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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Barn behöver ibland uppsöka sjukvård för att genomgå vårdprocedurer av olika 

slag. Barns reaktioner på oro och rädsla styrs av ålder, förståelse, fantasi och 

verklighetsuppfattning. Barn behöver därför förberedas inför obehagliga ingrepp som ska 

hända till exempel: smärtsamma undersökningar, venpunktion eller injektioner. Dessa 

undersökningar kan skapa oro och rädsla hos barn. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva olika icke farmakologiska avledande metoder och 

dess effekter vid procedursmärta hos barn. Samt att beskriva undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna. 

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

frågeställningar. Studien baserades på tretton vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna var publicerade mellan åren 

2006-2016. 

Huvudresultat: Studien påvisar att icke farmakologiska avledande metoder som till exempel: 

blåsa såpbubblor, titta i ett kalejdoskop, lyssna på musik eller använda ”Buzzy” har haft 

lindrande effekt på barns rädsla, oro och smärta. Effekterna har skattats med hjälp av olika 

skalor genom sjuksköterskors, forskare och föräldrars observationer. Barnen har själva fått 

skattat effekterna av de icke farmakologiska avledande metoderna. 

Slutsats: I resultatet i föreliggande studie har författarna kommit fram till att icke 

farmakologiska avledande metoder kan lindra barnens rädsla, oro eller smärta vid olika 

omvårdnadshandlingar. Författarna har även kommit fram till slutsatsen att de avledande 

metoderna som undersökts kan användas i det vardagliga arbetet inom barnsjukvården. 
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Abstract 

 

Background: Children sometimes need to seek medical help in order to undergo treatment 

procedures of various kinds. Children's reaction to anxiety and fear are governed by age, un-

derstanding, imagination and perception of reality. Children therefore need to be prepared for 

unpleasant procedures that they will undergo, such as: painful examinations, venipuncture or 

injections. These procedures can create anxiety and fear in children. 

Purpose: The purpose of this study was to describe the various non - pharmacological distrac-

tion methods and its effects on procedural pain in children. And to describe the study groups 

in the included articles. 

Method: A descriptive design was used to answer the literature studies experimental purpose 

and questioning. The study was based on thirteen scientific articles. The papers were searched 

in databases Cinahl and PubMed. The articles were published between the years 2006-2016. 

Result: The study demonstrates that non - pharmacological distraction methods for example: 

playing with soap bubbles, looking through a kaleidoscope, listen to music and use a “Buzzy” 

have had a soothing effect on children’s fear, anxiety and pain. The effects have been estimat-

ed using different scales by nurses, researchers and parents' observations. The children them-

selves have been estimating the effects of the non - pharmacological distraction methods. 

Conclusion: In the results of the present study, the authors concluded that non- pharmacolog-

ical distraction methods can ease children's fear, anxiety or pain at different nursing actions. 

The authors have also come to the conclusion that the distraction methods investigated can be 

used in everyday work in pediatric care. 
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1. Introduktion 

Att bygga upp ett förtroende mellan sjuksköterska och barnet/familj är grundläggande för 

att främja optimal hälsa och rehabilitering hos barnet (Hall & Nayar 2014). Barn med 

cancer och deras föräldrar beskriver oftast barnens cancerrelaterade behandlingsmetoder 

som värre än själva sjukdomen. Upplevda höga nivåer av ångest under behandlingen kan 

ha negativa konsekvenser för det omedelbara och långsiktiga psykosociala välbefinnandet 

för barn och deras föräldrar (Peterson et al. 2013). Varje barn är en unik person. Det är 

viktigt att barnet ses så att sjukvårdspersonalen kan skapa ett förtroende, kontakt och prata 

med barnet på dennes villkor. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen går ner på barnets 

nivå och bjuder in till lek och lyssnar till barnets personliga intressen som exempelvis: 

kläder, gosedjur eller något annat som barnet tagit med. Barnet kan ha svårt att skilja på 

oro, rädsla och smärta eftersom de går in i varandra (Tamm 2003).  

Ett barn behöver hjälp att förstå vad som ska hända vid en vårdhandling, detta gör att 

deras oro och rädsla minskar. Informationen måste vara anpassad efter deras ålder, 

förståelse och kommunikationssätt. Eftersom barnets reaktion på oro och rädsla styrs av 

ålder, förståelse, fantasi och verklighetsuppfattning. Barn behöver också förberedas inför 

obehagliga saker som ska hända, exempelvis smärtsamma undersökningar som 

venpunktion och injektioner. Dessa undersökningar kan skapa oro och rädsla hos barn. 

Barn som har blivit förberedda på vad som ska hända har lättare att samarbeta vid 

undersökning eller behandling, och har mer förtroende för personalen (Edwinson 

Månsson 2009). Ett barns upplevda smärta vid venpunktion är relaterade till tidigare 

erfarenheter. Därför är det så viktigt med en effektiv smärtlindring under medicinska 

ingrepp (Noel, Mc Murtry, Chambers & McGrath 2009).  

Barn genomgår ett stort antal rutinmässiga och oplanerade medicinska ingrepp vilka 

resulterar i att barnen upplever en mängd negativa erfarenheter som bland annat rädsla, 

ångest och sensorisk smärta (Bearden, Feinstein & Cohen 2012). När ett barn är inlagt på 

sjukhus på grund av sjukdom eller skada kan hela familjen uppleva stress och/eller oro 

(Falk, von Wendt & Klang 2007) 
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1.1 Teoretisk referensram 

Människa, hälsa och omsorg är centrala begrepp i Katie Erikssons omsorgstänkande. 

Människosynen utgör grunden för hennes syn på hälsa och omsorg. Eriksson ser på 

människan som en helhet med dimensionerna kropp, själ och ande (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2006). Att inte bekräfta en annan människas lidande innebär ytterligare 

ett lidande för patienten. Bekräftelsen kan ske på olika sätt, exempel med beröring eller 

med ord. Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet 

(Eriksson 1994). Det är vanligare med rädsla hos yngre barn och minskar sedan ju äldre 

barnen blir. En av de vanligaste rädslorna hos barn är rädsla för sjukvården. Att bli 

fasthållen i samband med procedurer inom sjukvården kan ge barnen panik som sedan kan 

hålla i sig vid nästa sjukhusbesök (Forsner 2015). 

 

1.2 Barn i sjukvården 

Med barnkompetens menas att sjukvårdspersonalen har mera kunskaper om barnets 

utvecklingsfaser, både socialt, kroppsligt och kognitivt. FN:s barnkonvention och Nordisk 

Standard för Barn och Ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB-standard) är viktiga 

för att tillgodose barnens rättigheter. Oftast är sjukhusmiljön på barnavdelningar steril och 

opersonlig. Men har på de senare åren blivit mer ombonat. För att få en anpassad miljö för 

barnet ska det finnas plats för föräldrar och syskon. Lekterapin har en betydelsefull 

uppgift (Hallström & Lindberg 2006). 

 

1.3 Omvårdnad 

Det är viktigt hur man bemöter ett barn ur ett omvårdnadsperspektiv. Det ska finnas 

personal på barnkliniker som har kunskap om barn i olika utvecklingsfaser. För att få 

barnets förtroende är det viktigt att ge åldersrelaterad information och förberedelse. 

Vikten av att vara ärlig och förklara att det kan göra ont är ett sätt att bygga upp barnets 

förtroende. Därav är det svårt att ljuga för barnet (Ygge 2015). I vården av det sjuka 

barnet har familjen en viktig och ibland oersättlig roll. Att vårda ett sjukt barn är en 

komplex situation och kan vara en stor utmaning för den som ska genomföra 

den(Hallström och Lindberg 2006). 
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1.4 Barns rädsla och oro vid procedursmärta 

Forskning finns som visar att nyfödda och små barn är särskilt mottagliga för skadliga 

effekter av smärta. Hos spädbarn så stjäl smärta den energi som borde riktas mot tillväxt 

och utveckling och stör sömn, matning och anknytning (Young 2005).  

För att minska barns oro, rädsla och smärta vid vårdprocedurer är det viktigt att minska de 

obehagliga känslorna. För att barnen ska få positiva upplevelser från sjukvården är det 

viktigt att vårdprocedurer genomförs på ett lugnt och tryggt sätt, eftersom de kan vara 

både smärtsamma och skrämmande. Exempel på sådana procedurer är undersökningar, 

nålstick och såromläggningar (Tamm 2003). Många av sjukvårdens undersökningar och 

åtgärder innebär smärta för barnet, exempelvis att ta bort ett plåster kan upplevas 

traumatiskt för ett barn. I de flesta åtgärder krävs ett samarbete mellan barnet och den som 

genomför proceduren (Forsner 2009). Trots den stora kunskap som finns gällande 

bedömning och behandling av smärta inom barnsjukvården, så är förebyggande 

behandling av procedursmärta hos barn fortfarande otillräcklig. Även de mindre 

vårdhandlingarna som stick i fingret och venpunktion skapar signifikant smärta och rädsla 

hos barn (Czarnecki et al 2011). Relaterat till barnets utveckling har de olika möjligheter 

att ta till sig information.  

 

1.5 Förklaring av begrepp som förekommer i studien 

 

Barn: Enligt FN:s barnkonvention är alla människor under 18 år barn (FN:s 

barnkonvention 2009).  

Procedursmärta: är de procedurer som är mer eller mindre smärtsamma för barn (Olsson, 

2001).    
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1.6 Problemformulering 

Forskning finns att tidiga smärtupplevelser kan spela en särskilt viktig roll i att forma ett 

barns smärtreaktion. Otillräcklig lindring av smärta och oro under smärtsamma 

medicinska procedurer under barndomen kan ha långsiktiga negativa effekter på framtida 

smärta. Yngre barn visar högre nivå av oro och bedömer sin upplevda smärta högre än 

äldre barn. Bara äldre barn kan särskilja smärta från obehag och rädsla (Czarnecki et al 

2011). 

Det är sjuksköterskans uppgift att minska barnets rädsla, oro och smärta vid olika 

vårdprocedurer. Om barnet inte får hjälp med att känna sig trygg i olika 

omvårdnadsprocedurer kan det leda till oro och rädsla för sjukvården ända upp i vuxen 

ålder. Detta kan genomföras med hjälp av olika avledande metoder. Behov finns att 

beskriva vilka olika avledande metoder som finns forskat om och dess effekter vid 

avledandet av barnet. Detta för att sjuksköterskorna ska kunna ge barnen den bästa 

tänkbara vården.  

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva olika icke farmakologiska avledande metoder och dess 

effekter vid procedursmärta hos barn. Samt att beskriva undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna. 

 

1. Vilka metoder finns beskrivna i litteraturen för att minska smärta, rädsla och oro vid 

procedursmärta hos barn 2-12 år och vilka effekter har de på barnen? 

2. Vilka undersökningsgrupper finns beskrivna i valda artiklar? 
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2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie Polit & Beck (2012) . 

 

2.2 Sökstrategier 

De databaser som har används i studien är Cinahl och PubMed. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008) är PubMed en databas som täcker området medicin samt omvårdnad 

och innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar. Enligt Polit & Beck(2012) är Cinahl 

en databas som till stor del inriktar sig på omvårdnadsforskning. Författarna har valt att 

använda sig av fritextsökning. De sökord som använts är: Procedural pain, Nurs*, 

Procedure, Treatment related pain, Fear, Anxiety och Nursing. Orden har kombinerats 

med hjälp av den booelska termen AND (tabell 1). De limits författarna har valt är: Barn 

2-5 år, barn 6-12år, Artiklar  <10 år gamla. 

Inklusionskriterier: Experimentella studier, fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle och 

artiklar som svarar på syftet, artiklar som behandlar icke farmakologiska metoder.  

Författarna till denna studie började med att göra en bred sökning med ett sökord i taget. 

För att minska antalet sökträffar kombinerades olika sökord med varandra. Totalt 256 

sökträffar hittades. Därefter uteslöts 232 sökträffar efter att titel och abstrakt lästs och inte 

stämde överens med syfte och frågeställning. Av de 24 återstående artiklarna var 8 

stycken dubbletter. 16 artiklar återstod. En artikel fick därefter uteslutas på grund av att 

den inte fanns tillgänglig i full text. Den andra artikeln svarade inte på syfte/frågeställning 

då den hade ett medicinskt syfte och den tredje uteslöts då det var en litteraturstudie. 

Totalt återstod 13 artiklar som har använts i resultatet. 
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2.3 Utfall av databassökningar 

Tabell: 1 

Utfall av databassökningar.    

Tabell 1     

Databas 

och 

datum 

Begränsningar 

(limits) 

Sökord Antal 

träffar 

Inkluderade 

källor 

exklusive 

dubbletter 

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedure 

AND 

nursing 

AND fear 

9 2 

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preschool 

2-5 yers, child 6-12 

years, engelska 

Procedure 

AND 

nursing 

AND 

anxiety 

17  2 

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedure 

AND 

treatment 

related 

pain AND 

fear 

7 1  

Cinahl 

160405 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Treatment 

related 

pain AND 

nursing 

AND 

anxiety 

13 2 

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Treatment 

related 

pain AND 

nurse 

69 4 

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedural 

pain AND 

fear AND 

anxiety 

5  

Cinahl 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedural 

pain AND 

nursing 

10 1 

Pubmed 

160407 

Preeschool child 2-5 

years, Child 6-12 

years, artiklar nyare 

än 10 år, engelska 

Procedure 

AND 

nurs* 

AND fear 

2  0 
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Pubmed 

160407 

Preeschool child 2-5 

years, Child 6-12 

years, artiklar nyare 

än 10 år, engelska 

Procedure 

AND 

nurs* 

AND 

anxiety 

10 0 

PubMed 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedure 

AND 

treatment 

related 

pain and 

fear  

34 0 

Pubmed 

160407 

Preeschool child 2-5 

years, Child 6-12 

years, artiklar nyare 

än 10 år, engelska 

Treatment 

reated 

pain AND 

nurs* and 

anxiety 

0 0  

Pubmed 

160407 

Preeschool child 2-5 

years, Child 6-12 

years, artiklar nyare 

än 10 år, engelska 

Tretment 

related 

pain AND 

nurs* 

5 0 

Pubmed 

160407 

Preeschool child 2-

5, Child 6-12 years, 

artiklar nyare än 10 

år,  

Engelska 

 

Procedural 

pain and 

fear AND 

anxiety 

8 2  

PubMed 

160407 

Artiklar nyare än 10 

år, child preeschool 

2-5 years, child 6-12 

years, engelska 

Procedural 

pain AND 

anxiety 

67 2 

   Totalt: 256 Totalt: 16 
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Figur 1. Urvalsprocessen vid litteratursökning. 

 

24 artiklar återstod 

8 artiklar uteslöts då de var dubbletter 

16 artiklar återstod 

1 artikel uteslöts på grund av att den hade ett medicinskt syfte 

 1 artikel uteslöts för att den inte gick att få i full text  

1 artikel uteslöts då det var en litteraturstudie 

 

232 sökträffar uteslöts. En del artiklar lästes endast överskriften och på andra lästes både 

överskrift och abstrakt och kunde uteslutas då det inte stämde överens med syfte/ 

frågeställning eller att artikeln visade sig vara en litteraturstudie 

 

13 artiklar återstod och utgör det slutliga resultatet 

256 sökträffar 
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2.4 Dataanalys 

Artiklarna numrerades 1-13 (i bokstavsordning efter för fattarna efternamn till artiklarna). 

En tabell upprättades med rubrikerna Författare och År, Titel, Design, 

Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod och Dataanalysmetod (Bilaga 1, tabell 2) 

med en kort sammanfattning under respektive rubrik. Detta gjordes för att göra artiklarna 

mer överskådliga. Ytterligare en tabell skapades med rubrikerna Författare, 

Publiceringsår, Land, Syfte och Resultat (Bilaga 2, tabell 3) för att få en överblick över 

artiklarna. Författarna till studien har beskrivit den data de har fått fram genom att läsa 

och sammanställa artiklarnas resultat. Artiklarna delades upp mellan författarna och sedan 

bytte författarna artiklar med varandra för att se att det sammanfattade resultatet av 

respektive artikel uppfattats lika. Artiklarna presenteras i löpande text med underrubriker 

som stämmer överens med syftet/frågeställningen, efter hur Polit och Beck (2004) 

beskriver den tematiska analysen. De olika rubrikerna har valts efter vilka vårdhandlingar 

som presenterats i de inkluderade artiklarna från resultatet. Effekterna av de olika 

avledande metoderna har författarna granskat genom att undersöka om det finns någon 

statistiskt signifikans.  

Författarna har besvarat frågeställning 2 genom att markera undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna med överstrykningspenna. Därefter har undersökningsgrupperna i 

artiklarna översatts och sedan har en sammanställning i form av en tabell (Bilaga 1) 

utformats. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Att plagiera text, förvränga eller ändra i metoder och resultat är när en person avsiktligt 

och vilseförande manipulerar och förvränger det vetenskapliga arbetet (Henricsson 2012). 

Enligt Polit & Beck är det viktigt att texten sammanfattas med egna ord. Insamlade 

artiklar har granskats objektivt och har inte exkluderats utifrån personliga värderingar 

(Polit & Beck 2004). 
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3 Resultat 

 
I föreliggande litteraturstudie har 13 vetenskapliga experimentella artiklar använts. För att 

göra innehållet mera överskådligt så har resultatet delats in under fyra rubriker, 3.1 

Avledande metoder vid provtagning/venpunktion, 3.2 Avledande metoder vid 

såromläggning, 3.3 Avledande metoder vid lumbalpunktion och 3.4 Avledande metoder 

vid operation. Under dessa rubriker finns svaret på den första frågeställningen och under 

rubriken 3.5 finns svaret på den metodologiska frågeställningen. Huvudresultatet för 

artiklarna finns överskådligt sammanställt i bilagor (se bilaga 2). Även 

undersökningsgruppen finns presenterad i bilagor (se bilaga 1) som är svaret 

frågeställning 2. Dessa tretton artiklar handlar om avledande icke farmakologiska 

procedurrelaterade metoder och dess effekter. 

 

3.1 Avledande metoder vid provtagning/venpunktion 

I denna studie var distraktionsmetoden som tillämpades Flippits kort som är ca 5x8 cm i 

storlek med olika färger och motiv. Barnen fick frågor om korten under venprovtagningen 

som de endast kan svara på om de undersöker korten noggrant. Frågorna som ställdes om 

kortet kunde t.ex. vara hur många prickar nyckelpigorna hade på kortet. Resultatet av 

studien tyder på att metoden där man tittar på distraktionskort, Flippits effektivt minskade 

smärta och ångest nivåer på barnen jämfört med kontrollgruppen. Studien visade tydligt 

att föräldrarna och observatörernas utvärderingar av pre-procedur och procedur ångest 

nivåer gav liknande resultat. Resultaten visar att pre-procedur ångest inte skiljer sig 

nämnvärt. Däremot hade den experimentella gruppen signifikant lägre smärtnivåer än vad 

kontrollgruppen hade under venprovtagningen (Inal & Kelleci 2012). 

 

I en studie från Tjeckien användes dockan Petruska för att hjälpa till att förbereda barnet. 

Dockan liknar den mänskliga kroppen. Denna realistiska docka anpassades till det barnet 

skulle genomgå, ett blodprov eller att sätta en perifer venkateter. Första fasen bestod i att 

genom samtal öka förtroendet. I andra fasen användes leksaker för att visa proceduren och 

en demonstration av venpunktion gjordes på dockan Petruska med medföljande 

information som till exempel: det kan kännas kallt på huden av desinfektion, nu kan du 

känna ett stick. Tredje fasen bestod i att ”träna” venpunktion med barnen. Riktiga nålar 

användes med de äldre barnen, för små barn användes en pennhållare utan spets. 

Forskaren hjälpte barnet under hela tiden och aktivt berömde honom/henne. I fjärde fasen 
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visade sedan Sjuksköterskan barnet rummet där provtagningen skulle ske. Barnet var då 

bekant med de verktyg som skulle användas för venpunktionen och där de skulle sitta. 

Slutligen fick barnen en kort bildberättelse med titeln ”Med Tom blod, pojken som fick 

venpunktion”. Under förfarandet talade forskaren med barnet om deras intressen. När 

venprovet var taget så fick barnet beröm och belöning för deras beteende. Om barnet 

visade motstånd under venpunktionen så fann forskaren något positivt i barnets beteende 

för att öka hans eller hennes förtroende för framtiden. Resultaten visar att barn i 

interventionsgruppen som hade förberetts inför provtagningen med hjälp av utbildning, 

demonstration på en docka, distraktion under provtagningen och att ge dem beröm och 

belöning rapporterade mindre smärta under själva injektionen än barnen i kontrollgruppen 

som fick standard behandling. Det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna (Sikorova & Hrazdilova 2011). 

 

I en studie med en vibbrationssimulator och extern kyla var syftet att undersöka effekten 

av vibrationssimulatorn ”Buzzy” och extern kyla under perifier venkateter-sättning (pvk). 

Barnen i studien var slumpmässigt utvalda. Ingen av barnen hade tidigare erfarenhet av 

pvk-sättning. Barnen delades in i två lika stora grupper. Den första gruppen, 

kontrollgruppen fick ingen avledning medan den andra experimentgruppen fick avledning 

i form av extern kyla och vibrationsstimulering via ”Buzzy”. När smärta, oro och rädsla 

mättes hade experimentgruppen signifikant mindre smärta, oro och rädsla än 

kontrollgruppen enligt de olika skalorna (Canbulat, Ayhan & Inal 2015). 

 

Alla barnen i en studie från Sverige utsattes för två nålstick. Vid första sticket fick barnen 

standardbehandling; EMLA-kräm (bedövningssalva) på platsen för nålinförandet och 

information enligt de vanliga rutinerna. Vid det andra nålsticket fick barnen rutinmässig 

information och distraktion med hjälp av någon som blåste såpbubblor eller av en 

värmekudde. Barnen upplevde signifikant lägre rädsla när det blåstes såpbubblor än vid 

standard vård. Blåsa såpbubblor eller använda en värmekudde är mer effektivt än standard 

vård för att minska barnens upplevelser av rädsla och oro i samband med nålstick (Hedén, 

Von Essen & Ljungman 2009).  

 

I en studie har distraktion med ett kalejdoskop (en tub med speglar som reflekterar 

föremål, till exempel färgade glasbitar eller pärlor, som lagts i röret i lika kombinationer). 

När man roterar på tuben visas mönster som visat sig ge optimal smärthantering. Det har 
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även framkommit att distraktion genom distraktionskort är en fördelaktig metod vid 

provtagning. Barnen placerades slumpmässigt i tre grupper, distraktionskort gruppen, 

kalejdoskop gruppen och kontroll gruppen. Data samlades genom intervjuer med barnen, 

deras föräldrar och en kontrollant. Studien visade att distraktionskort var den mest 

signifikanta metoden för att motverka smärta och oro hos barn vid genomförandet av 

provtagning. Studien visade även att användandet av kalejdoskop som distraktion kan vara 

användbart för att minska oro och smärta vid provtagning (Canbulat, Inal & Sönmezer 

2014).  

 

I en studie av Tüfekci, Celebioglu & Kücükoglu (2008) tittade barnen på olika mönster i 

ett kalejdoskop under venpunktionen. De barn som var i kontrollgruppen fick standard 

vård. När barnen i kalejdioskopgruppen blev intagna i väntrummet för venpunktion så in-

troducerades de för ett kalejdoskop och fick även instruktioner i hur det användes. Dis-

traktion genom användning av ett kalejdoskop reducerade den upplevda smärtan vid ven-

punktion hos skolbarn. Därför så kan man säga att denna distraktionsmetod kan användas 

rutinmässigt på barn. Ett resultat av studien indikerade att pojkar med tidigare erfarenheter 

av venpunktion med rädsla för ingreppet, upplevde högre nivåer av smärta. Med anled-

ning av detta så borde sjuksköterskor ta kön och andra kännetecken hos barn i beaktande 

innan de påbörjar ingreppet för att göra det mindre smärtsamt och bidra till en positiv upp-

levelse. Barnen kunde utvärdera sin smärta enklare med W-FPRS. Därför anser författarna 

till artikeln att det kan vara användbart att använda mer än en skala vid utvärdering av 

smärta hos skolbarn.  

 

3.2 Avledande metoder vid såromläggning 

MultiModal-distraktion (MMD) enheten är en anpassad teknologiplattform som skapats 

för att möta utvecklingsbehoven hos barn. Det är en handhållen konsol som har ett 

animerat 3D innehåll. Den informerar barnet om proceduren som barnet är på väg att 

uppleva och det distraherar barnet under omläggningen. I studien delades barnen in i fyra 

olika grupper. En grupp fick distraktion av videospel (VG). VG gruppen hade tillgång till 

ett handhållet spelsystem (sony play station) och ett åldersanpassat djurspel under hela 

behandlingen. Standarddistraktionsgruppen (SD), barn i SD gruppen hade tillgång till 

leksaker, TV och vårdgivare under hela behandlingen. MultiModal-förberedelse (MMD-

PP), denna grupp använde en interaktiv procedurförberedelse. Barnen fick ta del av 
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berättelsen ”Bobby fick en brännskada” innan omläggningen. I berättelsen används 

”Bobby” för att informera om vad som väntar under omläggningen. Dessa barn hade även 

tillgång till samma leksaker som SD-gruppen, men hade inte tillgång till MMD enheten. 

Den fjärde gruppen fick MultiModal-distraktion (MMD-D) gruppen använde interaktiva 

distraktionsberättelser under omläggningen men de hade inte tillgång till den här enheten 

före omläggningen. Deltagare som använde MMD insatser hade hela tiden mindre smärta 

under de tre omläggningarna jämfört med SD och VG gruppen. Inga signifikanta 

skillnader hittades mellan MMD-PP och MMD-D. MMD-D och MMD-PP gruppen visade 

minskade smärtnivåer för avlägsnande och applicering jämfört med SD och VG vid de 

nästkommande omläggningarna (Miller, Rodger, Buccolo, Greer & Kimbel 2010).  

 

I en studie framkommer att majoriteten av brännskador var orsakade av varmt vatten, 

kaffe eller te. Normalt kan barn med mer ytliga första gradens brännskador behandlas av 

familjen hemma och behöver inte omläggning med förbandsbyte på sjukhus. Fast man 

inte hittat några statistiskt säkerställda resultat i denna pilot undersökning så visar 

översikten att effekterna av medicinsk lek hjälper. Barnen som deltog i den vägledda 

medicinska lekgruppen upplevde mindre oro under omläggningen, jämfört med dem som 

fick standard förfarandet (Moore, Bennett, Dietrich & Wells 2015).  

 

De barn som ingick i studien hade sår som skiljde sig i storlek och plats på kroppen, men 

såren var för omfattande för att skötas inom primärvården. Barnen delades in i tre olika 

grupper. 20 deltagare valdes slumpmässigt ut till spelgruppen, 20 deltagare valdes 

slumpmässigt ut till att suga på en klubba och 20 deltagare valdes slumpmässigt ut till 

kontrollgruppen. I den första gruppen fick barnen spela, de använde sig av spelet 

TuxRacer (kontrollera en pingvin genom att använda en handkonsoll). Barnen kunde välja 

på olika banor och svårighetsgrad. Varje bana varade 1-5 minuter. Barnen började spela 3-

5 minuter innan såromläggningen och fortsatte spela under omläggningen. I den andra 

gruppen fick barnen godisklubbor. Klubborna varierade i färg och hade olika smaker. 

Barnen fick välja på; blå, grön, röd, orange eller gul klubba. Barnen började suga på 

klubban 3-5 minuter innan och fortsatte under såromläggningen. I den tredje gruppen fick 

deltagarna vanlig standardvård utan någon form av distraktion. I smärtintensitet var det 

ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. Oron var lägre i gruppen med barn 

som slickade på en klubba jämfört med barnen i kontrollgruppen. Barnen i 
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interventionsgruppen som spelade Tux Racer hade inte signifikant lägre oro jämfört med 

kontrollgruppen (Nilsson, Enskär, Hallqvist & Kokinsky 2013).  

 

I en studie från Australien var syftet att undersöka effekten av Ditto (en handhållen 

elektronisk medicinteknisk produkt som ger procedurförberedelse och distraktion vid 

akuta brännskador). Interventionsgrupp: deltagarna i Ditto-gruppen fick 

procedurförberedelse med historien ”Bobby fick en brännskada”. Standardgruppen hade 

distraktion av TV, filmer, böcker, leksaker och att föräldrarna lugnade dem. 

Smärtintensitet, ångest, stress och fysiologiska åtgärder mättes före och direkt efter 

proceduren. Hjärtfrekvensen mättes med 2 minuters mellanrum med hjälp av en 

pulsoximeter. Vid slutet av varje förbandsbyte betygsatte vårdgivare sin tillfredställelse 

när det gäller smärtlindring på en visuell analog skala från inte nöjd till mycket nöjd. Det 

första förbandsbytet var smärtsamt oavsett intervention. Det fanns ingen signifikant 

skillnad i smärtpoäng som rapporterades mellan grupperna. Men på förbandsbyte två och 

tre var smärtpoängen signifikant lägre när Ditto användes. Maxpuls var betydligt lägre vid 

alla förbandsbyten när barnen använde Ditto. Det tog 1minut och 14sekunder mindre tid 

att ta bort det första förbandet när Ditto användes (Brown, Kimble, Rodger, Ware & 

Cuttle 2013). 

 

3.3 Avledande metoder vid lumbalpunktion 

Syftet med studien var att undersöka om musik påverkade smärta och oro hos barn som 

genomgick en lumbal punktion (LP).  Resultatet visade lägre smärta, puls och 

andningsfrekvens i musikgruppen under och efter LP:n. Oron var lägre både före, under 

och efter LP:n. Barnen delades in i två grupper: använda hörlurar med musik och använda 

hörlurar utan musik. Alla barnen fick samma förberedande information. Barnen i 

musikgruppen fick välja sånger de tyckte om. De satte på hörlurarna oavsett musik eller 

inte 10 minuter innan LP:n. Puls, Blodtryck, och saturation började mätas direkt när 

proceduren startades. Ingen anestesi eller annan sedering användes under proceduren.  

Det var ingen signifikant skillnad i de två grupperna vad gäller ålder, kön eller totaltiden 

med hörlurar. Smärtskattningen under proceduren var signifikant lägre i musikgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Smärtskattningen efter proceduren var även där lägre i 

musikgruppen än för kontrollgruppen. Oroskattningen 10 min innan LP:n var för 

musikgruppen signifikant lägre än för kontrollgruppen. Även efter LP:n var oron lägre i 
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musikgruppen. Det var statistiskt signifikant skillnad med lägre puls och 

andningsfrekvens (AF) före proceduren i musikgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Även efter proceduren var det signifikant skillnad av minskad AF i musikgruppen än 

kontrollgruppen. I intervjun framkommer det att det var skillnad mellan de två grupperna 

när de pratade om sina känslor. Att lyssna på sin favoritmusik hjälpte dem att hålla sig 

lugna och avslappnade och tänka på annat. Ett barn i kontrollgruppen kändes sig lugnare 

av att ha hörlurar på sig. Inget annat barn i kontrollgruppen nämnde det. Det var skillnad 

mellan grupperna; alla barnen i kontrollgruppen pratade om sin rädsla och oro. Efter LP:n 

kände barnen fortfarande rädsla och var ledsna på grund av deras negativa erfarenhet av 

LP:n. Musiken minskade upplevelsen av smärta under LP:n i musikgruppen. Nästan alla i 

musikgruppen sa att det gjorde mindre ont jämfört med tidigare erfarenheter. Det var 

signifikant skillnad på smärtnivåerna i de båda grupperna. Alla barn i kontrollgruppen 

upplevde mycket mer smärta av LP:n jämfört med musikgruppen. Alla barnen i båda 

grupperna ville ha hörlurar med musik i nästa gång (Nguyen, Nilsson, Hellström & 

Bengtsson 2010). 

 

Hypoteser testades i studien av Celebioglu, Gürol, Yildirim & Büyükavci (2013). 

En hypotes var att barn som fick massageterapi skulle ha mindre akut procedursmärta 

efter intratekal terapi (IT) eller benmärgsaspiration (BMA) än kontrollgruppen. Barnen 

delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Skillnaden mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen för mätningen av smärtan innan var inte 

statistiskt signifikant. Efter IT eller BMA sa mammorna i experiment-gruppen att deras 

barn grät mindre och började leka fortare och ville rita mer. Resultatet i studien visade att 

hypotes 1 som var att barnen som fick ta emot massage skulle ha mindre procedursmärta 

efter IT eller BMA än de i kontrollgruppen.  

 

3.4 Avledande metoder inför operation 

Denna studie syftade på att bedöma effektiviteten av en sagobok med titeln ”Sagan om 

Woody halsmandlar”. Boken illustrerades på ett icke skrämmande sätt för att minska 

nivån av ångest och oro hos barn i åldern 5-11 år, som genomgick tonsillektomi och 

borttagning av polyper. Barnet fick en låda med 8 kritor (röd, lila, blå, grön, gul, orange, 

svart och brun) och en tom A4 sida och uppmanades att rita en bild av en person på 

sjukhus. Resultaten från denna studie visade att rädsla minskade signifikant i känslan av 
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att förlora kontrollen och rädslan för fysisk skada -är skrivet så i artikeln, kan inte förklara 

på något annat sätt. (Tunney & Boore 2013). 

 

3.5 Undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna 

Författarna till studien har valt att presentera deltagarantalet, ålder samt kön i de 

inkluderade artiklarna i resultatet. Totalt antal deltagare i de inkluderade artiklarna är 1173 

barn, varav 574 är pojkar och 408 är flickor. I studien framkommer att pojkar utgör en 

större andel av deltagande och det var 166 fler pojkar än flickor. I två av artiklarna Brown 

et al. (2013) och Tunney & Boore (2013) framkommer inte vilket kön deltagarna har. 

Åldersspannet på deltagarna i artiklarna är 2-12 år. I två av artiklarna är åldersspannet 7-

11 år (Canbulat et al. 2014 & Tüfekci et al. 2008). I två andra artiklar är åldersspannet 7-

12 år (Canbulat et al. 2015 & Nguyen et al. 2010. I de resterande artiklarna varierar 

åldersspannet. I de tretton artiklarna har urvalsstorlek och åldersintervall granskats. 

Brown et al. 2013, 75 barn 4-13 år. Canbulat, Ayhan & Inal 2015, 176 barn 7-12 år. Can-

bulat, Inal & Sönmezer 2014, 188 barn 7-11 år. Celebioglu et al. 2013, 25 barn 4-15 år. 

Hedén, Von Essen & Ljungman 2009, 28 barn 2-7 år. Inal & Kelleci 2012, 123 barn 6-12 

år. Miller et al. 2010,  80 barn  3-10 år. Moore et al. 2015, 21 barn 3-7 år. Nguyan  et al. 

2010, 40 barn 7-12 år. Nilsson et al. 2013, 60 barn 5-12 år. Sikorova & Hrazdilova 2011, 

60 barn 5-10 år. Tunney & Boore 2013, 80 barn 5-11 år. Tüfekci, Celebioglu & Kücükog-

lu 2008, 206 barn 7-11 år.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva icke farmakologiska avledande som till 

exempel: Blåsa såpbubblor, titta i ett kalejdoskop, lyssna på musik eller använda ”Buzzy” 

och effekterna av dessa metoder hos barn 2-12år. I resultatet av de inkluderade artiklarna 

har det framkommit att avledande metoder kan minska rädsla och oro vid procedursmärta 

hos barn. Effekterna har skattats med hjälp av olika skalor av föräldrars, sjuksköterskors 

och forskares observationer.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Av de 13 inkluderade artiklar i denna studie visade 11 artiklar (Brown et al. 2013, 

Canbulat, Ayhan & Inal 2015, Canbulat, Inal & Sönmezer 2014, Celebioglu et al. 2013, 

Hedén, Von Essen & Ljungman 2009, Inal & Kelleci 2012, Miller et al. 2010, Nguyan et 

al. 2010, Sikorova & Hrazdilova 2011, Tunney & Boore 2013, Tüfekci, Celebioglu & 

Kücükoglu 2008) en signifikant minskning i någon form av rädsla, oro eller smärta vid 

procedurrelaterad sjukvård. I de tretton artiklarna har urvalsstorlek och åldersintervall 

granskats. Även de två artiklar (Moore et al. 2015, Nilsson et al. 2013) som inte visade en 

signifikant minskning av rädsla, oro eller smärta påvisade ändå att avledande metoder 

hjälper vid vårdhandling.  

Att inte bekräfta en annan människas lidande innebär ytterligare ett lidande för patienten. 

Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) kan bekräftelsen ske på olika sätt, 

exempelvis genom beröring eller med ord. Författarna i föreliggande studie vet av egen 

erfarenhet att det är av stor vikt att sänka sig till barnets nivå och att förklara på ett enkelt 

sätt så barnet lätt kan förstå vad som ska ske i samband med vårdhandlingen. Om 

sjukvårdspersonalen inte har kunskap om barnets beteende och signaler så kan det vara 

svårt för denne att skatta och observera smärta och rädsla (Jylli 2001). Detta kan medföra 

en osäkerhet hos både barnet och sjukvårdspersonalen anser författarna till studien utefter 

deras egna erfarenheter. Enligt Jylli (2001) kan fysiologiska mätningar som 

andningsfrekvens, puls och blodtryck komplettera smärtbedömningen. Puls och blodtryck 

kan påverkas av stress och kan därför ge förhöjda mätvärden vid smärtbedömning, på 

grund av detta kan dessa två mätvärden inte ses som ett tydligt tecken på smärta.  

 

Barn kan genomgå rutinmässiga oplanerade medicinska ingrepp vilket ofta resulterar i att 

barnen upplever en mängd negativa erfarenheter som bland annat; rädsla, oro eller smärta 

(Bearden et al. 2012). Författarna i föreliggande studie har av kliniska erfarenheter sett 

minskning av procedursmärta efter att olika distraktionsmetoder har använts. 

Enligt Inal et al. (2012) minskade smärtan och ångesten med hjälp av distraktionskort. 

Resultatet visar att barn som förbereddes inför provtagning med hjälp av utbildning, 

demonstration av en docka – Petruska, distraktion under provtagningen och att sedan ge 

dem en belöning efteråt rapporterar signifikant mindre smärta under själva provtagningen 

än de barn som fick standardbehandling (Sikorova & Hrazdilova 2011). Enligt Hedén et 

al. (2009) upplevde barnen signifikant mindre rädsla när det blåstes såpbubblor vid 
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nålstick än vid endast behandling med EMLA-kräm. Blåsa såpbubblor eller använda en 

värmekudde är mer effektivt än standardvård för att minska barnens upplevelser av rädsla 

och oro i samband med nålstick. Författarna till denna studie kan inte annat än samtycka 

till studien av Hedén et al. (2009), då författarna nästan dagligen använder sig av 

såpbubblor vid olika vårdhandlingarna med barn. I studien av Nilsson et al. (2013) 

framkom att i smärtintensitet var det ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna 

(spelgrupp- TuxRacer, suga på en klubba och kontrollgruppen). Oron var lägre i gruppen 

med barn som fick suga på en klubba än i kontrollgruppen. Barnen som fick spela 

TuxRacer hade inte signifikant lägre oro jämfört med kontrollgruppen. Nguyen et al. 

(2010) har i studien kommit fram till att i musikgruppen har barnen lägre smärta, puls och 

andningsfrekvens under och efter LP:n jämfört med kontrollgruppen. Även oron var lägre 

både före, under och efter LP:n.  

Sagoboken om ”Woody halsmandlar” var en framgångsrik metod som psykologiskt förbe-

redelse inför tonsillektomi och borttagning av polyper (Tunney & Boore 2013). Att läsa 

för ett barn som är oroligt eller är rädd är en effektiv avledande metod enligt författarna 

till denna studie då de provat det som avledande metod vid flera tillfällen när olika vård-

procedurer ska utföras. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie har beskrivit icke farmakologiska avledande metoder på barn 

2-12 år och effekterna av dessa metoder genom att använda en deskriptiv litteraturstudie.  

Enligt Polit & Beck (2012) är det viktigt att den valda undersökningsgruppen visar sig 

vara i stort sett densamma som i studiens syfte och frågeställning. I studien har även un-

dersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna sammanställts. Författarna har börjat 

med att arbeta fram en frågeställning och därefter har ett syfte formulerats. För att få fram 

relevanta artiklar till resultatet användes två databaser; Cinahl och PubMed. Anledningen 

till att dessa databaser användes var för att de innehåller artiklar om omvårdnadsforskning 

som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter, samt att de rekommenderas av Polit & 

Beck (2012) vid skrivande av en litteraturstudie. En svaghet som författarna anser med att 

endast söka i två databaser är att relevanta artiklar för studien kan gå förlorad. Författarna 

använde sig av den booelska termen AND i olika sökkombinationer. AND kan användas 

som begränsning då det används mellan olika sökord och på så vis kunde författarna få 

fram olika kombinationer av de valda sökorden (Polit & Beck 2012). Författarna har även 
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kunnat använda sig av de booelska termerna NOT och OR, men då författarna istället valt 

flera begränsningar/limits uteslöts dessa termer. MesH-sökningar eller major-headings 

användes inte då författarna valde att använda sig av fritextsökningar istället på grund av 

att författarna till studien valde att använda begränsningarna/limits. De begränsning-

ar/limits som användes var; artiklar endast på engelska på så vis uteslöts alla artiklar på 

andra språk. Preeschool child 2-5 år och child 6-12 år användes som begränsning/limits 

och på så vis begränsades sökningen till att handla om barn som innefattade studiens syf-

te. Sedan gjordes en till begränsning/limits och det var att välja artiklar nyare än 10år 

(2006-2016), denna limits valdes för att rikta in sig på aktuell forskning. Dessa begräns-

ningar valdes för att få fram så relevanta artiklar som möjligt för studien. Detta anser för-

fattarna till föreliggande studie är en styrka då sökresultatet får fram så relevanta artiklar 

som möjligt. Att författarna valde artiklar nyare än 10 år kan vara en risk att tidigare vik-

tig forskning valts bort. En annan svaghet med studien var att alla artiklar var skrivna på 

engelska och författarnas modersmål är svenska. Detta kunde medföra en viss risk för fel-

aktiga översättningar. För att minska den risken har författarna tagit hjälp av fritt tillgäng-

liga översättningsprogram. Åldersspannet på deltagarna i de inkluderade artiklarna har 

tydligt presenterats och detta anser författarna till studien vara en styrka för att enklare få 

fram relevanta artiklar till den föreliggande studien.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Genom föreliggande studie kan sjuksköterskor och andra professioner få en förståelse för 

hur viktigt det är med avledande icke farmakologiska metoder för att minska 

procedursmärta. Avledande icke farmakologiska metoder bör bli en del av det 

kontinuerliga förbättringsarbetet inom barnsjukvården, och vara en del av den individuella 

kompetensutvecklingen hos personalen. På så vis kan avledande metoder rutinmässigt bli 

en del av arbetet för att minska procedursmärta vid medicinska ingrepp. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna i föreliggande studie anser att man kan gå vidare med en kvalitativ forskning 

för att komplettera barn, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser av icke farmakologis-

ka avledande metoder vid procedursmärta. Detta genom att intervjua föräldrarna och bar-

nen för att urskilja den mest effektiva avledande metoden. Eller att intervjua sjuksköters-

kor utifrån deras syn på hur icke farmakologiska avledande metoder fungerar vid vårdpro-

cedurer.  

 

 

4.6 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie har kommit fram till att icke farmakologiska avledande 

metoder kan lindra barnens rädsla, oro eller smärta vid olika omvårdnadshandlingar. För-

fattarna har även kommit fram till slutsatsen att de avledande metoderna som undersökts 

kan användas i det vardagliga arbetet inom barnsjukvården. Detta på grund av att nästan 

alla av de inkluderade artiklarna påvisat signifikant reducering av rädsla, oro, ångest eller 

smärta. Även i de artiklar som inte påvisade signifikant skillnad beskrivs det att rädsla, 

oro och smärta var lägre vid avledande metoder. 
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Bilaga 1. Sammanställning av metod i inkluderade artiklar 

 

Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brown N J., 

Kimble R M., 

Rodger S., 

Ware R S. & 

Cuttle L 

2013 

 

Australien 

 

Play and heal: 

Randomized 

controlled trial of 

Ditto intervention 

efficacy on improving 

re-epithelization in 

pediatric burns 

Randomized 

Controlled 

Trial (RCT) 

75 barn, 4-13 år  

 

Inklusionskriterier 

4-13 år, akut brännskada som inte bara är en 

hudrodnad, < 15 % brännskada av kroppsytan, 

första förbandsbytet 

 

Exklusionskriterier 

Icke engelsktalande, kognitiva, visuella eller 

hörselskada, autism, diagnostiserad sjukdom 

utöver brännskadan, misstänkt misshandel pga 

risken för redan existerande känslomässiga och 

psykologiska problem som kan påverka stress, 

ångest och smärta, lugnande medel: Midazolam 

och Entonox 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Faces Pain Scale-

Revised (FPS-R) 

Faces Legs Arms Cry 

and Consolabillity Scale 

(FLACC) 

Visual Analog Scale-

Anxiety (VAS-A) 

Child Trauma Screening 

Ouestionnaire (CTSQ) 

T-test 

Fisher´s Exakt test 

Canbulat N., 

Ayhan F. & 

Inal S. 

2015 

 

Turkiet 

Effectiveness of 

external cold and 

vibration for 

procedural pain relief 

during peripheral 

intravenous 

cannulation in 

pediatric patients 

 

Prospektiv, 

RCT 

176 barn deltog I ålder 7-12 år varav 152 

pojkar och 24 flickor 

 

Inklusionskriterier 

7-12 år, inga tidigare erfarenheter av 

venkateter, är i behov av venkateter 

 

 

 

The Childrens Fear 

Scale (CFS) 

Wong Baker FACE 

(WB-FACES) 

The Visal Analog Scale 

(VAS) 

Students t-test, 

Chi-två-test 



 

     

 

Exklusionskriterier 

Skadad hud vid insticksstället, kritisk eller 

kronisk sjukdom, dålig hälsa, nervskador i den 

berörda extremiteten, verbala problem, 

funktionsnedsättning, tidigare 

blodtryckspåverkan, läkemedelsintag under de 

senaste 6 timmarna. 

 

Bortfall 

44 barn avböjde 

Canbulat N., 

Inal S. & 

Sönmezer H. 

2014 

 

Turkiet 

Efficacy of distraction 

methods on 

procedural pain and 

anxiety by applying 

distraction card and 

kaleidoscope in 

children 

Prospektiv, 

RCT 

188 barn deltog i åldern 7-11 år varav 93 

pojkar och 95 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Barn 7-11 år i behov av blodprov 

 

Exklusionskriterier 

Inga kända 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Wong Baker FACE 

(WB-FACES) 

Childrens Fear Scale 

(CFS) 

Chi-två-test, 

Students t-test, 

Kruskal-Wallis, Mann 

Whitney U – test, 

Bonferroni test 

 

Celebioglu A., 

Gürol A., 

Yildirim Z K. & 

Büyükavci M 

2013 

 

Turkiet 

Effects of massage 

theraphy on pain and 

anxiety arising from 

intrathecal theraphy or 

bone marrow 

aspiration in children 

with cancer 

Quasi 

Experiment

el studie 

25 barn deltog i åldern 4-15 år. 10 flickor och 

15 pojkar 

 

Inklusionskriterier 

Förstå och läsa turkiska, inte varit psykiskt sjuk 

tidigare, inga sår eller neutropen 

 

Exklusionskriterier 

Inga kända 

Bortfall 

Ej angivet 

VAS Mann Whitney U-test, 

Wilcoxon signed-rank test 



 

     

 

Hedén L., 

Von Essen L. & 

Ljungman G. 

2009 

 

Sverige 

 

 

 

Randomized 

interventions for 

needle procedures in 

children with cancer 

RCT 28 barn deltog i åldern 2-7 år varav 17 pojkar 

och 11 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Tidigare erfarenhet av nålstick, barn 2-7 år med 

cancer som behandlas vid sjukhuset där studien 

utfördes 

 

Exklusionskriterier 

Svår smärta, illamående, över 38 grader i temp, 

känd nål fobi med behov av farmakologisk 

sedering 

 

Bortfall 

Ej angivet 

 

100-mm Visual 

Analogue Scale (VAS) 

Parade t-test, 

Oberoende t-test 

 

Inal S. & 

Kelleci M. 

2012 

 

Turkiet 

Distracting children 

during blood draw: 

Looking through 

distraction cards is 

effective in pain relief 

of children during 

blood draw 

Prospektiv, 

RCT 

123 barn deltog I åldern 6-12 år varav 62 

pojkar och 61 flickor 

 

Inklusionskriterier 

6-12 år som var i behov av venprovtagning 

 

Exklusionskriterier 

Deltagare uteslöts om de hade 

utvecklingsneurologiska störningar, nedsatt 

syn, verbala svårigheter, tagit smärtlindrande 

läkemedel de senaste sex timmarna eller om de 

tidigare fått synkope relaterat till 

venprovtagningar 

 

 

 

Children´s Anxiety and 

Pain Scales (CAPS) 

Faces Pain Scale  

Revised (FPS-R) 

T-test 



 

     

 

Bortfall 

2 deltagare exkluderades från studien eftersom 

de hade synskador  

Miller K., 

Rodger S., 

Buccolo S., 

Greer R.& 

Kimble M R 

2010 

 

Australien  

Multi- modal 

distraction. Using 

technology to combat 

pain in young children 

with burn injures 

Prospektiv, 

RCT 

80 barn deltog i åldern 3-10 år varav 47 pojkar 

och 33 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Brännskada på mer än 1 % av totala 

kroppsytan, barn som behandlas på sjukhuset 

där studien genomfördes, första omläggningen 

av sin brännskada 

 

Exlusionskriterier 

Inte engelsk språkig, nedsatt njurfunktion, intag 

av starka smärt eller sederande mediciner som 

inte är standard för SPPBC 

 

Bortfall 

8 barn deltog inte då forskaren inte var på plats 

vid behandlingen. 6 barn föll bort då 

vårdnadshavaren inte gav sitt medgivande 

The vong Baker Faces  

(FACES) picture scale 

Visual Analogue Scale 

(VAS) 

(FLACC) 

Vitala parametrar, 

puls(PR) och saturation 

(02) 

ANOVA 

Chi-två-test 

General Estimating 

Equation (GEE) 



 

     

 

Moore E R., 

Bennett K L., 

Dietrich M S. & 

Wells N 

2015 

 

USA 

The effect of directed 

medical play on young 

children´s pain and 

distress during burn 

wound care 

Kvasiexperi

mentell  

21 barn deltog i studien, 3-7 år, 9 pojkar och 12 

flickor 

 

Inklusionskriterier 

Målsman 18 år eller äldre, kunna läsa och 

förstå engelska, kunna ge samtycke 

 

Exklusionskriterier 

Om barnet behöver intravenös sedering, om 

barnet vägrade att delta eller på annat sätt 

slutade kommunicera 

 

Bortfall 

Ej angivet 

FLACC 

FPS  

Faces pain scale 

Mann-Whitney U-test 

Nguyen T N., 

Nilsson S., 

Hellström A L. 

& 

Bengtsson A 

2010 

 

Vietnam 

Music theraphy to 

reduce pain and 

anxiety in children 

with cancer 

undergoing lumbar 

puncture: A 

randomized clinical 

trial 

RCT 40 barn deltog i åldern 7-12 år varav 25 pojkar 

och 15 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Barn med leukemi som skulle genomgå 

lumbalpunktion (LP) på sjukhuset där studien 

utfördes, hade genomgått minst en LP tidigare 

 

Exklusionskriterier 

Hörsel eller synproblem, kognitiv nedsättning 

 

Bortfall 

1 barn ville inte delta för att han var blyg. 8 

barn deltog inte för att föräldrarna inte  hade tid 

eller pengar till en förlängd vistelse på 

sjukhuset 

Indirekta 

observationer(HR, 

BP,Sp02, RR) 

The Numeric Rating 

Scale (NRS) 

Anxiety Inventory 

(STAI) 

Spielberger State-Trait 

Chi-två-test, 

Mann Whitney U-test 

Kvalitativ innehålls 

analys 



 

     

 

Nilsson S., 

Enskär K., 

Hallqvist C. & 

Kokinsky E 

2013 

 

Sverige 

Active and passive 

distraction in children 

undergoing wound 

dressing 

RCT 60 barn deltog i åldern 5-12 år varav 42 pojkar 

och 18 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Sår som skiljde sig i storlek och plats på 

kroppen, såren var för omfattande för att skötas 

inom primärvården 

 

Exklusionskriterier 

Barn vars föräldrar inte har så god a kunskaper 

i svenska, långvariga sår, vårdrelaterade 

trycksår och sår i kroppsområden med nedsatt 

känslighet, kognitiva funktionsnedsättningar 

 

Bortfall 

Ej angivet 

FLACC 

CAS 

The Facial Affective 

Scale (FAS) 

Short- STAI 

Icke-parametrisk statistisk 

Krusikal-Wallis test 

Mann- Whitney U test 

Wilcoxon signed rank test 

ANOVA 

Fishers exact test 

Sikorova L. & 

Hrazdilova P. 

2011 

 

Tjeckien 

The effect of 

psychological 

intervention on 

perceived pain in 

children undergoing 

venipunctur 

RCT 60 barn deltog i åldern 5-10 år varav 31 pojkar 

och 29 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Barnen skulle ha förmåga att kunna 

kommunicera och förstå tjeckiska, fått 

samtycke av föräldrarna att delta, ingen akut 

smärta, kognitiva eller svåra fysiska 

funktionsnedsättningar och behandling med  

läkemedel som kunde påverka barnets psykiska 

eller fysiska tillstånd 

 

Exklusionskriterier 

Barn som fick smärtlindrande läkemedel, 

venpunktioner som sköts upp till ett senare 

tillfälle 

Wong Baker Faces Pain 

rating scale 

Enkät 

Tjeckisk version av: 

Children´s Hospital of 

Eastern Ontario Pain 

Scale (CHEOPS) 

 

Deskriptiv statistik 

Chi-två test 

Fisher´s exact tests 

Icke-parametrisk Wilcoxon 

test 

Spearman Rank koefficient 



 

 

 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Tunney A M. & 

Boore J 

2013  

 

Nord Irland 

The effectiveness of a 

storybook in lessening 

anxiety in children 

undergoing 

tonsillectomy and 

adenoidectomy in 

Northern Ireland 

Kvasiexperi

mentell  

80 barn deltog i åldern 5-11 år 

 

Inklusionskriterier 

Valde åldern 5-11 år på grund av att det var den 

vanligaste förekomna åldern för denna 

operation. 

 

Exklutionskriterier 

Inga kända. 

 

Bortfall 

Ej angivet 

 

Self-report Scale 

Hospital Fears Rating 

Scale 

The child drawing 

Hospital (CD:H) 

Independent T-test 



 

 

 

Tüfekci F G., 

Celebioglu A. & 

Kücükoglu S 

2008 

 

Turkiet 

Turkish children loved 

distraction:  using 

kaleidoscope to 

reduce perceived pain 

duting venipuncture 

Deskriptiv 

Intervention 

kontroll 

grupp 

design 

206 barn deltog i åldern 7-11 år varav 96 

pojkar och 110 flickor 

 

Inklusionskriterier 

Vara i behov av venpunktion, inte ha 

utvecklingsstörning, kronisk sjukdom eller 

funktionshinder som försvårar 

kommunikationen, känna igen och kunna 

rapportera siffror 

 

Eklusionskriterier 

Inga kända 

 

Bortfall 

Ej angivet 

Wong- Baker FACES 

Pain Rating Scale 

VAS 

T-test 

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Sammansällning av syfte och resultat i de inkluderade artiklarna 

 

Författare Publiceringsår Land Syfte Resultat 

Brown N J., Kimble R M., Rodger S., Ware R S. & 

Cuttle L 

2013 

 

Australien 

Undersöka effekterna av “ Ditto” (en handhållen elektronisk 

medicinsk produkt) Som ger procedur förberedelse och distraktion 

vid akuta brännskador 

Vid första förbandsbytet så fanns det 

ingen signifikant skillnad, men vid 

förbandsbyte 2 och 3 var det 

signifikant lägre smärta och ångest i 

Ditto gruppen jämfört med 

kontrollgruppen 

Canbulat N., Ayhan F. & Inal S. 

2015 

 

Turkiet 

Undersöka effekten av yttre stimulans av vibration och kyla med 

hjälp av “Bussy” under insättning av venkateter där effekten avser 

oro och smärta hos barn 

Oro och smärta var signifikant lägre i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen 

Canbulat N., Inal S. & Sönmezer H.  

2014 

 

Turkiet 

Undersöka effekten av kalejdoskop och distraktionskort för att 

lindra oro och smärta hos barn under venprovtagning 

Oro och smärta var signifikant lägre i 

interventionsgrupperna jämfört med 

kontrollgruppen 

Celebioglu A., Gürol A., Yildirim Z K. & 

Büyükavci M 

2013 

 

Turkiet 

Undersöka effekterna av massage terapi på smärta och ångest Skillnaden mellan experimentgruppen 

och kontrollgruppen för mätningen av 

smärta/ångest innan var inte statistiskt 

signifikant. Resultatet i studien visar 

att hypotes 1 som var att barnen som 

fick ta emot massage har mindre 

procedursmärta efter IT eller BMA än 

de i kontrollgruppen 

Hedén L., Von Essen L. & Ljungman G. 

2009 

 

Sverige 

Undersöka om värmekudde eller såpbubblor gör att barnen 

upplever mindre smärta och rädsla i samband med venpunktion i 

jämförelse med standardvård 

Ingen signifikans gällande smärta. 

Signifikant lägre rädsla vid 

intervention jämfört med endast 

standardvård 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inal S. & Kelleci M. 

2012 

Turkiet 

Undersöka effekten som distraktionskort kan ha på barns oro och 

smärta under venprovtagning 

Interventionsgruppen visade 

signifikant lägre smärta och oro 

jämfört med kontrollgruppen 

Miller K., Rodger S., Bucolo S., Greer R & Kimble 

M. R. 

2010 

 

Australien 

Undersöka om Multimodal distraktion eller Multimodal 

förberedelse har en större påverkan på brännskadade barns 

smärtreducering i samband med omläggning, jämfört med 

distraktion via handhållet videospel eller standard distraktion vid 

samma vårdprocedur 

Multimodal distraktion och 

Multimodal förberedelse hade 

signifikant smärtreducering jämfört 

med videospel och standardvård 

Moore E R., Bennett K L., Dietrich M S. & Wells N. 

2015 

 

USA 

Undersöka medicinsk lek i samband med omläggning av 

brännskada 

Barnen som deltog i vägledd 

medicinsk lek upplevde lägre median 

värden för oro under omläggningen av 

deras bandage jämfört med de som fick 

standardvård 

Nguyen T N., Nilsson S., Hellström A L & 

Bengtsson A. 

2010 

 

Vietnam 

 

 

Undersöka om musik har någon inverkan på oro och smärta hos 

barn som genomgår lumbalpunktion 

Oro var signifikant lägre både före och 

efter LP, Smärta var signifikant lägre 

både under och efter LP i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen 

Nilsson S., Enskär K., Hallqvist C. & Kokinsky  E.  

2013 

 

Sverige 

Utvärdera hur distraktion påverkar oro och smärta hos barn när de 

genomgår sårvård 

Att slicka på en klubba gav signifikant 

reducering av oro men ingen 

signifikant reducering av smärta i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

Aktivt spelande som distraktion visade 

signifikant reducering av smärta men 

ingen signifikant reducering av oro i  

jämförelse med kontrollgruppen 

Sikorova L. & Hrazdilova P. 

2011 

 

Tjeckien 

Utvärdera effekten hur en strukturerad psykologisk intervention har 

på nivån av uppskattad smärta hos barn under venpunktion 

 

 

Signifikant reducerad smärta hos 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen 



 

 

 

 

 

 

Tunney A M. & Boore J. 

 

2013 

 

Nord Irland 

Bedöma effektiviteten av en sagobok med titeln Sagan om Woody 

Tonsiller för att minska nivån av ångest  

Av de båda grupperna var det endast i 

experiment gruppen som ångesten 

inför och efter operationen var 

signifikant lägre. Det var ingen 

signifikant skillnad i de båda 

grupperna vad gäller tidigare kontakt 

med sjukvården 

Tüfekci F G., Celebioglu A. & Kücükoglu S 

2008 

 

Turkiet 

Utvärdera distraktionens effekt av att reducera upplevd smärta hos 

friska barn i skolåldern genom att titta i ett kalejdoskop under 

venpunktion 

Signifikant lägre smärtnivåer hos 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen 
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