval den bästa och mest relevanta urvalsprincipen vid 

undersökningar inom sjukvården. Studierna har då inte samma bevisvärde vilket är en 

nackdel, men innehar de kriterier som behövs för att välja ut undersökningspersoner som 

motsvarar den population som författarna har valt att undersöka (Forsberg & Wengström 

2008).  

I studien av Wood (2002) har författaren använt sig ett bekvämlighetsurval vid urvalet ur 

populationen. Men i den studien fick sjuksköterskorna efter proceduren välja ut 

kontrollgruppen och författaren var den som ansvarade för rekryteringen till 

experimentgruppen. Författaren beskrev i sin studie att det i efterhand visade sig att 

sjuksköterskorna inte tillfrågade alla barn utan enbart valt ut de barn som inte tyckte 

proceduren var så ångestfylld. Forskaren själv däremot hade frågat alla barn (Wood 2002). 

Det tycker författarna till föreliggande studie sänker artikelns trovärdighet då det är troligt att 

detta har haft en stor inverkan på studiens resultat. 

 

Vidare har författarna till sju av de valda artiklarna (Cavender et al. 2004, Bellieni et al. 2006, 

Tak & van Bon 2006, Sparks et al. 2007, Windich-Biermeier et al. 2007, Alhani 2010, 

McCarthy et al. 2010) gjort en randomiserad fördelning av deltagarna till experimentell grupp 

och kontrollgrupp. Det gör att deltagarna till studierna hade samma chans att hamna i de båda 

grupperna, vilket författarna till föreliggande studie anser styrker dessa artiklars trovärdighet. 

Det skulle dock kunna innebära att grupperna inte blir jämlika utifrån karaktärsegenskaper 

som till exempel kön och ålder med mera. För att skapa en fullt jämförbar kontrollgrupp med 

interventionsgruppen måste forskaren utföra en så kallad matchning (Forsberg & Wengström 

2008). I de artiklar som använt en randomiserad fördelning av kontrollgrupp och 

interventionsgrupp har författarna däremot presenterat att det inte funnits någon signifikant 

skillnad av gruppernas karaktärsegenskaper. Det tyder på att studierna fått en representativ 

fördelning till experimentell grupp och kontrollgrupp.  

 

I en av artiklarna (Bellieni et al. 2006) valde författarna att göra ett så kallat kvoturval vilket 

innebär att forskarna var ute efter att säkerställa ett bestämt antal personer med vissa 

egenskaper (Forsberg & Wengström 2008), i det fallet kön och ålder. Detta är enligt Forsberg 

och Wengström (2008) ett enkelt sätt att öka möjligheterna för att få ett mer representativt 

urval till studien.  
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I studien av Tüfekci et al. (2009) valde författarna att rekrytera deltagare som skulle 

representera experimentell grupp och kontrollgrupp vid olika slumpmässigt utvalda dagar. 

Författarna till föreliggande studie bedömer det som ett konsekutivt urval vilket innebär att de 

personer som ska inkluderas i studien inviteras i den ordning som de blir aktuella (Forsberg & 

Wengström 2008). Det styrker studiens trovärdighet då urvalet blir mer slumpmässigt 

rekryterat. 

Alhani (2010) valde att studera hela populationen, det vill säga alla barn som vid tidpunkten 

för studiens utförande var inskriven som patient på de hemodialyscentra som finns i Teheran. 

Därför gjordes inget urval ur populationen. Författarna till föreliggande studie anser att det 

även skulle kunna gälla barn i andra delar av världen som är i behov av frekventa 

venpunktioner vid hemodialys (Alhani 2010). 

 

I föreliggande studies valda artiklar till resultatet har totalt 1494 barn studerats. Dock fanns en 

stor skillnad i undersökningsgruppernas storlek artiklarna emellan. I sex av artiklarna 

(Cavender et al. 2004, Bellieni et al. 2006, Tak & van Bon 2006, Windich-Biermeier et al. 

2007, Alhani 2010, Yoo et al. 2011) var antalet deltagare i varje studiegrupp endast runt 20 

stycken (som till exempel 20 i kontrollgrupp och 20 i experimentgrupp). Det bedömer 

författarna till föreliggande studie som ett lågt antal deltagare och sänker artiklarnas 

trovärdighet. Däremot måste det nämnas att i studierna har författarna kunnat visa signifikanta 

skillnader mellan kontroll- och experimentgrupp vilket ändå gjorde dessa artiklar intressanta. 

Detta gäller även de tre studier (Sparks et al. 2007, Tüfekci et al. 2009, Wood 2002) som 

innehöll mellan 41- 105 deltagare i varje experimentell grupp. Dessa artiklar hade ett större 

antal undersökningspersoner som erhöll någon form av intervention och har alla kunnat 

påvisa statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

Metoddiskussion 

Författarna hade för avsikt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar till 

litteraturstudien men upptäckte efter en djupare genomgång av artiklarna att samtliga har 

använt kvantitativ metod med någon form av statistik dataanalys. 

 

Ett internationellt förhållningssätt antogs vid urvalet av litteratur vilket författarna kan se både 

fördelar och nackdelar med. Litteraturstudien belyser avledande strategier från många delar av 

världen och möjligheten finns att förverkliga dessa över landsgränserna men fördelarna med 

att sätta studiens frågeställning i ett bredare perspektiv kan även inverka på studiens svaghet. 
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De kulturella skillnaderna som råder världen över kan vara svår att summera i en 

litteraturstudie som baseras på 12 artiklar. Om smärta, rädsla och ångest/oro uttrycks och 

tolkas på annat sätt än i Sverige framgår det i så fall inte i denna studie. Författarna anser 

själva att litteraturstudien saknar artiklar från Sverige och Norden för att ha någonting att 

jämföra med. Vi ställer oss frågan om en svensk studie där syftet är att utvärdera effekten av 

avledning med liknande strategier även visar liknande resultat i barns upplevele av smärta, 

rädsla och ångest/oro vid venpunktion som en studie från till exempel Kina eller Teheran.  

 

Artiklarna som används till föreliggande studie är endast hämtade ur en databas – Cinahl, med 

en sökordskombination. Detta ser författarna som både en styrka och en svaghet och styrkan 

ligger i att någon annan enkelt skulle kunna genomföra sökningen och få fram samma artiklar 

till resultatet. Författarna till föreliggande studie känner sig trygga i att alla artiklar som svarat 

på studiens frågeställning utifrån sökordskombinationen har använts i resultatet. Svagheten 

med att använda endast en databas kan vara att författarna till föreliggande studie kan ha 

missat viktiga artiklar från andra databaser som till exempel artiklar med kvalitativ metod.  

 

En annan svaghet kan vara att artiklar som inte återfunnits i fulltext online eller varit skrivna 

på andra språk än engelska eller svenska har exkluderats, det kan ha inneburit att viktiga 

artiklar fallit bort från resultatet. Författarna till föreliggande studie har begränsat årtalet i 

sökningen till 2002-2012 vilket gjort att de mest aktuella artiklarna inom området kommit 

fram, vilket kan ses som en styrka.  

Samtliga artiklar som valts ut till studiens resultat har lästs och granskats av båda författarna 

och sedan diskuterats för att se om författarna uppfattat artiklarna likadant, vilket kan ses som 

en styrka i studien. 

 

Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att resultatet från studien kommer att kunna 

var användbart för sjuksköterskor vid framtida venpunktioner på barn. Presenterade avledande 

strategier skulle kunna appliceras på vilken allmän pediatrisk avdelning som helst. Resultatet 

visar att det finns behov av riktlinjer med beskrivning om hur vårdpersonal på bästa sätt kan 

använda avledning för att minska barns smärta, rädsla och ångest/oro vid venpunktion. Dessa 

riktlinjer kan vara extra viktiga för nyutexaminerade sjuksköterskor. Genom att nedskrivna 

avledningsstrategier inte bara då är tyst kunskap som sjuksköterskan lär sig genom 
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yrkeserfarenhet utan kunskap som finns dokumenterad och lättillgänglig och som erhållits 

genom evidensbaserad kunskap. 

Författarna till föreliggande studie föreslår att vidare studier skulle kunna utföras kvalitativt 

för att utforska barns och föräldrars upplevelse och få ett mer nyanserat resultat. Det skulle 

kunna berika kunskapen om strategier vid avledning ytterligare genom till exempel intervjuer 

av barn och föräldrar. Författarna vill även föreslå ytterligare studier som jämför olika 

avledningsverktyg samt studier som belyser vilka avledningsverktyg som kan vara 

användbara vid olika åldrar. Vidare anser författarna till föreliggande studie att det vore 

intressant med studier inom området avledning som kommer från Sverige eller Norden 

eftersom avledning utövas här som en naturlig del vid omvårdaden av barn. Ett annat förslag 

till fortsatta studier skulle kunna vara att utforska smärtlindrande avledande strategier hos 

förtidigt födda barn och barn som befinner sig i nyföddhetsperioden. Författarna till 

föreliggande studie tror att dessa barn är i behov av andra aktuella strategier för avledning än 

de avledande strategier som föreliggande studie inriktat sig på. Det som forskare skulle kunna 

studera är till exempel avledande beröring, smärtlindrande avledning via sockerlösning som 

ges i munnen och sugreflexens funktion.  

 

Slutsats 

Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vilka avledande strategier som enligt 

forskning är användbara vid venpunktion på barn och som i sin tur inbringar förmåga att 

minska barnets upplevelse av smärta, rädsla och ångest/oro i samband med proceduren. Om 

sjuksköterskan har den kunskapen samt planerar och använder den avledande strategi som är 

bäst anpassad till barnet i samråd med barn och förälder så blir effekten av avledningen mest 

lyckosam.  
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BILAGOR 

Tabell 3 

Författare & 
Publiceringsår 

Syfte Resultat 

Alhani et al. 
(2010) 

Att avgöra vilken effekt programmerad avledning kan ha på smärta vid 
venpunktion hos ungdomar som får bloddialys och behöver upprepade 
venpunktioner. 

Avledningen erhålls genom att koncentrera sig på liknande bilder och försöka finna 
skillnader mellan bilderna minskar smärtan som uppkommer av venpunktion, effekten 
sågs vid den sjätte venpunktionen. 
 

Bellieni et al. 
(2006) 

Utvärdera den smärtlindrande effekten av aktiv avledning via förälder 
och passiv avledning via TV, vid venpunktion 

Barnen som fick titta på Tv uppvisade mindre smärta enligt föräldrarna och deras 
självskattade smärta var lägre jämfört med de som fått aktiv avledning via föräldern 
och jämfört med kontrollgruppen. 
 

Cavender et al. 
(2004) 

Att bestämma vad föräldrars lägesposition och avledning har för effekt 
på barns smärta, rädsla och ångest/oro vid venpunktion 
 

Rädslan skattades lägre i den experimentella gruppen. Det fanns ett starkt samband 
mellan rädsla och smärta. Ångest/oro var betydligt lägre i efterfasen i den 
experimentella gruppen 

McCarthy et al. 
(2010) 

 En utvärdering av vilket inflytande avledning tillhandahållen av 
föräldrar har på barnets beteende vid en intravenös infart 

Ingen skillnad i smärta mellan grupperna men man såg att en högre nivå av avledning 
utförd av föräldrarna resulterade i en läge skattning av ångest/oro hos barnen 
 

McMurtry et al. 
(2010) 

En undersökning om barn upplevde sina föräldrar som skrämmande 
om de använde sig enbart av tröstande och uppmuntrande 
kommunikation 
 

Förälderns ansiktsuttryck hade störst inverkan på barnens beteende, ljust röstläge 
hade positiv inverkan vid avledning men verbalt innehåll hade enskilt ingen inverkan 

Sparks et al. 
(2007) 

En jämförelse om barnets position i upprätt läge och föräldraledd 
avledning hade någon effekt på barnets ångest/oro vid venpunktion i 
förhållande till traditionell vård 
 

I den experimentella gruppen; visade föräldrarna högre tillfredsställelse av proceduren, 
barnens ångest/oro var skattades lägre men sjuksköterskorna visade lägre skattning 
av tillfredsställelse 

Tak & van Bon 
(2006) 

Att jämföra effekten som lokal smärtlindring av huden kan ha gentemot 
placebo kräm, samt att undersöka effekterna av procedurrelaterad 
information och avledning för att minska smärta och ångest/oro vid 
venpunktion. 
 

Effekten av EMLA i smärtlindrande och oros/ångestdämpande syfte var större än vid 
placebo. Procedurrelaterad information och avledning via att titta på film hade ingen 
effekt på smärta och ångest/oro vid venpunktion. 
 

Taylor et al. 
(2011) 

Att bidra med förståelse för barn och vuxnas beteende vid venpunktion 
och att kunna beskriva sekvenser av verbala och icke-verbala 
interaktioner mellan vuxna och akut sjuka barn  

Tröstande/uppmuntrande kommentarer hade både positiv och negativ inverkan på 
barnen beroende på barnets ålder. Avledande samtal förekom ofta och hade störst 
inverkan i positiv bemärkelse 
 

Tüfekci et al. 
(2009) 

Att utvärdera om avledning via kalejdoskop kan minska smärta hos 
friska skolbarn vid venpunktion.  

Användandet av kalejdoskop som avledning minskade barnens smärtupplevelse.
  



 
 

  
Windich-Biermeier et al. 
(2007) 

Att utvärdera hur effekten av självvalt avledningsverktyg var på smärta, 
rädsla och ångest/oro hos barn och ungdomar med cancer vid 
insättande av ven port eller venpunktion  

Kognitiva beteende interventioner minskar barns upplevelse av smärta, rädsla och 
ångest/oro vid procedurer, 100 % av föräldrarna hävdade att de skulle använda sig av 
liknande intervention igen om möjlighet gavs 
 

Wood  
(2002) 

Man ville utvärdera om användandet av ett protokoll för att bedöma, 
förbereda och avleda barn vid procedurer som venpunktion skulle 
kunna minska nivåerna av smärta och oro rapporterat/redovisat av 
barn föräldrar och sjuksköterskor. 
 

Resultatet var tvetydigt och inkonsekvent, man kunde se en trend som visade motsatt 
vad man väntat sig, det såg ut som att de rapporterade nivåerna av smärta och ångest 
ökade då man använde protokollet.   
 

Yoo et al. 
(2011) 

Att mäta vilken effekt animerad avledning hade på förskolebarns 
smärtrespons vid venpunktion utifrån själv rapporterad smärta, 
beteenderapporterad smärta och fysiologiska mätbara parametrar. 
 

Man fann signifikanta skillnader i självrapporterad smärta, beteenderapporterad 
smärta, kortisol i blodet, blodglukos mellan experimentgupp och kontrollgrupp vilka 
talar positivt för animerad avledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 4 

Författare, 
publiceringsår & 
plats för utförande 

Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Alhani et al. 
(2010) 
 
Iran 

”The effect of programmed 
distraction on the pain caused by 
venipuncture among adolescents on 
hemodialysis” 
 

Kvantitativ  
Kvasi-experimentell 
design 

Patienter 10-21 år som är i 
behov av upprepade 
venpunktioner i samband 
med dialysbehandling 

Wong-Baker face pain scale mätte 
självskattad smärta. 
Skalan var testad för validitet och 
reliabilitet. 
 

Repeated measurements 
tests 

Bellieni et al. 
(2006) 
 
Italien 

”Analgesic effect of watching TV 
during venipuncture” 

Kvantitativ 
Experimentell design 

Barn 7-12 år som är i behov 
av venpunktion för 
provtagning 

Oucher scale mätte självskattad 
smärta och förälderns upplevelse av 
barnets smärta. Skalan var testad 
för validitet och reliabilitet. 
 

Mann-Whitney test I 
dataprogrammet GraphPad 
InStat 3,05 

Cavender et al. 
(2004) 
 
Dallas USA 
 
Pediatrisk 
akutmottagning 
 

”Parent´s positioning and distracting 
children during venipuncture: Effects 
on children´s pain, fear and distress” 
 

Kvantitativ 
Experimentell och 
grupp jämförande 
studie  

Barn 4-11 år med en 
skriven ordination om 
venpunktion eller intravenös 
infart 

Sjuksköterskan bedömde 
venpunktionens svårighetsgrad i 
en 5-gradig skala, 
FACE´S skalan mätte barnets 
självskattade smärtnivå och testad 
för validitet och reliabilitet hos barn 
3-18 år, Glasses Of Fear skalan 
mätte barnets nivå av rädsla- en 
version av VAS-skalan, Procedural 
Behavior Checklist hade hög 
interbedömarreliabilitet mätte 
barnets ångest/oro 
 

t- test, chi square eller 
Fisher´s exact test för att 
bedöma gruppernas 
karaktärer 
Kentall´s tau 
Bonferroni teknik 
ANOVA 
Cohen´s k  

McCarthy et al. 
(2010) 
 
Iowa USA 
 
Tre olika barnsjukhus 
 

”Impact of parent-provided 
distraction on child responses to an 
IV insertion” 
 

Kvantitativ 
Randomiserad klinisk 
experimentell och 
grupp jämförande 
studie 

Barn 4-10 år som skulle 
genomgå en planerad 
intravenös infart för 
diagnostiserande ändamål 

Proceduren videofilmades, 
demografisk enkät till föräldrarna, 
Distraction Coaching Index, 
OSBD-R mätte beteendemässig 
ångest/oro, Oucher Scale mätte 
barnens självskattade smärta, PPQ 
mätte föräldrarnas upplevelse av 
barnens ångest/oro. Samtliga 
mätinstrument var standardiserade.  
 

Wilcoxon rank-sum test som 
är ett icke-parametriskt test 
The Kruskal-Wallis test 
Signifikanta skillnader 
Linears mixed-model analys 
användes för att jämföra 
kortisolnivåer i saliv som 
genomförts på barnen 
parallellt med aktuell studie  

McMurtry et al. ”When ”don´t worry” communicates Kvantitativ Barn 5-10 år som besökte Proceduren videofilmades, Wilcoxon Signed-Rank test 



 
 

(2010) 
 
Nova Scotia Kanada 
 
Barn som kom till ett 
provtagnings- 
laboratorium 
 

fear: Children´s perceptions of 
parental reassurance and distraction 
during a painful medical procedure” 

Observation- och 
experimentell studie 

ett blodprovs laboratorium 
för venpunktion 

CAMPIS-R observationsskala mäter 
barn och vuxnas beteende med högt 
värde i reliabilitet/valditet, skalan 
som mätte emotionell intensitet 
saknade reliabilitet/validitets test. 
Barnen fick sedan titta på filmen och 
skatta föräldrarnas ansiktsuttryck, 
tonfall och verbalt innehåll via 
CAMPIS-skalan 
 

Mann-Whitney test 
ANOVA 
Paired samples t-test 
Field´s formula 

Sparks et al. 
(2007) 
 
Missouri USA 
 
Pediatrisk 
akutmottagning 
 

”Parental holding and positioning to 
decrease IV distress in young 
children: A randomized controlled 
trail” 
 

Kvantitativ 
Experimentell och 
grupp jämförande 
observations studie 

Barn 6 månader – 4 år som 
kom till en akutmottagning 
och bedömdes via triage 
som brådskande eller akut 
sjuka och var i behov av en 
intravenös infart 

Enkät till föräldrar där frågorna och 
svarsalternativen hämtats ur ett 
formulär som tidigare testats för sin 
validitet, enkät till sjuksköterskor, 
proceduren videofilmades, PBRS-R 
skalan mätte barnens ångest/oro 
testad för sin reliabilitet och hade 
samband med andra skalor som 
mäter ångest/oro 
 

Medelvärden (M) och 
variansen mellan 
medelvärdena samt 
signifikanta skillnader (p) 

Tak & van Bon 
(2006) 
 
Nederländerna 
 
 

”Pain- and distress-reducing 
interventions for venepuncture in 
children” 
 

Randomiserad 
experimentell design 
 
 
 

Barn 3-12 år som var i 
behov av venpunktion  
Vid en poliklinisk enhet på 
ett sjukhus 
 
. 

Groningen Distress Scale mätte 
barnets oro/ångest- testad för 
validitet och reliabilitet. Oucher 
scale mätte självskattad smärta hos 
barnen under 6 år. Författarna har 
inte beskrivit validitet och reliabilitet 
Visual Analogue Scale: mätte 
självskattad hos barn över 6 år. 
Enligt studiens författare är skalan 
testade för validitet och reliabilitet. 
 

One-s ample t-tests 
ANOVA 
Cohens´ d 

Taylor et al. 
(2011) 
 
New South Wales 
Australien 
 
Akutmottagning 

”The influence of adult behaviors on 
child coping during venipuncture: A 
sequential analysis” 
 

Kvantitativ 
Uppföljande 
observationsstudie 

Barn 3-12 år som kom till en 
akutmottagning och var 
planerad för en venpunktion 

Enkät till föräldrar, konversationen 
mellan barn och föräldrar spelades 
in och transkriberades, modifierad 
version av CAMPIS-R skalan mätte 
barn och vuxnas beteende testats 
för validitet och i modifierad version 
testats för sin reliabilitet 
 

Sekvensanalys 
Man använde sig av en 
särskild metod för att avgöra 
om studien hade tillräckligt 
med data för att mäta 
värdenas signifikans 
Allison and Liker Z-score 



 
 

Tüfekci et al. 
(2009) 
 
Turkiet 

”Turkish children loved distraction: 
using a kaleidoscope to reduce 
perceived pain during venipuncture” 
 

Intervention-
kontrollgrupp design 

Barn 7-11 år, i behov av 
venpunktion vid ett 
provtagnings laboratorium 

Faces Rating Scale och Visual 
Analogue Scale mätte barnens 
självskattade smärta. Författarna har 
beskrivit skalorna som lämpliga för 
åldern men inte beskrivit validitet 
och reliabilitet. 
 

A sample t-test och 
oberoende t-test  

Windich-Biermeier et 
al. 
(2007) 
 
Dallas USA 
 
Barn onkologisk 
avdelning 

”Effects of distraction on pain, fear 
and distress during venous port 
access and venipuncture in children 
and adolescents with cancer” 
 

Kvantitativ 
Intervention- och 
jämförande grupp 
studie med subjektiv 
utvärdering av 
upplevelsen  

Barn 5-18 år med någon 
cancersjukdom och var i 
behov av venös port eller 
venpunktion i 
behandlingssyfte 

Color Analogue Scale mätte 
barnens smärta och är validerad för 
barn 5-16 år, Glasses Of Fear 
Scale mätte barnens nivå av rädsla 
en version av VAS-skalan, OSBD-
skalan mätte beteendemässig 
ångest/oro med hög 
interbedömarreliabilitet, en 
standardiserad enkät för intervju 
av barn och föräldrar om proceduren  
 

Statistisk signifikans 
Icke-parametrisk analys 
Mann-Whitney U test 
Spearman´s rho 
Cohen (k)  
Innehållsanalys av enkätsvar 

Wood  
(2002) 
 
Storbritannien 

”Introducing a protocol for 
procedural pain” 

Kvasi-experimentell 
design 

Barn 7-16 år som kom till 
sjukhuset för att genomgå 
någon typ av venpunktion. 

Faces Rating Scale mätte 
självskattad oro/ångest. Pain 
thermometer scale mätte 
självskattad smärta. Likert scales 
(från inte orolig – mycket orolig) 
mätte ångest/oro föräldern tyckte att 
barnet visat. Skalornas validitet och 
reliabilitet ej redovisat 
 

Deskriptiv metod i staplar 
utifrån oro/ångest-antal barn 
och smärta-antal barn. 

Yoo et al. 
(2011)¨ 
 
Korea 

”The effects of an animation 
distraction intervention on pain 
response of preschool children 
during venipuncture” 
 

Kvasi-experimentell 
design men förtest-
eftertest 

Barn 3-7 år, som skulle 
genomgå sin första 
venpunktion på en 
akutmottagning. 

Scale 5-poin Poker Chip Scale 
mätte självskattad smärta- testad för 
validitet och reliabilitet.  Faces 
Rating Scale användes av 
sjuksköterskan för att mäta den 
uppvisade smärtan. Blodprov- 
blodsocker och kortisol i blodet. 
Stetoskop- räkna hjärtfrekvens. 
 

Chi-square test  
Paired t-tests 
ANCOVA 
Analyser av blodprover  
T-test 
 

 


