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Sammanfattning 

Bakgrund: Av olika anledningar kan barn behöva uppsöka hälsocentraler och sjukhus 

där de genomgår vårdprocedurer av olika slag. Dessa vårdprocedurer kan leda till att 

barn upplever rädsla, oro och smärta. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsinterventioners effekt på barns 

rädsla, oro och smärta vid vårdprocedurer samt beskriva undersökningsgruppen i 

inkluderade artiklar. 

Metod: En deskriptiv design användes för att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Studien baserades på tolv vetenskapliga kvantitativa artiklar som 

framkom vid sökningar i databaserna PubMed och CINAHL.  

Huvudresultat: Föreliggande studie har visat att omvårdnadsinterventioner har haft 

lindrande effekt på barns rädsla, oro och smärta eftersom att de inkluderade artiklarnas 

resultat har påvisat statistisk signifikans. Effekterna har uppmäts genom barns 

självskattningar, föräldrars, sjuksköterskors och forskares observationsskattningar samt 

genom mätning av fysiologiska reaktioner. 

Slutsats: Resultatet i föreliggande studie har visat att omvårdnadsåtgärder kan lindra 

rädsla, oro och smärta hos barn vid vårdprocedurer. Omvårdnadsåtgärderna som 

framkommit i interventionsstudierna kan användas i den dagliga kliniska verksamheten 

inom hälso- och sjukvård eftersom att samtliga studier påvisat signifikant reducering av 

rädsla, oro eller smärta. 
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Abstract 

Background: For various reasons, children may need to visit health care and hospitals 

where they undergo clinical procedures of various kinds. These procedures can cause 

the children to experiencing fear, anxiety and pain. 

Aim: The aim of the study was to describe nursing interventions effect on children’s 

fear, anxiety and pain during clinical procedures and to describe the samples in the 

included articles. 

Method: A descriptive design were used to respond to the aim and problem statements 

of the literature review. The study was based on twelve quantitative scientific articles 

found through search in PubMed and CINAHL. 

Result: The present study has shown that nursing interventions had relieving effects on 

the child's fear, anxiety and pain, for the included articles results has been shown 

statistical significance. The effects where measured by self-report of children, through 

observations made by parents, nurses and researchers and by measuring physiological 

responses. 

Conclusion: The results of the present study have shown that nursing interventions can 

alleviate children’s fear, anxiety and pain during clinical procedures. The nursing 

activities in the intervention studies can be used in daily clinical practice in health care, 

because all of the studies demonstrated significant reduction of fear, anxiety or pain. 
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1. Introduktion 

Omvårdnadens huvudsakliga mål är att främja hälsa, motverka ohälsa, öka 

välbefinnande samt lindra lidande hos patienter (Svensk sjuksköterskeförening 2012). 

Den kliniska omvårdnadens moraliska fundament utgörs av etiska principer så som att 

göra gott-principen och att inte skada-principen. I praktiken innebär det att 

sjuksköterskan skall omsätta sin professionella expertis till att göra det som är bäst för 

patienten genom att utföra adekvata åtgärder samt arbeta för att minimera och motverka 

smärta, obehag, obefogade skador samt påfrestningar för patienten (Nortvedt & 

Grønseth 2011).  

 

1.1 Teoretisk referensram 

I Katie Erikssons omvårdnadsteori utgör ovillkorlig kärlek och välgörenhet 

grundmotivet för all omvårdnad (Lindström et al. 2014). Eriksson (2014) betonar att 

vårdandet är en kärlekshandling som är naturligt för människan samt att människan kan 

utvecklas, växa och bekräftas som människa genom att få och ge kärlek. Vårdandet kan 

förmedlas genom att sörja för den andres välbefinnande till såväl själ, kropp som ande 

samt genom ömhet och närhet. Eriksson (1994) framhåller att den som vårdar bör 

eftersträva att lindra onödigt lidande för patienter. En patients lidande kan uppkomma 

genom sjukdom samt behandlingar, särskilt de som innebär smärta för patienten. 

Eriksson understryker att det därför är viktigt att i största möjliga mån lindra patienters 

fysiska smärta. Vidare beskriver Eriksson att den vanligaste anledningen till vårdlidande 

är att patienters värdighet samt människovärde kränks, vilket även påverkar individens 

möjlighet att använda sina inneboende resurser för att uppnå hälsa. För att lindra 

onödigt lidande hos en patient bör vårdaren respektera patienten som individ samt 

tillgodose dennes vårdbehov utan att kränka hans eller hennes värdighet. 

 

1.2 Barn i hälso- och sjukvård  

I Sverige är hälso- och sjukvård ett ständigt återkommande inslag under barns uppväxt. 

Hos barnhälsovården genomgår barnen olika undersökningar och får erfara sina första 

vaccinationer, därefter tar skolhälsovården vid med fokus på barns utveckling, hälsa och 

välbefinnande samt följer barnen genom olika hälsokontroller, samtal och ytterligare 

vaccinationer (Jansson & Drevenhorn 2009, Tamm 2003). På grund av sjukdom eller 
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skada kan barn behöva uppsöka hälsocentraler och sjukhus där de genomgår 

vårdprocedurer av olika slag (Socialstyrelsen 2011). Barn som behandlas inom hälso- 

och sjukvård omfattas likväl som övriga patienter av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), vilket innebär att respekt ska visas för patientens självbestämmande, att vård 

ska ske i samförstånd med patienten samt att patienten har rätt till individuellt anpassad 

information och vård.  

 

1.3 Påverkan på individen 

Vårdprocedurer kan både vara smärtsamma och skrämmande (Tamm 2003). Att inte få 

hjälp att lindra sin rädsla och smärta vid vårdprocedurer i ung ålder kan i längden leda 

till fortsatt rädsla i vuxen ålder (Nicastro & Whetsell 1999). Vuxna som inte fått hjälp 

att hantera jobbiga och påfrestande vårdprocedurer som barn har beskrivit att de 

fortfarande undviker att åka till sjukhus, skjuter upp befogade sjukvårdsbesök samt kan 

ljuga om sin hälsa eftersom de tror att sanningen innebär jobbiga vårdprocedurer. 

Samma personer har även beskrivit hur deras kroppar reagerar fysiskt vid vårdbesök, de 

börjar svettas, deras hjärtan dunkar, deras kroppar darra och några föll även in i gråt 

(Andrews 2011). 

 

1.4 Samarbete mellan sjuksköterska och barn 

Om barn förväntar sig smärta vid vårdprocedurer påverkas deras förmåga till att 

samarbeta, om barnen inte klarar av att samarbeta kan det leda till att vårdproceduren 

inte kan genomföras. Sjuksköterskan kan med hjälp av olika metoder etablera och 

upprätthålla samarbetet med barnen genom att ta till omvårdnadsåtgärder som bevarar 

barnens kontroll över situationen och som samtidigt kan stärka samarbetet mellan dem 

(Svendsen & Bjørk, 2014). Om barnen säger nej, protesterar och inte är villiga att 

samarbeta vid vårdproceduren är det viktigt att sjuksköterskan har kunskaper i vilka 

metoder som kan användas för att få barnen att medverka till vården (Finnström et al. 

2011) Om barnen istället blir fasthållna för att en vårdprocedur ska kunna genomföras 

kan det leda till att barnen får panik inför att behöva uppsöka vården igen och i längden 

leda till att barnen inte får den vård som behövs (Forsner 2009).  
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1.5 Barns rädsla, oro och smärta i vårdsammanhang 

Vårdmiljöer är ofta kliniska och opersonliga, för barn kan miljön inom hälso- och 

sjukvård med dess utrustning, nya människor samt olika intryck leda till rädsla och oro 

(Broberg 2009). Rädsla inför sjukvård är en av de vanligaste rädslorna hos barn och kan 

yttra sig som oro, svår ångest, utbrott eller genom att barnen svimmar (Forsner 2009). 

Nålstick, såromläggningar och undersökningar är exempel på vårdprocedurer som kan 

vara smärtsamma men även skrämmande för barn. Rädsla, oro och smärta är känslor 

som ofta är sammanlänkade med varandra, barn kan ha svår att skilja på om de känner 

rädsla, oro eller smärta. Många gånger upplevs dessa känslor tillsammans och det är 

vanligt att barn känner rädsla över att drabbas av smärta (Tamm 2003). Det som en 

vuxen kan se som en enkel procedur kan barn uppleva oerhört traumatiskt och det är 

vanligt att barn inte får tillräcklig lindring av sin rädsla och smärta vid vårdprocedurer 

(Czarnecki et al. 2011, Habich et al. 2012). Om barnen inte förstår varför de behöver 

vård eller varför det gör ont kan de känna sig rädda, inta försvarsställning och försöka 

fly (Idvall et al. 2005). För att komma till rätta med barns rädsla, oro och smärta vid 

hälso- och sjukvård måste barnen få hjälp att lindra de ovälkomna känslorna (Tamm 

2003). Positiva erfarenheter från vårdprocedurer är en bidragande faktor till att 

eventuellt kommande vårdprocedurer lyckas utföras på ett lugnt och tryggt sätt 

(Finnström et al. 2011, Tamm 2003). 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Begreppet barn kan definieras på olika sätt. I FN:s barnkonvention definieras ordet barn 

som varje människa som inte fyllt 18 år. De äldre barnen, 13-18 år kan även kallas 

ungdom (FN 2009). Föreliggande studie är fokuserad på barn mellan 2-12 år och avser 

därför med ordet barn personer i denna ålderskategori. 

 

Begreppet procedur definieras som behandlingsmoment eller åtgärd (Svenska 

akademien 2006). Begreppet vårdprocedur innebär i föreliggande studie behandlingar 

och undersökningar som genomförs inom hälso- och sjukvården. Begreppet innefattar 

inte operationer. 

 

Begreppet intervention definieras som en behandling som testas genom en klinisk 

prövning (Polit & Beck, 2012). 
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Med begreppet omvårdnadsåtgärd avser författarna i föreliggande studie de åtgärder 

vars effekt testats genom omvårdnadsinterventioner. 

 

1.7 Problemformulering 

Dagligen genomförs vårdprocedurer på barn inom hälso- och sjukvård som kan få barn 

att uppleva rädsla och oro för att drabbas av smärta. Att inte få hjälp med att lindra sin 

rädsla, oro och smärta kan resultera i att barnen vägrar uppsöka vården igen och i 

längden leda till fortsatt problematik ända upp i vuxen ålder. Det är sjuksköterskors 

uppgift att lindra barns onödiga lidande inom hälso- och sjukvård, så att barnet kan få 

vård på ett lugnt och tryggt sätt. En beskrivning av omvårdnadsinterventioners effekt på 

barns rädsla, oro och smärta vid vårdprocedurer kan användas för att öka 

sjuksköterskors kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att 

lindra onödigt lidande hos barn. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva omvårdnadsinterventioners effekt på barns rädsla, oro och smärta 

vid vårdprocedurer samt beskriva undersökningsgruppen i inkluderade artiklar. 

 

1. Vilken effekt har omvårdnadsinterventioner på barns rädsla, oro och smärta vid 

vårdprocedurer? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i inkluderande artiklar? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie har genomförts. Polit & Beck (2012) menar att en 

litteraturstudie är en skriftlig sammanställning av kunskapsläget inom ett valt 

forskningsområde samt att syftet med deskriptiva studier är att beskriva situationen 

precis som den är. 
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2.2 Databaser 

CINAHL och PubMed är de databaser som har använts för att söka vetenskapliga 

artiklar till föreliggande studie. CINAHL är enligt Polit & Beck (2012) en elektronisk 

databas särskilt användbar för omvårdnadsforskning. PubMed beskrivs enligt Forsberg 

& Wengström (2013) som en databas som täcker in så väl medicin som omvårdnad och 

vars dokument huvudsakligen utgörs av artiklar från vetenskapliga tidskrifter. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Sökord som används är: Procedure, Pain, Fear, Nurs*, Treatment related pain och 

Anxiety. Inga passande MeSH-termer eller CINAHL headings för begreppet procedur 

har hittats varpå Procedure används som fritext. Sökorden Pain, Fear och Nurs* valdes 

att användas i fritext eftersom att detta gav ett betydande större utfall av artiklar än när 

de användes som MeSH-termer och CINAHL headings. Trunkering på Nurs användes 

för att inkludera alla ändelser av ordet. Treatment related pain användes som sökord 

eftersom att moment i behandling/treatment ingår i definitionen av procedur, sökordet 

användes som CINAHL heading för sökning i CINAHL och som fritext i PubMed 

eftersom ingen motsvarande MeSH-term hittats. MeSH-term och CINAHL heading 

användes för sökordet Anxiety eftersom detta gav samma antal relevanta artiklar som 

Anxiety i fritext.  

 

De begränsningar/limitations som använts vid sökningarna finns presenterade i tabell 

(se Tabell 1). För att minimera utfall av artiklar som inkluderat deltagare i andra åldrar 

än vad som presenteras i föreliggande studies inklusionskriterier samt ge snarlika 

sökningar i båda databaserna användes begräsningar/limitations. Detta eftersom att 

Child som fritext inte enbart inkluderar barn i det valda åldersspannet, Child som 

CINAHL heading inkluderar personer från födsel till 18 år samt Child som MeSH 

involverar barn i åldersintervall 6-12 år. I PubMed valdes begränsningen ”free full text” 

före ”full text” därför att sökningarna med begränsningen ”full text” resulterat i flertalet 

artiklar som ej varit tillgängliga utan särskild prenumeration. 

Samtliga sökord har prövats var för sig men eftersom att detta resulterat i ett stort och 

ospecifikt utfall av artiklar har de valts att kombineras med varandra genom att använda 

den booleska sökoperatorn AND. Det har eftersträvats att göra så snarlika sökningar 
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som möjlig mellan de två databaserna. Kombinationerna samt utfall för respektive 

kombination ur databassökningen finns presenterade i tabell (se Tabell 1). 

 

Inklusionskriterier för artiklar var att de skulle svara mot syfte och frågeställningar, 

tydligt redogöra för resultat av omvårdnadsinterventioner gällande barn mellan 2-5 år 

och/eller barn 6-12 år, de skulle finnas tillgängliga utan kostnad för Högskolan i Gävle 

samt vara publicerade från 2005 och framåt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska samt vara vetenskapligt granskade och primärkällor eftersom Polit & Beck 

menar att en litteraturstudie framför allt baseras på primärkällor (Polit & Beck 2012).  

 

Antalet artiklar som uteslöts samt orsaken till detta finns presenterade i figur (se Figur 

1). Författarna till föreliggande studie avgjorde huruvida artiklarna som framkom vid 

sökningarna överensstämde med syftet samt inklusionskriterierna i föreliggande studie 

genom att börja med att läsa artiklarnas titlar. De artiklar vars titel indikerade på att 

artikeln inte besvarade syftet eller uppfyllde inklusionskriterierna för föreliggande 

studie exkluderades. Abstrakt lästes på de artiklar vars titel tycktes svara mot syftet och 

inklusionskriterierna, de artiklar vars abstrakt inte svarade mot syftet och 

inklusionskriterierna exkluderades. Artiklarna vars titel samt abstrakt tycktes svara mot 

syftet och inklusionskriterierna lästes i helhet. Artiklar som svarade mot syfte samt 

inklusionskriterierna i föreliggande studie inkluderades i studien, övriga exkluderades. 

 

Utfall av databassökningar 

Tabell 1.  

Databas 

och 

datum 

Sökord Limitations/begränsningar Utfall Använda 

källor inkl. 

dubbletter 

Använda 

källor exkl. 

dubbletter 

CINAHL 

20151005 

Procedure AND 

Pain AND Nurs* 

”Linked full text”, ”Published Date”: 

20050101-20151231 ”Ages: Child, 

Preschool: 2-5 years” & ”Ages: 

Child: 6-12 years” samt ”Peer 

Reviewed”. 

45 5 5 
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CINAHL 

20151005 

Procedure AND 

Fear AND Nurs* 

”Linked full text”, ”Published Date”: 

20050101-20151231 ”Ages: Child, 

Preschool: 2-5 years” & ”Ages: 

Child: 6-12 years” samt ”Peer 

Reviewed”. 

12 2 0 

CINAHL 

20151005 

(MH ”Treatment 

Related Pain”) 

AND Nurs* 

”Linked full text”, ”Published Date”: 

20050101-20151231 ”Ages: Child, 

Preschool: 2-5 years” & ”Ages: 

Child: 6-12 years” samt ”Peer 

Reviewed”. 

83 9 5 

CINAHL 

20151005 

Procedure AND 

(MH "Anxiety") 

AND Nurs* 

”Linked full text”, ”Published Date”: 

20050101-20151231 ”Ages: Child, 

Preschool: 2-5 years” & ”Ages: 

Child: 6-12 years” samt ”Peer 

Reviewed”. 

9 

 

3 0 

PubMed 

20151005 

Procedure AND 

Pain AND Nurs* 

”Free full text”, ”10 years”, 

”Preschool Child: 2-5 years” samt ” 

Child: 6-12 years”. 

118 2 2 

PubMed 

20151005 

Procedure AND 

Fear AND Nurs* 

”Free full text”, ”10 years”, 

”Preschool Child: 2-5 years” samt ” 

Child: 6-12 years”. 

20 1 0 

PubMed 

20151005 

Treatment Related 

Pain AND Nurs* 

”Free full text”, ”10 years”, 

”Preschool Child: 2-5 years” samt ” 

Child: 6-12 years”. 

29 0 0 

PubMed 

20151005 

Procedure AND 

"Anxiety"[Mesh] 

AND Nurs* 

”Free full text”, ”10 years”, 

”Preschool Child: 2-5 years” samt ” 

Child: 6-12 years”. 

31 1 0 

 Summa 347 23 12 
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347 artiklar framkom vid sökningar

22 artiklar uteslöts eftersom de ej var skrivna på 
engelska eller svenska

325 artiklar återstod

27 artiklar uteslöts eftersom de var 
litteraturstudier

298 artiklar återstod

258 artiklar uteslöts eftersom de ej svarade på 
syftet*

40 artiklar återstod

14 artiklar uteslöts eftersom att dessa inte 
presenterat ett specifikt resultat för det valda 

åldersspannet.

26 artiklar återstod

3 artiklar uteslöft eftersom de inte finns 
tillgängliga i fulltext eller behövt särkild 

behörighet för att tillgå

23 artiklar återstod

11 artiklar utgjorde dubletter och uteslöts 

12 artiklar återstod och utgör det 
slutliga resultatet

*Artiklarna svarade ej på syftet för att de bland annat beskrev barns upplevelser av att genomgå procedurer, undersökte 

interventioners effekt på barns oro inför operationer, testade effekt av farmakologisk behandling, testade effekt av lekterapi, 

utvärderade smärtprogram eller smärtskattningsskalor, beskrev föräldrars uppfattningar av stöd och rekommendationer för 

smärthantering hos barn, utvärderade utbildningsprogram för sjuksköterskor, utvärderade tekniker av specifika procedurer 

eller beskrev hur föräldrars agerande vid procedurer påverkar barn etc. 

 
 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess 
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2.4 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna delades slumpmässigt upp i 2 högar om 6 och 6 stycken 

artiklar i vardera. Den ena författaren till föreliggande studie tog en av högarna, läste 

och översatte sina artiklar och den andra författaren gjorde detsamma med sitt material. 

I artiklarnas resultat- och metodavsnittet söktes svaret på frågeställningarna som 

därefter markerades med överstrykningspennor i olika färger. Svaret på frågeställning 1 

markerades med en färg och svaret på frågeställning 2 markerades med en annan. En 

tabell utformades med rubrikerna Författare och År, Titel, Syfte, Design, 

Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod, Dataanalys och Resultat. Under respektive 

rubrik sammanfattades innehållet från artiklarna för att göra dem mera överskådliga. 

Vidare numrerades artiklarna med ett nummer från 1-12 och i ett skrivet dokument 

sammanfattades resultatet i numerisk ordning. När resultatet var läst och nedskrivet av 

den första författaren i föreliggande studie läste den andra författaren artikeln i dess 

helhet för att stämma av att båda författarna uppfattat resultatet lika. Därefter läses 

artiklarnas resultat igenom med avsikt att hitta likheter och skillnader, utifrån de fynd 

som framkom byggde författarna stycken samt formulerade de underrubriker som kunde 

användas i resultatavsnittet. Författarna till föreliggande studie har analyserat data för 

att besvara sin första frågeställning med inspiration från hur Polit och Beck beskriver en 

tematisk analys som innebär att upptäcka mönster samt se skillnader och likheter i data 

(Polit & Beck 2012). Resultatet byggdes först upp under de två rubrikerna 

Interventioners effekt på rädsla och oro samt Interventioners effekt på smärta. 

Författarna undersökte sedan hur resultatet framställdes när det presenterades under 

andra rubriker så som barnens uppfattning, föräldrarnas uppfattning och 

sjuksköterskans uppfattning eller rubriker som positiva effekter samt negativa effekter. 

Efter resonemang mellan författarna bestämdes att rubrikerna som inledningsvis 

föreslagits var de rubriker som presenterade studiens resultat på bästa sätt. Därefter 

sattes rubriken Undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna, under vilken resultatet 

från den metodologiska frågeställningen sammanställdes. Två nya tabeller (se Bilaga 1 

och 2) sammanställdes för att ge en lättöverskådlig översikt över studiernas innehåll. 

Resultatet skrevs sedan i löpande text, först som långa stycken där alla artiklar 

presenteras var för sig, sedan sammanfattades innehållet ner till en passande längd där 

endast det väsentliga från varje artikel presenterades och skrevs ihop med andra artiklar 

med likvärdigt resultat. 

 



 

10 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studies etiska överväganden har genomförts med inspiration från de 

allmänna regler som Vetenskapsrådet (2011) presenterat att forskare bör följa. Att 

forskningen skall vara sanningsenlig, öppet framföra resultat och metoder samt ta 

avstånd till plagiering. I föreliggande studie har författarna läst igenom insamlad data i 

form av artiklar. Data har granskats objektivt och inga artiklar har blivit exkluderade 

utifrån eget tycke. Författarna har med noggrannhet sammanställt och redovisat 

resultatet. Avstånd har tagits från plagiering och materialet har styrkts av referenser. 

 

3. Resultat 

Tolv vetenskapliga kvantitativa interventionsstudier har använts i föreliggande 

litteraturstudie. Resultatet har fördelats under tre rubriker för att göra innehållet mera 

överskådligt, under rubrikerna 3.1 & 3.2 finns svaret på den första frågeställningen och 

under rubriken 3.3 finns svaret på den metodologiska frågeställningen. I bilagor finns 

huvudresultat för artiklarna överskådligt sammanställt (se Bilaga 2) samt 

undersökningsgrupper presenterade (se Bilaga 1). Samtliga tolv artiklar berör ämnet 

smärta vid vårdprocedur. Sex av de tolv artiklarna undersökte 

omvårdnadsinterventioners effekt på enbart smärta hos barn vid vårdprocedur 

(Movahedi et al. 2006, Tüfekci et al. 2009, Miller et al. 2010, Sikorova & Hrazdilova 

2011, Yoo et al. 2011, Sadeghi et al. 2013), fem av de tolv artiklarna undersökte 

omvårdnadsinterventioners effekt på barns smärta samt oro vid vårdprocedur (Nguyen 

et al. 2010, Inal & Kelleci 2012, Nilsson et al. 2013, Canbulat et al. 2014, Canbulat et 

al. 2015), en av de tolv artiklarna undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns 

smärta samt rädsla vid vårdprocedur (Hedén et al. 2009).  

 

3.1 Interventioners effekt på rädsla och oro 

3.1.1 vid venpunktion  

En artikel undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns rädsla vid venpunktion 

(Hedén et al. 2009). Studien syftade till att undersöka om såpbubblor och värmekudde 

kan ha en reducerande effekt på barns rädsla. Alla barnen i studien fick genomgå två 

venpunktioner. Samtliga barn fick standardvård vid det första venpunktionen, vilket 

innebar att få EMLA-plåster som bedövar huden på den plats där venpunktionen skulle 



 

11 

 

göras samt erhålla information om vad proceduren innebar. Barnen delades sedan upp i 

två grupper. Vid den andra venpunktionen fick barnen i den ena gruppen titta på 

såpbubblor i kombination med standardvård och i den andra gruppen hålla i en 

värmekudde i kombination med standardvård. Föräldrarna och sjuksköterskan använde 

samma skattningsinstrument vid observationsskattning av barnens oro. Föräldrarna 

skattade barnens rädsla signifikant lägre i båda grupperna när barnen fått standardvård i 

kombination med omvårdnadsintervention jämfört med när de enbart fått standardvård. 

Utifrån sjuksköterskans skattningar kunde ingen signifikant reducering av barnens 

rädsla påvisas på effekten av omvårdnadsinterventionerna i kombination med 

standardvård i jämförelse med enbart standardvård (Hedén et al. 2009).  

 

Tre artiklar undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns oro vid venpunktion, 

samtliga studier visade på en signifikant lindring av barnens oro (Inal & Kelleci 2012, 

Canbulat et al. 2014, Canbulat et al. 2015). Inal & Kelleci (2012) och Canbulat et al. 

(2014) undersökte effekten av distraktionskort vid venpunktion. Studierna utfördes på 

liknande sätt där en sjuksköterska distraherade barnen i interventionsgruppen genom att 

visa cirka 5x8 cm kort med varierade färger och motiv. Sjuksköterskan ställde under 

venpunktionen frågor till barnen om korten som kunde handla om hur många prickar 

nyckelpigorna på bilden hade eller om de kunde se något specifikt djur på kortet. 

Barnen började titta på distraktionskorten innan venpunktionen och fortsatte göra det 

tills proceduren var över. I båda studierna kunde signifikant lägre oro hos 

interventionsgruppen påvisas jämfört med kontrollgruppen utifrån 

observationsskattningar som gjorts av sjuksköterskor och barnens föräldrar. Canbulat et 

al. (2014) undersökte även om kalejdoskop hade en lindrande inverkan på barns oro. I 

kalejdoskopet fanns pärlor i olika färger samt bitar av speglar som flyttades runt när 

barnen roterade en cylinder, vilket resulterade i att varierande mönster skapades. Barnen 

började titta i kalejdoskopet precis innan venpunktionen och fortsatte göra det tills 

proceduren var över. Även i denna intervention observationsskattade föräldrarna och en 

sjuksköterska oron signifikant lägre hos barnen i interventionsgruppen i förhållande till 

barnen i kontrollgruppen. Canbulat et al. (2015) har presenterat att kyla i kombination 

med vibration påvisade signifikant reducering av barns oro i samband med insättning av 

venkateter utifrån föräldrars och en sjuksköterskas observationsskattningar. Barnen i 

interventionsgruppen fick innan insättandet av venkatetern en dosa kallad “Buzzy” 

placerad på handryggen cirka 5 centimeter ovanför insticksstället. “Buzzy” är en 
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8x5x2,5 centimeters dosa av plast som ger ifrån sig kyla och vibration. “Buzzy” 

aktiverades en minut innan venpunktionen och var aktiv under hela proceduren. 

3.1.2 vid sårvård 

En artikel undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns oro vid sårvård 

(Nilsson et al. 2013). Deltagarna i studien delades upp i två interventionsgrupper, där 

ena gruppen fick spela ett datorspel och den andra gruppen fick godisklubbor samt i en 

kontrollgrupp i vilken deltagarna ej fick någon distraktion. Interventionsgruppen med 

datorspel fick spela det fritt tillgängliga spelet ”Tux Racer” som gick ut på att styra en 

pingvin och samla poäng. Barnen kunde välja mellan olika banor med olika 

svårighetsgrader som tog mellan 1 och 5 minuter att spela. I interventionsgruppen som 

fick godisklubbor kunde barnen välja klubba i olika färger med olika smaker, färgerna 

som fanns att välja på var blå, grön, röd, orange och gul. Barnen fick börja slicka på 

klubban 3 till 5 minuter innan såromläggningen och fick fortsätta med det tills 

omläggningen var klar. Barnen i interventionsgruppen som slickade på klubbor 

självskattade signifikant lägre oro efter att de genomgått såromläggning jämfört med 

barnen i kontrollgruppen. Barnen i interventionsgruppen som spelade ”Tux Racer” 

skattade inte signifikant lägre oro efter att de genomgått såromläggning jämfört med 

barnen i kontrollgruppen (Nilsson et al. 2013). 

3.1.3 vid lumbalpunktion 

En artikel undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns oro vid 

lumbalpunktion (Nguyen et al. 2010). Samtliga barn i studien fick hörlurar men bara 

barnen i interventionsgruppen fick musik i sina hörlurar. Barnen fick själva välja 

musiken från en iPod. Hörlurarna sattes på i undersökningsrummet 10 minuter innan 

proceduren påbörjades. Att få lyssna på musik i samband med lumbalpunktion 

reducerade oron signifikant i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen under 

och efter lumbalpunktion, vilket påvisades utifrån barnens självskattningar. 

Hjärtfrekvens samt andningsfrekvens var signifikant lägre i interventionsgruppen i 

förhållande till kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad på varken blodtryck eller 

saturation kunde påvisas mellan grupperna (Nguyen et al. 2010). 
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3.2 Interventioners effekt på smärta 

3.2.1 vid venpunktion 

Nio artiklar undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns smärta vid 

venpunktion (Movahedi et al. 2006, Hedén et al. 2009, Tüfekci et al. 2009, Sikorova & 

Hrazdilova 2011, Yoo et al. 2011, Inal & Kelleci 2012, Sadeghi et al. 2013, Canbulat et 

al. 2014, Canbulat et al. 2015). I åtta av studierna kunde en signifikant lindring på 

smärtan påvisas (Movahedi et al. 2006, Tüfekci et al. 2009, Sikorova & Hrazdilova 

2011, Yoo et al. 2011, Inal & Kelleci 2012, Sadeghi et al. 2013, Canbulat et al. 2014, 

Canbulat et al. 2015). I en studie var syftet att undersöka om såpbubblor eller 

värmekudde får barn att uppleva mindre smärta i samband med venpunktion i 

jämförelse med standardvård. Ingen signifikant lindring av barns smärta kunde påvisas 

utifrån föräldrarnas och en sjuksköterskas observationsskattningar (Hedén et al. 2009). 

Att distrahera barn med hjälp av distraktionskort och kalejdoskop under venprovtagning 

visades lindra barns smärta signifikant, detta påvisades genom barnens självskattningar 

samt genom föräldrars och en sjuksköterskas observationsskattningar (Canbulat et al. 

2014).  I studien av Inal & Kelleci (2012) kunde signifikant lägre smärta hos 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen påvisas utifrån barnens 

självskattningar samt observationsskattningar som gjorts av en sjuksköterska och 

barnens föräldrar. I studien av Tüfekci et al. (2009) fick barnen i interventionsgruppen 

titta i ett kalejdoskop under venpunktion och barnen i kontrollgruppen fick 

standardvård. En signifikant reducering av barnens smärta kunde ses hos 

interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen utifrån resultatet av ett av de två 

självskattningsinstrument som användes. Även Movahedi et al. (2006) påvisade 

signifikant lägre smärta vid barnens självskattning i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen när de utvärderade om kyla hade någon effekt på barns smärta vid 

venpunktion. Barnen i interventionsgruppen fick ha en ispåse på insticksområdet i 3 

minuter precis innan venpunktion för att ge en lokal nedkylning av området. Ingen 

signifikant skillnad visades i de fysiologiska mätningarna i studien mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Canbulat et al. (2015) presenterar att en 

kombination med kyla med vibration vid införande av venkateter reducerade barns 

självskattade smärta signifikant. Sadeghi et al. (2013) har undersökt om att trycka och 

fokusera på en mjuk uppblåsbar boll under insättning av venkateter har effekt på barns 

smärta. Bollen hade en diameter på cirka 20 centimeter och barnen i 
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interventionsgruppen fick trycka på bollen med motsatt hand till den hand där 

venkatetern skulle placeras. Barnen i interventionsgruppen självskattade signifikant 

längre smärta jämfört med barnen i kontrollgruppen. Studien av Sikorova & Hrazdilova 

(2011) syftade till att avgöra effekten som en intervention kan ha på barns upplevda 

smärta vid venpunktion. Interventionen gick ut på att ge barnen korrekt och riktig 

information om proceduren både innan och under vårdproceduren. Barnen fick även 

proceduren demonstrerad på leksaker, bekanta sig med behandlingsrummet samt 

tillhandahölls en kort bildberättelse om en pojke som var med om en venpunktion. 

Barnens smärta uppmätes genom självskattning samt genom observationsskattning som 

en av studiens forskare utförde. Utifrån resultatet av smärtskattningarna kunde 

signifikant lägre smärta påvisas hos deltagarna i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Yoo et al. (2011) testade vilken effekt distraktion i form av en 

animation hade på barn i förskoleålderns smärtrespons under venpunktion. Animationen 

var 3-minuter lång och handlade om en pojke i förskoleåldern som lärde sig en ny sång 

samtidigt som han gick till sjukhuset där han skulle få en injektion. Pojken sjöng sången 

medan han väntade på injektionen på sjukhuset och byter skämtsamt ut låttexten från 

”angel-like nurse” till ”ugly nurse”. I slutet av animationen får han en injektion av en 

oattraktiv sjuksköterska. Sången spelades upprepade gånger under animationen och 

barnen som tittade på den uppmuntrades att sjunga med. Barnens smärta skattades 

genom att en sjuksköterska utförde en observationsskattning samt genom att barnen 

gjorde självskattningar. Resultatet från dessa skattningar påvisade signifikant lägre 

smärta hos interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Även 

serumkoncentrationer av kortisol och glukos var signifikant lägre hos 

interventionsgruppen än kontrollgrupp. Ingen statistisk signifikant skillnad av 

hjärtfrekvens kunde påvisas mellan grupperna.  

3.2.2 vid sårvård 

Två artiklar undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns smärta vid sårvård 

(Miller et al. 2010, Nilsson et al. 2013). Utifrån observationsskattning som forskare 

med vana av det specifika självskattningsinstrumentet gjort under såromläggning på 

barn framkom signifikant smärtreducering hos interventionsgruppen som fått spelat 

datorspel jämfört med kontrollgruppen. Ingen signifikant lindring av smärta kunde 

påvisas på barnens självskattade smärta mellan denna interventionsgrupp jämfört med 

kontrollgruppen. Mellan interventionsgruppen i vilken barnen fick slicka på en klubba 
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och kontrollgruppen påvisades ingen signifikant smärtreducerande effekt varken vid 

barnens självskattning eller observationsskattning (Nilsson et al. 2013). I studien av 

Miller et al. (2010) undersöktes metoder för smärtreducering vid såromläggning. 

Deltagarna delades upp i fyra grupper, en grupp fick standarddistraktion (SD) vilket 

innebar tillgång till leksaker och en TV under omläggningen, en grupp fick distraktion 

med hjälp av videospel (VG) vilket innebar tillgång till ett handhållet videospel med ett 

åldersanpassande djurspel under omläggningen, en grupp fick multimodalförberedelse 

(MMD-PP) vilket innebar att barnen innan såromläggningen i väntrummet fick ta del av 

en interaktiv sagobok “Bobby got a Burn”, denna grupp fick under omläggningen även 

tillgång till samma leksaker som SD-gruppen, den fjärde gruppen fick 

multimodaldistraktion (MMD-D) vilket innebar att barnen fick ta del av interaktiva 

distraktionsberättelser under omläggningen. Studien undersökte vilken 

distraktionsmetod som gav smärtreducerande effekt när barnen skulle genomgå sina 

första omläggningar av brännskada. Omläggningen utfördes av en och samma 

sjuksköterska på samtliga deltagare i studien. Genom barnens självskattning framkom 

att både MMD-D och MMD-PP hade signifikant smärtreducerande effekt jämfört med 

SD och VG.  MMD-D och MMD-PP reducerade smärtan under hela omläggningen 

både vid avlägsnande och applicerande av nytt material jämfört med SD och VG enligt 

barnens skattning. I föräldrarnas observerade skattning påvisades signifikans gällande 

smärtreducering under proceduren för både avlägsnande och applicering både vid 

MMD-PP och MMD-D jämfört med SD och VG. 

3.2.3 vid lumbalpunktion 

En artikel undersökte omvårdnadsinterventioners effekt på barns smärta vid 

lumbalpunktion (Nguyen et al. 2010). I artikeln utvärderades om musik hade någon 

inverkan på barns smärta. Barnen i interventionsgruppen fick lyssna på musik under 

lumbalpunktionen och självskattade signifikant lägre smärta under och efter proceduren 

än barnen i kontrollgruppen (Nguyen et al. 2010).  

 

3.3 Undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna 

Polit och Beck (2012) förklarar att för kvantitativa studier bör det eftersträvas en så stor 

undersökningsgrupp som möjligt samt att de skall innehålla en beskrivning av 

undersökningsgruppen. Samtliga 12 artiklar i föreliggande studie har presenterat 
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urvalsstorlek samt åldersspann på deltagarna i sina respektive undersökningsgrupper 

(Movahedi et al. 2006, Hedén et al. 2009, Tüfekci et al. 2009, Miller et al. 2010, 

Nguyen et al. 2010, Sikorova & Hrazdilova 2011, Yoo et al. 2011, Inal & Kelleci 2012, 

Nilsson et al. 2013, Sadeghi et al. 2013, Canbulat et al. 2014, Canbulat et al. 2015). 

Antalet deltagare per studie varierade från de 28 deltagare som deltog i studien av 

Hedén et al. (2009) till de 206 deltagare som deltog i studien av Tüfekci et al. (2009). 

Det sammanlagda deltagarantalet för samtliga 12 studier är 1141 deltagare, varav 426 

var flickor och 635 var pojkar (Movahedi et al. 2006, Hedén et al. 2009, Tüfekci et al. 

2009, Miller et al. 2010, Nguyen et al. 2010, Sikorova & Hrazdilova 2011, Yoo et al. 

2011, Inal & Kelleci 2012, Nilsson et al. 2013, Sadeghi et al. 2013, Canbulat et al. 

2014, Canbulat et al. 2015). I en studie med 80 deltagare presenterades ingen 

könsfördelning av deltagarna (Movahedi et al. 2006). Åldern på deltagarna i artiklarna 

sammantaget varierade från 2 år upp till 12 år (Movahedi et al. 2006, Hedén et al. 2009, 

Tüfekci et al. 2009, Miller et al. 2010, Nguyen et al. 2010, Sikorova & Hrazdilova 

2011, Yoo et al. 2011, Inal & Kelleci 2012, Nilsson et al. 2013, Sadeghi et al. 2013, 

Canbulat et al. 2014, Canbulat et al. 2015). Åldersspannen i artiklarna var fördelade: 2-

7 år (Hedén et al. 2009), 3-7 år (Yoo et al. 2011), 3-10 år (Miller et al. 2010), 4-6 år 

(Sadeghi et al. 2013), 5-10 år (Sikorova & Hrazdilova 2011), 5-12 år (Nilsson et al. 

2013), 6-12 år (Movahedi et al. 2006, Inal & Kelleci 2012), 7-11 år (Tüfekci et al. 

2009, Canbulat et al. 2014) samt 7-12 år (Nguyen et al. 2010, Canbulat et al. 2015). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva omvårdnadsinterventioners effekt på 

barns rädsla, oro och smärta vid vårdprocedurer. Föreliggande studie har visat att 

omvårdnadsinterventioner har haft lindrande effekt på barns rädsla, oro och smärta 

eftersom att de inkluderade artiklarnas resultat har påvisat statistisk signifikans. 

Effekterna har uppmätts genom barns självskattningar, föräldrars, sjuksköterskors och 

forskares observationsskattningar samt genom mätning av fysiologiska reaktioner. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Samtliga tolv inkluderade interventionsstudier i föreliggande studie visade på 

signifikant lindring i någon form, antingen av rädsla, oro eller smärta vid 

vårdprocedurer när en omvårdnadsåtgärd användes (Movahedi et al. 2006, Hedén et al. 

2009, Tüfekci et al. 2009, Miller et al. 2010, Nguyen et al. 2010, Sikorova & 

Hrazdilova 2011, Yoo et al. 2011, Inal & Kelleci 2012, Nilsson et al. 2013, Sadeghi et. 

al. 2013, Canbulat et al. 2014, Canbulat et al. 2015). Omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson beskriver att det ingår i vårdarens arbete att lindra onödigt lidande för patienter 

(Eriksson 1994), samt att vårda patienten utifrån den unika person den är genom att 

använda omvårdnadsåtgärder som är anpassade utifrån individen som skall vårdas 

(Eriksson 2014). Författarna i föreliggande studie vill understryka vikten av att anpassa 

och använda evidensbaserade omvårdnadsåtgärder utifrån barns behov. Författarna ser 

det som en av föreliggandes studies styrkor att flera typer av omvårdnadsåtgärder 

presenterats eftersom att vissa omvårdnadsåtgärder kan lämpa sig bättre för olika 

individer. I en studie av He et al. (2011) framkom att många sjuksköterskor rutinmässigt 

använde sig av olika omvårdnadsåtgärder för att lindra barns smärta, de sjuksköterskor 

som mindre frekvent använde sig av dessa metoder var sjuksköterskor som själva inte 

hade några egna barn, var unga eller hade kort arbetslivserfarenhet. Enligt Tamm 

(2003), Finnström et al. (2011) och Svendsen och Bjørk (2014) kan 

omvårdnadsåtgärder så som distraktion och avledning underlätta för barn under jobbiga 

situationer då det hjälper barnen att fokusera på annat än det faktiska momentet som de 

utsätts för. Att barnen i de inkluderade artiklarna i föreliggande studie fick möjlighet att 

lägga fokus på annat än själva proceduren anser författarna i föreliggande studie vara 

den primära orsaken till att samtliga studier visade på någon form av signifikant lindring 

av antingen rädsla, oro eller smärta. Utifrån författarna i föreliggande studies kliniska 

erfarenheter kan användandet av omvårdnadsåtgärder innefatta interaktion med 

patienter. Svendsen och Bjørk (2014) anser att om sjuksköterskan visar intresse för 

barnen samt låter dem vara delaktiga vid vårdproceduren kan en relation byggas upp 

mellan dem som gör att de samarbetar för att få vårdproceduren utförd på ett för båda 

parter gynnsamt sätt. Noel et al. (2010) betonar vikten av att lindra barns smärta under 

vårdprocedurer och hävdar att barn som upplevt låg smärtintensitet under procedur känt 

mindre rädsla vid efterföljande procedurer. I föreliggande studie framkommer att Hedén 

et al. (2009) har presenterat att en signifikant lindring påvisats av barns rädsla genom 

föräldrarnas observationsskattning. När en sjuksköterska genomförde samma 
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observationsskattning påvisades ingen signifikant lindring av barnens rädsla. Jylli 

(2001) förklarar att observera och skatta barns rädsla och smärta kan vara svårt om 

personen inte har kunskap om det enskilda barnets normala beteendemönster samt att 

barns signaler kan tolkas olika beroende på hur van personen är att använda 

skattningsinstrumentet. Författarna i föreliggande studie kan inte utesluta att 

sjuksköterskan och föräldrarna i studien av Hedén et al. (2009) kan ha skattat barnens 

rädsla olika på grund av varierande kunskap kring barnens normala uttryck och 

beteenden samt på grund av att de har olika erfarenheter gällande att använda det 

specifika skattningsinstrumentet. I studien av Nilsson et al. (2013) som presenterats i 

föreliggande studie påvisas signifikant reducering av oro men ingen signifikant 

reducering av smärta när barnen slickade på klubbor, i samma studie presenterades att 

ingen signifikant reducering av oro påvisades men en signifikant reducering av smärta 

när barnen fick spela datorspel. Tamm (2003) menar att det är svår att urskilja vad som 

är smärta respektive rädsla hos barn och att både rädsla och smärta ofta är 

sammanvävda med varandra. Författarna i föreliggande studie anser att resultatet i 

studien av Nilsson et al. (2013) påvisar vikten av att ta reda på det primära problemet 

hos barnen så att rätt omvårdnadsåtgärd används och ger lindrande effekt för det 

ändamål som det är menat för. I föreliggande studie framkommer att Nguyen et al. 

(2010), Movahedi et al. (2006) samt Yoo et al. (2011) utöver skattningsskalor även 

använde fysiologiska mätningar för att undersöka effekt av interventioner. Jylli (2001) 

menar att fysiologiska mätningar så som hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens 

kan komplettera smärtbedömningen, dock kan puls och blodtryck påverkas av stress i 

allmänhet och förhöjda värden vid smärtbedömning kan därför inte enskilt ses som ett 

tydligt tecken på smärta. 

 

4.3 Undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna 

Polit och Beck (2012) beskriver att data kring undersökningsgruppens huvudsakliga 

kännetecken skall presenteras i studier. Författarna i föreliggande studie har därför valt 

att fokusera på att presentera deltagarantal, kön samt ålder för de inkluderade artiklarna 

genom att presentera sammanlagt deltagarantal för inkluderade artiklar, störst och minst 

deltagarantal, könsfördelning, lägst och högst ålder på deltagare samt åldersspann på 

deltagarna i studierna. Enligt Polit & Beck (2012) eftersträvas det inom kvantitativ 

forskning att använda en undersökningsgrupp som kan representera en population och 
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därigenom göra resultaten för forskningen generaliserbar på ett större antal individer. 

Även deltagarantalet i en studie har inverkan på generaliserbarheten eftersom att ett 

större deltagarantal är mer representativt för en population. I föreliggande studie 

presenteras att det skiljer ett stort antal deltagare mellan den inkluderade studie som 

hade störst antal deltagare jämfört med den som hade lägst. De lägsta antalet kan därför 

anses svagare i förhållande till det högsta. I föreliggande studie har könsfördelningen 

hos deltagarna i de inkluderade artiklarna representerats till större delen av pojkar och 

det var 209 fler pojkar än flickor, vilket kan inverka på generaliserbarheten av 

föreliggande studies resultat på flickor. Att Movahedi et al. (2006) ej presenterat kön på 

sina deltagare kan medföra att deras studie inte uppfattas som generaliserbar för en 

population. Åldersspannen på deltagarna som presenteras i de inkluderade artiklarna har 

i stora drag skiljt sig mellan artiklarna med undantag från ett fåtal som använt samma 

åldersspann. Författarna i föreliggande studie anser ändå att de är väsentliga eftersom att 

studierna valt att presentera omvårdnadsinterventioners effekter på barn eftersom att 

Polit och Beck (2012) förklarar att undersökningsgrupper skall återspegla den 

population som är av intresse för studiens syfte. Att samtliga artiklar i föreliggande 

studie har tydligt specificerat och presenterat åldersspann på sina deltagare ses som en 

styrka. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna i föreliggande studie har beskrivit omvårdnadsinterventioners effekt på 

barns rädsla, oro och smärta vid vårdprocedurer samt undersökningsgruppen i 

inkluderade artiklar genom att använda en deskriptiv litteraturstudie. En deskriptiv 

design användes eftersom att syftet var att beskriva det som tidigare framkommit i 

forskning inom det valda ämnet. Litteraturstudien har genomförts med inspiration från 

hur Polit och Beck (2012) beskriver att en systematisk litteraturstudie genomförs 

eftersom de framhåller att en litteraturstudie av hög kvalitet är systematiskt utförd. I 

enlighet med Polit och Becks beskrivning av arbetsprocessen vid en systematisk 

litteraturstudie har författarna i föreliggande studie börjat sin studie med att formulera 

en frågeställning, formulerat samt fullföljt en planering över hur data skall insamlas och 

sedan analyserat data som sammanställts i en skriven produkt. 
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Två databaser användes för att få fram artiklar till resultatet i föreliggande studie. 

CHINAHL och PubMed valdes eftersom att dessa databaser innehåller resultat av 

omvårdnadsforskning i form av artiklar som finns publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Svagheten med att enbart söka efter resultat i två databaser är att relevanta 

artiklar som eventuellt skulle framkomma vid sökningar i ytterligare databaser ej 

påträffas. Sökorden som användes vid sökningarna i databaserna valdes med 

utgångspunkt från studies syfte. För att få fram artiklar som för huvudområdet 

omvårdnad var relevanta användes Nurs* i samtliga sökordskombinationer. För att inte 

utesluta några ändelser av Nurs, så som Nurse och Nursing valde författarna att använda 

trunkering. Den booleska operatorn AND användes för att kombinera sökord i 

sökningarna efter artiklar. Enligt Polit och Beck kan AND som operator användas för 

att begränsa sökningarna eftersom att AND kan användas mellan flera sökord för att få 

sökresultat som endast innehåller kombinationer av de valda sökorden. Operatorn NOT 

kan också användas för att smalna av en sökning (Polit & Beck 2012). Författarna i 

föreliggande studie hade kunna använt denna operator för att sortera bort artiklar vars 

deltagare ej fyllde inklusionskriterierna vad gäller ålder. Istället valde författarna att 

begränsa sökresultatet med begränsningar/limitations eftersom att de gick att specificera 

exakt efter det valda åldersspannet för föreliggande studie till skillnad från sökord som 

kunde kombinerats med NOT, så som Infants och Adolescents. Att använda NOT i 

kombination med denna typ av sökord skulle även kunna sortera bort artiklar som berör 

flera ålderskategorier än det valda åldersspannet trots att resultat för den valda 

åldersgruppen funnits tydligt redovisat i studien. I sökningarna i CINAHL har 

begränsningen/limitation Peer reviewed använts. Enligt Polit och Beck innebär Peer 

reviewed att en studie är granskad av två eller fler oberoende samt anonyma experter, 

vars expertis finns inom den studies område de skall granska. Dessa experter ger 

rekommendationer huruvida studien bör publiceras i den berörda tidskriften (Polit & 

Beck 2012). Peer reviewed användes som begränsning/limitation i CINAHL, ingen 

motsvarande begränsning fanns att använda i PubMed. Eftersom att författarna i 

föreliggande studie hade som mål att göra så snarlika sökningar som möjligt mellan 

databaserna hade de valt att tillämpa en sådan begränsning i PubMed om den funnits. 

Författarna har vidare valt att begränsa data till studier som publicerats från 2005 och 

framåt, detta kan ses som en svaghet eftersom forskning som svarar mot syftet på 

föreliggande studie har exkluderats på grund av att de är äldre än 2005. Att artiklarna 

skulle vara nyare än 2005 beslutades av författarna i föreliggande studie eftersom att 



 

21 

 

fokus låg på att beskriva det aktuella läget i omvårdnadsforskningen samt för att 

begränsningen ledde till ett rimligt stort utfall av data för att kunna läsas samt 

presenteras i föreliggande studies resultat. Ett inklusionskriterium till studien var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. De artiklar som utgör resultatet 

är samtliga skrivna på engelska eftersom att inga relevanta artiklar skrivna på svenska 

framkom vid sökningarna. Att författarna inte haft engelska som modersmål kan anses 

som en svaghet eftersom att detta skulle kunna resultera i felaktiga översättningar. För 

att undvika detta har författarna därför valt att använda fritt tillgängliga 

översättningsprogram samt ordböcker som visar översättningar mellan engelska och 

svenska ord samt uttryck. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Genom användandet av omvårdnadsåtgärder som testats genom 

omvårdnadsinterventioner har barns rädsla, oro och smärta lindrats vid vårdprocedurer. 

För att applicera dessa omvårdnadsåtgärder i den kliniska verksamheten och uppnå 

samma lindrande effekter som vid interventionerna bör sjuksköterskor få utbildning i 

användandet och uppmuntras till nyttjande av omvårdnadsåtgärderna. Om rätt kunskap 

och verktyg finns kan omvårdnadsåtgärder användas dagligen vid vårdprocedurer på 

barn i den kliniska verksamheten. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna i föreliggande studie anser att kvalitativa studier bör genomföras för att 

beskriva barns, föräldrars samt sjuksköterskors uppfattningar av de specifika 

omvårdnadsåtgärderna. Detta för att komplettera den kvantitativa forskningens resultat 

samt eventuellt ytterligare styrka vikten av användandet av omvårdnadsåtgärderna. 

 

4.7 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie har visat att omvårdnadsåtgärder kan lindra rädsla, oro 

och smärta hos barn vid vårdprocedurer. Författarna i föreliggande studie har dragit 

slutsatsen att de omvårdnadsåtgärder som undersökts genom 

omvårdnadsinterventionerna kan användas i den dagliga kliniska verksamheten inom 
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hälso- och sjukvård eftersom att samtliga studier påvisat signifikant reducering av 

rädsla, oro eller smärta.  
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Bilaga 1- Sammanställning av metod i inkluderade artiklar 
 

Författare 

Publ.år 

Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

Canbulat N., 

Ayhan F. & 

Inal S. 

2015 

 

Turkiet 

 

Effectiveness of 

external cold and 

vibration for 

procedual pain 

relief during 

peripheral 

intravenous 

cannulation in 

pediatric patients 

Prospektiv, RCT 220 barn tillfrågades, 176 barn deltog i ålder 7-12 år varav 24 flickor och 152 

pojkar.  

 

Inklusionskriterier 

Barn 7-12 år i behov av venkateter utan tidigare erfarenheter av venkateter. 

 

Exklusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de hade skadad hud vid insticksstället, nervskador i 

den berörda extremiteten, kritisk eller kronisk sjukdom, dålig hälsa, 

funktionsnedsättning, verbala svårigheter, läkemedelsintag under de senaste 6 

timmarna, tidigare blodtryckspåverkan. 

 

Bortfall 

44 barn avböjde, ej angivet varför. 

The Childrens Fear 

Scale (CFS) 

Wong Baker FACE 

(WB-FACES) 

The Visal Analog Scale 

(VAS). 

Students t-test 

Chi-två-test 

Canbulat N., 

Inal S. & 

Sönmezer H. 

2014 

 

Turkiet 

Efficacy of 

distraction 

methods on 

procedural pain 

and anxiety by 

applying 

distraction card 

and kaleidoscope 

in children. 

Prospektiv, RCT 188 barn deltog i ålder 7-11 år varav 95 flickor och 93 pojkar. 

 

Inklusionskriterier 

Barn 7-11 år i behov av blodprov. 

 

Exklusionskriterier 

Ej angivet 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Wong Baker FACE 

(WB-FACES) 

Childrens Fear Scale 

(CFS). 

 

Chi-två- test 

Students t-test 

Kruskal-

Wallis, Mann-

Whitney U-

test 

Bonferroni test 

Hedén L., 

Von Essen 

L. & 

Ljungman 

G. 

2009 

Randomized 

interventions for 

needle procedures 

in children with 

cancer 

RCT 28 barn deltog i ålder 2-7 år varav 11 flickor och 17 pojkar. 

 

Inklusionskriterier 

Barn 2-7 år med cancer som behandlas vid sjukhuset där studien utfördes. 

Tidigare erfarenhet av nålstick. 

 

100-mm Visual 

Analogue Scale (VAS) 

Parade t-test, 

Oberoende t-

test 



 

 

 

 

Sverige 

Exklusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de var yngre än 2 år, 8 år eller äldre, hade svår smärta, 

över 38 grader i temp, illamående eller känd nålfobi med behov av farmakologisk 

sedering. 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Inal S. & 

Kelleci M. 

2012 

 

Turkiet 

Distracting 

children during 

blood draw: 

Looking through 

distraction cards 

is effective in pain 

relief of children 

during blood draw 

Prospektiv RCT 125 barn tillfrågades, 123 barn deltog i ålder 6-12 år varav 61 flickor och 62 

pojkar 

 

Inklusionskriterier 

Barn 6-12 år i behov av venprovtagning. 

 

Exkusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de hade utvecklingsneurologiska störningar, verbala 

svårigheter, nedsatt syn, tagit smärtlindrande läkemedel de senaste 6 timmarna 

eller om de tidigare fått synkope relaterat till venprovtagningar. 

 

Bortfall 

2 deltagare exkluderades från studien eftersom de hade synskador. 

Children’s Anxiety and 

Pain Scales (CAPS) 

Faces Pain Scale 

Revised (FPS-R) 

 

T-test 

Miller K., 

Rodger S., 

Bucolo S., 

Greer R & 

Kimble M. 

R. 

2010 

 

Australien 

Multi-modal 

distraction. Using 

technology to 

combat pain in 

young children 

with burn injures 

Prospektiv, RCT 94 barn tillfrågades, 80 barn deltog i ålder 3-10 år varav 33 flickor och 47 pojkar 

 

Inklusionskriterier 

Barn med brännskada på mindre än 1% av totala kroppsytan som skulle genomgå 

första omläggningen av sin brännskada på det sjukhus där studien utfördes. 

 

Exklusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de hade nedsatt njurfunktion, intagit starka smärt- 

eller sederande mediciner som inte är standard för SPPBC samt om de inte talade 

engelska. 

 

Bortfall 

6 barn deltog ej då vårdnadshavaren inte gav sitt medgivande. 8 barn 

exkluderades eftersom att forskaren inte varit på plats vid behandlingen. 

The wong Baker Faces 

(FACES) picture scale  

Visual Analogue Scale 

(VAS) 

Faces, Legs, Activity, 

Cry and Consolability 

scale (FLACC) 

Vitala parametrar, puls 

(PR)och saturation 

(O2) 

ANOVA 

Chi-två-test 

General 

Estimating 

Equation 

(GEE) 

Movahedi F. 

A., Rostami 

S., Salsali 

M., 

Effect of Local 

Refrigeration 

prior to 

venipuncture on 

Kvasi- 

Experimentell 

80 barn deltog i ålder 6-12 år. Kön framgår inte. 

 

Inklusionskriterier 

Barn 6-12 år på akutmottagningen på sjukhuset där studien utfördes. 

Indirekta observationer 

(puls, andningsfrekvens 

och blodtryck) 

T-test 

 



 

 

 

Keikhaee B. 

& Moradi A. 

2006 

 

Iran 

pain related 

responses in 

school age 

children 

 

Exklusionskriterier 

Ej angivet 

 

Bortfall 

Ej angivet 

The childrens Hospital 

of Eastern Ontario Pain 

Scale (CHEOPS) 

The Oucher scale 

 

Nguyen T. 

N., Nilsson 

S., 

Hellström 

A.-L. & 

Bengtsson 

A. 

2010 

 

Vietnam 

 

Music therapy to 

reduce pain and 

anxiety in 

children with 

cancer undergoing 

lumbar puncture: 

A randomized 

clinical trial 

 

RCT 

 

49 barn tillfrågades, 40 barn deltog i ålder 7-12 år varav 15 flickor och 25 pojkar.  

 

Inklusionskriterier 

Barn med leukemi som skulle genomgå lumbalpunktion på sjukhuset där studien 

utfördes samt hade genomgått minst en lumbalpunktion tidigare. 

 

Exklusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de hade kognitiv nedsättning, betydande hörsel- eller 

syn problem. 

 

Bortfall 

8 barn deltog ej på grund av att föräldrarna inte hade tid eller pengar till en 

förlängd vistelse på sjukhuset. 1 barn valde att inte delta för att han var blyg. 

Indirekta 

observationer (HR, 

BP, SpO2, RR)  

The Numeric Rating 

Scale (NRS) 

Spielberger State-Trait 

Anxiety Inventory 

(STAI) 

Chi- två-test 

Mann Whitney 

U-test 

Nilsson S., 

Enskär K., 

Hallqvist C. 

& Kokinsky 

E. 

2013 

 

Sverige 

Active and 

passive distraction 

in children 

undergoing 

wound dressing 

RCT 60 barn deltog i ålder 5-12 år varav 18 flickor och 42 pojkar. 

 

Inklusionskriterier 

Barn mellan 5-12 år vilka gjorde sina första besök hos en 

såromläggningssjuksköterska för såromläggning. 

  

Exlusionskriterier 

Deltagare exkluderades om de hade kognitiva funktionsnedsättningar, långvariga 

sår, vårdrelaterade trycksår och sår i kroppsområden med nedsatt sensibilitet samt 

barn och barn vars föräldrar som inte hade goda kunskaper i svenska. 

 

Bortfall  

ej angivet 

Face, Legs, Activity, 

Cry and Consolability 

(FLACC) 

CAS 

The Facial Affective 

Scale (FAS) 

Kortversion av: State-

Trait Anxiety Inventory 

(STAI) 

Icke-

parametrisk 

statistik 

Krusikal-

Wallis test 

Mann-

Whitney U 

test 

Wilcoxon 

signed rank 

test 

ANOVA 

Fischers exact 

test 

Sadeghi T., 

Mohammadi 

N., 

Shamshiri 

M., 

Effect of 

distraction on 

children’s pain 

during 

Kvasiexperimen

tell 

60 barn mellan 4-6 år varav 18 flickor och 42 pojkar. 

 

Inklusionskritierier 

Barn mellan 4-6 år som var vid medvetande, skattade noll smärtpoäng innan 

insättning av perifer venkateter, inte tidigare varit inlagd på sjukhus, ej opererats 

Demografisk enkät 

Wong-Baker FACES 

Pain Rating Scale 

(WBFPS) 

Deskriptiv 

statistik 

Chi-två-test 

Kolmogorow-

Smirnov-test 



 

 

 

Bagherzadeh 

R. & 

Hossinkhani 

N.  

2013 

 

Iran 

intravenous 

catheter insertion 

under de senaste två åren, ej tagit smärtlindrande läkemedel eller fått lokal 

bedövning samt ej haft några neurologiska problem så som epilepsi.  

 

Exlusionskriterier 

Ej angivet 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Oberoende t-

test 

Sikorova L. 

& 

Hrazdilova 

P. 

2011 

 

Tjeckien 

The effect of 

psychological 

intervention on 

percived pain in 

children 

undergoing 

venipunctur 

Ej angivet 

Författarna i 

föreliggande 

studie anser att 

studien är en 

RCT 

60 barn mellan 5-10 år varav 29 flickor och 31 pojkar. 

 

Inklusionskriterier 

Barn utan akut smärta, kognitiva eller svåra fysiska funktionsnedsättningar och 

behandling med läkemedel som kunde påverka barnets psykiska eller fysiska 

tillstånd. Deltagarna skulle ha förmåga att kunna kommunicera samt förstå 

tjeckiska samt fått samtycke av föräldrar att delta i studien. Deltagarna skulle 

också ha ett hälsotillstånd som gjorde det möjligt för dem att delta. 

 

Exkusionskriterier 

Deltagare exkluderades om deras venpunktioner sköts upp till ett senare tillfälle 

samt om de fick smärtlindrande läkemedel. 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Enkät 

Tjeckisk version av: 

Children’s Hospital of 

Eastern Ontario Pain 

Scale (CHEOPS) 

Wong och Bakers face 

pain rating scale 

 

Deskriptiv 

statistik 

Chi-två test 

Fisher’s exact 

tests 

Icke-

parametrisk 

Wilcoxon test 

Spearman 

Rank 

koefficient 

 

Tüfekci F. 

G., 

Çelebioglu 

A. & 

Küçükoglu 

S. 

2008 

Turkiet 

Turkish children 

loved distraction: 

using 

kaleidoscope to 

reduce perceived 

pain during 

venipuncture 

Interventions-

kontroll-grupp 

studie 

206 barn deltog i åldrarna 7-11 år varav 110 flickor och 96 pojkar. 

 

Inklusionskriterier 

Barn 7-11 år med behov av venpunktion, som kunde känna igen och kunde 

rapportera siffror, utan utvecklingsstörning, kronisk sjukdom eller 

funktionshinder som försvårar kommunikation. 

 

Exkusionskriterier 

Ej angivet 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Wong-Baker FACES 

Pain Rating Scale 

VAS 

T-test 

Yoo H., Kim 

S., Hur H.-

The effects of an 

animation 

distraction 

Kvasiexperimen

tell 

47 barn tillfrågades, 40 barn deltog i ålder 3-7 år varav 12 flickor och 28 pojkar  

 

Inklusionskriterier 

5-point Poker Chip 

Scale 

Chi-2 test 

Parat T-test 

T-test 



 

 

 

K. & Kim 

H.-S. 

2011 

 

Korea 

intervention on 

pain response of 

preschool children 

during 

venipuncture 

Barnen skulle ej ätit under fyra timmar före provtagning, inte behandlats för 

diabetes eller någon kronisk sjukdom, ej ha försenad utveckling av auditiva eller 

visuella sinnen samt inte ha extrem smärta från frakturer eller olycksrelaterade 

skador. 

 

Exkusionskriterier 

Ej angivet 

 

Bortfall 

Under urvalsprocessen exkluderades sju potentiella deltagare. 3 deltagare 

exkluderades ur studien på grund av misslyckad venös provtagning vid första 

försöket, 3 deltagare exkluderades för att de själva inte kunde redogöra för sin 

smärtrespons på grund av att de grät och 1 deltagare exkluderades då blodprovet 

gav otillräckligt med blod för att kunna genomföra en analys. 

Wong och Bakers 

Faces Rating Scale 

(FRS) 

Hjärtrytm 

Serumnivåer av 

kortisol och glukos 

Variansanalys 

(ANCOVA) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2- Sammanställning av syfte, intervention och resultat i de inkluderade artiklarna 
 

Författare 

Publ.år 

Land 

Syfte Intervention Huvudresultat 

Canbulat N., 

Ayhan F. & Inal 

S. 

2015 

 

Turkiet 

Undersöka effekten av yttre stimulans i form av 

en kombination av kyla och vibration med hjälp 

av “Buzzy” under insättning av venkateter där 

effekten avser smärta och oro hos barn. 

2 grupper. Kombination av kyla och vibration (med 

“Buzzy) testades på barnen i interventionsgruppen i 

samband med insättning av venkateter. Kontrollgruppen 

fick ingen smärtlindring under vårdproceduren.  

Smärta och oro var signifikant lägre i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

Canbulat N., 

Inal S. & 

Sönmezer H. 

2014 

 

Turkiet 

Undersöka effekten av distraktionskort och 

kalejdoskop gällande lindring av smärta och oro 

hos barn under venprovtagning. 

3 grupper. Barnen i interventionsgrupperna fick i samband 

med venprovtagning antingen titta på distraktionskort eller 

titta i ett kalejdoskop. Kontrollgruppen fick ingen 

distraktion.  

Smärta och oro var signifikant lägre i 

interventionsgrupperna jämfört med 

kontrollgruppen. 

Hedén L., Von 

Essen L. & 

Ljungman G. 

2009 

 

Sverige 

Undersöka om såpbubblor eller värmekudde gör 

att barnen upplever mindre rädsla och smärta i 

samband med venpunktion i jämförelse med 

standard vård. 

2 grupper. Samtliga barn fick vid första sticket 

standardvård (EMLA och information). Vid andra sticket 

fick deltagarna i den ena gruppen titta på såpbubblor och 

deltagarna i den andra gruppen hålla i en värmekudde 

samtidigt som de fick standardvård. 

Signifikant lägre rädsla vid intervention jämfört 

med endast standardvård, ingen signifikans 

gällande smärta påvisades. 

Inal S. & 

Kelleci M. 

2012 

 

Turkiet 

Undersöka effekten som distraktionskort kan ha 

på barn smärta och oro under venprovtagning. 

2 grupper. Barnen i interventionsgruppen fick se på 

distraktionskort under venprovtagning medan barnen i 

kontrollgruppen fick standardvård. 

Interventionsgrupp påvisade signifikant lägre oro 

och smärta jämfört med kontrollgrupp. 

Miller K., 

Rodger S., 

Bucolo S., 

Greer R & 

Kimble M. R. 

2010 

 

Undersöka om multimodal förberedelse eller 

multimodal distraktion har en större påverkan på 

brännskadade barns smärtreducering i samband 

med såromläggning jämfört med 

standarddistraktion eller distraktion med 

handhållet videospel vid samma vårdprocedur. 

4st grupper. SD-grupp som under omläggning hade 

tillgång till leksaker och TV. VG- grupp som hade tillgång 

till en handhållen spelkonsol, MMD-PP-grupp som i 

väntrummet fick ta del av en interaktiv sagobok samt 

MMD-D-grupp där man använde interaktiva 

distraktionsberättelser under omläggningen. Barnen som 

Multimodal förberedelse och multimodal 

distraktion hade signifikant smärtreducerande 

effekt jämfört med standardvård och videospel. 



 

 

 

Australien tillhörde MMD-PP fick sagan berättad före proceduren i 

väntrummet. 

Movahedi F. A., 

Rostami S., 

Salsali M., 

Keikhaee B. & 

Moradi A. 

2006 

 

Iran 

Utvärdera den smärtreducerande effekten av 

lokal kyla vid venpunktion hos skolbarn. 

2 grupper. Barnen i interventionsgruppen fick 

insticksområdet nedkylt i 3 minuter med en ispåse innan 

venpunktion. Barnen i kontrollgruppen fick ingen 

smärtlindring. 

Signifikant lägre smärta skattades i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  

Nguyen T.N., 

Nilsson S., 

Hellström A.-L. 

& Bengtsson A. 

2010 

 

Vietnam 

Utvärdera om musik har någon inverkan på 

smärta och oro hos barn som genomgår 

lumbalpunktion. 

2 grupper. Alla barn fick hörlurar men endast barnen i 

interventionsgruppen fick lyssna på musik i sina. Barnen i 

kontrollgruppen fick ha på sig sina hörlurar men ingen 

musik spelades ifrån dem. Hörlurarna sattes på 10 minuter 

innan lumbalpunktion och behölls på under hela 

proceduren.  

Smärta var signifikant lägre både under och efter 

lumbalpunktion, oro var signifikant lägre både 

före och efter lumbalpunktion i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  

Nilsson S., 

Enskär K., 

Hallqvist C. & 

Kokinsky E. 

2013 

 

Sverige 

Att testa hur distraktion påverkar smärta och 

oro hos barn när de undergår sårvård. 

3 till antalet lika stora grupper. Barn i den ena 

interventionsgruppen fick spela ett datorspel och barnen i 

den andra interventionsgruppen fick slicka på en 

godisklubba medan kontrollgruppen fick standardvård. 

Aktivt spelande som distraktion påvisade 

signifikant reducering av smärta men ingen 

signifikant reducering av oro i jämförelse med 

kontrollgruppen. Att slicka på en klubba gav 

signifikant reducering av oro men ingen 

signifikant reducering av smärta i jämförelse med 

kontrollgruppen.  

Sadeghi T., 

Mohammadi N., 

Shamshiri M., 

Bagherzadeh R. 

& Hossinkhani 

N.  

2013 

 

Iran 

Att undersöka effekten barn får på sin 

smärtintensitet när de trycker på en mjuk boll 

under insättandet av en perifer venkateter. 

2 grupper. Deltagarna i interventionsgruppen fick trycka 

på en mjuk boll under insättandet av perifer venkateter 

medan kontrollgruppen fick standardvård. 

Signifikant lägre smärtintensitet hos 

interventionsgrupp än kontrollgrupp. 

Sikorova L. & 

Hrazdilova P. 

2011 

Att avgöra effekten som en strukturerad 

intervention har på nivån av uppskattad smärta 

hos barn under venpunktion. 

2 grupper. Deltagarna i interventionsgruppen fick genomgå 

en strukturerad intervention medan kontrollgruppen fick 

standardvård. 

Signifikant reducerad smärta hos 

interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp. 



 

 

 

 

Tjeckien 

Tüfekci F. G., 

Çelebioglu A. & 

Küçükoglu S. 

2008 

 

Turkiet 

Att bedöma den smärtreducerande effekt 

distraktion har på friska barn i skolåldern, 

genom att låta barnen titta i ett kalejdoskop 

under venpunktion. 

 

2 grupper. Barnen i interventionsgruppen fick titta i ett 

kalejdoskop som distraktion under venpunktion. Barnen i 

kontrollgruppen fick ingen distraktion. 

 

Signifikant lägre smärtnivåer påvisades med 

Wong-Baker Faces Pain Rating Scale hos 

interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Yoo H., Kim S., 

Hur H.-K. & 

Kim H.-S. 

2011 

 

Korea 

Att identifiera effekten som en animerad 

distraktionsintervention kan ha på smärtrespons 

hos barn i förskoleåldern under venpunktion. 

2 grupper. Deltagarna i interventionsgruppen försågs med 

en laptop på vilken de fick se en animerad kort film under 

sin allra första venpunktion. Deltagarna i kontrollgruppen 

fick standardbehandling. 

Statistiskt signifikant reducering av självskattad 

smärta, beteendemässig smärtrespons samt 

kortisol- och glukosnivåer i serum hos 

interventionsgrupp i förhållande med 

kontrollgrupp. 

 


