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Sammanfattning 
 
Nyfödda barn som är kroniskt eller tillfälligt sjuka upplever multipla invasiva och 

vävnadsskadande procedurer på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. 

Smärtsamma procedurer är en risk för hjärnskador hos den nyfödde. Den här 

litteraturstudien hade som syfte att beskriva den smärtlindrande effekten av 

sockerlösning i samband med smärtsamma procedurer hos nyfödda samt att beskriva 

möjliga komplement till administrering av sockerlösning. Vidare var syftet att beskriva 

de valda artiklarnas design. Artiklarna hämtades från databasen PubMed genom sökord 

i olika kombinationer. Undersökningsgruppen var tillfälligt sjuka samt friska nyfödda 

barn. Artiklarna bearbetades noggrant genom att läsas igenom med fokus på 

resultatdelen. Resultatet av de granskade artiklarna visar att sockerlösningen har en god 

effekt på smärta hos nyfödda när den jämförs med placebo eller sterilt vatten. I studier 

som jämfört sockerlösningen med metoder som att den nyfödda fick suga, fick värme 

eller hud mot hud så har sockerlösningen en sämre effekt på smärta hos nyfödda. Ett 

resultat talade helt emot att använda sig av sockerlösning till nyfödda i smärtlindrande 

syfte. Komplement till sockerlösning i smärtlindrande syfte, som t ex att den nyfödda 

fick värme, hud mot hud eller fick suga tillsammans med sockerlösning gav bättre 

effekter än att ge endast sockerlösning. Resultatet visade även att bröstmjölk (inte 

genom amning) har en sämre effekt jämfört med sockerlösning avseende smärta, men 

när den nyfödda fick amma visades det motsatta. Författarens tredje frågeställning 

beskriver ett resultat där de flesta studier har en liknande design, dock ser strukturen för 

hur man presenterat sin design olika ut mellan de olika studierna. 
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Abstract 
 
Newborn babies who are chronically or temporarily ill are experiencing multiple 

invasive and noxious procedures in emergency rooms and intensive care units. Painful 

procedures are a risk of brain damage in newborn. This literature review aims to 

describe the analgesic effect of the sugar solution during painful procedures in neonates 

and to describe possible complement to the administration of sugar solution. A further 

aim was to describe the selected articles design. Studies retrieved from the database 

PubMed by keywords in various combinations. The study group was temporarily ill and 

healthy babies. Articles were processed carefully by being read with a focus on results 

section. The results of the reviewed articles show that the sugar solution has a good 

effect on pain in newborns when compared with placebo or sterile water. In studies that 

compared the sugar solution with methods that newborn babies were sucking, got heat 

or skin to skin so the sugar has a worse effect on pain in neonates. One result speaks 

totally against the use of sugar solution to newborn for pain-relieving. Complement to 

the sugar solution in purpose of pain relief, such as the newborn got warmth, skin to 

skin or got sucking in combination with sugar solution provides better effects than 

giving only the sugar solution. A result also show that breast milk (not through 

breastfeeding) has a worse effect than sugar solution in pain, but when the newborn 

babies were breast-feeds the opposite was shown. The author`s third question describes 

a performance were most studies has a similar design, but the structure of how it has 

been presented differs between the different studies. 
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Introduktion 
 

Bakgrund 
 

 Majoriteten av alla nyfödda barn utsätts rutinmässigt för smärta efter födseln. Alla nyfödda 

får en intramuskulär K-vitamininjektion och dessutom genomförs blodprovstagningar 

(Larsson et al. 2002). Forskning (Zhu et al. 2014) beskriver hälsticket som ett rutinmässigt 

blodprov för alla nyfödda runt om i världen, vilken är en källa till smärta hos friska nyfödda. 

Det beskrivs vidare att vårdpersonalens okunskap kombinerat med nyföddas oförmåga att 

förklara sin smärta och att ett hälstick går relativt fort att utföra bidrar till att nyfödda inte får 

adekvat smärtlindring (Zhu et al. 2014). I en studie publicerad i Journal of Neonatal Nursing 

2013 beskrivs det att invasiva procedurer är den största orsaken till smärta hos spädbarn på 

sjukhus. Nyfödda barn som vårdas på intensiven utsätts för 12 smärtsamma procedurer per 

dag de första två veckorna, främst utan smärtlindring. Den smärta som orsakas av dessa 

förfaranden ökar bördan av stress i det nyfödda barnet, med risk för konsekvenser på kort och 

lång sikt (Scherman et al. 2013). En annan studie (Pasek, Huber 2012) bekräftar detta och 

skriver att nyfödda barn som är sjuka upplever multipla invasiva och vävnadsskadande 

procedurer på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Hos nyfödda, där det anses att 

smärtlindring med opioider inte är nödvändigt ges vanligtvis ingen smärtlindring eller tröst 

vid mindre smärtsamma procedurer, exempel på det kan vara en nyfödd vars tillstånd 

försämras efter en operation eller en nyfödd som kommer in till akutmottagningen med oklar 

infektion. De skriver vidare att smärtsamma procedurer är en risk för hjärnskador hos den 

nyfödde (Pasek, Huber 2012). En Svensk studie visar att riktlinjer för när nyfödda blir utsatta 

för smärtsamma procedurer inte följs konsekvent på vissa neonatalenheter (Scherman et al. 

2013). Smärtsamma procedurer kan innebära att det nyfödda barnet blir utsatt för 

venpunktion, hälstick, lumbalpunktion, blåskatetrisering, sondnedsättning, vaccinationer mm 

(Pasek & Huber 2012).  Studier har visat att hälsticket är den mest smärtsamma proceduren 

för den nyfödde (Stevens et al. 2010). 
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Spädbarn 
 

Ett spädbarn räknas som nyfött under den första levnadsmånaden (Lindskog 2004). Nyfödda 

kan höra, se och uppleva smaker och lukter. De reagerar på beröring, rörelser, 

temperaturförändringar och smärta. Ett nyfött barn kan bara fokusera på föremål 20-25 cm 

från ansiktet och deras synskärpa är inte fullständig. En av de första känslorna man kan se hos 

nyfödda är rädsla eller fruktan och de reagerar starkt på plötsliga ljud eller om någon hastigt 

närmar sig deras ansikte (Hallström & Lindberg 2009).  

 
Smärta 
 

Smärta är en negativ effekt som måste förebyggas och kontrolleras i alla åldrar (Lago et 

al.2014) Det är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som förknippas med faktisk 

eller hotande vävnadsskada. Smärtan utlöses genom retning av smärtreceptorer i hud, inre 

organ och kärl (Lindskog 2004). Smärtsystemet är ett komplext system som har till uppgift att 

överföra information om vävnadsskada till centra i hjärnan. I kroppens olika vävnader, finns 

smärtreceptorer som bildar den yttersta delen av nerven. När smärtreceptorerna aktiveras 

uppstår smärtimpulsen och då frisätts ämnen i vävnaden. Dessa ämnen aktiverar eller 

förstärker smärtaktiviteten genom att öka receptorns känslighet. Ett stick i huden upplevs som 

en omedelbar och skarp smärta, efteråt uppstår den dova och diffusa smärtan (Hallström & 

Lindberg 2009). 

 
Smärta hos nyfödda 
 

Smärtsinnet utvecklas tidigt och successivt under graviditeten. Vid 14 veckors ålder är 

känselsinnet på huden utvecklat hos fostret och vid 18 veckors ålder kan fostret frisätta 

stresshormoner då det utsätts för smärta (Lundqvist 2013). Jämfört med vuxna och äldre barn 

har det nyfödda barnet ett sämre utvecklat skydd mot smärtimpulser och är även mer sårbara 

vad gäller negativa långtidseffekter av upplevd smärta. Att minska eller förebygga smärta och 

stress hos nyfödda som utsätts för olika procedurer är av yttersta vikt för barnets 

välbefinnande och utveckling. Hur nyfödda uttrycker sin smärta skiljer sig åt om det är akut 

eller pågående smärta. Den akuta smärtreaktionen visar sig i att barnet rynkar ihop ansiktet 

och kupar tungan, gråter, barnet kan får oregelbunden andning och stigande eller sjunkande 

hjärtfrekvens. Vid en etablerad och pågående smärta ser reaktionen hos det nyfödda barnet 

annorlunda ut där smärtan tar sig i uttryck med utmattning samt uttryckslöshet, med en 
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minskad variation i fysiologiska parametrar och en försämrad sömn (svenskbarnsmärt-

förening 2009).  

 

Sockerlösning 
 

Sockerlösning används frekvent runt om i världen som en icke-farmakologisk metod för 

smärtlindring vid procedurer hos nyfödda (Stevens, Yamada, Ohlsson 2010). Med 

sockerlösning i medicinska sammanhang så använder man sig i Sverige av Glukos 

(druvsocker) 30 % medan Sackaros (rörsocker) oftast används internationellt. Glukoslösning 

är flytande och ges peroralt, helst 2 min före påbörjad procedur. (Svensk barnsmärtförening 

2002). Forskning säger att sockerlösningen tros fungera genom att stimulera stigande 

endorfiner i kroppen, dock är mekanismen inte helt förstådd (Hall, Anand 2014). 

 

Omvårdnadsteori 
 

En omvårdnadsteori som stöder vikten av adekvat omvårdnad till nyfödda är Kari Martinsens 

omsorgsteori som menar att omsorg är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. 

Omsorg är det som vården av spädbarn står för då de är i en total beroendeställning av den 

vuxna människan. Med utgångspunkt i patientens beroende menar Martinsen att omsorg är 

och måste vara grunden för all omvårdnad. Det krävs inlevelse i patientens situation och en 

professionell bedömning baserad på kunskaper, både om orsaken till patientens lidande samt 

åtgärder för att lindra detta lidande. Omsorg innefattar både sjuksköterskans sätt att möta 

patienten och de handlingar hon utför. Ett grundläggande element i Martinsens teori är 

principen om att ta ansvar för de svaga, en särskild viktig grupp är de som på grund av sin 

ålder eller sjukdom inte är i stånd att tillgodose sina hjälpbehov. I centrum för Martinsens 

teori står ”hjälplösa” eller ”nödställda” människor (Kirkevold 2000 kap 9). 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av nyfödda 
 
Sjuksköterskan har i vården av nyfödda ett ansvar för att förebygga, identifiera och behandla 

smärta. På varje enhet där man vårdar nyfödda bör det finnas lokala riktlinjer för 

smärtbehandling och smärtskattning under nyföddhetsperioden (Larsson et al.2002). 

Sjuksköterskan har i flera avseenden en central roll när det gäller barn och smärta. Hen ska 

registrera data och observera signaler om smärta från barnet, hjälpa och stötta barnet samt 

förmedla information till andra. Sjuksköterskans observationer ligger till grund för andra 
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yrkesgruppers åtgärder för barnet (Lindemann 1992). Föräldrar förväntar sig ofta att 

sjuksköterskan agerar ”smärtadvokat” för deras nyfödda och skyddar den mot onödigt 

lidande. Det är viktigt att som sjuksköterska på enheter som vårdar nyfödda ta del av aktuell 

forskning kring nyföddas smärta och skaffa sig aktuell kunskap kring användandet av oral 

sockerlösning (Pasek, Huber 2012). 

 

Problemformulering 
 

Forskning säger att alla nyfödda barn utsätts för smärtsamma procedurer. Sjuka, nyfödda barn 

genomgår många smärtsamma men nödvändiga procedurer under vårdtiden. Sjuksköterskan 

har i vården av nyfödda ett ansvar för att förebygga, identifiera och behandla smärta. På varje 

enhet där man vårdar nyfödda bör det finnas lokala riktlinjer för smärtbehandling och 

smärtskattning under nyföddhetsperioden. Trots att det i dag finns vetenskapliga bevis för och 

kunskap om nyfödda barns speciella behov så utsätts nyfödda för smärta i den kliniska 

vardagen. Enligt forskning så är sockerlösning den mest använda smärtlindringen till nyfödda 

vid smärtsamma procedurer men det krävs mer kunskap om användandet av sockerlösning 

och sockerlösning i kombination med andra icke-farmakologiska metoder. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 

Syftet med den här litteraturstudien är att utifrån tidigare forskning beskriva den 

smärtlindrande effekten av sockerlösning i samband med smärtsamma procedurer hos 

nyfödda, vidare är syftet att beskriva möjliga komplement till administrering av sockerlösning 

vid smärtsamma procedurer hos nyfödda. Syftet är även att beskriva de valda artiklarnas 

design. 

 
Frågeställningar 
 

Hur beskrivs effekten som sockerlösningen har hos det nyfödda barnet avseende smärta vid 

procedurer? 

Hur beskrivs möjliga komplement till administrering av sockerlösning vid smärtsamma 

procedurer hos nyfödda? 

Hur beskrivs de valda artiklarnas design? 
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Metod 
 
Design 
Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 
Databaser  
 

De vetenskapliga artiklarna söktes i PubMed och Cinahl som är databaser för medicin- och 

omvårdnadsvetenskap i maj månad 2015. Författaren gjorde en ny sökning i augusti 2015, 

ingen ny relevant forskning för studien hade då tillkommit.  

 
Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 
 

De sökord som användes vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna var analgesia, 

analgesics, infant, newborn, sucrose, glucose i olika kombinationer. Författaren använde sig 

även av de booleska söktermerna AND och OR i sökningen av artiklarna. 

 

Vid sökning i databaserna gjordes en begränsning avseende år, artiklar från de senaste 10 åren 

valdes ut genom att begränsa den sista sökningen i båda databaserna avseende år. Alla artiklar 

blev utvalda med begränsningen 10 senaste åren, det var dock endast i den sista sökningen 

som begränsningen gjordes. Sökningarna gjordes med ”MeSH-termer” och ”Cinahl-

Headings” samt fritextord i båda databaserna. MeSH-termer presenteras som (Mesh), Cinahl 

Headings presenteras som (MH) och fritextorden som (All Fields) i tabell 1 och 2. 

Inklusionskriterierna för urval var att artiklarna skulle vara av kvantitativ ansats och alla 

måste ha tagit hänsyn till etiska aspekter i sina studier. Undersökningsgruppen skulle vara 

friska samt tillfälligt sjuka nyfödda (0-1 mån) och metoden för undersökningen skulle vara en 

smärtsam procedur. De studier som exkluderades var studier skrivna på annat språk än 

engelska, review-studier och rapporter, även studier som inte var relevanta till syfte och 

frågeställningar samt studier där undersökningsgruppen var mycket för tidigt födda samt 

kroniskt sjuka barn. En del artiklar fanns inte att tillgå i fulltext och några kostade pengar för 

att beställas och exkluderades därför. De två artiklar som författaren fann i Cinahl var 

dubbletter av artiklar som redan var funna i PubMed, därför presenteras endast valda källor 

från PubMed. 
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Utfall av databassökningar 

Tabell 1 

Databas Sökord Antal  

Träffar 

Valda  

Källor 

PubMed ”Analgesia”[Mesh] OR ”Analgesics”[Mesh] OR 

”analgesia”[All Fields] OR ”analgesics”[All 

Fields] 

533209  

PubMed ”Infant, Newborn”[Mesh] OR ”newborn 

infant”[All Fields] OR ”newborn”[All Fields] 

635050  

PubMed ”Sucrose”[Mesh] OR ”Glucose”[Mesh] OR 

”sucrose”[All Fields] OR ”glucose”[All Fields] 

507936  

Pub Med (”Sucrose”[Mesh] OR ”Glucose”[Mesh] OR 

”sucrose”[All Fields] OR ”glucose”[All Fields]) 

AND (”Infant, Newborn”[Mesh] OR ”newborn 

infant”[All Fields] OR ”newborn”[All Fields]) 

AND (”Analgesia”[Mesh] OR 

”Analgesics”[Mesh] OR ”analgesia”[All Fields] 

OR ”analgesics”[All Fields]) 

411  

PubMed (”Sucrose”[Mesh] OR ”Glucose”[Mesh] OR 

”sucrose”[All Fields] OR ”glucose”[All Fields]) 

AND (”Infant, Newborn”[Mesh] OR ”newborn 

infant”[All Fields] OR ”newborn”[All Fields]) 

AND (”Analgesia”[Mesh] OR 

”Analgesics”[Mesh] OR ”analgesia”[All Fields] 

OR ”analgesics”[All Fields]) Filters: published in 

the last 10 years 

167 12 
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Utfall av databassökningar 

Tabell 2 

Databas Sökord Antal 

Träffar 

Valda  

Källor 

Cinahl 

 

 

(MH ”Analgesia”) OR (MH ”Analgesics”) OR TX 

analgesia OR TX analgesics 

21197  

Cinahl 

 

 

(MH ”Infant, Newborn”) OR TX ”newborn  

infant” OR TX newborn 

66273  

Cinahl 

 

 

(MH ”Sucrose”) OR (MH ”Glucose”) OR TX 

sucrose OR TX glucose 

34215  

Cinahl 

 

 

((MH ”Sucrose”) OR (MH ”Glucose”) OR TX 

sucrose OR TX glucose) AND ((MH ”Analgesia”) 

OR (MH ”Analgesics”) OR TX analgesia OR TX 

analgesics) AND ((MH ”Infant, Newborn”) OR 

TX ”newborn  

infant” OR TX newborn) 

104  

 

Cinahl 

 

((MH ”Sucrose”) OR (MH ”Glucose”) OR TX 

sucrose OR TX glucose) AND ((MH ”Analgesia”) 

OR (MH ”Analgesics”) OR TX analgesia OR TX 

analgesics) AND ((MH ”Infant, Newborn”) OR 

TX ”newborn  

infant” OR TX newborn) 

20050101-20151231 

 

75 0 
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Dataanalys 
 

De valda artiklarna har valts ut enligt litteraturen (Polit & Beck 2012). Artiklarna skrevs ut på 

papper när författaren hittat 16 stycken som ansågs relevanta för studien. De märktes med 

vilken databas författaren hittat dem i samt den siffra som stämde överens med numret för 

artikeln i sökningen (finns ett nummer i databaserna framför varje artikel när man gjort sin 

sökning), vilket underlättade granskningen senare. Författaren läste igenom artiklarnas titel 

och sammanfattning för att bilda sig en uppfattning om de kunde svara på föreliggandes 

studies syfte och frågeställningar, här exkluderades 4 artiklar då de dels inte kunde svara på 

det författaren frågat efter samt att två av artiklarna var dubbletter. Artiklarna (12 stycken) 

bearbetades sedan noggrant genom att läsas igenom med fokus på resultatdelen där författaren 

sökte svar på studiens syfte och frågeställningar. Alla svar skrevs ner i ett dokument för att 

finna teman som svarade på syfte och frågeställningar, det dokumentet utvecklades senare till 

en tabell som finns presenterad som bilaga 2. De studier som inkluderats kommer från 

PubMed då författaren endast fann dubbletter i Cinahl. De beskrivs utifrån dess design, detta 

enligt riktlinjer i litteraturen (Forsberg & Wengström 2013). 

 
Forskningsetiska överväganden 
 
Artiklarna som presenteras i den här litteraturstudien har tagit hänsyn till etiska aspekter i sina 

studier. Alla artiklar har, av författaren behandlats och presenterats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och ur ett objektivt perspektiv, vilket betyder utan forskarens egna 

värderingar och åsikter. (Forsberg & Wengström 2013). 
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Resultat 
 

Författaren har valt att presentera studiens resultat med hjälp av de frågeställningar studien 

har. Samtliga tolv artiklar presenteras i löpande text samt i tabellform (se tabell 1och 2). De 

resultat där sockerlösningen haft bäst effekt presenteras först under resultatdelens första 

rubrik. I de granskade studierna används olika parametrar för att mäta smärta hos de nyfödda, 

vilka är tid på gråt, grimaser, hjärtfrekvens och återhämtningstid efter gråt, detta mäts med 

hjälp av olika smärtskalor (se bilaga 1). Gemensamt för skalorna är att ju högre siffra, desto 

högre smärta. Författaren har valt att presentera några av resultaten med hjälp av poäng på 

smärtskalor, detta då det varit tydligt i artiklarnas resultat. 

 

Neonatal Facial Coding System (NFCS), baseras på barnets ansiktsutryck, skalan inkluderar 6 

parametrar avseende ansiktets mimik.  

 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) som tar hänsyn till barnets vakenhetsgrad samt 

gestationsålder och skattar hjärtfrekvens, syremättnad och ansiktsuttryck. En skala från 0-18 

 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), skattar smärtan genom ansiktsutryck, gråt, arm- och 

benrörelser, vakenhet och andning. En skala från 0-7 

 

Newborn Acute Pain behavioral pain scale (DAN), mäter ansiktsutryck, arm och ben rörelser 

samt gråt. En skala från 0-10 

 

Visuell analog skala (VAS) är en 10 cm lång skala där patienten själv graderar sin smärta. När 

VAS används vid skattning av nyföddas smärta är det en observatör som graderar. En skala 

från 0-10 
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Hur beskrivs effekten som sockerlösningen har hos det nyfödda barnet avseende 
smärta vid procedurer? 
 

Tutag et al. (2014) jämförde effekten av sockerlösning och sterilt vatten i samband med 

hälstick på nyfödda med hjälp av smärtskalan NIPS. Resultatet visade att den grupp nyfödda 

som fick sockerlösning hade en lägre poäng (1.0) på smärtskalan jämfört med de nyfödda som 

fick sterilt vatten (3.0)  

Altun-Köroglu et al. (2010) hade som syfte att undersöka huruvida bröstmjölk i flera doser är 

effektiva som smärtlindring under ett hälstick på fullgångna nyfödda. De använde sig även av 

sterilt vatten och sockerlösning i sin metod. Resultatet visade att de nyfödda som fick 

sockerlösning hade den kortaste tiden på gråt, kortast duration av hög hjärtfrekvens, kortaste 

återhämtningstiden samt lägst poäng på smärtskalan (NFCS). Detta i jämförelse med de 

grupper av nyfödda som fick sterilt vatten och de som fick bröstmjölk. Dock visade sig 

skillnaderna inte signifikanta mellan bröstmjölk och sockergrupp. 

En studie gjord av Ozdogan et al. (2009) där syftet var att jämföra den smärtlindrande 

effekten av bröstmjölk och sockerlösning på nyfödda under ett hälstick. Syftet var även att 

undersöka den smärtlindrande effekten vid administreringen av singel/dubbeldos. Resultatet 

visade att den grupp nyfödda som fick singeldos av sockerlösning hade den kortaste gråttiden 

(82 sek), dock inte signifikant kortare. Det fanns en signifikant skillnad när författarna 

använde sig av NFCS-skalan, där den grupp nyfödda som fick singeldos av sockerlösning 

visade sig ha den lägsta poängen (3.91) på skalan. 

Taddio et al. (2009) hade som syfte med sin studie att fastställa effekterna av sockerlösning 

till nyfödda vid upprepade venprovtagningar. Resultatet visade att alla nyfödda som fick 

sockerlösning hade lägre poäng på smärtskalorna (NIPS, VAS) och en kortare gråttid jämfört 

med de nyfödda som fick placebo. När man jämförde de nyfödda som fått sockerlösning och 

utsatts för 5 eller flera stick jämfört med de som fått sockerlösning och utsatts för 4 eller 

mindre stick så var det en skillnad. De som utsattes för 5 stick eller flera hade högre poäng på 

smärtskalorna och längre tid på gråt. 

Dessa författare, Taddio et al. (2008) gjorde även en studie där syftet var att utvärdera 

effektiviteten och säkerheten av sockerlösning till nyfödda vid olika medicinska procedurer. 

De fann att poängen var lägre på smärtskalan (PIPP) hos de nyfödda som fick sockerlösning i 

samband med venpunktion, dock inte vid intramuskulär injektion. 

I en studie gjord av Slater et al. (2010) där syftet var att undersöka om administreringen av 

sockerlösning i samband med hälstick reducerade smärtspecifika hjärn- och 
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ryggradsaktiviteter presenterade man ett resultat som talar emot att ge sockerlösning i 

smärtlindrande syfte. Mätningen visade inga signifikanta skillnader i hjärn/rygg aktiviteten 

hos de nyfödda som fick sockerlösning jämfört med de som fick sterilt vatten. PIPP- poängen 

var däremot signifikant lägre hos de nyfödda som fick sockerlösning (5.8) jämfört med de 

som fick sterilt vatten (8.5). 

Bellieni et al. (2013) jämförde i sin studie effekten av tre olika metoder för att lindra smärta 

vid intramuskulära injektioner på nyfödda och resultatet visade att den högsta poängen (5.6–

6.5) på smärtskalan (DAN) hade de nyfödda som fått bedövningskräm innan injektionen. Den 

grupp nyfödda som hade den lägsta poängen (0.6-1.2) på smärtskalan var de som fick hud 

mot hud kontakt i samband med injektionen. Den grupp nyfödda som fick sockerlösning 

innan injektionen hade poäng på smärtskalan som låg mitt emellan de två andra grupperna. 

En studie gjord av Codipietro., Ceccarelli., Ponzone (2008)  hade som syfte att jämföra 

effekten av amning och sockerlösning i smärtlindrande syfte under ett hälstick på nyfödda. 

Resultatet visade att PIPP-poängen var lägre hos den grupp nyfödda som fick amma jämfört 

med den grupp som fick sockerlösning. Det var signifikant lägre hjärtfrekvens och tid på 

första gråt hos den grupp som fick amma jämfört med den som fick sockerlösning.  

En studie av Mathai., Natrajan., Rajalakshmi (2006) hade som syfte att jämföra icke-

farmakologiska metoder för att minska smärta i samband med hälstick på nyfödda. Resultatet 

visade att gungande av den nyfödda eller att ge napp hade bättre smärtlindrande effekter 

jämfört med att ge sockerlösning i samband med hälstick. 
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Hur beskrivs möjliga komplement till administrering av sockerlösning vid 
smärtsamma procedurer hos nyfödda? 
 

En studie gjord av Gray et al. (2015) hade som syfte att undersöka den smärtstillande effekten 

av sockerlösning och värme tillsammans, jämfört med att endast ge sockerlöning under en 

smärtsam procedur. Resultatet visade att den grupp nyfödda som fick både sockerlösning och 

värme grät och grimaserade 50 % kortare tid jämfört med den grupp som endast fick 

sockerlösning. Den grupp nyfödda som fick både sockerlösning och värme hade en lägre 

hjärtfrekvens jämfört med den grupp nyfödda som endast fick sockerlösning.  

Gabriel et al. (2013) hade i sin studie som syfte att undersöka den smärtlindrande effekten av 

amning, sockerlösning och hud mot hud kontakt i olika kombinationer i samband med 

hälstick på nyfödda. Den grupp nyfödda som fick amning tillsammans med hud mot hud 

kontakt hade det signifikant lägsta medianvärdet på NIPS-skalan jämfört med de andra 

grupperna. De grupper nyfödda som fick sockerlösning tillsammans med hud mot hud och 

amning tillsammans med hud mot hud hade signifikant kortare gråttid jämfört med de som 

endast fick hud mot hud eller endast sockerlösning. 

Chermont et al. (2009) hade i sin studie som syfte att jämföra effekten av sockerlösning 

och/eller hud mot hud kontakt som smärtlindring hos nyfödda under en intramuskulär 

injektion. Författarna använde sig av NFCS och NIPS före, under och efter injektionen. 

Resultatet sa att användandet av sockerlösning minskade procedursmärtans varaktighet hos de 

nyfödda. Hud mot hud kontakt minskade injektionssmärtan och varaktigheten av smärta. 

Kombinationen av de båda smärtlindrande metoderna visade sig mer effektivt avseende 

smärta jämfört med metoderna var för sig. 
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Hur beskrivs de valda artiklarnas design? 
 

Alla tolv studier som författaren granskat är av kvantitativ ansats och alla är jämförande 

studier. Fyra av studierna är randomiserade kliniska studier, så kallade RCT-studier. Fem av 

studierna är randomiserade, kliniska och dubbelblinda. En studie beskriver designen som 

prospektiv, randomiserad och delvis blind. En studie beskriver sin design som randomiserad, 

prospektiv, observational och jämförande. En studie har beskrivits som randomiserad och en 

studie som jämförande. Strukturen för hur de olika studierna har beskrivit sin design ser olika 

ut. En studie har tydligt ordet design som en rubrik där de sedan beskriver vilken typ av 

design studien har. Alla andra elva studier har valt att beskriva sin design på olika sätt. Några 

beskriver sin design i studiens abstract och i metoddelen, några endast i metoddelen. Vissa har 

tydligt beskrivit sin design och andra mindre tydligt. 

 

Diskussion 
 
Huvudresultat 
 
Resultatet av de granskade artiklarna visar att sockerlösningen har en god effekt på smärta hos 

nyfödda när den jämförs med placebo eller sterilt vatten. I studier som jämfört 

sockerlösningen med metoder som att den nyfödda fick suga, värme eller hud mot hud så har 

sockerlösningen en sämre effekt på procedursmärta hos nyfödda. Ett resultat talade helt emot 

att använda sig av sockerlösning till nyfödda i smärtlindrande syfte. Alla studier som hade 

syftet att svara på författarens andra frågeställning beskriver att komplement till sockerlösning 

i smärtlindrande syfte, som t ex att den nyfödda fick värme, hud mot hud eller suga 

tillsammans med sockerlösning ger bättre effekter än att ge endast sockerlösning. Resultatet 

visar även att bröstmjölk (inte bröstmjölk genom amning) har en sämre effekt jämfört med 

sockerlösning avseende smärta, men när den nyfödda fick amma visades det motsatta. 

Författarens tredje frågeställning beskriver ett resultat där de flesta studier har en liknande 

design, dock ser strukturen för hur man presenterat sin design olika ut mellan de olika 

studierna. 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatet i den här litteraturstudien svarar på studiens syfte och frågeställningar, där 

författaren frågar efter en beskrivning av den smärtlindrande effekten. De granskade studierna 

beskriver effekter på den nyföddes hjärtfrekvens, hjärn/rygg aktivitet, tid på gråt samt poäng 

på smärtskalor. Enligt tidigare forskning (Stevens et al. 2010, Harrison et al. 2012) så används 

sockerlösning frekvent som en icke-farmakologisk metod vid procedursmärta hos nyfödda 

och det anses vara säkert och effektivt för att minska procedursmärta vid enstaka tillfällen. 

Nyfödda barn upp till en månads ålder som fått sukros eller glukos via munnen hade 

signifikant reducerad gråttid i dessa studier (Stevens et al. 2010, Harrison et al. 2012). 

 

Resultatet i den här litteraturstudien talar för samma slutsats, dock har resultaten här visat sig 

vara beroende av vad man i de olika studierna jämfört sockerlösningen med. 

Sockerlösningens effekt visade sig bättre i jämförelse med sterilt vatten (Tutag et al. 2014; 

Altun-Köroglu et al. 2010; Taddio et al 2009; Taddio et al 2009) men hade sämre effekt när 

forskarna jämförde den med att den nyfödde fick suga, värme eller hud mot hud (Bellini et al. 

2013; Codipietro., Ceccarelli.,  Ponzone 2008; Mathai., Natrajan., Rajalakshimi 2006). Det 

blev en positiv ökning av effekten i de grupper av nyfödda som fick en kombination av 

sockerlösning och suga, värme eller hud mot hud (Gray et al. 2015; Gabriel et al. 2013; 

Chermont et al. 2009). De barn som fick kombination av sockerlösning och ovan nämnda 

komplement hade även kortare grimas/gråttid samt signifikant lägre poäng på flera 

smärtskalor (Gray et al. 2015; Gabriel et al. 2013; Chermont et al. 2009). En studie visar att 

sockerlösning har bättre effekt när man jämfört den med att ge doser av bröstmjölk, men inte 

genom att barnet ammade (Ozdogan et al. 2009). En studie i resultatet talade emot att ge 

sockerlösning, där författarna använde sig av metoder för mätning av smärta som delvis inte 

var liknande de andra studiernas metoder. De jämförde sockerlösningen med sterilt vatten och 

mätte smärtan dels genom hjärn/rygg aktiviteter. Författarna till den studien anser att 

sockerlösning inte bör användas som en smärtlindrande metod till nyfödda (Slater et al. 

2008). Intressant resultat då andra studier som författaren granskat visar på positiva 

smärtlindrade effekter av sockerlösningen då den jämförts med sterilt vatten (Tutag et al. 

2014; Altun-Köroglu et al. 2010; Taddio et al 2009; Taddio et al 2009). Det finns studier som 

granskats här där författaren sett positiva effekter av sockerlösningen, dock inte statistiskt 

signifikant. De resultat bör inte räknas som lika tillförlitliga som där resultaten varit 

signifikanta. 
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Resultatet i den här litteraturstudien kan kopplas till forskning (Pasek, Huber 2012) som 

tidigare beskrivits i den här studien, där man kom fram till att sockerlösningen har en 

betydande roll i smärtlindringen av nyfödda. De skriver vidare att sockerlösningen är säker 

och effektiv för nyfödda som upplever mindre invasiva procedurer. Resultatet i den här 

litteraturstudien talar för samma sak då man sett positiva effekter av sockerlösningen. Dock 

visar resultatet i den här studien att effekten ändras p g a vad författarna i de granskade 

artiklarna jämfört sockerlösningen med. Tidigare forskning (Pasek, Huber 2012) tar även upp 

vikten av att man som sjuksköterska bör komma ihåg att sockerlösningen minskar smärta, 

dock inte eliminerar den helt och hållet (Pasek, Huber 2012). Ovanstående är ingenting som 

granskats i den här studien, författaren anser dock att det är av betydelse i samband med 

administreringen av sockerlösning till nyfödda 

 

Resultatet kan tydligt kopplas till Kari Martinsens omsorgsteori som menar att omsorg är en 

grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. De komplement till sockerlösningen som 

resultatet beskriver kan ses som grundläggande omsorg av ett spädbarn. Resultatet av den här 

litteraturstudien tillsammans med omsorgsteorin belyser vikten av kunskap om nyföddas 

behov, framförallt i samband med smärta för att minska lidandet för den nyfödda. Kari 

Martinsen beskriver ytterligare vikten av inlevelse, professionell bedömning, kunskap och 

åtgärder i samband med omvårdnad vilket tydligt kan kopplas till omvårdanden av nyfödda 

barn. Ett grundläggande element i Martinsens teori är principen om att ta ansvar för de svaga, 

en särskild viktig grupp är de som på grund av sin ålder eller sjukdom inte är i stånd att 

tillgodose sina hjälpbehov, här finns en koppling till vården av nyfödda barn som inte själva 

kan tillgodose sina behov. 

 

Beskrivningen av de valda artiklarnas design såg olika ut, kvaliteten på hur författarna valt att 

presentera sin design gjorde att det i vissa fall tog längre tid att granska. Alla studier var av 

kvantitativ ansats samt jämförande, vilket är relevant när det är just effekter av olika metoder 

som skall jämföras med varandra (Nordenström J 2004). Fyra av studierna är randomiserade 

kliniska studier, såkallade RCT-studier. Enligt litteraturen (Nordenström J. 2004) är dessa 

studier de som har störst förutsättningar att fastslå effekterna av specifika åtgärder och 

behandlingar.  
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Metoddiskussion 

 

Författaren har valt att exkludera forskning som studerat för tidigt födda barn och nyfödda 

som vårdas på intensiven på grund av svår sjukdom, detta trots att bakgrunden beskriver att 

just de barnen blir utsatta för många smärtsamma procedurer. Författaren ansåg denna 

exkludering som nödvändig för att skaffa sig ett hanterbart material till studien, då det finns 

mycket forskning på för tidigt födda barn. För tidigt födda och kroniskt sjuka barn sedan 

födseln har många komplexa behov som författaren hade behövt ta hänsyn till. Valet att 

endast granska friska och tillfälligt sjuka nyfödda barn har möjligtvis bidragit till att 

intressanta studier inte granskats. Författaren valde att inte ta med artiklar som var äldre än 10 

år, detta trots att författaren inte visste om det skulle vara till fördel eller nackdel för studien. 

Valet omvärderades inte då författaren hittade ett relevant antal artiklar för studien.  

 

Det har gjorts breda sökningar genom användandet av två olika databaser och genom att 

sökorden skrevs som MeSH-termer, Cinahl-Headings och i fritext. Författaren valde att söka 

med varje sökord för sig för att i slutet av sökningen sätta ihop alla sökord, det bör ha bidragit 

till en bred och tillförlitlig sökning. Sökningen dammsög databaserna ytterligare genom att 

författaren använde sig av de booleska söktermerna AND och OR. Trots att inget nytt hittades 

i den andra databasen så har författaren inte riskerat att missa något relevant för studien. 

Studier som inte fanns att tillgå gratis i fulltext beställdes inte och det kan ha medfört att 

viktiga resultat inte analyserats. Det var ett val som inte omvärderades när författaren trots 

valet fann artiklar i relevant antal. Valet att granska nyfödda och inte inkludera artiklar där 

undersökningsgruppen var över 1 månad gamla borde vara en styrka för studien.  

 

När artiklarna började granskas så valde författaren att direkt skriva in relevant information i 

en tabell som senare låg till grund för tabellerna 1 och 2 som finns presenterade i den här 

studien, detta medförde att författaren lättare kunde granska alla artiklar och på ett strukturerat 

sätt få resultatet klart för sig. 

 

 Författaren till den här litteraturstudien arbetar själv inom barnsjukvård och utför 

smärtsamma procedurer på nyfödda, det kan ha påverkat studiens resultat i någon riktning då 

det finns kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar inom området.  
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Kliniska implikationer för omvårdnad  
 

Resultatet i den här litteraturstudien talar för att enheter som utför smärtsamma procedurer på 

nyfödda bör använda sig av sockerlösning i smärtlindrande syfte och att komplement till 

sockerlösningen är minst lika viktig. Resultatet talar för att smärtlindringseffekterna blir bättre 

med rätt metoder. På grund av att smärtsamma procedurer på nyfödda utförs av många olika 

enheter inom sjukvården anser författaren att det är viktigt med tydliga riktlinjer i 

omvårdnadsarbetet.  

 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Fortsatt forskning kring komplement som den här litteraturstudien presenterar skulle vara av 

intresse. Tidigare, stora litteraturstudier som författaren granskat presenterar resultat som 

visar att sockerlösning är en bra metod för smärtlindring till nyfödda men det finns mindre 

sammanställt angående komplement till sockerlösningen. Forskningen behöver klarlägga om 

den smärtbehandlande mekanismen hos sockerlösningar är analgetisk, av lugnande eller 

avledande karaktär. Många av studierna som författaren granskat har använt sig av hälsticket 

som en smärtsam procedur, forskning visar att just den är den mest smärtsamma för ett nyfött 

barn (Stevens et al. 2010). Det skulle vara intressant att få veta varför det på så många platser 

förekommer hälstick när forskningen talar för det motsatta. 

 

Slutsats 
 

Den här litteraturstudien beskriver positiva effekter vid administrering av sockerlösning i 

samband med procedursmärta till nyfödda. Effekterna av sockerlösningen visade sig bättre 

tillsammans med komplement som värme, hud mot hud, och sugande jämfört med endast 

sockerlösning. 
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Smärtskalor 
 
För skattning av både procedursmärta och etablerad, pågående smärta krävs olika 

smärtskattningsinstrument. De parametrar som används vid beteendeskattning av smärta 

inkluderar gråt, ansiktsutryck, vakenhetsgrad, extrimitetsställning, kroppstonus och 

kroppsrörelser. Flertalet smärtskalor har utvecklats, de flesta för mätning av procedursmärta 

och till större delen för användande i vetenskapliga studier och inte i den kliniska vardagen 

(Svensk barnsmärtförening 2009).  

Det finns en uppsjö av olika smärtskalor, nedan presenteras de som finns med i den här 

studiens resultat. 

 

Neonatal Facial Coding System (NFCS), baseras på barnets ansiktsutryck och är det kanske 

mest använda smärtskattningsskalan i forskning om nyfödda barns smärta. NFCS-skalan 

inkluderar 6 parametrar avseende ansiktets mimik. Skalan har använts i upprepade studier och 

anses vara ett säkert och känsligt instrument för mätning av procedursmärta i 

nyföddhetsperioden. 

  

Premature Infant Pain Profile (PIPP) som tar hänsyn till barnets vakenhetsgrad samt 

gestationsålder och skattar hjärtfrekvens, syremättnad och ansiktsuttryck. En skala från 0-18 

 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), skattar smärtan genom ansiktsutryck, gråt, arm- och 

benrörelser, vakenhet och andning. En skala från 0-7 

 

Newborn Acute Pain behavioral pain scale (DAN), mäter ansiktsutryck, arm och ben 

rörelser samt gråt. En skala från 0-10 

 

Visuell analog skala (VAS) är en 10 cm lång skala där patienten själv graderar sin smärta. 

När VAS används vid skattning av nyföddas smärta är det en observatör som graderar. En 

skala från 0-10 
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Författare/ 
Publ.år 
 

Titel Design Unders. 
grupp 

Datainsamlingmet
od 

Dataanalysmet
od 

Altun- 
Köroglu et 
al.  
2010  
 
 
 

Hindmilk 
for 
produceral 
pain in term 
neonates 

Randomisera
d, 
dubbelblind, 
kontrollerad 

75 friska, 
fullgångn
a 
nyfödda. 
Ej födda 
tid.än v 
37 
 

 NFCS-skala 
Tid på gråt, 
Tid av hög 
hjärtfrekvens, 
Återhämtningstid 

SPSS 11.0, 
Chi-square test, 
Kruskal- Wallis 
test 

Bellieni et 
al. 
2013  
 
 
 

Intramuscul
ar injections 
in 
newborns: 
analgesic 
treatment 
and sex-
linked 
response 

Jämförande 62 friska 
nyfödda, 
födda i v 
37-41 

DAN-skalan 0-10 Wilcoxon, 
Mann-Whitney 
test 

Chermont 
et al. 
2009  
 
 
 
 

Skin-to-Skin 
Contact 
and/or Oral 
25% 
Dextrose for 
Produceral 
Pain Relief 
for Term 
Newborn 
Infants 

Prospective, 
randomiserad
, delvis blind 

640 
friska, 
fullgångn
a 
nyfödda 

NFCS- skala, 
NIPS- skala 

MANOVA, 
Brown-
Forsythe, 
Dunnett`s 
procedure 

Codipietro
., 
Ceccarelli.
, Ponzone 
2008  
 
 
 
 
 
 

Breastfeedin
g or Oral 
Sucrose 
Solution in 
Term 
Neonates 
Receiving 
Heel Lance: 
A 
Randomized 
Controlled 
Trial 
 

Randomisera
d 
kontrollerad 

101 
fullgångn
a 
nyfödda, 
födda i v 
37-42 

PIPP-skala, 
Hjärtfrekvens, 
Syresättning, 
Tid på gråt 
 

Wilcoxon-
Mann-Whitney 
test, 
t-test, 
X2-test 
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Författare
/ 
Publ.år 
 

Titel Design Unders. 
grupp 

Datainsamlingsmet
od 

Dataanalysmeto
d 

Slater et 
al.  
2010  
 
 

Oral sucrose 
as an 
analgesic 
drug for 
produceral 
pain in 
newborn 
infants: a  
randomized 
controlled 
trial 

Randomisera
d kontrollerad 

59 friska 
nyfödda, 
födda i v 
37-43. 
Mindre 
än 8 
dagar 
gamla 

PIPP-skala, 
Spinal aktivitet 

MATLAB 
7.8.0, 
Student`s t-test 

Författare/ 
Publ.år 
 

Titel Design Unders. 
grupp 

Datainsamlingsme
tod 

Dataanalysmet
od 

Gabriel et 
al.  
2013 
 
 

Analgesia 
with 
brestfeeding 
in addition to 
skin-to-skin 
contact during 
heel pick 

Randomisera
d 
kontrollerad 

136 
friska 
nyfödda, 
födda i v 
37-41 

NIPS-skalan 0-7, 
Hjärtfrekvens, 
Tid på gråt 

SPSS 14.0, 
Mann-Whitney 
U-test, 
ANOVA, 
Kruskal-Wallis 
test 

Gray et al. 
2015 

Sucrose and 
Warmth for 
Analgesia in 
Healthy 
Newborns: An 
RCT 

Randomisera
d 
kontrollerad 

29 friska, 
fullgång
na 
nyfödda 

Tid på gråt, 
Hjärtfrekvens, 
RSA (respiratory 
sinus arrhythmia) 

SPSS 16.0, 
Pillai`s trace 
multivariate 
test, Kruskal-
Wallis test 

Mathai, 
Natrajan, 
Rajalaksh
mi 
2006 
 

A 
Comparative 
Study of Non-
Pharmacologi
cal Methods 
to Reduce 
Pain in 
Neonates 
 

Randomisera
d 

104 
friska 
nyfödda 

DAN-skala,  
Tid på gråt, 
Hjärtfrekvens, 
Syresättning 

SPSS 11.5 
ANOVA, 
Fischer`s t-
test, 
Pearson`s 
correlation test 

Ozdogan 
et al. 
2009 
 
 
 

Comparison 
of two doses 
of breast milk 
and sucrose 
during 
neonatal heel 
pick 
 

Randomisera
d, 
kontrollerad 

142 
friska, 
fullgång
na 
nyfödda. 
Ej födda 
tid.än v 
37 

NFCS-skala SPSS, 
X2-test, 
Kruskal-
wallis, 
ANOVA, 
Mann-Whitney 
U-test 
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Taddio et 
al. 
2009 
 

Influence of 
repeated 
painful 
procedures 
and sucrose 
analgesia on 
the 
developmen
t of 
hyperalgesi
a in 
newborn 
infants 

Randomisera
d, 
dubbelblind, 
kontrollerad 

240 
nyfödda, 
födda i v 
36 eller 
senare 
 
 

PIPP-skala, 
VAS-skala, 
Tid på gråt 
 

PASS, 
ANCOVA, 
Pearson`s, 
X2-test, 
Student`s t-test 
SAS 9.1 
 

Taddio et 
al.  
2008  
 

Effectivenes
s of sucrose 
analgesia in 
newborns 
undergoing 
painful 
medical 
procedures 

Randomisera
d, 
dubbelblind, 
kontrollerad 
 

240 
nyfödda 
till 
mammor 
med 
diabetes. 
Födda i v 
36 eller 
senare 

PIPP-skala Student t-test, 
X2-test 
 

Tutag 
Lehr et 
al. 
2015 
 
 
 

Randomize
d Placebo-
controlled 
Trial of 
Sucrose 
Analgesia 
on Neonatal 
Skin Blood 
Flow and 
Pain 
Response 
Heel Lance 

Randomisera
d, 
Dubbelblind, 
kontrollerad 

56 
fullgångn
a 
nyfödda, 
7 dagar 
gamla 
eller 
mindre 

NIPS-skalan 0-7, 
Hjärtfrekvens, 
Andningsfrekvens, 
Syresättning 

Mann-Whitney 
U-test, Mann-
Whitney-
Wilcoxon, 
Kruskal-Wallis 
test 
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Författare Syfte Resultat 

Altun-Köroglu et al.  
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka hurvida bröstmjölk 
i flera doser är effektiva som 
smärtlindring under ett 
hälstick på fullgångna 
nyfödda. 

Tre grupper, sterilt vatten, 
socker och bröstmjölk. De som 
fick sockerlösning hade den 
kortaste gråttiden, kortaste tid 
på första gråt, kortast duration 
av takykardi och den kortaste 
återhämtningstiden. 

Bellieni et al. 
 
 
 
 

Syftet var att jämföra den 
smärtlindrande effekten av tre 
behandlingar för att lindra 
smärta vid intramuskulära 
injektioner hos fullgångna 
nyfödda. Syftet var även att 
bedöma könsbundna 
skillnader i smärtresponsen. 
 

Den högsta poängen på 
smärtskalan hade de nyfödda 
som fått bedövningskräm 
innan. De som hade lägst 
poäng var de som fick hud mot 
hud kontakt. De som fick 
sockerlösning hade poäng som 
låg mitt emellan de andra två 
metoderna. 
 

Chermont et al. 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
jämföra effekten av oral 
sockerlösning och/eller hud 
mot hud kontakt som 
smärtlindring hos nyfödda 
under en intramuskulär 
injektion. 

Användandet av sockerlösning 
minskade procedursmärtans 
varaktighet hos de nyfödda. 
Hud mot hud kontakt 
minskade injektionssmärtan 
och varaktigheten av smärta. 
Kombinationen av båda 
smärtlindrande metoderna 
visade sig mer effektiv 
avseende smärta jämfört med 
att göra dem separat. 
 

Codipietro., Ceccarelli., 
Ponzone 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att jämföra effekten 
av amning kontra oralt given 
glucoslösning i smärtlindrande 
syfte under blodprovstagning 
genom hälstick. 

Resultatet visar PIPP-poängen 
var lägre hos den grupp som 
fick amma jämfört med den 
grupp som fick sockerlösning. 
Det var signifikant lägre 
hjärtfrekvens och tid på första 
gråt hos den grupp som fick 
amma jämfört med den som 
fick sockerlösning. 
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Författare Syfte Resultat 
 

Gabriel et al. 
 
 
 

Syftet var att undersöka den 
smärtstillande effekten av 
amning jämfört med hud mot 
hud kontakt kontra andra icke-
farmakologiska metoder under 
blodprov med hälstick på 
friska fullgångna nyfödda. 

Den grupp nyfödda som fick 
både amning och hud mot hud 
hade det signifikant lägsta 
median värdet på NIPS-skalan 
jämfört med alla andra 
grupperna. De grupperna som 
fick sockerlösning+hud mot 
hud och amning+ hud mot hud 
hade signifikant kortare gråttid 
jämfört med de andra 2 
grupperna. 
 

Grey et al. 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka den 
smärtstillande effekten av 
sockerlösning och värme 
jämfört med endast 
sockerlösning under en 
smärtsam procedur på friska 
fullgångna nyfödda. 

Den grupp nyfödda som fick 
både sockerlösning och värme 
grät och grimaserade 50 % 
kortare tid jämfört med den 
grupp som fick endast 
sockerlösning. De som fick 
både sockerlösning och värme 
hade en lägre hjärtfrekvens 
jämfört med den grupp som 
fick endast sockerlösning. 
 

Mathai, Natrajan, 
Rajalakshmi 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
jämföra icke farmakologiska 
metoder för att minska smärta 
i samband med hälstick hos 
104 fullgångna nyfödda. 

Resultatet visar att gungande 
eller att ge barnet en napp är 
effektiva smärtlindrande 
metoder vid hälstick på 
fullgångna nyfödda. 
Sockerlösning visade sig i 
denna studie inte ha den bästa 
smärtlindrande effekten. 
 

Ozdogan et al. 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka den 
smärtlindrande effekten av 
dubbel/singel dos bröstmjölk 
med dubbel/singel dos 
sockerlösning hos en grupp 
friska fullgångna nyfödda 
under blodprov med  
hälstick. 

Den grupp nyfödda som fick 
singeldos med sockerlösning 
hade den kortaste gråttiden, 
dock ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Det var en 
signifikant skillnad vid NFCS-
skalan där singeldos 
sockerlösning hade den lägsta 
poängen på 
smärtskalan. 
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Författare 
 

Syfte Resultat 

Slater et al. 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka om administrering 
av sockerlösning reducerade 
smärtspecifika hjärn- och 
ryggradsaktiviteter under en 
smärtsam procedur hos 
nyfödda spädbarn. 
 

Resultatet visar att oral 
sockerlösning inte signifikant 
påverkar aktiviteten i hjärnan 
eller ryggradens nociceptiva 
kretsar och bör därför inte 
användas som ett 
smärtstillande medel. 
 

Taddio et al. 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
fastställa effekterna av flera 
smärtsamma procedurer och 
sockerlösning som 
smärtlindring hos fullgångna 
nyfödda vid venpunktion 
 

Resultatet visar att de barn som 
fick sockerlösning hade de 
lägsta poängen på två 
smärtskalor och lägsta längden 
på gråt. 
 

Taddio et al. 
 
 
 
 
 

Syftet var att utvärdera 
effektiviteten och säkerheten 
av sockerlösning till nyfödda 
under olika medicinska 
procedurer vid 2 dagars ålder. 

Medel smärtskattningen var 
lägre hos de nyfödda som fick 
sockerlösning jämfört med de 
som fick placebo. Detta var när 
man gjorde venpunktion men 
inte vid intramuskulär 
injektion. 
 

Tutag Lehr et al. 
 
 
 
 

Syftet var att utvärdera 
effekten av oral sucrose på 
hudens blodflöde samt 
smärtrespons hos fullgångna 
nyfödda vid hälstick. 

Sockerlösningen visade sig ha 
en smärtlindrande effekt 
genom minskad poäng på 
NIPS-skalan. 
 

 
 
 


