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Sammanfattning 

Syfte: Beskriva förberedande faktorer vilket kan ha betydelse vid smärtsamma procedurer på 

barn. Vidare var syftet att granska vilket urval de inkluderade artiklarna använt sig av. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie. Litteraturstudien grundar sig på tjugotvå inkluderade 

artiklar. Tre stycken artiklar med kvalitativ ansats, sjutton stycken med kvantitativ ansats, samt 

två med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Resultat: Fyra områden vilka kan ha betydelse vid smärtsamma procedurer på barn framkom. 

Distraktion: ett effektivt verktyg mot oro och ångest. Distraktionen hindrade inte sjuksköterskan 

vid den smärtsamma proceduren och var kostnadseffektiv. Föräldraroll och coping: Föräldrars 

stöd var viktigt för uppbyggnad av coping strategier inför och under den smärtsamma 

proceduren. Sjuksköterskans roll: Förberedelse och hantering av material inför den smärtsamma 

proceduren har betydelse för att hindra uppkomst av oro hos barnet. Sjuksköterskan ska kunna 

bemöta barnet utifrån dess kunskapsnivå och ålder. Farmakologisk omvårdnad: Läkemedel visar 

positiva resultat på smärta. Detta är ett komplement till omvårdnaden.  

Metodologisk aspekt: Deltagarna till de inkluderade studierna rekryterades via fyra olika 

urvalsmetoder. 

Slutsats: Förberedelser av barn inför smärtsamma procedurer inkluderar flera områden. 

Sjuksköterskans betydande roll inkluderar att ge information till barnet och hjälpa barnet att 

utveckla coping strategier. Distraktion kan vara ett bra hjälpmedel, lika så farmakologisk 

omvårdnad. Sjuksköterskan bör kunna se helheten i mötet med barn. 

 

Nyckelord: barn, smärtsamma procedurer, omvårdnad 
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Abstract 

Objective: Describe preparatory factors which can be of importance during painful procedures on 

children. A further aim was to examine which method of selection the included articles had 

chosen. 

Method: Descriptive literature study. The literature study is based on twenty-two included 

articles. Three articles feature a qualitative design, seventeen a quantitative design, and two were 

based on a both a qualitative and quantitative design.  

Results: Four areas of importance which can be of importance during painful procedures on 

children were established. Distraction: An effective tool to combat worry and anxiety. 

Distraction did not hinder the nurse during the painful procedure and was cost effective. Parent 

influence and coping: Parental support was an invaluable tool to developing coping mechanisms 

while preparing for and undergoing the painful procedure. The role of the nurse: Preparation of 

the necessary equipment for the painful procedure is of importance to prevent the development 

of anxiety in the child. The nurse must be able to relate to the child based on the child´s level of 

understanding and age. Pharmacological nursing: Pharmaceuticals show positive results on pain. 

This is a complement to the care. 

Methodological aspect: Participants of the included case studies were chosen by four different 

methods of selection. 

Conclusion: Preparation of children for painful procedures includes several areas. The nurse has 

an important role which includes giving information to the child and helping the child develop 

coping strategies. Distraction can be a helpful tool as can pharmacological nursing. The nurse 

must be able to consider all aspects in the treatment of children. 

 

Key words: children, painful procedures, nursing 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Legitimerade sjuksköterskor har ett brett verksamhetsområde och arbetar inom vården med 

varierande arbetsuppgifter (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskor yrkesverksamma vid sjukhus, 

hälsocentral, barnavårdscentral eller inom skolhälsovård möter dagligen barn och ungdomar 

samt deras föräldrar (Nordeng 2009). I barnkonventionens första artikel definieras barn som alla 

människor under 18 år. Barnkonventionen belyser barnens rätt att uttrycka sina åsikter och 

upplevelser, samt att dessa ska tolkas utifrån barnets mognad och ålder (Unicef u.å.). 

Sjuksköterskan ska kunna möta och kommunicera med barnet och föräldern, ge dem stöd och 

göra det möjligt för barnet att känna sig delaktig i vården. Barnet och föräldern uttrycker inte 

alltid sitt behov av information och sjuksköterskan måste vara lyhörd och uppmärksam på detta. 

Sjuksköterskan måste även säkerställa att barnet och föräldern förstår den information vilken ges 

(Socialstyrelsen 2005).  

1.2 Smärtsamma procedurer 

Smärtsamma procedurer inkluderar stick, till exempel vaccinationer, blodprover och perifer 

venkateter, och är enligt Kennedy et al. (2008) litteraturstudie bland det mest skrämmande barn 

möter inom vården (Kennedy et al. 2008). 

Sverige har ett vaccinationsprogram vilket innebär att alla barn erbjuds vaccination mot nio 

sjukdomar. Dessa sjukdomar är difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, 

pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinationsprogrammet sträcker sig 

från 3 månaders ålder till 16 års ålder. Detta medför att barn under denna tidsperiod utsätts för 

många stick (Socialstyrelsen 2010). 

Blodprover tas av olika anledningar oftast för att utesluta sjukdom. Armvecket, handryggen, 

handleden eller fingertoppen är vanliga områden för provtagning (Enander 2012). 

Perifer venkateter placeras i blodkärlet med hjälp av en nål och ger tillgång till blodbanan. 

Katetern används ofta inom vården för administration av läkemedel, vätska och näring (Forslöw 

2011). 

1.3 Information 

För att informera barn och ungdomar om smärtsamma procedurer måste informationen anpassas 

efter individens ålder och utvecklingsnivå (Nordeng 2009). Om information inför ett vårdbesök, 

till exempel provtagning, ges på ett sätt barnet inte kan förstå, kan barnet uppleva minskad 
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kontroll och därmed rädsla. Denna rädsla kan finnas kvar hos barnet och resultera i att barnet 

utvecklar en fobi för provtagning (Öhman Gräll & Stagling 2011). I en kanadensisk studie 

(Andrews 2011) där deltagarna var vuxna med nålfobi, och därmed fobi inför provtagningar, 

berättar en av deltagarna att fobin utvecklats på grund av ett dåligt möte med vården under 

barndomen. Den smärtsamma upplevelsen och hjälplösheten gjorde att mötet upplevdes 

obehagligt. Fobin förvärrades vid vuxen ålder då deltagaren i studien kom i kontakt med en 

sköterska vilken inte hade ett tryggt och säkert handlag med det material vilket användes vid den 

smärtsamma proceduren. Sjuksköterskans osäkra uppträdande påverkade patienten negativt och 

skadade förtroendet för sjuksköterskan (Andrews 2011). Det är av stor betydelse att 

sjukvårdspersonal kan se och tolka patientens signaler för obehag och lidande, då det för 

patienten kan innebära psykiskt lidande så som oro och rädsla (Ridner 2004). Patienten kan 

uppleva ökad hjärtfrekvens, svettning, skakningar i händer, armar och ben samt kan gråta 

(Andrews 2011). För att öka tryggheten hos patienten bör sjukvårdspersonal uppmärksamma och 

bemöta dessa symptom (Ridner 2004).Wright et al. (2009) studie visade att personer lidande av 

rädsla, skräck och/eller oro inför smärtsamma procedurer undvek att uppsöka läkarvård och hade 

sämre följsamhet i pågående vård på grund av denna rädsla. 

1.4 Föräldrar 

Barn kan uppleva obehag av att utsättas för stick men även vuxna kan uppleva obehag av att 

närvara när sitt barn genomgår en smärtsam procedur (Socialstyrelsen 2010, Lindberg 2011). 

Brenner (2013) undersökte föräldrars upplevelse och känslor vid deras barns möten med vården. 

Studien (Brenner 2013) visar att många föräldrar upplever en känsla av maktlöshet och 

hjälplöshet. De uttrycker att de saknar förmåga att ge barnet stöd och omsorg under den 

smärtsamma proceduren (Brenner 2013).  Socialstyrelsen (2010) och Lindberg (2011) belyser 

föräldrarnas roll vid provtagningar och vaccinationer. Bland annat uttrycks vikten av föräldrars 

förberedelser av barnet inför smärtsamma procedurer samt att de tröstar och stödjer sitt barn vid 

vårdmötet. Att föräldrarna själva är bekväma med den undersökning eller behandling vilket 

barnet ska få vid vårdmötet är också av vikt. Detta för att minimera risken att föräldrarnas oro 

och olust ska överföras till barnet (Socialstyrelsen 2010, Lindberg 2011). 

1.5 Sjuksköterskan 

Barns reaktioner vid smärtsamma procedurer kan vara gråt, avvärjande rörelser och skrik. Detta 

kan vara stressande och frustrerande för sjuksköterskan vilken kan uppleva proceduren som ett 

övergrepp istället för god omvårdnad. För sjuksköterskan kan smärtsamma procedurer på barn 
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vara en utmaning då barnets avvärjande rörelser och reaktioner utmanar säkerheten för både 

sjuksköterskan och barnet (Ives & Melrose 2010). 

Duffs (2003) samt Kennedy et al. (2008) litteraturstudier visade att barn ofta upplever oro inför 

sjukhusbesök och grunden till oron beror på att de finner de smärtsamma procedurerna 

skrämmande (Duff 2003, Kennedy et al. 2008). Enligt Duff (2003) hade vårdpersonal skyldighet 

att finna lösningar för att förhindra att denna oro uppkommer. Även ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor belyser detta som en viktig arbetsuppgift för att skapa god vård och trygghet för 

patienterna (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Förändrade förfaranden, minskad onödig 

väntan inför proceduren, skapande av goda relationer mellan vårdgivare och barnet samt hjälp 

med coping strategier säger Duff (2003) vara möjliga alternativ till minskad oro hos barnet. 

Coping innebär förmågan att hantera skrämmande och utmanande situationer samt situationer 

vilka kan medföra skada för en person. Coping strategier är individuella och utvecklas utifrån 

personens förmåga att hantera situationen (Hodgins & Lander 1997). 

Blir patienten medveten om och upplever att personalen har ett tryggt och säkert handhavande 

med det material vilket används vid vårdtillfället samt att personalen inger trygghet kommer 

patienten att uppfatta en större säkerhet och tillit till vårdgivaren (Fore & Sculli 2013). 

Förutom med det talade ordet förmedlar människor signaler med kroppsspråket. Ansiktsuttryck, 

rörelser och gester ingår i kroppsspråket (Baggens & Sandén 2009). Sjuksköterskans 

kroppsspråk har betydelse i samtalet för att barnet, det vill säga patienten, ska känna sig delaktig 

i behandlingen. Detta är ytterligare en viktig del i relationen mellan patient och sjuksköterska för 

att nå ett gott samarbete mellan bägge parter (Nordeng 2009).  

Inom sjukvården utgör läkemedel en vanlig behandlingsform (Nordeng 2009). I sjuksköterskans 

yrkesroll ingår att administrera läkemedel och sjuksköterskan ska ha goda kunskaper i 

farmakologi (Socialstyrelsen 2005, Nordeng 2009). 

1.6 Omvårdnadsteori 

Dorothea Orems omvårdnadsteori presenterades i början av 1970-talet. Teorin fokuserar på 

människans förmåga till egenvård och målet med teorin är att så långt som möjligt hjälpa 

patienten till att själv kunna hantera situationen. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa och utbilda 

patienten så förmåga till egenvård utvecklas. Orems omvårdnadsteori är en behovsteori vilket 

innebär att teorin fokuserar på de behov vilka är viktiga för att upprätthålla hälsa och 
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välbefinnande. Orem menade att den sjukdomsdrabbade upplevde sitt hälsotillstånd och sin 

situation utifrån den kunskap och erfarenheter hon hade. Teorin bygger på att ge den 

sjukdomsdrabbade motivering och vägledning (Kirkevold 2000, Kristoffersen 2006). För att 

möjliggöra detta menade Orem att sjuksköterskor ska bedöma patientens behov och utifrån dessa 

vägleda och stödja, fysiskt eller psykiskt, undervisa samt skapa en trygg miljö vilket underlättar 

för patienten att uppleva en hanterbar situation (Kirkevold 2000). För sjuksköterskan innebär 

detta att barnets tidigare erfarenheter, kunskaper och känslor måste undersökas för att kunna 

möta barnet och stärka dess autonomi, det vill säga upplevelsen av delaktighet i vården, och 

därmed egenvård. Vidare ska sjuksköterskan uppmuntra barnet och föräldrarna samt lära dem 

hantera den situation de känner är osäker och ej hanterbar (Denyes et al. 2001).  

Altay och Cavusoglu (2013) undersökte effekterna av Orems omvårdnadsteori hos turkiska 

ungdomar inskrivna i ett behandlingsprogram. Studien visade positiva effekter hos ungdomarna 

med förbättrad egenvård och följsamhet till behandlingarna då sjuksköterskorna arbetade utifrån 

Orems teori. Studien (Altay & Cavusoglu 2013) visar även betydelsen av sjuksköterskans 

uppföljning och nära samarbete med ungdomarna och deras föräldrar, vilket enligt Orems teori 

inkluderar utbildning, vägledning och stöd till ungdomarna. Det nära samarbetet mellan 

sjuksköterskan och ungdomarna gav ungdomarna möjlighet att utvecklas och få förståelse för sin 

behandling samt möjlighet att kunna hantera sin situation i behandlingen (Altay & Cavusoglu 

2013). 

1.7 Problemformulering 

Inom sjukvården sker dagligen provtagningar vilket ofta kan vara en skrämmande och smärtsam 

upplevelse för barn (Duff 2003, Kennedy et al. 2008). Lambert, Glacken och McCarron (2013) 

studie visade brister i bemötandet av barn inom vården. Information riktades ibland av 

vårdgivaren till föräldrarna istället för till barnet, vilket ledde till att barnets känsla av kontroll i 

situationen minskade. Vidare visade studien att informationen ofta gavs till barn med ord vilka 

var svåra för dem att förstå (Lambert et al. 2013). En negativ upplevelse i barndomen kan leda 

till förstärkt minne av smärta och till ökad smärtförnimmelse samt stress vid kommande 

provtagningar (Kennedy et al. 2008). Barn och ungdomar behöver hjälp med att utveckla ett 

förtroende för sjuksköterskan och hjälp med att kunna uppleva att de har kontroll över den 

situation de befinner sig i (Duff 2003). Provtagningen kan vara stressande även för vårdgivaren 

och kan vara en utmaning för den sjuksköterska som ska utföra provtagningen. Stressen påverkar 

sjuksköterskan negativt och kan överföras till barnet (Kennedy et al. 2008).  Med utgångspunkt i 
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denna problematik vilken kan uppkomma hos barn i mötet med vården kan troligen 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder minimera risken för att barn utvecklar rädsla och oro inför 

vårdmötet och eventuella provtagningar.  

 

2. Syfte 

Beskriva förberedande faktorer vilket kan ha betydelse vid smärtsamma procedurer på barn i 

åldrarna 1-18 år. Vidare var syftet att granska vilket urval de inkluderade artiklarna använt sig 

av. 

 

3. Frågeställning 

Hur kan sjuksköterskan förbereda sig inför smärtsamma procedurer på barn? 

Hur kan barn förberedas inför smärtsamma procedurer? 

Vilken kvalitet hade studiens artiklar vad gäller urval? 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

4.2 Databaser  

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Pubmed samt Cinahl. Resultatet av 

sökningen visas i tabell 1 - nedan. 

4.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Mesh-termer och sökord vilka användes var, Child (Mesh-SH), Fear (Mesh-SH), Needles (Mesh-

SH), needle, fear, phobia, anxiety and children, venepuncture, venipuncture, distraction. Se tabell 

1 - nedan. 

Sökningen gjordes av författarna med sökord grundade på syfte och frågeställning. I PubMed 

söktes Mesh-termer vilka motsvarade området för studien. Dessa Mesh-termer samt 
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fritextsökning användes för att söka relevanta artiklar vilka kunde svara på studiens syfte och 

frågeställning. Titlarna lästes för att sortera ut artiklar inom det valda området. Därefter läste 

båda författarna abstract för att fastställa att syfte och frågeställning kunde besvaras av artikeln. 

Studiens inklussionskriterier gällande ålder för artiklarna var att de ej fick vara äldre än 10 år och 

att de var tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser. Artiklarna skulle behandla området barn 

i åldrarna 1-18 år, provtagning och vaccinering samt barnens upplevelser. Samtliga artiklar 

skulle vara empiriska vetenskapliga artiklar (primärkällor) och relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklar vilka ej motsvara ovanstående inklussionskriterier exkluderades. 

Artiklar exkluderas ej på grund av bristande kvalitet utifrån författarnas eget tycke.  

 
Tabell 1. Artikel sökning 

Databas Sökterm Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Valda källor 

(exkl. dubletter) 

PubMed Child (Mesh-SH) AND Fear (Mesh-SH) 

AND Needles (Mesh-SH) 

26 26 1 

PubMed Child (Mesh-SH) AND Fear (Mesh-SH) 

AND needle 

49 49 5 

PudMed Children Venepuncture (fritextsökning) 177 52 5 

PubMed Children Needle Fear (fritextsökning) 108 52 2 

PubMed Children Needle Phobia (fritextsökning) 39 39 1 

PubMed Children Needle Anxiety (fritextsökning) 116 52 3 

PubMed Via andra vägar  4 4 

Cinahl Children Venipuncture Distraction 23 23 1 

 Antal artiklar i studien   22 

 

4.4 Dataanalys  

Artiklarna vilka svarade på studiens syfte och frågeställning granskades kritiskt, bearbetades och 

sammanställdes av båda författarna (Forsberg & Wengström 2008). Samtliga artiklar 

genomlästes ytligt flertalet gånger av båda författarna individuellt och sedan diskuterades 

innehållet. Därefter sammanställdes artiklarna gemensamt av författarna och bearbetades i 

tabellform. Tabell 2 (bilaga 1) sammanfattar artiklarnas syfte och resultat (Polit & Beck 2012). 

Vid bearbetningen framkom tydligt fyra områden: 1) Distraktion, 2) Föräldraroll och coping, 3) 

Sjuksköterskans roll samt 4) Farmakologisk omvårdnad. Artiklarna kodades enligt Polit och 

Beck (2012) utifrån dessa områden och bearbetades vidare. Resultatet av bearbetningen visas i 

föreliggande studie utifrån dessa fyra huvudområden. Koderna omformulerades till rubriker. 
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Artiklarnas kvalitet utifrån urval granskades och bearbetades av båda författarna i tabell 3 (bilaga 

2); tabellen visar artiklarnas metodologiska aspekter. Författarna bearbetade urvalskriterierna 

utifrån urvalets kvalité enligt Forsberg och Wengström (2008). 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna kommer inte plagieras och resultatet kommer att presenteras objektivt (Forsberg & 

Wengström 2008, Polit & Beck 2012). 

 

5. Resultat 

Barn med rädsla och oro inför, samt vid provtagningar reagerar alla på olika sätt. Exempel på 

reaktioner kan vara skrik, gråt, vägran att sitta still eller att barnet försöker avvärja sig. 

Reaktionerna kan även vara mer fysiologiska, exempelvis att barnet svettas, skakar, blir spänd, 

hyperventilerar eller får en blek hudton (Ayers et al. 2011). 

Resultatet kommer att presenteras under fyra områden med rubrikerna Distraktion, Föräldraroll 

och coping, Sjuksköterskans roll samt Farmakologisk omvårdnad. Resultat av de inkluderade 

artiklarnas kvalitet utifrån urval redovisas sist i resultatpresentationen under rubriken 

Metodologisk aspekt, Artiklarnas kvalitet utifrån urval. 

5.1 Distraktion 

När distraktion påtalas kan det vara i olika former och hanteras på olika sätt. Leksaker och 

föräldrar kan vara exempel på distraktion vilka har god effekt vid provtagning (Bellieni et al. 

2006, Windich-Biermeier et al. 2007, Nilsson et al. 2009, Tufekci et al. 2009, Heden et al. 

2009b, Caprilli et al. 2012, Inal & Kelleci 2012). 

Heden et al. (2009b) och Caprilli et al. (2012) undersökte barns upplevelser vid provtagning med 

distraktion av såpbubblor och användning av värmekuddar. Barn upplevde minskad oro och 

rädsla vid användandet av såpbubblorna som distraktionsmetod. Minskad oro och rädsla 

upplevdes även vid användning av värmekuddar. Även föräldrarna till barnen uppfattade att 

barnen upplevde mindre rädsla och oro (Heden et al. 2009b, Caprilli et al. 2012). Dock noterades 

i Heden et al. (2009b) studie att sjuksköterskor inte upplevde någon skillnad i barnens reaktion 

mellan att använda eller inte använda distraktion eller värmekuddar. Detta förklaras med att 

sjuksköterskorna var så involverade i provtagningsmomenten att deras fokusering till största 

delen låg i utförandet av provtagningen och de kunde därmed inte läsa av barnets reaktion till 
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fullo (Heden et al. 2009b). Såpbubblor och värmekuddar är bra och effektiva verktyg för att 

minska rädsla och oro hos barn. Distraktionsmetoden anser båda studierna (Heden et al. 2009b, 

Caprilli et al. 2012) vara kostnadseffektiv och enkel att använda eftersom inga extra resurser i 

det dagliga arbetet krävdes (Heden et al. 2009b, Caprilli et al. 2012). I motsatts till användning 

av värmekuddar studerade Movahedi et al. (2006) effekten av att kyla hudområdet med ispåse 

under cirka tre minuter före provtagning för att sedan direkt utföra provtagningen. Resultatet gav 

en lägre smärtuppfattning hos barn, samt metoden kan vara kostnadseffektiv, tidseffektiv, säker 

och enkel att använda (Movahedi et al. 2006). 

En svensk studie (Nilsson et al. 2009) gjord på barn med frekvent provtagning, undersökte 

huruvida barnen kunde distraheras under en provtagning. Studien utformades genom att barnen 

spelade ett dataspel med virtuella rörelser för att på så vis styra spelpjäsen på datorskärmen. Det 

kunde vara svårt att förstå och hantera spelet, vilket kan ses som en utmaning och ytterligare 

distraktion. Fokusering på spelets funktion resulterade i minskad fokus på provtagningen och 

därmed minskad upplevelse av rädsla och oro (Nilsson et al. 2009). Spel och TV som distraktion 

kan minska upplevelsen av rädsla och oro under provtagningsprocessen (Bellieni et al. 2006, 

Nilsson et al. 2009). 

Inal och Kelleci (2012) studerade användning av distraktionskort med iögonfallande färger och 

former. Barnen tillfrågades angående kortet och för att kunna besvara frågan måste barnet 

granska och titta noga på kortet. Denna distraktionsmetod resulterade i att barnet fokuserade på 

kortet och inte på provtagningsproceduren. Studien visade ett effektivt resultat då barnen 

upplevde lägre smärta och minskad ångest (Inal & Kelleci 2012). 

5.2 Föräldraroll och coping 

I Ayers et al. (2011) studie uttrycker både barn och föräldrar hur viktig föräldrarnas stöd för 

barnet är under provtagningsmoment. Föräldrarna representerar förtrolighet och skapar trygghet 

samt säkerhet för barnet och ger på så vis ett stort stöd åt barnet. Resultatet visar att föräldrarnas 

stöd kan ske på olika sätt. Sitta bredvid och hålla barnets hand kan räcka som stöd för ett barn, 

medan ett annat barn önskar att få samtala med sin förälder om något ämne som kan avleda 

tankarna från provtagningen (Ayers et al. 2011). Föräldrar har en viktig roll vid 

provtagningsmomentet då de ofta verkar som en distraktion för barnet (McCarthy et al. 2010, 

Noel et al. 2010, Ayers et al. 2011, Taylor et al. 2011). 
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Provtagningsmoment kan vara upprörande och stressfyllt även för föräldrarna själva. Att se sitt 

barn fylld av oro och rädsla skapar en känsla av maktlöshet. Föräldern försöker ofta dölja sina 

egna känslor för barnet men kan ibland behöva lämna rummet om föräldern inte kan hantera sina 

egna känslor (Ayers et al. 2011). Barn uppfattar sina föräldrars sinnesstämning. Har föräldrarna 

farhågor om hur provtagningsmomentet kommer att förlöpa, känner barnet av detta och 

situationen för barnet blir mer stressfyllt och orosfyllt (McCarthy et al. 2010, Noel et al. 2010, 

Taylor et al. 2011, Taddio et al. 2012). 

Många barn och föräldrar uttryckte att ett fungerande sätt för dem att hantera rädslan och oron 

vid provtagningsmoment var att ha kontroll över situationen. Genom att barnet meddelade 

sköterskan när sticket och den smärtsamma proceduren kunde starta uppnåddes en känsla av 

kontroll hos barnet(Ayers et al. 2011). Ayers et al. (2011) studie visar att barn har många olika 

coping strategier förutom kontroll över situationen. En annan coping strategi var att barnet skrev 

en plan inför den smärtsamma proceduren. Planen kunde innehålla information om hur barnet 

önskade bli bemött och informerad inför och under den smärtsamma proceduren (Ayers et al. 

2011). Spagrud et al. (2008) studie visade att föräldrar kunde hjälpa sitt barn att få kontroll och 

hantera situationen på olika sätt. Genom distraktion, humor och samtal vilket inte berör 

provtagningsmoment kunde barnet få hjälp att uppleva kontroll över situationen och stärka sin 

självkänsla under provtagningen. Däremot kunde uppmuntran, empati, kritik och att helt 

överlämna kontrollen till barnet skapa större stress och oro hos barnet (Spagrud et al. 2008). 

5.3 Sjuksköterskans roll 

En tidigare negativ upplevelse uppgavs av barn och föräldrar i Ayers et al. (2011) studie vara en 

trolig orsak till att barnet upplevde oro och rädsla inför provtagningar eller andra moment vilka 

involverade stick på huden, till exempel vaccinationer. Om provtagningen ej lyckades vid första 

försöket utan fler stick i huden behövde göras för att finna en ven, uppgavs detta vara en negativ 

upplevelse. Ytterligare orsaker kunde vara om en kraftig blödning uppstod efter provtagningen 

eller blåmärken utvecklades till följd av provtagningen (Ayers et al. 2011). I Hughes (2012) 

studie på barn i åldrarna 3,5 år till 9,5 år informerade sjuksköterskan de barn vilka var yngre än 6 

år om bedövningspreparatet (Emla) som en salva med de magiska effekterna att hudområdet 

bedövades. Barnen uppfattade informationen som spännande och rolig och en nyfikenhet väcktes 

hos barnen. De äldre barnen, det vill säga barnen äldre än 6 år, fick en mer detaljerad information 

om både bedövningssalvan och om själva provtagningen. Detta resulterade i att barnen sökte mer 

information och engagerade sig i provtagningsmomentet. Studien visar vikten av att 
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sjuksköterskan anpassar sin information och sitt språk till barnets ålder och den kognitiva 

förmåga barnet har (Hughes 2012).  

I Lacey et al. (2008) studie med barn vilka genomgick en rutinmässig vaccination undersöktes 

vilken position barnet skulle vara placerad i för att minska barnets upplevelse av rädsla. Barnen 

delades upp i två grupper, där en av grupperna fick ligga ner på britsen under vaccinationen 

medan den andra gruppen satt upp. Studiens resultat visade att barn med en sittande position när 

vaccinationen gavs upplevde minskad rädsla (Lacey et al. 2008). 

Förutom att information är viktigt att ge till både föräldrar och barn visar Lawes et al. (2008) att 

en lugnande effekt nås om tiden i provtagningsrummet förkortas. Detta kan uppnås om den 

utrustning vilken ska användas vid den smärtsamma proceduren iordningställs innan barnet visas 

in i rummet (Lawes et al. 2008). Ytterligare positiv upplevelse av provtagningsmomentet kunde 

nås om utrustningen dekorerades med till exempel en fjäril eller ett annat fint märke. Kettwich et 

al. (2007) studie visar på just detta och deltagarna svarade positivt med minskad upplevelse av 

rädsla och oro (Kettwich et al. 2007).  

5.4 Farmakologisk omvårdnad 

Distraktion, föräldrarnas delaktighet och medverkan vid smärtsamma procedurer samt 

sjuksköterskans kunskaper och färdigheter var alla viktiga delar för att begränsa barnets 

upplevelse av oro och ångest vid den smärtsamma proceduren. Däremot hade de inte samma 

effekt att hämma upplevelsen av smärta (Bellieni et al. 2006, Windich-Biermeier et al. 2007, 

Lacey et al. 2008, Lawes et al. 2008, Nilsson et al. 2009, Heden et al. 2009b, McCarthy et al. 

2010, Ayers et al. 2011, Caprilli et al. 2012, Inal & Kelleci 2012, Hughes 2012). För att minska 

smärtupplevelsen hos barn hade läkemedel, lokalbedövning (Emla), lustgas (N2O) och lugnande 

läkemedel (Midazolam) god effekt (Tak & van Bon 2006, Zempsky et al. 2008, Heden et al. 

2009a, Ayers et al. 2011).  

Lokalbedövning (Emla) minskade smärtan vid den smärtsamma proceduren och Tak och van 

Bons (2006) studie visade att denna minskade smärta gav en minskad upplevelse av ångest och 

oro. Trots lokalbedövningens effekt av att reducera smärtupplevelsen vid den smärtsamma 

proceduren kunde andra funderingar och oro hos barn uppkomma i samband med användningen 

av förband med lokalbedövning (Emla). Barnens tidigare erfarenheter av borttagning av plåster 

vid till exempel skada, var förknippad med olust och smärta. Denna tidigare upplevelse kunde 

barnen återskapa vid borttagningen av förbandet med lokalbedövning och oro inför 



Sjuksköterskans förberedelser inför smärtsamma procedurer på barn – en litteraturstudie 
Maria Rådlund och Sara Skalberg Norberg, 2013 

 

11 
 

borttagningen av förbandet uppkom (Windich-Biermeier et al. 2007). Zempsky et al. (2008) 

studerade effekten av användning av ultraljud i kombination med lokalbedövning. Ultraljud 

påskyndade lokalbedövningens effekt på hudområdet där lokalbedövningen placerades. Detta 

innebar en markant reducerad verkningstid innan fullgod effekt av lokalbedövningen uppnåddes 

och barnet behövde inte förberedas långt innan provtagningsmomentet (Zempsky et al. 2008). 

Lawes et al. (2008) studie visar att förkortad tid inför smärtsamma procedurer ger minskad oro 

och stress hos barnet.  

Lustgas (N2O) användes i Ayers et al. (2011) studie och en positiv effekt uppnåddes med 

minskad upplevelse av oro, ångest, smärta och rädsla (Ayers et al. 2011). 

Heden et al. (2009a) studie gjord i Sverige undersökte effekten av oralt Midazolam vid 

smärtsamma procedurer. Effekten av minskad oro och rädsla var god men bieffekterna 

illamående, yrsel, dubbelseende, amnesi och hicka uppfattades som obehagliga (Heden et al. 

2009a) 

5.5 Metodologisk aspekt, Artiklarnas kvalitet utifrån urval 

Denna litteraturstudie grundar sig på tjugotvå inkluderade artiklar. Tre stycken artiklar med 

kvalitativ ansats, sjutton stycken med kvantitativ ansats samt två genomförda med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. För översikt av samtliga inkluderade artiklar se tabell 3- bilaga 

8.2. Metoddiskussion finns hos sexton av de inkluderade artiklarna. Sex stycken kvantitativa 

artiklar (Bellieni et al. 2006, Movahedi et al. 2006, Kettwich et al. 2007, Spagrud et al. 2008, 

Tufekci et al. 2009, Caprilli et al. 2012) saknar metoddiskussion. 

5.5.1 Kvalitativa studier 

De tre studierna med kvalitativ ansats har alla genomförts med tre olika urvalsmetoder. Ayers et 

al. (2011) deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval och bestod av både barn och deras 

föräldrar. Hughes (2012) kvalitativa studie hade ett ändamålsenligt urval, med deltagarantalet 

elva barn i åldrarna tre och ett halvt år till nio och ett halvt år, samt fyra vårdgivare vid ett 

allmänsjukhus i Storbritannien. Observationer gjordes före och under venpunktion; sju av de 

deltagande barnen hade tidigare erfarenheter av venpunktion. Ämnet var även i Noels (2010) 

studie venpunktion. De 48 barn vilka deltog i studien, lika många flickor som pojkar och i 

åldrarna fem till tio år, rekryterades via ett slumpmässigt urval. 
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Nilsson et al. (2009) studie hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats. De 42 deltagarna 

rekryterades via ett slumpmässigt urval vid en pediatrisk onkologiavdelning på Drottning Silvias 

Barnsjukhus. Även Lawes et al. (2008) hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats dock var 

urvalsmetoden konsekutivt urval. 

5.5.2 Kvantitativa studier 

I tio av de kvantitativa studierna (Bellieni et al. 2006, Movahedi et al. 2006, Tak & van Bon 

2006, Windich-Biermeier et al. 2007, Spagrud et al. 2008, Zempsky et al. 2008, Tufekci et al. 

2009, Taylor et al. 2011, Caprilli et al. 2012, Inal & Kelleci 2012) har studien gjorts med barn i 

samband med venpunktion. Av dessa har fyra studier (Bellieni et al. 2006, Zempsky et al. 2008, 

Caprilli et al. 2012, Inal & Kelleci 2012) ett slumpmässigt urval. Tak och van Bon (2006), 

Taylor et al. (2011) och Windich-Biermeier et al. (2007) har ett bekvämlighetsurval medan 

Movahedi et al. (2006) och Spagrud et al. (2008) baserat studierna på ett ändamålsurval. Endast 

en studie (Tufekci et al. 2009) gjord i samband med venpunktion har ett konsekutivt urval. 

Två kvantitativa studier (Boivin et al. 2008, Lacey et al. 2008) med barn i samband med 

vaccination har inkluderats i litteraturstudien. Bovin et al. (2008) studie hade ett slumpmässigt 

urval medan Lacey et al. (2008) valde ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval användes 

även i Taddio et al. (2012) och McCarthy et al. (2010) studier. 

Heden et al. (2009a) och Heden et al. (2009b) har båda studerat smärtsamma procedurer hos 

barn med diagnostiserad cancer i Sverige. En av studierna har ett slumpmässigt urval (Heden et 

al. 2009a) medan den andra har ett konsekutivt urval (Heden et al. 2009b). Ett slumpmässigt 

urval valdes av Kettwich et al. (2007) studie med kemoterapi behandling.  

 

6. Diskussion 

6.1 Huvudresultat 

Fyra områden vilka kan ha betydelse vid smärtsamma procedurer på barn framkom. Distraktion: 

ett effektivt verktyg mot oro och ångest. Distraktionen hindrade inte sjuksköterskan vid den 

smärtsamma proceduren och var kostnadseffektiv. Föräldraroll och coping: Föräldrars stöd var 

viktigt för uppbyggnad av coping strategier inför och under den smärtsamma proceduren. 

Sjuksköterskans roll: Förberedelse och hantering av material inför den smärtsamma proceduren 
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har betydelse för att hindra uppkomst av oro hos barnet. Sjuksköterskan ska kunna bemöta barnet 

utifrån dess kunskapsnivå och ålder. Farmakologisk omvårdnad: Läkemedel visar positiva 

resultat på smärta. Detta är ett komplement till omvårdnaden.  

Metodologisk aspekt: Deltagarna till de inkluderade studierna rekryterades via fyra olika urvals 

metoder. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Distraktion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att distraktion hade positiv effekt hos barn, främst 

genom minskad oro och stress. Detta visade även Andrews (2011) studie, dock menade Andrews 

att distraktion kan vara utmanande för sjuksköterskan, det vill säga att sjuksköterskan förutom att 

hantera provtagningsmaterial samtidigt ska kunna vägleda barnet i distraktionsverktyg, 

exempelvis såpbubblor.  

Såpbubblor och värmekuddar var två billiga och effektiva distraktionsverktyg (Heden et al. 

2009b, Caprilli et al. 2012). Heden et al. (2009b) belyste att sjuksköterskan var fokuserad på den 

smärtsamma proceduren och distraktionsmomentet kunde bli åsidosatt. Såpbubblor och 

värmekuddar kräver ingen utbildning varför författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

föräldrar kan involveras i distraktionsmomentet och på så vis vara aktiva vid den smärtsamma 

proceduren. Detta stöds av Cavender et al. (2004) studie vilken visade positiva effekter av 

distraktion och föräldrarnas delaktighet. 

Föräldrar kunde uppleva oro och olustkänslor i samband med provtagning på deras barn. Detta 

kände barnet lätt av och situationen kunde bli mer orosfylld och stressande för alla inblandade 

(McCarthy et al. 2010). Ayers et al. (2011) studie visade att föräldrarna ibland kunde behöva 

lämna rummet för att hantera sina egna känslor inför den smärtsamma proceduren. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie ser möjligheter till minskad oro och olustkänslor hos föräldrarna 

om de deltar i distraktionsmomentet. Föräldrarnas aktiva deltagande kan även ge barnet större 

trygghet och ökad känsla av kontroll i situationen.  

Den virtuella distraktionsform vilken studerades av Nilsson et al. (2009) krävde viss kunskap 

från barnen. Denna distraktionsform anser författarna till föreliggande litteraturstudie kräver mer 

kunskap och tidsmässigt engagemang av sjuksköterskan. 

När distraktionsverktyg användes vid smärtsamma procedurer var det viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammade reaktionerna och signalerna barnet gav i samband med provtagningen (Ridner 
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2004). Detta för att säkerställa om rätt distraktionsmaterial hade använts utifrån barnets kognitiva 

förmåga och ålder. 

6.2.2 Föräldraroll 

Socialstyrelsen (2010) och Lindberg (2011) uppmärksammade föräldrarnas viktiga roll vid 

smärtsamma procedurer på barn. Detta överensstämmer med resultatet av Mc Carthy et al. 

(2010), Ayers et al. (2011), Noel et al. (2010) och Taylor et al. (2011) studier. Tryggheten 

föräldrarna gav barnet hade stor betydelse för hur barnet hanterade situationen (Ayers et al. 

2011). Däremot visar studier av Mc Carthy et al. (2010) och Ayers et al. (2011) att föräldrarnas 

osäkerhet och känsla av att inte kunna hjälpa sitt barn påverkade barnet negativt. I Ives och 

Melrose (2010) studie deltog sjuksköterskor vilka instämde med ovanstående resultat att 

föräldrars oro och rädsla kunde överföras till barnet. Genom att informera och utbilda föräldrarna 

om hur de kunde stödja och hjälpa sitt barn minskade risken för att föräldrarnas oro och stress 

påverkade barnet och barnet kunde uppleva att de kontrollerade situationen (Cavender et al. 

2004, Ives & Melrose 2010). Brenner (2013) intervjuade föräldrar och fann liknande resultat. 

Föräldrarna efterfrågade hjälp av vårdgivarna och önskade klara instruktioner i hur de kunde 

underlätta för sitt barn vid den smärtsamma proceduren (Brenner 2013). Även i Taddio et al. 

(2012) studie svarade 79 % av de 949 tillfrågade föräldrarna att de önskade information om hur 

de kunde hjälpa sitt barn vid smärtsamma procedurer. 

Vidare nämnde sjuksköterskor att om barn förbereds redan i hemmet inför den smärtsamma 

proceduren underlättade det för barnet att hantera den smärtsamma proceduren (Ives & Melrose 

2010). Även Socialstyrelsen (2010) och (Lindberg 2011) belyser föräldrarnas delaktighet i 

förberedelse av barnen inför smärtsamma procedurer. Detta överrensstämmer med Spagrud et al. 

(2008) och Ayers et al. (2011) resultat vilka belyste vikten av upplevelse av kontroll för att 

kunna hantera den smärtsamma proceduren (Spagrud et al. 2008, Ayers et al. 2011). Distraktion 

och stöd från föräldrar samt vårdgivare nämndes vara faktorer vilka kunde stärka upplevelsen av 

kontroll (Spagrud et al. 2008). Ayers et al. (2011) studie visade att en plan inför smärtsamma 

procedurer kunde vara en möjlig coping strategi. Denna coping strategi uppger även Cavender et 

al. (2004) inte bara vara en möjlighet till att stärka barnets upplevelse av kontroll utan att den 

även ger barnet en möjlighet att känna delaktighet i vårdmomentet. Orems omvårdnadsteori 

innebär att sjuksköterskan hjälper och stödjer patienten till att nå självständighet (Kirkevold 

2000, Kristoffersen 2006). Författarna ser att utifrån Orems teori kan denna plan kan vara av god 

hjälp för både barnet och sjuksköterskan. För sjuksköterskan är planen inte bara en hjälp till att 
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kunna bemöta barnet utan även ett sätt att kunna ta del av barnets tidigare erfarenheter vilket 

enligt Orem har betydelse för att kunna stärka barnets autonomi (Denyes et al. 2001). Med den 

stärkta autonomin anser författarna till föreliggande litteraturstudie att barnet upplever större 

delaktighet i den smärtsamma proceduren och kontroll över situationen. Detta anser författarna 

kan leda till en ökad trygghet och minskad stress och oro hos barnet. 

6.2.3 Sjuksköterskans roll 

Hughes (2012) belyste att sjuksköterskan hade en viktig uppgift i att informera barnet om den 

smärtsamma proceduren vilken skulle genomföras. Information som gavs skulle anpassas till 

barnets ålder och kunskapsnivå. Sjuksköterskan skulle även undersöka barnets tidigare 

erfarenheter och dess kunskapsnivå (Hughes 2012). Detta är en grund till att nå ett gott 

samarbete mellan barnet och sjuksköterskan.  Lambert et al. (2013) studie visar att många barn 

upplevde att information gavs med ett språk vilket var svårt att förstå och på ett sätt ej anpassat 

för barn. Många gånger uppfattade barn även att informationen gavs till deras föräldrar istället 

för till dem vilket gjorde att de inte upplevde delaktighet i sin omvårdnad (Lambert et al. 2013). 

Orems omvårdnadsteoris mål är att ge patienten, i detta fall barnet, motivering och vägledning 

samt stärka patientens autonomi. Barnet upplever sitt hälsotillstånd utifrån situationen, tidigare 

erfarenhet och kunskap (Kirkevold 2000, Denyes et al. 2001, Kristoffersen 2006). Väl anpassad 

information vilken riktas till barnet är därför viktig enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie. Detta för att möjliggöra för sjuksköterskan att få barnets förtroende och hjälpa 

barnet att nå en upplevelse av delaktighet. Kan barnet få förtroende för sjuksköterskan kommer 

barnet troligen uppleva minskad känsla av oro inför den smärtsamma proceduren. 

Duff (2003) studie visade att barn kunde uppleva det positivt att bekanta sig med den utrustning 

vilken skulle användas vid den smärtsamma proceduren och om möjlighet fanns delta vid 

förberedelserna inför proceduren. Redan i tidig ålder kunde barnet delta iordningställandet av 

provtagningsmaterial genom till exempel att tvätta punktionsområdet eller välja plåster. 

Paralleller kan dras med Kettwich et al. (2007) studie där utrustningen utsmyckades för att 

avdramatisera och skapa en mindre skrämmande miljö för barnet. Dock visar Duff (2003) att 

tiden för förberedelser inför smärtsamma procedurer ska vara så kort som möjligt och 

samstämmer på så vis med Lawes et al. (2008) om att utrustning ska iordningställas innan barnet 

kommer in till provtagningen eller i ett angränsande rum.  

Lacey et al. (2008) visade att barn med sittande ställning under vaccinationen upplevde minskad 

oro. Liknande resultat visade Andrews (2011) studie vilken påpekade att patienter upplevde 
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obehagliga känslor av att ligga ner under proceduren. Barn upplevde minskad stress om de själva 

fick vara med och bestämma hur de ville vara placerade under den smärtsamma proceduren; om 

de vill sitta eller ligga ned, titta eller titta bort under proceduren (Duff 2003). Även Cavender et 

al. (2004) visade i sin studie att sittande position, och då gärna i förälderns knä, gav minskad 

rädsla och motstånd till den smärtsamma proceduren (Cavender et al. 2004). Att låta barnet vara 

delaktig i beslutet om huruvida barnet vill sitta själv, sitta i förälders knä eller ligga ned 

samstämmer enligt författarna till denna studie med Orems teori om att vägleda och skapa en 

trygg miljö för att på så vis underlätta för barnet att hantera situationen. 

6.2.4 Farmakologisk omvårdnad 

När provtagning sker på barn är det på många sjukhus rutin med lokalbedövning, detta för att 

minska smärtan för barnet vid provtagning (Ljungman et al. 1996). Tak och van Bons (2006) 

studie visade att lokalbedövning minskade smärtan vid den smärtsamma proceduren vilket även 

gav en minskad känsla av ångest och oro. Dock kunde oro uppkomma hos barnen inför 

borttagningen av förbandet som placerats över lokalbedövningen, på grund av den smärta barn 

tidigare upplevt vid borttagning av plåster (Windich-Biermeier et al. 2007). Sjuksköterskan bör 

uppmärksamma detta och finna lösningar för att hjälpa barnet. En hjälp kan vara att låta barnet 

bli delaktigt och själv ta bort plåstret eller bestämma hur det ska tas bort och vem som ska göra 

det, exempelvis föräldern. 

6.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie sökte artiklar i Pubmed och Chinal. Inkluderade 

artiklar till litteraturstudien svarade på studiens syfte och frågeställningar. Författarna läste de 

valda artiklarna var för sig, vilket kan ses som en styrka då artiklarna granskades oberoende av 

varandra (Polit & Beck 2012). Författarna valde att titta på barn i åldrarna 1-18 år; detta för att 

barn under ett år är svårare att avläsa reaktionsmässigt. Dock kan det vara en brist att inte ta med 

barn under ett år i studien då de ofta vaccineras i den åldern. En brist i studien kan vara det breda 

åldersspannet, 1-18 år. En mer preciserad åldersgrupp, till exempel förskoleålder eller tonåringar, 

skulle kunna ge ett mer specifikt resultat för den studerade åldersgruppen. Dock finns fördelar 

med det breda åldersspannet då det generella resultatet ger en helhetsbild av barns upplevelser.  

Denna litteraturstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier vilket författarna ser 

som en styrka. Kvalitativa artiklar kan ge en djup förståelighet för upplevelser och känslor hos 

barn, medan kvantitativa artiklar ger en översikt över den utbredda problematiken (Forsberg & 

Wengström 2008, Polit & Beck 2012). 
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Författarna valde att inte inkludera artiklar vilka var äldre än 10 år vilket ses som en styrka då 

inkluderad forskning ska vara tidsenlig (Polit & Beck 2012). De inkluderade artiklarna var 

gjorda av forskare i många delar av världen, bland annat representerades Europa, Nordamerika 

och Australien. Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie vara en styrka då olika 

kulturer och livsförutsättningar beaktas. Detta kan möjliggöra att olika kulturer speglas i 

resultatet vilket kan göra studien generaliserbar då vi lever i ett mångkulturellt samhälle (Polit & 

Beck 2012).  

6.4 Allmän diskussion 

Allmänsjuksköterskan kommer ofta i kontakt med barn och ungdomar inom vården och har ett 

stort verksamhetsområde inom t.ex. akutmottagning och hälsocentral (Socialstyrelsen 2005, 

Nordeng 2009). Socialstyrelsen (2005) belyser i kompentensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor, sjuksköterskans viktiga roller i mötet med barn och dess föräldrar. Resultatet i 

föreliggande studie samstämmer med Socialstyrelsen. Sjuksköterskan har många viktiga delar att 

ta i beaktelse för att minska oro och rädsla hos barn och även göra situationen hanterbar för 

föräldrarna (Socialstyrelsen 2005). Föräldrarna ger barnet trygghet i ansträngda situationer, dock 

kan även föräldrarna uppleva obehag, känslan av minskad kontroll och ökad stress. Det är viktigt 

att sjuksköterskan tar även föräldrarnas känslor och upplevelser i beaktelse. Orems 

omvårdnadsteori valdes till föreliggande litteraturstudie då författarna ser en stark koppling till 

sjuksköterskans uppgift att stärka barnets autonomi och hjälpa barnet till självständighet. Kan 

sjuksköterskan vägleda och motivera barnet kommer barnet troligtvis att uppmuntras och 

utvecklas. Risken att barnet upplever situationen osäker och ej hanterbar kan minimeras 

(Kristoffersen 2006). Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie vill ungdomar ofta vara 

självständiga. För sjuksköterskan kan Orems omvårdnadsteori vara en hjälp för att utveckla och 

stärka ungdomarnas självständighet genom stöd och vägledning. 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie kan generaliseras till sjuksköterskor arbetande inom 

flera verksamhetsområden i vården. Författarna ser att resultatet av litteraturstudien kan vara till 

hjälp inför mötet av barn vid smärtsamma procedurer inom stora områden i vården. Akuta 

avdelningar, pediatriska avdelningar, hälsocentral och barnavårdscentral är några exempel där 

sjuksköterskan dagligen möter barn. Författarna ser att sjuksköterskor kan ha hjälp av resultatet 

även vid möten av vuxna inför smärtsamma procedurer. Detta då även många vuxna lider av oro 

och rädsla inför smärtsamma procedurer (Wright et al. 2009, Andrews 2011). Resultatet av 

föreliggande studie kan uppmärksamma sjuksköterskor på användbara verktyg och metoder för 
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att möta personer med rädsla och oro inför smärtsamma procedurer, oavsett ålder. Dock bör 

metoderna anpassas efter patientens ålder och tidigare erfarenheter. 

Författarna till denna studie ser att forskning inom mer avgränsade åldersgrupper bör göras för 

att studera metoder och hjälpmedel för sjuksköterskan i mötet inför den smärtsamma proceduren. 

En stor del av den forskning som finns idag fokuserar på stora åldersgrupper, exempelvis fem till 

arton år. Författarna anser att studier i mer begränsade ålderskategorier kan vara av betydelse då 

barn i fem års ålder inte har samma kognitiva utveckling som ett barn i femton års ålder. 

6.5 Slutsats 

Studien visar att förberedelser av barn inför smärtsamma procedurer inkluderar flera områden. 

Sjuksköterskan har en betydande roll för att kunna delge information till barnet och även till 

barnets föräldrar vilka har stor betydelse för barnet vid den smärtsamma proceduren. Föräldrarna 

står för trygghet och kan tillsammans med sjuksköterskan hjälpa barnet att utveckla coping 

strategier, det vill säga göra situationen hanterbar. Distraktion kan vara ett bra hjälpmedel vid 

smärtsamma procedurer för att minska barnets upplevelse av oro och rädsla. Utöver distraktion, 

föräldraroll och sjuksköterskans roll finns läkemedel vilka kan ge smärtlindring. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan bekantar sig med farmakologiska hjälpmedel vilket kan vara ett 

komplement till omvårdnaden. Sjuksköterskan bör se helheten i mötet med barn. 
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8. Bilagor 

8.1 Tabell 2. De inkluderade artiklarnas författare, syfte och resultat. 

Författare  Syfte  Resultat  

(Ayers et al. 

2011) 

Att undersöka karaktären och hantering av nål-relaterad stress hos barn 

och ungdomar med cystisk fibros. 

De flesta deltagarna ansåg att tidigare erfarenheter av nålar och smärta var relaterade till deras 

ångest inför nålar. Över hälften av föräldrar och barn ansåg att "ta kontroll" var den optimala coping 

strategin. Majoriteten av föräldrar och barn ansåg att inhalerad lustgas under nålrutiner var till hjälp för 

att hantera nålrelaterad stress. 

(Bellieni et al. 

2006) 

Att bedöma den analgetiska effekten av passiv eller aktiv distraktion under 

venpunktion hos barn. 

TV-tittande var effektivare än aktivt distraktion. 

(Boivin et al. 

2008) 

Att utvärdera en multifaktoriell strategi för smärtlindring genom 

kombination av farmakologiska och icke-farmakologiska metoder vid 

vaccination, jämfört med vanlig omsorg, hos barn i 4 - till 12-års ålder. 

Resultat visar att en multifaktoriell 

strategi inklusive kombinerad farmakologisk och icke-farmakologiska metoder minskar avsevärt 

smärta hos barn i 4 - till 12-års ålder. 

(Caprilli et al. 

2012) 

Att undersöka effektiviteten av att använda såpbubblor som en 

distraktions teknik för att minska barns smärta och ångest innan, under 

och efter blodprovstagning. 

Nivåer av ångest och smärta är lägre hos barn tillhörande distraktionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, före, under och efter blodprovstagning. 

(Heden et al. 

2009a) 

Syftet var att undersöka om barn upplever mindre rädsla, ångest och/eller 

smärta enligt föräldrar, sjuksköterskor och barn > eller = 7 års ålder då de 

får oralt Midazolam jämfört med placebo innan en nål sätts in i ett 

subkutant implanterad intravenös port .  

Låg dos oralt Midazolam var effektivt för att minska rädsla och ångest hos pediatriska onkologiska 

patienter, speciellt hos yngre barn, vilka genomgår subkutan port nålinförande. 

(Heden et al. 

2009b) 

Att undersöka om barn upplever mindre rädsla, ångest och smärta 

kopplad till en rutin nålinförande i en intravenös port vid en intervention: 

blåsa såpbubblor eller har en uppvärmd kudde vs standard omsorg. 

Blåsa såpbubblor eller har en uppvärmd kudde är mer effektivt än standardbehandling för att minska 

barns rädsla och ångest i nål förfaranden, enligt föräldrarnas rapport. 

(Hughes 

2012)  

Att undersöka karaktären, processen och konsekvenserna av att ge 

information till barn i åldrarna tre till 11 år före och under venpunktion. 

En viss del av stress i samband med venpunktion kan undvikas om barnen får information om 

förfarandet på ett sätt som de kan förstå. 

(Inal & Kelleci 

2012) 

 

Att undersöka effekterna av distraktionsmetoden att se igenom 

distraktionskort/Flippits ® för att minska smärta och ångest under 

blodprovstagning. 

Distraktionsmetoden att titta på distraktionskort/Flippits ® minskade smärta och ångest nivåer av barn 

effektivt jämfört med kontrollgruppen enligt självrapporter. Resultaten visar att ångest inför proceduren 

skiljer sig inte signifikant. Emellertid hade den experimentella gruppen signifikant lägre smärtnivåer än 

kontrollgruppen under provtagningen. Även den experimentella gruppen hade signifikant lägre nivå av 

ångest än kontrollgruppen. 

(Kettwich et 

al. 2007) 

Att jämföra nål fobi hos pediatrisk kemoterapi patienter med vuxen 

kemoterapi patienter och sedan jämför effekterna i varje grupp av nya 

stressreducerande medicintekniska produkter. 

Hundra procent av barn och vuxna kände att stressreducerande medicintekniska produkter ska finnas 

tillgängliga vid kemoterapi kliniker. Nålfobi och stress hos barn och vuxna kemoterapi patienter 

minskas betydligt genom användning av stressreducerande medicintekniska produkter. 
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(Lacey et al. 

2008)  

Undersöka effekten av ett barns position utifrån nivån av rädsla och 

smärtupplevelse under vaccination. 

Resultaten styrker tron att barn är betydligt mindre rädda för att ta emot en injektion när de sitter upp 

jämfört med när de ligger ner. Det var ingen skillnad i uppfattning av smärta. 

(Lawes et al. 

2008)  

Om utbildningsprogrammet har lett till en ökning av deltagande klinikers 

kunskap och tillit, samt effektiviteten i utbildningen i att ändra metoder för 

vård av patienter. 

Det finns användbara smärtkontrollstekniker som kan läras ut relativt snabbt av vårdpersonal till 

pediatrisk vårdpersonal som gör en stor skillnad för vård av barn. 

(McCarthy et 

al. 2010) 

Att undersöka barn, förälder, och för farande variabler vilka förklarar 

barnets ångest under en schemalagd intravenös införing när föräldrarna 

är distraktionscoacher till sina barn. 

Variabler som förklarar barnets ångest under en intravenös införing är barnets ålder, coping svar och 

föräldrars förväntan av ångest. 

(Movahedi et 

al. 2006) 

Att fastställa effekten av lokal kylning före venpunktion på smärtrelaterade 

svar hos barn i skolåldern. 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna för fysiologiska svar (före och 

efter förfarandet). Men beteendemässiga reaktioner under och efter ingreppet (p = 0,0011), och 

subjektiva reaktioner efter ingreppet (p = 0,0097) var signifikant lägre (dvs. testgruppen hade lägre 

poäng i beteende och subjektiva svar jämfört med kontrollgruppen.) 

(Nilsson et al. 

2009)  

Denna studie undersökte effekten av att använda icke-omslutande virtuell 

verklighet (VR) under en nålrelaterad procedur på rapporterade smärta 

och lidande hos barn och ungdomar i en pediatrisk onkologi enhet. 

Självrapporterade och observerade smärt- och ångestpoäng var låg och några signifikanta skillnader 

av kvantitativa data mellan grupperna hittades. Två teman framkom i analysen av intervjuerna, VR 

spelet bör motsvara barnet och den medicinska proceduren och barn uppskattade VR spelet och fann 

att det distraherade dem under förfarandet. 

(Noel et al. 

2010) 

Att undersöka om barns upplevelse av smärtintensitet och ångest, samt 

vuxnas beteenden under venpunktion, var relaterade till barns minnen av 

proceduren. 

Barn som rapporterade höga nivåer av smärtintensitet omedelbart efter venpunktion tenderade att 

överskatta sin tidigare nivå av ångest över tiden. Omvänt tenderade barn som anmälde låga nivåer av 

smärtintensitet omedelbart efter venpunktion att exakt uppskatta eller underskatta sin ångest över 

tiden. Vuxnas beteenden vid venpunktionen är relaterade till barns omedelbara smärtupplevelse. 

(Spagrud et 

al. 2008)  

Att jämföra barns smärta och ångest som svar på tre olika typer av venös 

punktion: 1) perifert (dvs. armvecket eller ryggsidan av handen), 2) port 

(med bedövningsmedel), och 3) externa linjer. 

Ett andra mål var att undersöka effekterna av vuxnas beteende på barns 

coping och oro. 

I motsats till hypoteser, erfarna barn med interna portar upplever smärta och ångest som motsvarar 

genomsnittet hos barn som fick perifer venpunktion. Resultaten visar också att det finns en 

dubbelriktad relation mellan barn och vuxnas beteenden under rutinmässiga blodprover i pediatrisk 

onkologi.  

(Taddio et al. 

2012) 

Att fastställa förekomsten av nålrädsla hos vuxna och barn som genomgår 

vaccination och de redovisade konsekvenserna av hur stickrädsla 

påverkar följsamheten av vaccinationer. Sekundära mål var att beskriva 

föräldrarnas attityder om, och erfarenheter med, vaccination av sina barn. 

I ett bekvämlighetsurval av 1024 barn och 883 föräldrar, har nålskräck rapporterades av ungefär två 

tredjedelar av barn och en fjärdedel av vuxna. Bristande följsamhet av vaccination på grund av 

stickrädsla rapporterades av ungefär en av alla dussin barn och vuxna. Tillsammans, visar dessa data 

att nålskräck är både vanligt och ett betydande hinder för rutinmässig vaccinering. 

Sammanfattningsvis visade denna undersökning att nål rädsla är omfattande och bidrar till 

vaccination inte följs. 

(Tak & van 

Bon 2006)  

Att jämföra effekten av lokalbedövningsmedel (EMLA) och en placebo 

kräm vid rapporterade smärta och observerad oro i samband med 

venpunktion, och att undersöka effekterna av processuell information före 

Oro ökade under mättillfällena, men en effekt av minskad oro av EMLA fanns bara vid utförandet av 

själva venpunktionen. Placebo minskade den rapporterade smärtan, men effekten av EMLA var 

större. Procedur information och distraktion visade inga effekter. 
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och distraktion under venpunktion. 

(Taylor et al. 

2011)  

Att undersöka påverkan av vuxnas beteenden på barns coping beteenden 

under venpunktion på en akutmottagning. 

Resultat visade att vuxnas bekräftande beteende främjar barns oros beteenden, såsom gråt, liksom 

icke orosbeteenden, såsom informationssökning, vuxnas distraktions beteenden främjar barns 

distraktion, kontroll och coping beteenden, och barn ignorerar ofta vuxna beteenden. 

(Tufekci et al. 

2009)  

Att bedöma effekten av distraktion (tittar genom kalejdoskop) för att 

minska upplevd smärta, under venpunktion hos friska barn i skolåldern. 

Det upptäcktes att distraktion gjord med kalejdoskop effektivt reducerade smärta relaterad till 

venpunktion hos friska skolbarn och att vissa egenskaper hos barnen påverkade smärtupplevelsen. 

(Windich-

Biermeier et 

al. 2007) 

Att utvärdera effekten av självvalda distraktion (dvs., bubblor, Spy I: Super 

Challenger bok, musik bord, VR glasögon, eller ett handhållen video spel) 

på resultaten av smärta, rädsla, och ångest hos barn och ungdomar med 

cancer i åldern 5 till 18, vid användning av venport eller venpunktion. 

Resultat tyder på att barn och ungdomar som deltog i distraktion under användning av deras venport 

eller venpunktion uppvisade signifikant mindre rädsla och ångest än deltagarna i kontrollgruppen. 

(Zempsky et 

al. 2008) 

Att utvärdera en lågfrekvent ultraljud för att underlätta absorptionen av 

lokalbedövning hos små barn som behöver venpunktion. 

Ultraljudsbehandling påskyndar tiden för debut av lokalbedövning hos barn som genomgår 

venpunktion. Biverkningar var milda i undersökningsgruppen. 

 

  



Sjuksköterskans förberedelser inför smärtsamma procedurer på barn – en litteraturstudie 
Maria Rådlund och Sara Skalberg Norberg, 2013 

 

26 
 

8.2 Tabell 3. De inkluderade artiklarnas författare och publikations år, titel, ansats och design, urval- och undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

samt dataanalys. 

Författare & 

publ.år  

Titel Ansats & Design Urval & undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

(Ayers et al. 

2011) 

Understanding needle-related distress in children with 

cystic fibrosis. 

Kvalitativ  

 

Explorativ 

Bekvämlighetsurval 

 

14 barn-föräldrar grupper – 

Barn: 5 pojkar och 9 flickor, 

genomsnittsåldern 12.4 år (7-17år)  

Föräldrar: 3 män och 11 kvinnor, 

genomsnittsålder 41,5 år  

Semi strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

(innehållsanalys) 

(Bellieni et al. 

2006) 

Analgesic effect of watching TV during venipuncture Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

Slumpmässigt urval  

 

69 barn i åldrarna 7-12 år 

Oucher scales. Mann-Whitney test 

(Boivin et al. 

2008) 

A multifactorial strategy of pain management is 

associated with less pain in scheduled vaccination of 

children. A study realized by family practitioners in 239 

children aged 4-12 years old. 

Kvantitativ  

 

Experimentell studie. 

 

Slumpmässigt urval 

 

239 barn i åldrarna 4-12 år 

VAS 

FPS-R 

CHEOPS 

 

Wilcoxon–Mann–

Whitney 

Kruskal–Wallis tests 

Chi-square 

Fisher’s tests 

Spearman  

Coefficient 

(Caprilli et al. 

2012) 

Pain and distress in children undergoing blood sampling: 

effectiveness of distraction with soap bubbles. A 

randomized controlled study 

Kvantitativ 

 

Experimentell 

Slumpmässigt urval 

 

60 barn, 31 pojkar och 29 flickor, i 

åldrarna 3-6 år 

OSBD-A  

Wong-Baker Scale 

t-Test 

Pearson´s 

(Heden et al. 

2009a) 

Low-dose oral midazolam reduces fear and distress 

during needle procedures in children with cancer. 

Kvantitativ 

 

Experimentell 

 

Slumpmässigt urval 

 

50 barn i åldrarna 1-18 år 

VAS 

CHEOPS 

t-Test  

Chi-square 

Wilcoxon-Mann-

Whitney 

Wilcoxon T+ 

(Heden et al. 

2009b) 

Randomized interventions for needle procedures in 

children with cancer. 

Kvanititativ 

 

Randomiserad 

Konsekutivt urval 

 

28 barn i åldrarna 2-7 år 

VAS  t-Test 
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Författare & 

publ.år  

Titel Ansats & Design Urval & undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

kontrollerad studie 

(Hughes 2012) Providing information to children before and during 

venepuncture. 

Kvalitativ 

 

Explorativ 

Ändamålsenligt urval 

 

11 barn: 6 pojkar och 5 flickor, 

genomsnittsåldern 5 år (3,5-9,5 år) 

samt 4 vårdgivare 

Ljudinspelning 

Anteckningar 

Observationer 

Innehållsanalys 

(Inal & Kelleci 

2012) 

Distracting children during blood draw: looking through 

distraction cards is effective in pain relief of children 

during blood draw. 

Kvantitativ 

 

Prospektiv,  

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Slumpmässigt urval 

 

123 barn i åldrarna 6-12 år 

CAPS 

FPS-R 

t-Test 

Chi-Square 

(Kettwich et al. 

2007) 

Needle phobia and stress-reducing medical devices in 

pediatric and adult chemotherapy patients. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Slumpmässigt urval 

 

25 barn: 11 pojkar och 14 flickor, 

genomsnittsåldern 10 +/- 5,4 år 

25 vuxna: 9 män och 16 kvinnor, 

genomsnittsåldern 48 +/- 10år 

VAAS 

VAFS 

VAS 

VOSS 

t-Test 

(Lacey et al. 

2008) 

The impact of positioning on fear during immunizations: 

supine versus sitting up. 

Kvantitativ 

 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Bekvämlighetsurval 

 

107 barn i åldrarna 4-6 år 

CMFS 

The Fearmometer 

FACES 

Chi-square. 

Fisher’s Exact Test 

t-Test 

Mann-Whitney U-

 test 

(Lawes et al. 

2008) 

Impact of an education programme for staff working with 

children undergoing painful procedures. 

Kvanitativ och Kvalitativ 

 

Explorativ 

Konsekutivt urval 

 

21 barn och deras föräldrar. 

5 sjuksköterskor 

Enkät (sjuksköterskor) 

Intervju (barn) 

Ej beskrivet 

(McCarthy et 

al. 2010) 

Factors explaining children's responses to intravenous 

needle insertions. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie,  

cross-sectional 

Bekvämlighetsurval 

 

542 barn i åldrarna 4-10 år och 

deras föräldrar 

OSBD-R 

Salivary cortisol 

Oucher Pain Scale 

PRCD 

Pearson  

Chi-square 

Spearman 

t-Test 

Laboratorium 

(Analys av -cortisol) 

(Movahedi et Effect of local refrigeration prior to venipuncture on pain Kvantitativ Ändamålsenligt urval CHEOPS t-Test 
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Författare & 

publ.år  

Titel Ansats & Design Urval & undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

al. 2006) related responses in school age children.  

Kvasi-experimentell 

 

80 barn i åldrarna 6-12 år 

Oucher scale 

(Nilsson et al. 

2009) 

The use of Virtual Reality for needle-related procedural 

pain and distress in children and adolescents in 

apaediatric oncology unit. 

Kvantitaiv och 

Kvalitativ 

 

Explorativ 

Slumpmässigt urval 

 

42 barn i åldrarna 5-18år. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

CAS 

FAS 

FLACC 

Kvantitativdata: 

Mann-Whitney U-test 

Wilcoxon 

t-Test 

Kvalitativdata: 

Innehållsanalys 

(Noel et al. 

2010) 

Children's memory for painful procedures: the relationship 

of pain intensity, anxiety, and adult behaviors to 

subsequent recall. 

Kvalitativ 

Explorativ 

Slumpmässigt urval 

 

48 barn, 24 pojkar och 24 flickor, i 

åldrarna 5-10 år 

FPS-R 

CAPS 

Enkät med öppna frågor 

CAMPIS-R 

 

(Spagrud et al. 

2008) 

Pain, distress, and adult-child interaction during 

venipuncture in pediatric oncology: an examination of 

three types of venous access. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Ändamålsenligt urval 

 

55 barn, 28 pojkar och 27 flickor, i 

åldrarna 3-18 år. 

FPS-R 

Ljudinspelning 

t-Test 

CAMPIS-R 

(Taddio et al. 

2012) 

Survey of the prevalence of immunization non-

compliance due to needle fears in children and adults. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

Bekvämlighetsurval 

 

1024 barn i åldrarna 6-17 år och 

deras föräldrar 949st 

Enkät 

 

Chi square test 

McNemars testet 

 

(Tak & van Bon 

2006) 

Pain- and distress-reducing interventions for 

venepuncture in children. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Bekvämlighetsurval 

 

136 barn, 73 pojkar och 63 flickor, i 

åldrarna 3-12 år 

GDS 

The Oucher Scale 

VAS 

t-Test 

 

(Taylor et al. 

2011) 

The influence of adult behaviors on child coping during 

venipuncture: a sequential analysis. 

Kvantitativ 

 

Explorativ 

Bekvämlighetsurval 

 

66 barn-föräldrar grupper – 

Barn: 36 pojkar och 30 flickor, 

genomsnittsåldern 5,9 år (3-12år)  

Föräldrar: 9 män och 57 kvinnor 

Enkät 

 

CAMPIS 

 

(Tufekci et al. 

2009) 

Turkish children loved distraction: using kaleidoscope to 

reduce perceived pain during venipuncture. 

Kvantitativ 

 

Kontrollerad studie med 

Konsekutivt urval 

 

206 barn, 96 pojkar och 110 flickor, i 

VAS 

Wong-Baker FACES Pain 

Rating Scale 

t-Test 
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Författare & 

publ.år  

Titel Ansats & Design Urval & undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

jämförelsegrupp åldrarna 7-11 år. 

(Windich-

Biermeier et al. 

2007) 

Effects of distraction on pain, fear, and distress during 

venous port access and venipuncture in children and 

adolescents with cancer. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Bekvämlighetsurval 

 

50 barn i åldrarna 5-18år 

CAS 

The Glasses Fear Scale 

OSBD 

Enkät- IPQ 

Mann-Whitney U test 

Spearman’s rho 

Cohen 

Innehållsanalys 

(Zempsky et al. 

2008) 

Reduction of topical anesthetic onset time using 

ultrasound: a randomized controlled trial prior to 

venipuncture in young children. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Slumpmässigt urval 

 

60 barn, 35 pojkar och 25 flickor, i 

åldrarna 3-7 år. 

 Wong-Baker FACES 

Scale Pain Rating 

VAS 

t-Test 

Wilcoxon two-

sample test 

Chi-square test 

 


