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Abstract 
 

Background: Most procedures in healthcare were described to cause the child pain. 

Anxiety was also strongly linked to pain and painful experience can generate future 

consequences for the child in contact with health services. Administering medication to 

children was considered difficult to adapt while non-pharmacological treatment is 

considered to be both time- and cost efficient. 

Purpose: To describe nurses' use of non-pharmacological treatment of procedural pain 

in children and to examine the included articles research group.  

Method: This descriptive literature studies results was based on 15 articles sought in 

the databases Cinahl, PsycINFO and PubMed. Eight of the included articles were 

qualitative studies, four were quantitative studies and three were studies with mixed 

approach. 

Main Results: Non-pharmacological treatment of procedural pain in children was 

considered effective when it was formed based on each unique child and occasion. The 

nurses described distraction as a useful method that can be performed in several ways, 

ranging from the child's needs. The importance of a good relationship, a working 

cooperation and that the nurse had the ability to get the child's confidence was described 

as key elements in non-pharmacology. The research group characteristics were 

examined and in all articles the participants profession consists in the majority of 

nurses. 

Conclusion: Non-pharmacological treatment of procedural pain should be adjusted 

based on the unique child and the situation. Distraction was considered by the majority 

of nurses to be a positive and useful non-pharmacological treatment of procedural pain 

in children and can be performed by both nurses and parents to reduce the child's pain 

and future fears. 

 

 

 

 

Keywords: Non-pharmacological, Procedural pain, Child, Attitude of health personnel, 

Nurse.   



 

 

 

Sammanfattning 

 
Bakgrund: Ett flertal procedurer inom vården beskrevs kunna orsaka barnet smärta. 

Oro var vidare starkt kopplat till smärta och en tidigare smärtsam upplevelse kan 

komma att generera framtida konsekvenser för barnet i kontakt med sjukvården. 

Administreringen utav läkemedel till barn ansågs vara svårt att anpassa samtidigt som 

icke-farmakologisk behandling anses vara både tids- och kostnadseffektiv.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors användning av icke-farmakologisk behandling vid 

procedursmärta hos barn, samt att granska de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp.  

Metod: Denna beskrivande litteraturstudies resultat grundades på 15 artiklar eftersökta i 

databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Åtta av studiens inkluderade artiklar hade 

kvalitativ ansats, fyra hade kvantitativ ansats och tre var studier med mixad ansats. 

Huvudresultat: Icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn ansågs 

effektivt när den formades utifrån varje unikt barn och tillfälle. Sjuksköterskorna 

beskrev distraktion som en användbar metod som kan utföras på flertalet sätt, allt 

utifrån barnets behov. Vikten av en fungerande relation, ett fungerande samarbete och 

att sjuksköterskan hade förmåga att få barnets förtroende beskrevs vidare som centrala 

delar inom icke-farmakologin. Artiklarnas beskrivning av undersökningsgrupp 

granskades och deltagarnas yrkeskategori utgjordes i majoritet av sjuksköterskor i 

samtliga fall. 

Slutsats: Icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta bör anpassas utifrån det 

unika barnet och situationen. Distraktion ansågs av majoriteten sjuksköterskor vara en 

positiv och användbar icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn och 

kan utföras av både sjuksköterskor och föräldrar för att minska barnets smärta och 

framtida rädslor. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och definitioner 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta och den 

svenska översättningen av Werner (2010) beskrivs enligt följande: 

”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada. Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen 

känner smärta eller kan vara i behov av adekvat smärtlindring. Smärta är 

alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna 

erfarenheter tidigt i livet” (Werner 2010 s.13). 

 

Läkemedelsverket (2014) förklarade vidare att begreppet procedursmärta innebär att 

sjukvårdspersonalen oavsiktligt, men oundvikligt orsakar barnet en kort intensiv smärta 

under en behandling eller undersökning. 

 

Nordeng (2009) beskrev att sjukvårdspersonalen i Sverige sammanlagt har flera 

miljoner patientkontakter med barn varje år och uppgav att cirka 200 000 barn i åldrarna 

0-15 år årligen vårdas inneliggande på sjukhus. Vidare beskrevs att 13 % av barnen i 

Sverige har en kronisk sjukdom, varav ungefär hälften orsakas av allergi och astma. 

Sjuka barn ansågs dessutom vara en patientgrupp som skiljer sig från sjuka vuxna både 

psykologiskt, fysiologiskt och utvecklingsmässigt. Läkemedelsverket (2014) och 

Socialstyrelsen (2002) förklarade att smärta inte bara kan vara ett utav de vanligaste 

symtomen som sjuka barn upplever, det är även ett av de symtom barnen upplever som 

mest skrämmande. En studie identifierade att majoriteten av de procedurer som barn 

genomgick är kopplat till smärta och stress. De vanligaste procedurerna som barnen 

uppgav orsaka smärta och stress var insättning av perifer venkateter, klinisk 

undersökning och venpunktion (Ortiz et al. 2012). Obehandlad smärta hos barn 

beskrevs kunna generera framtida konsekvenser i kontakt med vården i form av bland 

annat stickrädsla. En markant rädsla inför en procedur kan bidra till en ökad upplevelse 

av smärta och oro. Faktorer som kunde förklaras bidra till en ökad rädsla är: barnets 

kognitiva utveckling, själva proceduren, omgivningen, otillräcklig behandling av smärta 

och oro, brist på upplevd kontroll, närvaro eller frånvaro av stödjande vuxen eller 

minnen från tidigare upplevelser (Taddio et al. 2009).   
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Evidensbaserade interventioner för att minska smärta vid procedurer beskrevs kunna 

bestå av farmakologisk eller icke-farmakologisk behandling samt kombinationer av 

dessa (Taddio et al. 2009). Hälso- och sjukvården har dock länge påtalat att kunskapen 

om farmakologisk behandling av barn är bristfällig. En stor del utav de läkemedel som 

används till barn har inte genomgått någon klinisk prövning på barn och anses därför 

vara ett potentiellt säkerhetsproblem (Läkemedelsverket 2013, Nordeng 2009, 

Socialstyrelsen 2013). Barn beskrevs dessutom kunna väga alltifrån 400 g till 200 kg, 

vilket kan göra det svårt att avgöra om en läkemedelsdos är rimlig eller inte (Lindemalm 

& Nydert 2014, Nordeng 2009). Icke-farmakologisk behandling hos barn beskrevs i en 

litteraturstudie som exempelvis distraktion, hypnos, information och förberedelse, 

kognitiv beteende terapi, föräldramedverkan, andningsövningar eller att låta barnet 

tankemässigt fokusera på något positivt. Varav de två förstnämnda, distraktion och 

hypnos, har visat sig mer starkt evidensmässigt (Uman et al. 2013). Icke-farmakologisk 

behandling visade sig effektivt genom mätbart mindre smärta hos barn, både ensamt och 

i kombination med farmakologisk behandling. Den icke-farmakologiska behandlingen 

ansågs dessutom som en kostnadseffektiv metod inom smärtlindring (Oliveira & 

Linhares 2015).  

 

Läkemedelsverket (2014) definierade distraktion som en psykologisk intervention som 

används för att minska smärta och obehag som barn kan uppleva i samband med 

medicinska procedurer. Distraktionstekniker beskrevs kunna utföras av både föräldrar 

och sjuksköterskan och syftar till att få barnet att fokusera på något annat än själva 

proceduren. 

Barn beskrevs enligt Barnkonventionen (2015) som alla människor under 18 år.  

Erfarenheter förklarades av Nordstedts (2009) i synonyma termer som livskunskap, 

vana, sakkunskap, praktik, övning samt upplevelse. 

 

1.2 Omvårdnadens metaparadigm  

Sjuksköterskans roll i relation till omvårdnadens fyra metaparadigm beskrevs av 

Socialstyrelsen (2005) och International Council of Nurses (2014) enligt följande:  

Människa – Inneha kapacitet att i relation till patient, närstående och personal kunna 

framföra adekvat information och att kommunikation sker genom öppenhet, empati och 

respekt. Ha förmåga att se patienten ur ett helhetsperspektiv och tillgodose patientens 

psykiska, sociala, fysiska, andliga och kulturella behov.  
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Hälsa – Arbeta utifrån att förebygga hälsorisker och ohälsa samt främja hälsa och 

identifiera patientens egna resurser.  

Miljö - Medverka till en god vårdmiljö genom att aktivt motivera och reflektera över 

omvårdnadsprocessen samt ha ett etiskt tänk.  

Vårdande - Skapa en relation som främjar öppenhet och delaktighet genom att inkludera 

patient och närstående i vård och behandling. 

 

1.3 Teoretisk Referensram  

Hildegard Peplau grundade sin omvårdnadsteori, Interpersonal Relations in Nursing, 

1952. Denna teori baserades på den interpersonella, mellanmänskliga, relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Syftet med appliceringen av teorin bestod av att 

sjuksköterskan får patienten att på bästa möjliga sätt ta lärdom, förhålla sig till nya 

situationer samt mogna som individ och därmed uppnå en inre trygghet. Individerna i 

relationen beskrevs kunna lära av varandra och sjuksköterskan har en terapeutisk 

funktion i att vägleda och undervisa patienten genom omvårdnadsprocessen, mot de 

gemensamma målen. Peplau beskrev att den interpersonella relationen delas upp i fyra 

faser enligt följande ordning: orientering, identifiering, bearbetning och upplösning. 

Relationen inleddes i orienteringsfasen, där patient och sjuksköterska möts som 

främlingar för att påbörja ett samarbete i syfte att upptäcka problem, uttrycka behov och 

önskemål samt ställa frågor, dela erfarenheter och resonera. Sjuksköterskan beskrevs ge 

patienten stöd, trygghet, information och teknisk expertis i situationen. 

Identifieringsfasen karaktäriserades genom att behovet av omvårdnad är identifierat, 

samspel kring val av omvårdnadsåtgärder görs och sjuksköterskan ger fortsatt stöd till 

patienten. I denna fas beskrevs att patienten succesivt kan förlita sig på sjuksköterskan 

och dennes förmåga att hjälpa. Detta krävde dock att tryggheten, som började byggas 

upp redan i föregående fas, nu är etablerad. Bearbetsningsfasen innebar ett fokus på 

patientens delaktighet och självständiga initiativ. Anpassning av vårdens insatser 

gjordes utifrån patientens intressen och behov, vilket kan variera beroende på hur pass 

självständig patienten är i sin inre process. Sjuksköterskan tillämpade nu fortsatta 

kommunikativa färdigheter för att undersöka, förstå och vidta åtgärder vid olika 

omvårdnadsproblem. I upplösningsfasen beskrevs den terapeutiska relationen avslutas 

mellan patient och sjuksköterska, detta efter att samarbetet mellan parterna har uppfyllt 

vårdbehovet. Patientens förberedelse inför hemgång ansågs som utmärkande för denna 

fas. I fasens slutskede beskrevs patienten uppleva sig friskare och i mer känslomässig 
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balans. Både sjuksköterska och patient kom ut ur omvårdnadsprocessen som mer mogna 

individer och patienten befinner sig inte längre i en beroendeställning. Patientens 

mognad beskrevs dock inte kunna passera patientens kognitiva utveckling, men 

upplösningsfasen anses vidare vara möjlig att påbörja redan i anslutning till 

orienteringsfasen, beroende på de individuella förutsättningarna i den interpersonella 

relationen (Peplau 1988). Författarna till förliggande studie valde Peplaus 

omvårdnadsteori med motiveringen att den interpersonella relationen och dess innebörd 

anses vara relevant vid sjuksköterskans beskrivning av sina erfarenheter kring icke-

farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn. Omvårdnadsteorin beskrev 

vikten av individanpassning utifrån patientens kognitiva nivå, vilket författarna anser 

vara högrelevant vid omvårdnaden av barn.   

 

1.4 Problemformulering  

Flertalet procedurer inom sjukvården beskrevs kunna orsaka barnet smärta. Oro 

beskrevs starkt kopplat till smärta och obehandlad smärta kan leda till framtida negativa 

konsekvenser för barnet i form av stickrädsla, rädsla för omvårdnadsprocedurer eller 

vårdmiljön. Markanta storleks- och åldersskillnader på barnen beskrevs göra det svårt 

att avgöra om en läkemedelsdos var rimlig och kunskapen om farmakologisk 

behandling till barn anses bristfällig. Den icke-farmakologiska behandlingen beskrevs 

vara tids- och kostnadseffektiv för vården. Majoriteten av artiklarna kring icke-

farmakologisk behandling berör olika metoder och effekten av dem, antingen som 

empiriska studier eller översiktsartiklar. Erfarenheter kring icke-farmakologisk 

behandling inom forskningsområdet finns som mest beskrivet av barn eller föräldrar, 

medan sjuksköterskeperspektivet är det perspektiv som är minst presenterat. 

Sjuksköterskan kan möta barn som patienter i flertalet verksamheter inom hälso- och 

sjukvård och därför är det av stor vikt att belysa sjuksköterskors erfarenheter av icke-

farmakologiska behandlingar vid procedursmärta hos barn. Med den kunskapen kan 

sjuksköterskan troligtvis minska barnets oro och smärta. Icke-farmakologisk behandling 

kan förhoppningsvis även minska framtida rädslor hos barnet och kan även anses vara 

mer lättillgängligt, säkert och tidseffektivt än farmakologisk behandling. 
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1.5 Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att använda 

icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn samt att beskriva 

undersökningsgruppen som artiklarna i resultatdelen baserat sin studie på. 

Frågeställningarna var följande: 

(1) Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att använda icke-farmakologiska 

behandlingar vid procedursmärta hos barn? 

(2) Vilken typ av undersökningsgrupp har artiklarna i resultatdelen baserat sin 

studie på? 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att kritiskt sammanställa den befintliga och aktuella forskningen av ett 

problem inom det valda området. 

 

2.2 Databaser  

Sökningar till föreliggande studie är gjorda i Cinahl, PsycINFO och PubMed. Enligt 

Polit och Beck (2012) är Cinahl och MEDLINE de mest användbara och täckande 

databaserna när det gäller forskning inom omvårdnad. Webbsidan PubMed ger fri 

åtkomst till den erkända databasen MEDLINE oavsett användarens institutionella 

tillhörighet. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) även PsycINFO som en potentiellt 

användbar databas för omvårdnadsforskning. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

I samtliga databaser har funktionen Thesaurus använts, vilket av Polit och Beck (2012) 

beskrivs som termer som finns att tillgå i databasens ordbok i syfte att strukturera 

sökningar. Gällande dessa Thesaurus benämner databasen Cinahl dessa som CINAHL 

Headings, MEDLINDE kallar dem Medical Subject Headings (MeSH) och PsycINFO 

namnger dem Thesaurus (Polit & Beck 2012). Sökningar till föreliggande studies 

resultatdel har använt följande: Headings i form av ”Child”, ”Nurse Attitudes” och 

”Pediatric Nursing”. MeSH-termer: ”Attitude of Health Personnel” samt ”Child”. 
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Thesaurus: “Health Personnel Attitudes” och “Nurses”. Följande ord har sökts i fritext, 

där trunkering märks med *: Pain, Pain Management, Pain Treatment, Procedur*, 

Nurs*, Nurse, Experience* och Anxiety. I databaserna CINAHL och PsycINFO har 

vissa av fritextorden sökts med begränsningen ”Title” (se tabell 1). Den booleska 

termen ”AND” har använts, samt trunkering. Polit och Beck (2012) menar att 

användandet av booleska termer bidrar till att begränsa eller vidga sökningen. Termen 

”AND” bidrar till begränsningar som inkluderar angivna söktermer. Trunkering, 

uttrycks vanligvis som *, innebär att olika böjningar av ordet inkluderas i sökningen 

(Polit & Beck 2012). Vid sökning i databaserna CINAHL och PsycINFO användes 

begränsningarna ”Full Text”, ”Peer Review” samt inom tidsintervallet 2005-2015. Vid 

sökning genom PubMed användes dock endast tidsbegränsning på 10 år, då ”Peer 

Review” funktionen inte är tillgänglig. Funktionen ”Full Text” utnyttjades inte i 

PubMed då vissa relevanta artiklar, i open access, exkluderades vid användandet av 

denna begränsning (se tabell 1). 

 

Inklusionskriterier: 

● Artiklarna var ”Peer Reviewed” och/eller följde formatet IMRAD, vilket Polit och 

Beck (2012) beskriver som en strukturering av artikeln i form av introduktion, metod, 

resultat och diskussion.  

●Artiklarna var publicerade från 2005 och framåt för att generera tillförlitliga och 

relevanta källor.                                                           

● Språket var skrivet på engelska. 

● Artiklarna har i majoritet grundats på erfarenheter från legitimerade sjuksköterskor. 

Men även artiklar baserade på sjuksköterskor med vidarutbildning och andra 

personalkategorier har inkluderats, då deras erfarenhet kan generera betydelsefull 

kunskap.  

● Artiklar med ”Full Text”, tillgängliga via Högskolan i Gävle, eller artiklar med ”Open 

access” användes för att reducera kostnader.                                                                  

Exklusionskriterier: 

● Studier relaterade till neonatala/prematura barn, eftersom sjuksköterskan sällan 

kommer i kontakt med denna patientgrupp i allmänvård. 

● Litteraturöversikter exkluderades ur resultatdelen, även de artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna (se figur 1). 
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2.4 Utfall av databassökning 

Tabell 1 Utfall av sökningar i databaser, där samtliga sök är utförda 2015-08-31.  

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar  

Valda 

artiklar 

Begränsningar 

Cinahl Nurse Attitudes (Heading) 

AND Child (Heading) AND 

Procedur* 

25 15 7 2  

(#1, #15) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

Cinahl Pediatric Nursing (Heading) 

AND Child (Heading) AND 

Pain AND Nurs* (Title) 

62 25 11 5  

(#4, #5, 

#6, #7, 

#12) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

Cinahl Child (Heading) AND Pain 

Treatment AND Nurs* 

AND Experience* 

45 16 7 3  

(#9, #11, 

#14) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

Cinahl Child (Heading) AND 

Nurse AND Experience* 

AND Anxiety 

32 8 3 1  

(#2) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

PsycINFO Attitude of Health Personnel 

(Thesaurus) AND Nurses 

(Thesaurus) AND Nurs* 

(Title) AND Child* AND 

Pain Management 

9 6 3 2  

(#3, #13) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

PsycINFO Attitude of Health Personnel 

(Thesaurus) AND Nurses 

(Thesaurus) AND Nurs* 

(Title) AND Child* AND 

Procedur* 

9 4 2 1 

(#8) 

Peer Review, 

Full Text, 

2005-2015 

PubMed Attitude of Health Personnel 

(MeSH-Major) AND Child 

(MeSH) AND Pain AND 

Procedur* 

9 7 2 1  

(#10) 

10 år 
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Figur 1 Urval av artiklar 

 

2.5 Dataanalys 

När urvalet av artiklarna som inkluderas i föreliggande studies resultat var färdigt lästes 

dessa grundligt av båda författarna upprepade gånger. Artiklarnas resultat granskades 

kritiskt, bearbetades och sammanställdes av båda författarna genom att innehållet i de 

valda artiklarna sammanställdes i ett protokoll för varje vald studie som innefattade; 

författare, titel, tidsskrift, år, volym, sidnummer, land, ansats/design, syfte, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och resultat, vilket av Polit och Beck (2012) 

beskrevs som ett tillförlitligt sätt att bearbeta data. Därefter sammanfattades protokollen 

i två olika tabeller där bilaga 1 redovisar de inkluderade studiernas; författare, år, land, 

syfte och huvudresultat. I bilaga 2 redovisas de inkluderade studiernas; författare, år, 

land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och 

urval (Polit & Beck 2012). Likheter och skillnader färgkodades i enlighet med Polit och 

Beck (2012), fem olika teman framkom och bildade huvudrubrikerna. 

 

Artiklarnas undersökningsgrupp granskades och bearbetades av båda författarna och 

återfinns i bilaga 2 samt presenteras i resultatet i form av löpande text. Ett cirkeldiagram 

Antal träffar 

191 st 

 

Lästa Abstract 

81 st 

 

Granskade 

artiklar 
35 st 

 

Valda artiklar 

15 st 

Artiklar ej relevanta utifrån 

studiens syfte: 20 st 

Artiklar ej relevanta utifrån 

studiens syfte: 46 st 

Artiklar ej relevanta utifrån studiens syfte: 79 st.  

Artiklar ej på engelska: 22 st 

Review artiklar: 5 st & Dubbletter: 4 st 
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sammanställdes i resultatet avseende undersökningsgruppens yrkeskategori. Författarna 

värderade om undersökningsgruppen var representativ för sammanhanget och om den 

var beskriven på ett realistiskt och konsekvent sätt (Polit & Beck 2012). Vidare 

studerades undersökningsgruppens karaktärer, såsom: ålder, kön eller annan status, 

vilket Polit och Beck (2012) anser är relevant information att redovisa i vetenskapliga 

studier. Författarna analyserade vidare om antalet deltagare var relevant i förhållande till 

ansats.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Författarna till studien har följt de regler som kopplas till god forskningssed genom att 

ha intentionen av att granska resultatet objektivt och utesluta all form av plagiering. 

Bearbetade artiklar i studiens resultat skulle vara godkända av en etisk kommitté eller 

framställa goda etiska överväganden av artikelförfattarna (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat  

De inkluderade artiklarnas resultat har samanställts utifrån sjuksköterskans erfarenheter 

av att använda icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn. Resultatet 

presenteras i löpande text, baserat på kategorier och underkategorier samt i figur 2. 

Översiktstabeller av inkluderade artiklar presenteras i bilaga 1 och 2. Följande frågor 

besvaras i resultatet: Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att använda icke-

farmakologiska behandlingar vid procedursmärta hos barn? samt Vilken typ av 

undersökningsgrupp har artiklarna i resultatdelen baserat sin studie på? 

 

3.1 Anpassning till det unika barnet  

Icke-farmakologisk behandling ansågs av sjuksköterskorna som viktigt att anpassa efter 

varje unikt barn och tillfälle (Olmstead et al. 2014). Det ansågs även viktigt att sätta 

barnet i centrum genom att fokusera på barnet och inte föräldrarna samt att 

sjuksköterskan placerar sig i samma ögonhöjd som barnet (Berglund et al. 2013). 

Sjuksköterskan kunde även stödja barnet före och under procedurer genom information 

anpassad efter barnets; ålder (Karlsson et al. 2014, Melhuish & Payne 2006), 

sinnestillstånd, tidigare erfarenhet, sjukdomstillstånd, rädsla, förmåga att fokusera och 

grad av delaktighet (Karlsson et al. 2014). Det ansågs viktigt att sjuksköterskan 

besvarade barnets frågor med ärliga svar (Weinstein & Henrich 2013) och att 
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sjuksköterskorna anpassade språket utefter barnets mognadsnivå (Berglund et al. 2013, 

Weinstein & Henrich 2013).  

 

3.2 Att vinna barnets förtroende 

3.2.1 Vikten av att göra barnet delaktig 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att göra barnet tryggt (Berglund et al. 2013, Karlsson 

et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014) och få en känsla av kontroll (Karlsson et al. 2014, 

Svendsen & Bjørk 2014). Sjuksköterskorna menade att barnets känsla av kontroll kan 

främjas genom att öka barnets delaktighet. Genom att låta barnet göra egna val relaterat 

till proceduren eller utföra vissa delar av den själv när så är möjligt möjliggör 

sjuksköterskan barnets delaktighet före och under proceduren (Svendsen & Bjørk 2014). 

Föräldrarna beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig hörnsten för att barnet ska 

känna trygghet under en nålrelaterad procedur (Karlsson et al. 2014). Föräldrarna skulle 

involveras i arbetsteamet kring barnet (Anderzén-Carlsson et al. 2007) och om 

kommunikation med föräldrarna var lätt att etablera så löste det många problem som 

annars kunde uppkomma (Ljusegren et al. 2011). Sjuksköterskor beskrev också leken 

som ett bra verktyg att öka barnets känsla av kontroll och delaktighet, samt att 

avdramatisera situationen. Denna typ av lek kunde med fördel användas både före, 

under och efter proceduren (Karlsson et al. 2014). Sjuksköterskorna beskrev barnets 

känsla av kontroll som en grundläggande icke-farmakologisk behandling för att hantera 

barnets smärta. Ett barn som inte upplevde kontroll har heller inte förmåga att kunna 

samspela med sjuksköterskan under t.ex. distraktion (Svendsen & Bjørk 2014). 

 

3.2.2 Information och förberedelse inför en procedur 

Sjuksköterskorna beskrev att de kan stödja barnet genom information inför proceduren 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007, Berglund et al. 2013, He et al. 2011 He et al. 2005b, 

Weinstein & Henrich 2013) och informationen ska innefatta vad som kommer hända, 

hur det kommer hända och hur det kan kännas. Informationen gavs både skriftligt och 

visuellt upprepade gånger på ett varmt och ärligt sätt (Anderzén-Carlsson et al. 2007). 

Sjuksköterskor delgav också det positiva med att låta barnet förbereda sig och få 

förståelse genom att få utforska den medicinska utrustningen (Karlsson et al, 2014, 

Svendsen & Bjørk 2014). Utrustningen beskrevs kunna testas av barnet på exempelvis 

en docka, en nalle, en förälder eller en av sjukvårdspersonalen (Karlsson et al. 2014). 

Syftet med information beskrevs bidra till att öka barnets förståelse (Berglund et al. 
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2013, Svendsen & Bjørk 2014, Weinstein & Henrich 2013) där också procedurens 

smärtupplevelse på ett ärligt men neutralt sätt anses viktig att förmedla till barnet 

(Svendsen & Bjørk 2014). Om planerna utformades tillsammans med barnet och 

föräldrarna så minskar det oron relaterad till proceduren (Berglund et al. 2013). För att 

inhämta och bearbeta kunskapen kring proceduren beskrev sjuksköterskorna återigen 

leken som en bra metod (Karlsson et al. 2014, Weinstein & Henrich 2013). Leken som 

utbildande funktion ansågs användbar både som förberedelse men även som repetition 

av en procedur (Weinstein & Henrich 2013). Sjuksköterskorna informerade även 

föräldrarna om icke-farmakologiska metoder som föräldrarna kan använda under 

sjukhusvistelsen och inför hemgången för att minska barnets smärta (He et al. 2005a, 

Twycross & Collins 2013). 

 

3.2.3 Emotionellt stöd med hjälp av kommunikation 

Inför procedurer beskrevs det att emotionellt stöd kan ges till barnet genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar och bekräftar barnets känslor, oro och tankar (Anderzén-

Carlsson et al. 2007, Ljusegren et al. 2011, Weinstein & Henrich 2013), men det är 

viktigt att sjuksköterskan använder ett språk som barnet förstår, annars kan proceduren 

upplevas mer skrämmande och blir svårare att utföra (Karlsson et al. 2014). 

Kommunikationen innan proceduren beskrevs av sjuksköterskorna som ett sätt att 

bygga upp barnets förståelse och vikten av att låta barnet ställa frågor för att öka sin 

förståelse anses som viktigt (Anderzén-Carlsson et al. 2007). Under procedurer 

beskrevs småprat (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014), undvika medicinska 

termer (Berglund et al. 2013) och använda enklare ord eller metaforer (Karlsson et al. 

2014) som olika sätt sjuksköterskan kan använda för att stödja barnet (Berglund et al. 

2013, Karlsson et al. 2014). Att sjuksköterskan var lekfull och använde humor och ett 

positivt språk i samspelet med barnet, familjen och de andra sjuksköterskorna bidrar till 

att barnet känner trygghet och lugn (Svendsen & Bjørk 2014). 

 

3.2.4 Värdet av den interpersonella relationen  

Sjuksköterskorna beskrev att icke-farmakologisk behandling kan skapa bättre 

förutsättningar för att barnet och sjuksköterskan ska etablera en relation och därmed 

göra barnet mer sammarbetsvillig under procedurer (Svendsen & Bjørk 2014). Den 

interpersonella relationen mellan sjuksköterskan och barnet beskrevs som nödvändig för 

att utveckla en ömsesidig relation (Berglund et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013) 
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och samarbetet mellan sjuksköterskan och barnet anses av sjuksköterskorna som en av 

de viktigaste faktorerna för att underlätta utförandet av smärtsamma procedurer 

(Olmstead et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014). Om sjuksköterskan kände barnet från 

tidigare sjukhusvistelser och en relation redan etablerats var det lättare att använda icke-

farmakologisk behandling då sjuksköterskorna vet vad som fungerat bra för barnet 

tidigare (Svendsen & Bjørk 2014). Samtidigt beskrev en del sjuksköterskor att barnet 

kan förknippa distraktionsmetoden med tidigare upplevd procedursmärta, så 

sjuksköterskan bör alltid fokusera på det enskilda barnets behov och upplevelser 

(Olmstead et al. 2014). 

 

3.3 Distraktion som icke-farmakologisk behandling 

Distraktion beskrevs som en användbar metod för att reducera barnets smärta (He et al. 

2011, He et al. 2005b, Karlsson et al. 2014, Melhuish & Payne 2006, Svendsen & Bjørk 

2014, Weinstein & Henrich 2013) och metoden används för att flytta barnets fokus från 

proceduren (Berglund et al. 2013, Svendsen & Björk 2014). Sjuksköterskor delgav att 

distraktion kan utföras i form av att blåsa såpbubblor (Svendsen & Bjørk 2014, 

Weinstein & Henrich 2013), blåsa på små vindsnurror (Svendsen & Björk 2014), leka 

med barnet (Karlsson et al. 2014, Twycross & Collins 2013, Weinstein & Henrich 

2013), berätta historier eller sjunga (Svendsen & Bjørk 2014, Weinstein & Henrich 

2013). Distraktion beskrevs också kunna användas genom att låta barnet utföra en 

aktivitet som att välja klistermärken (Berglund et al. 2013), suga på napp (Efe et al. 

2013, Melhuish & Payne 2006) spela elektroniska spel (Berglund et al. 2013, Svendsen 

& Bjørk 2014), lyssna på musik (Weinstein & Henrich 2013), titta på Tv/Film 

(Berglund et al. 2013, Twycross & Collins 2013, Weinstein & Henrich 2013) eller läsa 

en bok (Weinstein & Henrich 2013). Sjuksköterskorna beskrev att distraktion kan 

utföras under själva proceduren om barnet är rädd eller oroligt. Sjusköterskorna 

betonade att om barnet däremot inte uppvisar dessa känslor tycker sjuksköterskorna att 

distraktionen ska undvikas under proceduren för att främja barnets förmåga att få 

kunskap och förståelse för proceduren (Karlsson et al. 2014). Andra metoder för att 

förflytta barnets fokus beskrevs vara andningsövningar (He et al. 2011, He et al. 2005b, 

Svendsen & Bjørk 2014, Weinstein & Henrich 2013), vägledd visualisering (Svendsen 

& Bjørk 2014, Weinstein & Henrich 2013) massage (Weinstein & Henrich 2013), 

beröm och uppmuntran i form av verbala belöningar, belöning i form av glass och godis 

eller låta barnet välja ur presentlådan (Karlsson et al. 2014). Det ansågs av 
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sjuksköterskona viktigt att föräldrarna närvarade och gjordes delaktiga under procedurer 

(Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Melhuish & Payne 2006, Twycross & 

Collins 2013, Weinstein & Henrich 2013) och föräldrarna beskrevs av sjuksköterskorna 

ha en roll i distraktionen genom att lugna barnet med sin närvaro (He et al. 2005a, 

Twycross & Collins 2013) och fånga barnets uppmärksamhet (Twycross & Collins 

2013). 

 

3.4 Miljöns betydelse 

Sjuksköterskor rapporterade om sina erfarenheter kring att anpassa omgivningen till en 

behagligare miljö för barnet (Anderzén-Carlsson et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 

2005b, Karlsson et al. 2014, Van der Riet et al. 2014) och barnet behöver få tid att 

bekanta sig med den nya omgivningen innan proceduren utförs (Karlsson et al. 2014). 

Barnets behov behövde tillgodoses och sjuksköterskan får försöka förstå vilken 

omgivning som är bäst för det enskilda barnet. Om barnet var inneliggande på sjukhus 

kan proceduren utföras på det egna rummet, men det kan innebära både för- och 

nackdelar. Tryggheten samt egna tillhörigheter fanns att tillgå, samtidigt som 

sjuksköterskorna lyfter att inget skrämmande får ske där. Om proceduren istället 

utfördes på ett behandlingsrum beskriver sjuksköterskorna att en del barn kan uppfatta 

viss utrustning som skrämmande vilket leder till att upplevelsen kan bli mer negativ 

(Karlsson et al. 2014). Vidare beskrev sjuksköterskor att omgivningen också kan 

anpassas genom att göra en del av barnets rum till en ”fri zon”, i den fria zonen vet 

barnet att det inte utförs obehagliga procedurer vilket ökar barnets känsla av trygghet 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007). Van der Riet et al. (2014) gjorde en studie där 

sjuksköterskor berättar om effekten av att låta barnen vistas i en trädgård som fungerar 

som en slags oas inom sjukhuset. Barnen och föräldrarna fick tillåtelse att vistas i den 

hemlika trädgården före och efter men även under proceduren. Sjuksköterskorna 

upplevde att miljön kan reducera barnets smärta, oro och rädsla samt öka deras 

acceptans mot behandlingen. Trädgården gav utrymme för avslappning, distraktion och 

främjade lek samt fantasi hos barnen (Van der Riet et al. 2014). I ytterligare en studie 

rapporterade sjuksköterskor om omgivningsanpassning i syfte att reducera smärta hos 

spädbarn. Dämpning av miljön kring barnet görs genom att undvika höga ljud, prata i 

låg ton och dämpa belysningen samt undvika radio, tv och starka dofter (Efe et al. 

2013).   
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3.5 Faktorer som kan påverka sjuksköterskans val av icke-

farmakologisk behandling 

3.5.1 Barnets ålder, kön och förmåga att samarbeta 

Barnets ålder och personlighet beskrevs kunna påverka valet av icke-farmakologisk 

behandling (Melhuish & Payne 2006, Weinstein & Henrich 2013), men lek, distraktion 

och hålla om är vanligast till det mindre barnet medan det äldre barnet föredrar att dela 

sina tankar med sjuksköterskan (Weinstein & Henrich 2013). Till det allra minsta barnet 

rekommenderade sjuksköterskorna användning av napp (Efe et al. 2013, Melhuish & 

Payne 2006), hud mot hud, amning (Efe et al. 2013) och att vagga barnet (Melhuish & 

Payne 2006). De flesta sjuksköterskorna beskrev att barnets nivå av ångest och 

förväntad smärta inför en procedur påverkar barnets förmåga att samarbeta negativt, 

vilket i sin tur påverkar sjuksköterskans val av icke-farmakologisk behandling under 

proceduren (Olmstead et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014). Vidare beskrevs barnets 

kön ha inverkan i sjuksköterskans val av distraktionsmetod. TV, video och spel 

användes i högre uträckning vid distraktion av pojkar, medan flickor i högre grad 

uppmanades att läsa för sig själva (Griffin et al. 2007).  

 

3.5.2 Omgivningens inverkan 

Sjuksköterskorna beskrev att begränsade faktorer för icke-farmakologisk behandling 

kan bero på få sjuksköterskor, för lite kunskap om icke-farmakologiska metoder och att 

det ej räknas som en del av yrkesutövandet eller den traditionella vårdkulturen. Andra 

begränsande faktorer beskrevs som långsam effekt, otillräcklig föräldrasupport och 

samarbete (He et al. 2005b) samt bristande tillgång till utrustning för distraktion, 

exempelvis nallar och dockor (Twycross & Collins 2013). Ytterligare en begränsande 

faktor beskrevs av sjuksköterskorna vara tidsbrist och procedurer som utförs under 

akuta omständigheter innebär att tidsutrymmet inför proceduren minskar och begränsar 

därmed sjuksköterskans möjlighet att använda icke-farmakologisk behandling 

(Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Olmstead et al. 2014). 

 

3.6 Granskning av den metodologiska aspekten: Undersökningsgrupp 

Samtliga artiklar i föreliggande studies resultat hade ett deltagarantal vars majoritet 

består av sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning.  
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3.6.1 Studier med kvalitativ ansats  

Åtta stycken av resultatartiklarna var kvalitativa där mellan 7 till 32 deltagare, i varje 

enskild artikel delger sina erfarenheter (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Berglund et al. 

2013, Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Olmstead et al. 2014, Van der Riet et 

al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014, Twycross & Collins 2013). I dessa åtta kvalitativa 

studier återfinns flertalet yrkeskategorier i form av sjuksköterskor (Anderzén-Carlsson 

et al. 2007, Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Olmstead et al. 2014, Van der 

Riet et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014, Twycross & Collins 2013), 

barnsjuksköterskor (Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Svendsen & Bjørk 

2014), narkossjuksköterskor (Berglund et al. 2013), sköterskeadministratörer (Van der 

Riet et al. 2014), sjukgymnaster (Anderzén-Carlsson et al. 2007), barnsjuksköterskor 

med ytterligare en specialistutbildning (Ljusegren et al. 2011) samt en sjuksköterska 

med oidentifierad specialisering (Karlsson et al. 2014). Svendsen och Bjørk (2014) 

beskrev att ungefär hälften av deltagarna var allmänsjuksköterskor och resten 

barnsjuksköterskor men nämnde dock inte dessa vid antal. Olmstead et al. (2014) 

redovisade vidare att bland sina sju deltagare var två stycken allmänsjuksköterskor och 

fem stycken hade kandidatexamen.  

Vissa av de kvalitativa studierna presenterade data om deltagarna yrkeserfarenhet, i 

antal år (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014). 

Anderzén-Carlsson et al. (2007) beskrev att samtliga deltagare i studien hade minst 10 

års erfarenhet inom barnonkologi, medan Berglund et al. (2013) i sin studie presenterar 

att deltagarna hade mer än 10 års erfarenhet som narkossjuksköterska. Karlsson et al. 

(2014) redovisade vidare i sin studie ett medelvärde på 18 års erfarenhet som 

sjuksköterska bland sina deltagare. Tre av artiklarna redovisade könsfördelningen bland 

deltagarna, där majoriteten (Berglund et al. 2013, Svendsen & Bjørk 2014) eller 

samtliga var kvinnor (Van der Riet et al. 2014). Svendsen och Bjørk (2014) 

presenterade även ålder bland sina deltagare, som var mellan 25-62 år.   

 

3.6.2 Studier med kvantitativ ansats 

Fyra av resultatartiklarna var kvantitativa, hos dessa varierade deltagarana mellan 111-

334 stycken (Efe et al. 2013, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 2005a). Bland 

de kvantitativa studierna återfanns yrkeskategorier i form av sjuksköterskor (Efe et al. 

2013, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 2005a) och undersköterskor (He et al. 

2005a). Vidare beskrev två studier olika former av examen hos sjuksköterskorna där 
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majoriteten hade kandidat- (Efe et al. 2014, Griffin et al. 2007) eller magisterexamen 

(Griffin et al. 2007). Deltagarnas erfarenhet presenterades i två av de kvantitativa 

studierna (Efe et al. 2013, Griffin et al. 2007). Efe et al. (2013) beskrev i sin studie att 

sjuksköterskorna i majoritet hade mindre än tio års erfarenhet medan Griffin et al. 

(2007) redovisade att majoriteten hade mindre än två års erfarenhet. Tre artiklar 

redovisade könsfördelningen där samtliga deltagare var kvinnor (He et al. 2011, He et 

al. 2005a) eller majoriteten var kvinnor (Efe et al. 2013). Deltagarnas ålder 

presenterades i tre studier där majoriteten är mellan 20-35 år (Efe et al. 2013, He et al. 

2011, He et al. 2005a).   

 

3.6.3 Studier med mixad ansats  

Tre av resultatartiklarna var mixad, med både kvalitativ och kvantitav ansats, där 

deltagarantalet varierade mellan 45-178 stycken (He et al. 2005b, Melhuish & Payne 

2006, Weinstein & Henrich 2013). Inom de mixade studiernas undersökningsgrupper 

återfanns yrkeskategorier i form av sjuksköterskor (He et al. 2005b, Melhuish & Payne 

2006, Weinstein & Henrich 2013) och undersköterskor (He et al. 2005b, Weinstein & 

Henrich 2013). Weinstein och Henrich (2013) beskrev sina deltagare som ett totalt antal 

av 88 stycken, dessa bestod av sjuksköterskor och undersköterskor.  Yrkeskategorierna 

som studien baserades på definieras inte specifikt i antal, mer än att 60 sjuksköterskor 

inkluderades i första urvalsskedet (Weinstein & Henrich 2013). Deltagarnas kön 

presenterades i en studie där samtliga deltagare är kvinnor (He et al. 2005b).  
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3.6.4 Deltagande yrkeskategorier 

 

*Odefinierat antal sjuksköterskor och undersköterskor i studien gjord av Weinstein och Henrich (2013).  

Figur 2 Presentation av yrkeskategorier inom undersökningsgrupp.  

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskor delgav sina erfarenheter kring icke-farmakologisk behandling vid 

procedursmärta hos barn som effektiv när den utformas utifrån varje unikt barn och 

tillfälle. Vikten av en fungerande relation, ett fungerande samarbete och att 

sjuksköterskan hade förmåga att vinna barnets förtroende beskrevs som centrala delar 

inom icke-farmakologin. Sjuksköterskorna beskrev distraktion som en användbar metod 

som kan utföras på flertalet sätt, allt utifrån barnets behov. Vidare ansåg 

sjuksköterskorna att miljön bör anpassas utefter barnet och att barnet får möjlighet att 

bekanta sig med den nya omgivningen innan proceduren utförs. 

Artiklarnas undersökningsgrupper granskades och deltagarnas yrkeskategori utgörs i 

majoritet av sjuksköterskor i samtliga fall.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

För att ytterligare stärka den valda teorins applicerbarhet inom forskningsområdet har 

författarna till studien valt att diskutera frågeställning 1 utifrån faserna i Hildegard 

Peplaus omvårdnadsteori, Interpersonal Relations in Nursing (Peplau 1988). 

 

4.2.1 Orientering  

Peplau beskrev att den interpersonella relationen inleddes i orienteringsfasen, där 

Yrkeskategorier inom undersökningsgrupp 

Sjuksköterskor 851 st

Undersköterskor 152 st

Odefinerad kategori* 88 st

Barnsjuksköterskor 75 st

Narkossjuksköterskor 32 st

Sjukgymnaster 3 st

Sköterskeadministratörer 3 st
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samarbetet mellan patienten och sjuksköterskan påbörjas. I den inledande delen av fasen 

beskrevs parterna vara främlingar i förhållande till varandra (Peplau 1988).  

Sjuksköterskor delgav vikten av att etablera en ömsesidig relation till barnet (Berglund 

et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013) och samarbetet parterna emellan beskrivs vara 

en av de viktigaste faktorerna för att underlätta smärtsamma procedurer (Olmstead et al. 

2014, Svendsen & Bjørk 2014). Tidigare studier visade att barnen delar 

sjuksköterskornas ovan nämnda erfarenheter och beskriver att delaktigheten och 

tryggheten till sjuksköterskan reducerar den upplevda procedursmärtan (Nilsson et al. 

2011). Icke-farmakologiska metoder i sig ansågs av sjuksköterskorna kunna skapa 

bättre förutsättningar för etablering av en relation och öka samarbetsviljan hos barnet 

(Svendsen & Bjørk 2014). Sjuksköterskor beskrev vidare vikten av att göra barnet 

tryggt (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014) och få 

barnet att uppleva en känsla av kontroll (Karlsson et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014). 

Föräldrarna ansågs spela en viktig roll i barnets trygghet (Karlsson et al. 2014) och kan 

med fördel involveras i arbetsteamet kring barnet (Anderzén-Carlsson et al. 2007). 

Sjuksköterskor menade även att det är barnet som ska stå i centrum och inte föräldrarna 

(Berglund et al. 2013). Tidigare studier visade att frånvaro av stödjande vuxen eller 

brist på upplevd kontroll är två vanliga faktorer som kan bidra till att barnets rädsla 

ökar. En ökad rädsla och oro ansågs vidare vara kopplat till att barnet kan uppleva mer 

smärta (Taddio et al. 2009). Författarna anser därmed sjuksköterskans förmåga att göra 

barnet tryggt som en avgörande del i att minska barnets procedursmärta. Peplau 

betonade vidare vikten av att sjuksköterskan stärker patientens trygghet i 

orienteringsfasen. Fasen karakteriserades också av att samarbetet mellan parterna utförs 

för att upptäcka problem, uttrycka behov och önskemål samt ställa frågor, dela 

erfarenheter och resonera. Sjuksköterskans uppgift var att ge stöd, information och 

teknisk expertis i situationen (Peplau 1988). Sjuksköterskorna delgav att stöd till barnet 

kan ges genom information inför en procedur (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Berglund 

et al. 2013, He et al. 2011, He et al. 2005b, Weinstein & Henrich 2013). 

Sjuksköterskorna menade att informationen bör anpassas utefter barnets kognitiva 

mognadsnivå (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Melhuish & Payne 2006, 

Weinstein & Henrich 2013), rädsla och sjukdomstillstånd (Karlsson et al. 2014). 

Kommunikation beskrevs viktig för att bygga upp en förståelse mellan parterna 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007) och sjuksköterskan ska därför tänka på att föra 

dialogen i barnets ögonhöjd (Berglund et al. 2013). Vidare poängterade 
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sjuksköterskorna vikten av att barnets frågor ska besvaras ärligt (Weinstein & Henrich 

2013) och att sjuksköterskan inte glömmer att även föra kommunikation med 

föräldrarna (Ljusegren et al. 2011). Författarna finner ovan nämnda sammanställning av 

samarbete, relation, stöd och kommunikation applicerbart genom omvårdnadsteorins 

alla fyra faser. Vidare betonade även Peplau att omvårdnadsteorins faser överlappar och 

integrerar med varandra genom den interpersonella relationen (Peplau 1988). 

 

4.2.2 Identifikation 

Identifieringsfasen karaktäriserades av samspelet kring valet av omvårdnadsåtgärder 

(Peplau 1988). Sjuksköterskorna beskrev att om barnets rädsla inför en procedur inte 

reduceras kan det bidra till en ökad upplevelse av smärta och oro (Taddio et al. 2009), 

men om planerna utformas tillsammans med barnet och föräldrarna så minskar det oron 

relaterad till proceduren (Berglund et al. 2013). I kompetensbeskrivning beskrivs 

sjuksköterskans ansvar att utforma omvårdnadsåtgärder som inkluderar patient och 

närstående (Socialstyrelsen 2005), vilket författarna helt överensstämmer med och vill 

lyfta under denna fas.  

Valet av icke-farmakologisk metod beskrevs underlättas om sjuksköterskan och barnet 

känner varandra sedan tidigare, då en ökad förståelse finns för vad som fungerat bra för 

barnet tidigare (Svendsen & Bjørk 2014). En del sjuksköterskor menade dock att om 

barnet har tidigare erfarenheter av en icke-farmakologisk metod i kombination med 

procedursmärta så kan ett återanvändande av metoden få en negativ effekt (Olmstead et 

al. 2014), vilket kan härledas till att minnen från tidigare erfarenheter beskrivs som en 

av faktorerna som kan öka barnets rädsla (Taddio et al. 2009). Därför vill författarna 

lyfta vikten av att sjuksköterskan noga uppmärksammar barnets unika behov och 

upplevelser. Valet av icke-farmakologisk metod beskrevs påverkas av barnets 

personlighet och ålder (Melhuish & Payne 2006, Weinstein & Henrich 2013) men 

distraktion, lek och att hålla om används vanligen till de mindre barnen medan de äldre 

barnen kan föredra att istället dela sina tankar med sjuksköterskan (Weinstein & 

Henrich 2013). De flesta sjuksköterskor delgav erfarenheter av att barnets nivå av 

förväntad smärta och ångest inför en procedur påverkar barnets förmåga att samarbete 

negativt, vilket i sin tur påverkar sjuksköterskans val av icke-farmakologisk metod 

(Olmstead et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014). Barnets kön beskrevs vidare av 

sjuksköterskor påverka valet av icke-farmakologisk metod (Griffin et al. 2007). Att 

könet påverkade valet av icke-farmakologisk metod ställer författarna sig kritiska till då 
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HSL (SFS1982:763) tydligt beskriver att vården ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen och International Council of Nurses (2014) betonar att omvårdnaden ska 

utformas respektfullt till alla oavsett kön och ålder.  

Peplau beskrev att patienten i identifieringsfasen succesivt, allt efter att patientens 

känsla av trygghet ökar, förlitar sig på sjuksköterskans förmåga att hjälpa. Fasen 

karaktäriserades av att omvårdnadsbehovet har identifierats och sjuksköterskans 

fortsatta stöd till patienten beskrivs som viktigt (Peplau 1988). Orienteringsfasens 

sammanfattning av trygghet (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Svendsen & 

Bjørk 2014) ansågs av författarna vara högaktuell även i denna fas. Vidare beskrevs 

sjuksköterskans förmåga till lekfullhet, humor och ett positivt språk i samspel med 

barnet, familjen samt de andra sjuksköterskorna som bidragande faktorer till att barnet 

känner trygghet och lugn (Svendsen & Bjørk 2014). Sjuksköterskor ansåg även att 

omgivningsanpassning ska göras i syfte att göra miljön behagligare för barnet 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007, Efe et al. 2013, He et al. 2011, He et al. 2005b, 

Karlsson et al. 2014, Van der Riet et al. 2014) och barnet ska ges tid att bekanta sig med 

omgivningen innan proceduren (Karlsson et al. 2014). Författarna fann utifrån dessa 

källor och egna erfarenheter att anpassningen av icke-farmakologiska behandlingar bör 

grundas på att sjuksköterskan genom lyhördhet tillfredsställer barnets 

omvårdnadsbehov. 

 

4.2.3 Bearbetning 

I bearbetningsfasen beskrevs fokus ligga på patientens delaktighet och egna initiativ 

(Peplau 1988). Sjuksköterskorna beskrev vikten av att låta barnet vara delaktig och göra 

egna val relaterat till proceduren samt låta barnet utföra delar av proceduren själv i den 

mån det var möjligt (Svendsen & Bjørk 2014). Leken beskrevs som ett användbart 

verktyg för att stärka barnets delaktighet genom att exempelvis låta barnet utforska den 

medicinska utrustningen innan proceduren (Karlsson et al. 2014). Sjuksköterskan kunde 

även göra barnet delaktig genom att aktivt lyssna och bekräfta barnets tankar och 

känslor (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Ljusegren et al. 2011, Weinstein & Henrich 

2013). Föräldrarnas närvaro och delaktighet i barnets omvårdnad beskrevs av 

sjuksköterskorna som viktig (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014, Melhuish & 

Payne 2006, Twycross & Collins 2013, Weinstein & Henrich 2013) och om 

kommunikationen med föräldrarna fungerar bra så löser det många problem som annars 

kan uppkomma (Ljusegren et al. 2011). Peplau menade vidare att sjuksköterskan ska 
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anpassa vårdinsatserna utifrån patientens intressen och behov och tillämpa 

kommunikativa färdigheter för att komma fram till åtgärder vid varje specifikt 

omvårdnadsproblem (Peplau 1988). Sjuksköterskorna ansåg att icke-farmakologisk 

behandling ska anpassas efter varje unikt barn och tillfälle (Olmstead et al. 2014) och 

även att omgivningen bör anpassas efter barnet för att uppnå en behagligare vårdmiljö 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 2005b, Karlsson et al. 2014, 

Van der Riet et al. 2014). Exempelvis kunde en ”fri zon” skapas där barnet vet att det 

inte utförs några obehagliga procedurer (Anderzén-Carlsson et al. 2007) eller så kan 

sjuksköterskorna använda sig av en hemlik utemiljö som bjuder in till lek och fantasi 

och därmed distraherar barnet under behandlingen (Van der Riet et al. 2014). Tidigare 

studier visade att inte bara sjuksköterskorna, utan även barnen upplever att distraktion 

gör procedursmärtan lättare att uthärda (Nilsson et al. 2011). 

Sjuksköterskans roll, beskriven av Socialstyrelsen (2005) handlar om att i relation till 

patient och närstående ha förmåga att anpassa kommunikationen och se patienten ur ett 

helhetsperspektiv. Sjuksköterskan beskrivs även ha en uppgift i att aktivt reflektera och 

medverka för en god vårdmiljö samt identifiera patientens egna resurser. Författarna 

instämmer med ovan nämnda källor och anser att den optimala omvårdnaden bör främja 

barnets delaktighet, förmåga till kommunikation och att sjuksköterskan har en holistisk 

syn på omvårdnadssituationen. 

För cirka 60 år sedan trodde sjukvårdspersonalen att nyfödda barn inte hade verkliga 

känslor och barnets reaktioner på smärtstimuli förklarades som enkla reflexer. Miljön 

runt barnet ansågs mer eller mindre irrelevant och flertalet mindre kirurgiska ingrepp 

kunde utföras utan bedövning (Hwang & Nilsson 2011).  Forskningen har sedan dess 

gått framåt och sjuksköterskor använder idag icke-farmakologisk behandling samt 

anpassar miljön även i spädbarnsgruppen (Efe et al. 2013, Melhuish & Payne 2006) och 

sjuksköterskor delger sina erfarenheter om att alla barn kan uppleva smärta och att ju 

mindre barnet är, desto mer anser sjuksköterskorna att barnet kan uppleva smärta och 

lidande (Korhonen et al. 2013). Författarna delar helt tron om att alla barn kan känna 

smärta och finner forskningen om spädbarn betryggande. Vidare anser författarna att ett 

ökat lidande hos de allra minsta barnen kan kopplas samman med deras bristande 

verbala kommunikationsförmåga.  

 

4.2.4 Upplösning 

Upplösningsfasen karakteriserades av att den terapeutiska relationen mellan patienten 
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och sjuksköterskan avslutas, vilket likställs med att samarbetet mellan sjuksköterskan 

och patienten har uppfyllt vårdbehovet och patientens förberedelse inför hemgång anses 

som utmärkande för denna fas (Peplau 1988). Föräldrarnas roll inför hemgången 

stärktes av sjuksköterskorna och det var vanligt att sjuksköterskorna informerade om 

icke-farmakologiska metoder som föräldrarna kan använda i hemmet för att minska 

barnets smärta (He et al. 2005a, Twycross & Collins 2013). Socialstyrelsen (2005) 

beskriver sjuksköterskans arbete med att främja hälsa, identifiera patientens egna 

resurser och involvera både patient och närstående i vård och behandling. Författarna 

tror att föräldrar kan uppleva en känsla av maktlöshet när barnet är i behov av sjukvård. 

Att involvera föräldrarna tror författarna kan resultera i att de upplever sig ha en uppgift 

och fyller ett syfte och inte känner att de bara sitter handfallna och ser på, samtidigt som 

det underlättar hemgången för barnet när föräldrarna av sjuksköterskan försetts med 

användbara verktyg för att exempelvis lindra smärta. Peplau beskrev att både 

sjuksköterskan och patienten, i upplösningsfasen, kom ut ur omvårdnadsprocessen som 

mer mogna individer och att patienten inte längre befinner sig i en beroendeställning 

(Peplau1988). När en procedur var utförd beskrevs att barnet kan belönas med att välja 

en leksak (Berglund et al. 2013, Karlsson et al. 2014), en glass eller motta beröm 

(Karlsson et al. 2014). Obehandlad smärta hos barn beskrevs kunna generera framtida 

konsekvenser i kontakt med vården och en av faktorerna som beskrivs öka barnets 

rädsla är minnen från tidigare upplevelser (Taddio et al. 2009). Därför tror författarna 

att det är viktigt att varje medicinsk procedur avslutas med ett positivt minne som enkelt 

kan genereras genom att låta barnet välja en leksak ur presentlådan och ges beröm, detta 

oavsett om barnet vårdats inneliggande på sjukhus eller enbart upplevt någon form av 

procedursmärta under ett kort besök hos skolsköterskan eller hälsocentralen.  

 

4.3 Diskussion om den metodologiska aspekten: Undersökningsgrupp 

Författarna till föreliggande studie har valt att diskutera resultatet av forskningsfråga 2 i 

löpande text med stöd av Polit och Beck (2012).  

 

Majoriteten av de artiklar som valdes till denna litteraturstudies resultat bedöms ha god 

kvalité i sin redovisning av undersökningsgrupp (Anderzén-Carlsson et al. 2007, 

Berglund et al. 2013, Efe et al. 2013, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 2005a, 

He et al. 2005b, Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Olmstead et al. 2014, Van 

der Riet et al. 2014). I artiklarnas metoddel återfanns beskrivning av 
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undersökningsgrupp i form av deltagarnas yrkeskategorier (Anderzén-Carlsson et al. 

2007, Berglund et al. 2013, Efe et al. 2011, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, He et al. 

2005a, He et al. 2005b, Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Olmstead et al. 

2014, Van der Riet et al. 2014), erfarenhet (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Berglund et 

al. 2013, Efe et al. 2013, He et al. 2011, He et al. 2005a, He et al. 2005b, Van det Riet 

et al. 2014), ålder (Efe et al. 2013, He et al. 2011, He et al. 2005a, He et al. 2005b, Van 

det Riet et al. 2014), och kön (Berglund et al. 2013, Efe et al. 2013, He et al. 2011, He 

et al. 2005a, He et al. 2005b, Van det Riet et al. 2014). Polit och Beck (2012) menade 

att presentation av olika karaktäristiska drag inom undersökningsgruppen, såsom kön, 

ålder eller annan status, bör presenteras i vetenskapliga studier. Vilken information som 

presenterades kan variera mellan olika studier, men ska anses vara adekvat för 

sammanhanget (Polit & Beck 2012).  Författarna till denna studie fick dock vid flertalet 

av resultatdelens artiklar värdera definitionen av yrkeskategori för att överskådligt 

kunna sammanställa ett cirkeldiagram (se figur 2). Artiklarna nämnde då olika former 

av examen (Efe et al. 2013, Griffin et al. 2007, Olmstead et al. 2014) eller rang inom 

sjuksköterskeyrket (He et al. 2005a, He et al. 2005b) och gemensamt för dessa studier 

är att de utförts utanför norden: Kanada/Turkiet/USA/Kina (Efe et al. 2013, Griffin et 

al. 2007, He et al. 2005a, He et al. 2005b, Olmstead et al. 2014). Författarna resonerade 

kring att dessa artiklar är gjorda i länder som kan skilja sig gällande vårdstruktur i 

jämförelse med Sverige, som är författarnas hemland. Eftersom olika former av 

sjuksköterskeyrket beskrevs i dessa studier valde författarna att presentera samtliga 

deltagare som sjuksköterskor i sitt cirkeldiagram. Vidare redovisade Karlsson et al. 

(2014) en av sina deltagare som en sjuksköterska med annan specialistutbildning, 

författarna till studien väljer att presentera denna deltagare som sjuksköterska i 

cirkeldiagrammet. Ljusegren et al. (2011) beskrev deltagarnas yrkeskategorier utförligt 

samt nämner att fem barnsjuksköterskor även har andra specialistutbildningar. Dessa 

presenterades dock som barnsjuksköterskor i diagrammet vilket författarna motiverar 

som det mest relevanta utifrån studiens syfte.  

Författarna identifierade brister i definition av undersökningsgrupp i flertalet studier 

(Melhuish & Payne 2006, Svendsen & Bjørk 2014, Twycross & Collins 2013, 

Weinstein & Henrich 2013). Svendsen och Bjørk (2014) baserade sin studie på 14 

sjuksköterskors erfarenheter samt nämner att ungefär hälften är barnsjuksköterskor, men 

definierar ej dessa vid antal. Författarna valde därför att presentera samtliga deltagare 

som sjuksköterskor i cirkeldiagrammet. Vidare beskrev Weinstein och Henrich (2013) 
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sin undersökningsgrupp med 88 deltagare, i form av sjuksköterskor och 

undersköterskor, men definierar inte slutgiltiga antalet i varje yrkeskategori, därav har 

författarna valt att presentera denna studies deltagare som ”oidentifierad kategori” i 

cirkeldiagrammet. Däremot beskrevs 60 sjuksköterskor inkluderas i studiens första 

skede (Weinstein & Henrich 2013), vilket inte säger något om det slutgiltiga 

deltagandet men gör att författarna kan motivera med en majoritet av sjuksköterskor, 

vilket ställs som krav i studiens inklusionskriterier. Melhuish och Payne (2006) samt 

Twycross & Collins (2013) var båda studier som endast redovisar antalet sjuksköterskor 

som resultatet baseras på, utan att utveckla beskrivningen av undersökningsgrupp 

ytterligare. Polit och Beck (2012) beskrev att om redovisningen av undersökningsgrupp 

är bristfällig kan detta medföra en större risk för att författarna inte identifierat 

påverkande faktorer gällande studiens resultat. Det ansågs därmed som viktigt att vid 

granskning bedöma om populationen är relevant beskriven.   

 

4.4 Metoddiskussion 

Alla artiklar i studiens resultat var granskade enligt benämningen Peer Review 

(Anderzén-Carlsson et al. 2007, Efe et al. 2013, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, He 

et al. 2005a, He et al. 2005b, Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Melhuish & 

Payne 2006, Olmstead et al. 2014, Svendsen & Bjørk 2014, Twycross & Collins 2013, 

Van der Riet et al. 2014, Weinstein & Henrich 2013) utom en artikel som söktes i 

PubMed (Berglund et al. 2013) där den begränsningen ej är tillgäng, dock var denna 

artikel strukturerad enligt IMRAD (Polit & Beck 2012).  

Varje sökning, som gjorts till studiens resultatdel, har använt sig av fritextord samt en 

eller två Thesaurus som enligt Polit och Beck (2012) beskrivs som termer som finns att 

tillgå i databasens ordbok i syfte att strukturera sökningarna. Pain, Pain Treatment och 

Pain Management söktes som fritext trots att de finns som Thesaurus vilket författarna 

motiverar genom att de relevanta artiklarna visade sig ha stor variation i sitt användande 

av dessa ord i form av just Thesaurus. Polit och Beck (2012) förklarade vidare att de 

olika databasernas Thesaurus kan överlappa varandra men behöver inte vara identiska 

med varandra vilket kan förklara variationer i utfallen beroende på databas. Title 

användes som begränsning för ett sök i databasen CINAHL och de två sökningar som 

gjorts i PsychINFO. Vidare söktes en MeSH-term som Major (huvudsökord) gällande 

sökningen i PubMed, detta för att begränsa antalet träffar ytterligare. Polit och Beck 
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(2012) menade att användandet av en databas begränsningar vid sökningar kan bidra till 

ett mer hanterbart antal träffar som kan genomsökas efter relevanta artiklar.  

Författarna valde att inte använda procedursmärta, Procedural Pain, som sökord då 

utfallet blev litet eftersom termen inte visade sig användas frekvent inom 

forskningsområdet. Författarna till studien valde däremot att inkludera ”Anxiety” som 

ett fritextord i en utav sökningarna som gav ett utfall innehållande en relevant artikel, 

detta trots att begreppet oro ej benämns i varken syfte eller frågeställningar. Detta 

motiveras av författarna genom att smärta beskrivs som dels en sensorisk obehagskänsla 

men även en upplevelse av känslomässig karaktär (Werner 2010). Vidare beskrev även 

Taddio et al. (2009) kopplingen och samspelet mellan oro, rädsla och smärta. En ökad 

rädsla och oro anses kunna förstärka den upplevda smärtan. Polit och Beck (2012) 

menade att sökorden till en litteraturstudie kan baseras på de nyckelord som finns att 

hitta i studiens syfte, frågeställning eller specifika forskningsområde.  

Alla artiklar, utom en, i resultatdelen följde IMRAD, vilket Polit och Beck (2012) 

beskriver som en strukturering av en vetenskaplig artikel. Den artikel som inte följde 

IMRAD saknade diskussionsdel men var benämnd som Peer Review i databasen 

(Melhuish & Payne 2006), vilket gör att den passar studiens inklusionskriterier. 

Författarna fann dock denna studie tveksam gällande vetenskaplighet, baserat på att den 

är knapphändig i sin metoddel. Artiklarna i denna studies resultatdel är granskade av en 

etisk kommitté (Anderzén-Carlsson et al. 2007, Griffin et al. 2007, He et al. 2011, 

Karlsson et al. 2014, Ljusegren et al. 2011, Olmstead et al. 2014, Svendsen & Bjørk 

2014, Twycross & Collins 2013, Van der Riet et al. 2014) eller redovisar etiska 

överväganden i sin metoddel (Berglund et al. 2013, Efe et al. 2013, He et al. 2005a, He 

et al. 2005b, Melhuish & Payne 2006, Weinstein & Henrich 2013). Polit och Beck 

(2012) beskrev att granskaren bör kunna finna att en vetenskaplig artikel är godkänd av 

en etisk kommitté. Ibland menades dock att sådan information uteslöts i publiceringen 

på grund av platsbrist men att etiska överväganden trots det ska kunna återfinnas i 

metoddelen (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande studie har valt att basera 

resultatet på artiklar skrivna på engelska, vilket specificeras i inklusionskriterierna. 

Författarna anser sig behärska språket väl, trots att det inte är deras modersmål, men är 

samtidigt medvetna om att översättningar kan vara tolkande och kan därmed påverka 

resultatet. För att minska risken för feltolkning vid översättning, lästes artiklarna av 

både författarna, vilket beskrivs under studiens datanalys. Polit och Beck (2012) 
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betonade vikten av att forskare så långt som möjligt är objektiv, medveten om och 

reflekterar över sitt sätt att granska samt sammanställa tidigare forskning.  

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Det är av stor vikt att identifiera och sammanställa de faktorer som kan bidratill att öka 

sjuksköterskans kunskap om barnets unika förutsättningar och behov vid 

procedursmärta, samt vad icke-farmakologisk behandling innefattar och hur det kan 

användas före, under och efter smärtsamma procedurer. Sjuksköterskans medvetenhet 

kan öka när effekten av icke-farmakologiska behandlingar presenteras och vikten av att 

sjuksköterskan kan hjälpa barnet att uppnå en inre trygghet och förslag till hur det kan 

uppnås ses som grunden i resultatet. Valet av icke-farmakologiska behandlingar för att 

underlätta barnets procedursmärta visade övervägande likheter trots att studierna 

utfördes i olika världsdelar. Litteratursökningen visade däremot att begreppet 

procedursmärta och forskning kring detta ur ett sjuksköterskeperspektiv är begränsat 

och författarna anser vidare forskning inom området vara önskvärt. Detta gärna genom 

kvalitativ forskning för att få mer djuplodad kunskap kring fenomenet procedursmärta i 

kombination med icke-farmakologisk behandling.  

 

4.6 Slutsats 

Icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta beskrevs anpassas utifrån det unika 

barnet och situationen. Distraktion ansågs av majoriteten sjuksköterskor vara en positiv 

och användbar icke-farmakologisk behandling vid procedursmärta hos barn och kan 

utföras av både sjuksköterskor och föräldrar för att minska barnets smärta och framtida 

rädslor. Icke-farmakologisk behandling ansågs tids- och kostnadseffektiv och i många 

fall säkrare än farmakologisk behandling. 
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Bilaga 1  

Tabell 2. Sammanställning av resultatartiklarnas: Författare, år, land, syfte och huvudresultat. 

Författare/År 

/Land 

Syfte Huvudresultat  

Anderzén-

Carlsson et al. 

/2007/Sverige 

#1 

 

Att beskriva hur erfarna sjuksköterskor och 

sjukgymnaster hanterar rädsla hos barn med 

cancer. 

 

Att göra det okända känt, framhäver vikten av lek och förberedelse för att 

bygga upp barnets förståelse. Information: vad som ska hända, hur det ska 

hända och hur det kan kännas samt hur den ska ges. Främja delaktighet 

hos barnet, låta barnet fatta beslut. Sjuksköterskan ska visa 

självförtroende, lugn och empati.  

Skapa en ”fri zon” för barnet för att öka känslan av trygghet. Distraktion 

anpassas till ålder och man kan inta en passiv aktiv support som metod för 

att involvera föräldrar.   

Berglund et al. 

/2013/Sverige 

#2 

 

Att undersöka narkossjuksköterskors erfarenheter 

och handlingar vid administrering och omvårdnad 

av barn i behov av narkos. 

 

För att minska oron hos barn lyfte sjuksköterskorna vikten av 

förberedelsen/information för att barnet skulle känna sig tryggt på 

sjukhuset, ex: studiebesök innan proceduren eller att sjuksköterskan 

skickade ett kort på sig själv så att barnet möttes av ett bekant ansikte på 

sjukhuset. Beskriver olika icke farmakologiska metoder samt vikten av 

den interpersonella relationen för att kunna samspela och bygga 

förtroende. Sjuksköterskorna betonade vikten av att använda språk utan 

medicinsk jargong, ha fokus på barnet och prata i ögonnivå, kunna 

kommunicera icke-verbalt med barnet samt att involvera föräldrarna. 

Efe et 

al./2013/ 

Turkiet 

#3 

 

Syftet med föreliggande studie var att fastställa 

turkiska ”barnkirurgiska” sjuksköterskors kunskap 

och användning av smärtbedömning, icke 

farmakologiska metoder och miljömässiga 

metoder för att lindra nyföddas smärta. 

Beskriver olika icke farmakologiska metoder som användes för att minska 

smärta hos spädbarn. 

Beskriver även hur sjuksköterskorna anpassade miljön kring barnet för att 

minska smärtan. 

  

Griffin et. 

Al/2007/ 

America 

#4 

1. Syftet med studien var att undersöka om de 

pediatriska sjuksköterskors uppfattning om 

smärtaskattning av barn på sjukhus och 

2. rekommendationer för att behandla barns smärta 

Majoriteten av sjuksköterskorna skulle använda sig av tv, video och spel 

vid distraktion hos pojkar. För tjejer använde sjusköterskorna sig i större 

utsträckning av distraktion i form av att de skulle uppmana flickorna att 

läsa för sig själva. Det framkom även att sjuksköterskorna skulle använda 



 

 

 

 påverkades av barnens personliga egenskaper 

(kön, ras, attraktionskraft) med andra egenskaper 

hos barnet (ålder, självskattad smärta, medicinskt 

tillstånd och medicinsk behandling) som hölls 

konstant.  

Forskningsfråga: Påverkas sjuksköterskans 

smärtskattning och val av smärtbehandling av 

barnets kön, ras och fysiska utseende? 

sig av ”rock and swaddle” i större utsträckning till tjejer än till killar. 

 

He et al. 

/2011/ 

Singapore  

#5 

 

Att utvärdera hur sjuksköterskor i Singapore 

använder icke-farmakologiska metoder för barn, i 

skolåldern, postoperativ smärtlindring och faktorer 

relaterat till deras användande.  

1 Vilka icke-farmakologiska metoder använder 

sjuksköterskor i Singapore för att lindra barns, i 

skolåldern, postoperativa smärta?  

2 Vilka demografiska bakgrundsfakta är relaterat 

till deras användning av icke-farm kologiska 

metoder? 

Beskriver vilka kognitiva och fysiska icke farmakologiska metoder samt 

emotionellt stöd som vanligtvis användes av sjuksköterskorna.  

Beskriver hur miljön kunde anpassas och jämför val av metoder med 

sjuksköterskans ålder, utbildning, rang, erfarenhet och egna barn.  

 

He et al. 

/2005a/Kina 

 #6 

Att beskriva vägledning för föräldrar av kinesiska 

sjuksköterskor beträffande icke-farmakologiska 

metoder vid barns postoperativa smärta, såväl som 

faktorer som relaterar till detta.  

1 Vilken typ av förberedande information ger 

kinesiska sjuksköterskor till föräldrar? 

2 Vilken icke-farmakologisk metod hänvisar 

sjuksköterskor föräldrar till att använda för deras 

barns postoperativa smärtlindring? 

3 Hur är kinesiska sjuksköterskors demografiska 

bakgrund relaterat till deras tillhandahållande av 

vägledning till föräldrar i barns postoperativa 

smärtlindring. 

Beskriver i vad och hur sjuksköterskor guidar föräldrar i icke 

farmakologiska metoder. Kognitiva-beteende metoder som var vanliga 

var distraktion, positiv förstärkning, avslappning och andnings tekniker. 

Den enda fysiska metoden som var vanlig var ställning/positionering. 

Gällande emotionellt stöd var lugnande/tröstande den metod som 

sjuksköterskorna rekommenderade föräldrarna att använda.  

Jämför skillnader i hur sjuksköterskor rekommenderar sett till dess 

ålder/utbildning/rang/arbetslivserfarenhet/egna barn. 

He et al. Beskriva kinesiska sjuksköterskors användning av Beskriver olika metoder som ofta används samt omgivningens inverkan. 



 

 

 

/2005b/Kina 

#7 

 

icke-farmakologiska metoder för att minska 6- till 

12år gamla barns postoperativa smärta, och 

individuella och institutionella faktorer relaterat 

till detta. 

 

Artikeln tar upp att sjuksköterskans ålder, utbildning, rang, erfarenhet, om 

de har egna barn och om de haft egna bar på sjukhus spelar in i deras 

användande av metoder.  

Beskriver begränsade faktorer och orsaker för användandet av icke-

farmakologisk smärtlindring. 

Karlsson et. 

al/2014/ 

Sverige  

#8 

 

Beskriva sjuksköterskans upplevda erfarenheter av 

att stödja barn under nålrelaterade medicinska 

procedurer (NRMP). 

 

Föräldrarnas medverkan och kommunikationen beskrivs som 

hörnstenarna för att barnet ska känna trygghet under NRMP. 

Kommunikationen anpassas efter barnets sinnestillstånd, erfarenhet, ålder, 

sjukdomstillstånd, rädsla, förmåga att fokusera och grav av delaktighet.  

Genom leken ges barnet en aktiv roll och kontroll över situationen vilket 

distraherar och avdramatiserar NRMP. 

Beskriver 6 beståndsdelar för att stödja barn under NRMP, olika icke 

farmakologiska metoder som vanligtvis används, tidens betydelse, barnets 

tidigare erfarenheter och miljön/omgivningens betydelse. 

Ljusegren et. 

al/2011/ 

Sverige 

#9 

 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn med smärta. 

Sjuksköterskorna poängterade att smärta är en subjektiv upplevelse och 

om barnet säger sig ha ont så måste sjuksköterskan tro på det samt visa 

barnet respekt och bekräfta barnets känslor. 

När invasiva procedurer behövde utföras kunde sjuksköterskorna känna 

att de gjorde barnet illa. 

Om kommunikationen med föräldrarna fungerade bra löste det många 

problem och sjuksköterskorna strävade efter att sammarbeta med 

föräldrarna. 

Arbetslivserfarenhet och livserfarenhet beskrevs vara viktigt när 

sjuksköterskorna arbetar med smärta och smärtlindring. 

Melhuish & 

Payne 

/2006/England 

#10 

 

Att utforska sjuksköterskors attityd till 

smärtbehandling hos nyfödda och småbarn under 

rutinmässig venpunktion i en sjukhusmiljö. 

 

Sjuksköterskor stödjer närvaro av förälder eller vårdare under 

venpunktion och framhöll distraktion som användbart för att minska stress 

på alla åldergrupper. De ”gillade” användning av napp till mindre barn.  

Sjuksköterskorna beskrev att förberedelserna inför en procedur var 

ålderspecifik. 

 

Olmstead et al. 

/2014/Canada 

Att utforska barnsjuksköterskors val av distraktion 

för att behandla smärtsamma procedurer. 

Sjuksköterskorna valde distraktionsmetod baserat på sin erfarenhet, 

lyhördhet och omvårdnadstekniska kunskap och den kliniska erfarenheten 



 

 

 

#11 

 

Forskningsfråga: ”Vad är de individuella 

faktorerna av sjuksköterskors användning av 

distraktionstekniker vid behandling av barns akuta 

procedursmärta?”    

 

spelade roll.  

Den individanpassade distraktionen är viktig och alla ansåg att distraktion 

var en positiv metod.  

Tar upp omständigheter som kunde skapa problem samt beskriver 

relationen mellan sjuksköterskan och barnet. 

Svendsen & 

Björk/2014/ 

Norge  

#12 

 

Att utforska erfarna sjuksköterskors användning 

av icke farmakologisk smärtlindring hos barn och 

på så sätt sprida kunskap vidare till områden där 

icke farmakologisk smärtlindring hos barn inte är 

lika etablerat.  

Frågeställningar: ”Hur använder erfarna 

sjuksköterskor icke farmakologisk behandling när 

de vårdar barn på sjukhus”  

”Hur resonerar sjuksköterskorna över för- och 

nackdelar med att använda icke farmakologiska 

metoder”. 

 

Sjuksköterskorna förklarade att de olika icke farmakologiska metoderna 

skapade bättre förutsättningar för att barnet och sjuksköterskan skulle 

etablera en relation och därmed göra barnet mer sammarbetsvillig under 

procedurer.  

Beskriver olika icke farmakologiska metoder som vanligtvis används, att 

sjuksköterskan ska vara lekfull, använda humor och använda ett positivt 

språk till barnet, familjen och de andra sjuksköterskorna samt ge barnet 

kontroll över situationen. 

  

Twycross & 

Collins/2013/ 

England 

 #13 

 

3. Syftet var att undersöka sjuksköterskors åsikter 

och hinder för en effektiv smärtlindring. Studien 

utforskade sjuksköterskors åsikter om: Hur väl 

smärta bedöms och hanteras, Hinder för att 

hantera smärta effektivt, Hur användbar 

sjukhusets kliniska riktlinjer är. 

4.  

Lek och distraktion sågs som de mest användbara smärtstillande 

interventionerna. 

Beskriver föräldrarnas roll vid icke farmakologiska metoder som 

distraktion både i hemmet och under sjukhusvistelsen. 

Tar upp: tillgång till utrustning för distraktion, t ex, dockor, nallar som en 

av de saker sjuksköterskorna kände att de behövde för att kunna hantera 

smärta hos barn effektivt. 

Van der Riet 

et al. /2014/ 

Thailand  

#14 

 

 

1. Att rapportera om sjuksköterskors erfarenheter av 

sjuka barn som har deltagit i formella och icke 

formella aktiviteter i en helande-oas-miljö kallad 

´Fairy Garden´.  

2.  

Tar upp oasen som en bra metod för att minska stress, rädsla och smärta. 

Oasen kan besökas innan och efter, men även under procedurer. Barnen 

och föräldrarna slappnar av, blir distraherade av miljön och leksakerna. 

´Fairy Garden´ har en helande miljö med ett socialt fokus snarare än ett 

medicinskt. Sjuksköterskorna upplever att barnen av denna metod mår 

bättre och accepterar behandlingsprocedurerna bättre. De berörda barnen 

är mellan 12månader-15år. 

 



 

 

 

Weinstein & 

Henrich / 

2013/USA  

#15 

 

Undersöka om psykologiska interventioner 

används vanligtvis av barnonkologsjuksköterskor 

för att hjälpa barn att hantera deras behandling 

och, om det är så, vilken intervention anses vara 

den mest effektiva. 

1 Vilken psykologisk intervention använder 

sjuksköterskor och vilken anser de vara den mest 

effektiva att reducera symtom? 

2 Är sjuksköterskor villig att bli tränade i och 

genomföra effektiva psykologiska interventioner 

under barns medicinska behandling? 

 

93 % av sjuksköterskorna rapporterar att de använde psykologisk support 

före, under och efter proceduren.  

Beskriver olika metoder som vanligtvis används samt tar upp lekteurapeut 

och föräldramedverkan.  

Sjuksköterskorna framhävde det positiva med att leka för att distrahera 

och utbilda barnet.  

Barnens ålder och personlighet samt sjuksköterskans arbetslivserfarenhet 

har betydelse för interventionsval.  

Artikeln tar också upp vikten av humor, relation, känslor, att få träffa 

andra i liknande situation.  

Tar upp att förbättringar som mer tid för att lyssna/kunna sakta ner och få 

en ansvarig sjuksköterska som barnet kan knyta en relation till var viktigt. 
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Tabell 3. Sammanställning av resultatartiklarnas: Författare, år, land samt metodologiska aspekter.  

Författare/År/

Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings 

-metod 

Dataanalysmetod Urval 

Anderzén-

Carlsson et al. 

/2007/Sverige  

#1 

How Physicians 

and Nurses 

Handle Fear in 

Children With 

Cancer 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

10 deltagare: 7 

sjuksköterskor och 3 

sjukgymnaster. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

kodades och 

delades in I 

subkategorier och 

kategorier.  

Inklusionskriterier: 

Mer än 10 års 

arbetslivserfarenhet 

av barnonkologi. 

Berglund et al. 

/2013/Sverige  

#2 

Nurse 

anaesthetists’ 

experiences with 

pre-operative 

anxiety 

Explorativ 

design med 

Kvalitativ 

ansats. 

32 

narkossjuksköterskor, 

varav 8 st arbetar på 

barnsjukhus och 24 st 

på allmänsjukhus.  

Semistrukturerade 

intervjuer som 

varade 9-60 min. 

Analysmetod CIT 

(Critical incident 

technique). 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

innehåll utefter 

syftet 

identifierades, 

delades upp i 

subkategorier och 

kategorier. 

Strategiskt urval 

Inklusionskriterier: 

Narkossjukskötersk

or som arbetade på 

något av de tre 

berörda sjukhusen 

(1 barnsjukhus och 

2 medelstora 

allmänsjukhus). 

Efe et 

al./2013/Turkiet 

#3 

 

 

Turkish 

Pediatric 

Surgical Nurses’ 

Knowledge and 

Attitudes 

Regarding Pain 

Assessment and 

Kvantitativ 

ansats med 

beskrivande 

design. 

 

 

111 sjuksköterskor. 

98.2% var kvinnor, 

83.8% var mellan 20-35 

år, 

54.1% hade Bachelor 

degree och 75.7% hade 

10 år eller under 10 års 

Webbaserad enkät 

med 5 

demografiska 

frågor 11 frågor 

om kunskap och 

attityder kopplat 

till 

Beskrivande 

statistik, skillnader 

i sjuksköterskornas 

kunskap och 

användning av icke 

farmakologiska 

metoder. 

Bekvämlighetsurval 

400 kirurgiska 

barnsjuksköterskor 

på 15 olika 

universitetssjukhus i 

Turkiet fick 

enkäten. 289 valde 



 

 

 

Nonpharmacolo

gical and 

Environmental 

Methods 

in Newborns’ 

Pain Relief 

erfarenhet. 

 

smärthantering, 

icke 

farmakologiska 

metoder och 

sjukhusmiljön. 

 

 

 

 

att ej delta eller 

besvara studien. 

 

 

Griffin et al. 

/2007 /USA 

#4 

Stereotyping 

and Nurses’ 

Recommendatio

ns for Treating 

Pain in 

Hospitalized 

Children. 

Kvantitativ 

ansats, 

tvärsnittsunder

sökning, 

experimentell 

design. 

700 barnsjuksköterskor 

mailades, 334 valde att 

delta. 

Frågeformulär/ 

enkät och 

manipulerade 

fotografier av 

barn. 

Beskrivande 

statistik, skillnader 

i 

rekommendationer 

av icke 

farmakologisk 

behandling 

beroende på 

barnets kön. 

Bekvämlighetsurval  

Inklusionskriterier: 

Barnsjuksköterska 

He et al. 

/2011/Singapore  

#5 

The use of non-

pharmacological 

methods for 

children’s 

postoperative 

pain relief: 

Singapore 

nurses’ 

perspectives 

Beskrivande 

design med 

Kvantitativ 

ansats. 

134 legitimerade 

sjuksköterskor, på 3st 

barnkirurgiavdelningar 

och 4st 

barnavdelningar. 

Frågeformulär 

med slutna frågor, 

de icke-

farmakologiska 

frågorna 

besvarades genom 

en 5poängs skala 

Beskrivande 

statistik, med 

ickeparametriska 

testerna 

MannWithney och 

Kurksal-Wallis. 

Bekvämlighetsurval

Inklusionskriterier: 

1. Varit legitimerad 

sjuksköterska. 2. 

Har minst 3 

månaders 

arbetslivserfarenhet 

på berörd avdelning 

vid tid för 

datainsamling. 

He et al. 

/2005a/Kina  

#6 

A survey of 

Chinese nurses’ 

guidance to 

parents in 

children’s 

postoperative 

pain relief  

Beskrivande 

design med 

Kvantitativ 

ansats.  

178 sköterskor varav: 

120 sjuksköterskor i 

olika rang och 76 

undersköterskor (130 

har gått nursing school 

och 48 advanced 

nursing education) 

Frågeformulär 

med frågor om 

demografisk data, 

frågor som 

besvarades med 

en 5poängsskala 

Beskrivande 

statistik.  

Bekvämlighets 

urval. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som 

varit involverade 

kring operationer på 

barn i skolåldern. 



 

 

 

He et al. 

/2005b/Kina  

#7 

Chinese nurses’ 

use of non-

pharmacological 

methods in 

children’s 

postoperative 

pain relief 

Beskrivande 

design med 

Mixad Ansats. 

178 sköterskor varav: 

76 undersköterskor, 85 

primary nurse, 12 

attending nurse, 5 

associate senior nurse.  

(130 har gått nursing 

school och 48 advanced 

nursing education)  

Frågeformulär 

med frågor om 

demografisk data, 

frågor som 

besvarades med 

en 5poängsskala, 

frågor som hade 

multipla 

svarsalternativ 

och en open-

ended fråga. 

Beskrivande 

statistik och 

innehållsanalys. 

Bekvämlighetsurval 

av deltagare, 

avdelningarna 

valdes ut 

slumpmässigt. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som 

varit involverade 

kring operationer på 

barn i skolåldern.  

Karlsson et al. 

/2014 /Sverige. 

#8 

Nurses’ 

perspectives on 

supporting 

children during 

needle-related 

medical 

procedures. 

Empirisk 

studie/ 

kvalitativ 

ansats med 

fenomenologis

k analys. 

14 sjuksköterskor med 

ett medelvärde på 25 

års erfarenhet av 

sjukvård och ett 

medelvärde på 18 år 

som sjuksköterska. 

1. 11 

2. var barnsjuksköterskor, 

2 var allmänna 

sjuksköterskor och 

3. 1 hade en annan 

specialistutbildning.  

 

Studien 

genomfördes med 

videofilmade 

observationer från 

nålrelaterade 

procedurer med 

efterföljande 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

ansats som 

syftar till att finna 

beskrivningar 

baserade på 

fenomenet: 

stödja barn under 

NRMP. (Det 

karakteristiska 

för analysen är en 

konstant rörelse 

mellan 

helheten och 

delarna). 

Konsekutivt urval. 

SSK rekryterades av 

författaren på APT 

eller samma dag 

datainsamlingen 

ägde rum. 

4. Inklusionskriterier: 

att sjuksköterskorna 

under 

studieperioden hade 

deltagit 

5. i en eller två 

”NRMP” med barn i 

åldern 3-7 

6. år med icke akut 

eller livshotande 

sjukdom, att 

7. de var villiga att 

delta och att barnet 

och föräldrar hade 

givit sitt samtycke. 



 

 

 

Ljusegren et al. 

/2011 /Sverige. 

#9 

 

Nurses’ 

experiences of 

caring for 

children in pain. 

Kvalitativ 

ansats. 

1. 21 sjuksköterskor som 

under det senaste året 

arbetat på en 

barnavdelning. 10 av 

deltagarna var under 44 

år och hade 9 

års (medelvärde) 

erfarenhet, 

medelvärdet för 

åldersgruppen 45-55 år 

var 24 års erfarenhet. 

5 av deltagarna med 

vidareutbildning inom 

barn hade även en 

annan vidareutbildning. 

3 av deltagarna var 

allmänsjuksköterskor 

och hade arbetat i 6 

respektive 42 år. 

Individuella 

intervjuer med 

semistrukturerade 

frågor. 

Intervjuerna tog 

mellan 25-45 min. 

Intervjudata 

kodades, 

analyserades, 

sorterades i 

kategorier och 

bildade sen 2 

huvudkategorier. 

32 sjuksköterskor i 

södra Sverige 

inbjöds genom ett 

brev att delta i 

studien, 21 av dessa 

valde att delta. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetat vid en 

pediatrisk avdelning 

under det 

föregående året.  

 

Melhuish & 

Payne 

/2006/England  

#10 

Nurses’ attitudes 

to pain 

management 

during routine 

venepuncture in 

young children 

Explorativ 

(explore finns i 

text men 

design nämns 

ej). Mix 

Method  

45 st 

barnsjuksköterskor på 

medicin- och 

kirurgiavdelning. 

Enkät med frågor 

som besvarades 

med VAS, 

kryssrutor samt 

open-ended 

frågor. 

Statistiken 

analyserades med 

SPSS, tabell och 

graf gjordes I 

Excel, opend-ended 

frågor analyserades 

genom att 

klassificera 

respondenternas 

svar. 

Alla sjuksköterskor 

på berörda 

avdelningar 

inkluderades, 

exkluderades gjorde 

två sjuksköterskor 

som roterade under 

denna period samt 

specialist 

sjuksköterskor på 

barnenheter. 

Olmstead et al. 

/2014/Canada 

Influences 

shaping nurses’ 

Intrepretive 

description 

7 st legitimerade 

sjuksköterskor (2st med 

Individuella 

intervjuer med 

Constant 

Comparative 

Ändamålsenligt 

urval. 



 

 

 

#11 use of 

distraction for 

children’s 

procedural pain 

approaches 

(tolkande 

beskrivande), 

Kvalitativ 

ansats 

nursing diploma & 5st 

med Bachelor of 

science degrees). 5 st av 

sjuksköterskorna hade 

1-5 års erfarenhet & 2 

st >5år 

semistrukturerade 

frågor. 

Intervjuerna tog 

mellan 40-75 min. 

method: 

Intervjudata 

spelades in, 

transkriberades, 

kodades, 

analyserades och 

bildade sedan 3 

huvudteman. 

Inklusionskriterier: 

minst 6 månaders 

erfarenhet på 

barncanceravdelnin

g. 

Svendsen & 

Björk /2014 

/Norge. 

#12 

Experienced 

Nurses' Use of 

Non-

Pharmacological 

Approaches 

Comprise More 

Than Relief 

FromPain._1262 

464. 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design. 

14 erfarna 

sjuksköterskor från 3 

olika avdelningar. Av 

dessa var 13 kvinnor, 2 

svenskar och de var 

mellan 25-62 år och 

arbetade både inom 

medicin och kirurgi. 12 

av deltagarna hade mer 

än 4 års erfarenhet av 

att arbeta med barn. 

Fokusgrupp, (3 

stycken) en på 

varje avdelning. 

De 3 inspelade 

intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades 

noggrant. 

Resultatet delades 

sen upp i 2 

huvudrubriker. 

Snöbollsurval vid 

både urval av 

vårdavdelningar och 

sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

var experter 

(erfarna) på icke 

farmakologisk 

smärtlindring. 

Twycross & 

Collins /2013 

/England 

#13 

Nurses’ Views 

About the 

Barriers and 

Facilitators 

to Effective 

Management 

of Pediatric Pain 

Kvalitativ 

ansats. 

30 sjuksköterskor Delades upp i 2 

fokusgrupper och 

sen i mindre 

grupper och fick 

besvara frågekort. 

Svaren till 

frågekorten 

analyserades, 

färgkodades och 

delades upp i 5 

olika huvudteman. 

Bekvämlighetsurval 

Fokusgrupperna 

träffades på en 

lunch under en 

obligatorisk 

utbildningsdag. 

Van der Riet et 

al. 

/2014/Thailand  

#14 

Nurses’ stories 

of a ´Fairy 

Garden’ healing 

haven for sick 

children  

Narritativ 

design med 

Kvalitativ 

ansats 

8 st, varav 2st Head 

Nurses, 3 st ward 

nurses och 3 st Nurse 

administrators. 

Intervjuer i 

fokusgrupper med 

öppna frågor. 

Berättande 

”analys”/inquiry 

med temporalitet, 

socialitet och plats. 

Ändamålsenligt 

urval. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetar med barn på 

avdelningarna, 



 

 

 

sköterske-

administratörer som 

jobbar på sjukhuset 

och är involverade i 

barnavdelningarna. 

 

Weinstein & 

Henrich 

/2013/USA 

#15 

Psychological 

interventions 

helping pediatric 

oncology 

patients cope 

with medical 

procedures: A 

nurse-centered 

approach  

Icke-

experimentell 

design, med 

Mixad ansats. 

88 st, legitimerade 

sjuksköterskor och 

“certified nursing 

assistants”. De 

definierar inte hur 

många de är av varje. 

60 sjuksköterskor fick 

enkäten först och fick 

sedan vidarebefordra 

dessa, 5 % svarade inte 

vilket borde ge ett 

minimum på 55 

sjuksköterskor.   

Frågeformulär 

med 

flervalsfrågor, 

öppna frågor, 

”likert scales” 

samt ja/nej frågor 

Beskrivande 

statistik och report 

narratives samt 

diskurs analys. 

Snöbolls och 

ändamålsenligt 

urval. 

 

 


