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Sammanfattning   

Barn kommer i kontakt med hälso- och sjukvård för olika mer eller mindre smärtsamma 

procedurer. Minnet av tidigare obehagliga erfarenheter kan ofta skapa rädsla inför 

framtida besök och risk för bestående sjukvårdsrädsla. I många studier beskriver barn 

att nålstick i huden är en av de mest smärtsamma procedurerna inom sjukvården.  

Samhället har ett ansvar och det finns reglerat genom lagar hur barn skall bemötas inom 

sjukvården. Barn i skolåldern har ofta en livfull fantasi och magiskt tänkande och 

upplever smärta annorlunda än vuxna. Skolbarn behöver konkreta handlingar för att 

förstå information, vilket gör det viktigt med åldersanpassade förberedelser. 

Syftet med studien är att beskriva stödjande åtgärder som underlättar för skolbarn, 6-12 

år, att hantera medicinska nålrelaterade procedurer. I denna litteraturstudie har tio 

vetenskapliga artiklar valts ut med både kvalitativ och kvantitativ design.  Två 

huvudteman framkom i resultatet, där barns inre bemästringsstrategier står för den ena 

delen och yttre stödjande faktorer för den andra. Vad som framkom mycket tydligt var 

vikten av att personalen var känd för barnet. Vidare stödjer resultaten betydelsen av att 

personalen hade utbildning med barnperspektiv, så att de kunde förbereda och förmedla 

information och kunskap om olika bemästringsstrategier till både barn och närstående. 

Dessutom visade artiklarna på att barn har stort behov av kontroll, information och att få 

vara delaktiga vid proceduren, speciellt hos dem som tillbringar mycket tid på sjukhus. 

Det var betydelsefullt att barnen själva fick välja distraktionsmetod. I resultatet 

framkom även att distraktion var en bra metod att lindra rädsla och oro i samband med 

nålstick, men hade ingen större effekt på smärta. 

  

 

Nyckelord: child, pain, procedure, needle, support, distraction, distress.   
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INLEDNING 

För en tid sedan kunde det läsas i Alingsås Tidning (2011, 3 oktober) om ett anmälningsfall mot två 

skolsköterskor. Mamman till en elev på en skola i en västsvensk kommun hade anmält 

skolsköterskorna till Socialstyrelsen för att ha förorsakat hennes barn psykiska och fysiska 

övergrepp vid en vaccination. Eleven som skulle vaccineras på skoltid, var skräckslagen och fick 

panik när sprutan kom fram. Enligt anmälan ska skolsköterskorna då ha hållit fast eleven och gett 

vaccinationen genom tröjan. Detta utan att informera vårdnadshavaren (a.a.). 

I arbetet med hälso- och sjukvård möter man barn med olika erfarenheter av vårdmöten. Många av 

barnen är rädda för smärta och forskning visar att det ofta handlar om rädsla för stick. Vi har valt att 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa stödjande åtgärder för barn som genomgår en nålrelaterad 

medicinsk procedur. Ämnet är relevant då alla barn under sin uppväxt kommer att utsättas för 

upprepade nålstick och att personalen inte alltid har kunskap om hur de kan stödja barnet.  

Om kunskapen kring barns upplevelser vid nålrelaterade procedurer ökas kan det bidra till att 

minska barns lidande både i nutid och vid framtida sjukvårdsbesök. En ökad kunskap hos 

vårdpersonalen bidrar till en förståelse för varje barns individuella behov. Denna uppsats kommer 

att fokusera på stödjande insatser som kan stärka barns möjligheter att genomgå ett stick.    

 

 

BAKGRUND 

För att kunna stödja barn är det grundläggande att känna till vad som orsakar barns lidande vid 

nålrelaterade procedurer (Pölkki, Pietilä & Rissanen, 1999), liksom att känna till vilka regler och 

lagar som styr omhändertagandet inom sjukvården samt att veta vilka etiska principer som skall tas 

hänsyn till (Bischofberger, 2004).  Det är också angeläget att känna till hur barn upplever 

procedurrelaterad smärta och rädsla, och ha kunskap om deras kognitiva och känslomässiga 

utveckling i olika åldrar (Tamm, 1996). 

 

Barnperspektiv och barns livsvärld 

Det är viktigt att ha ett barnperspektiv vid arbete med barn, vilket innebär att vuxna så långt som 

möjligt sätter sig in i barns situation,  för att bättre kunna ta tillvara barns intresse och verka för 

deras bästa (Dahlberg & Segesten, 2010). Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte samma 

sak. Barnets perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet innebär en 

analys av barnets perspektiv som görs av vuxna i förhållande till rådande villkor (Halldén, 2003, 

2009). 

Dahlberg & Segesten (2010) skriver att inom vårdvetenskaplig forskning sätter man sig in i barns 

situation genom att ta reda på barns upplevelser och utforska deras livsvärld. Dessutom hävdar 

författarna att alla människor har sin egen livsvärld. Maurice Merleau-Ponty är en av de 

fenomenologiska filosofer som beskrivit livsvärldsbegreppet, som en triad mellan kropp, själ och 

omgivning (Torstensson-Ed, 2003). Enligt Merleau-Ponty (1999) är kroppen och själen en enhet, 

den så kallade levda kroppen, och kroppen och själen är oupplösligt förbundna med varandra i 

livsvärlden, som är den värld vi lever i. Kroppen förenad med själen i den levda kroppen är vår 

grund för erfarenhet. Den levda kroppen interagerar med både saker och människor, och vi ser alltid 

saker ur vår egen synvinkel av världen (a.a.). Utifrån barns livsvärld kan vårdpersonalen 

individualisera sitt omhändertagande och erbjuda stödjande bemästrande strategier som underlättar 

vid undersökningar och behandlingar (Nilsson, Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2011).  

När barn inte har förmåga att genomgå en undersökning eller behandling, till exempel ett stick, 

uppstår ett situationsbundet funktionshinder. Funktionshindret innebär att barn saknar 

bemästringsstrategier för att kunna genomgå ett stick (Nilsson, 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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Vårdlidande hos barn vid procedurer 

Barn som kommer i kontakt med hälso- och sjukvård gör det för bedömning av symtom, behandling 

av sjukdom eller för hälsovård inom barnhälsovården, och många av barnen känner rädsla 

(Tamm,1996).  Enligt en studie där skolbarn beskriver sina upplevelser på sjukhus, framkommer det 

att nålstick i huden är en av de mest smärtsamma procedurerna (Pölkki et al., 1999). Studien visar 

också att rädsla är den vanligaste känslan för barn i procedurer där nålar är inblandade. I enlighet 

med Ayers, Muller, Mahoney och Seddon (2011) rapporterade 93 % av barnen i deras studie 

nålrelaterad smärta. De visade beteendereaktioner på smärta såsom vägran att sitta stilla, skrik och 

gråt, de slogs och vägrade låta personalen röra vid dem. Barnen visade också fysiska reaktioner på 

nålar genom att bli bleka, svettas, skaka, bli spända i musklerna och hyperventilera. 

Det finns olika strategier för att minska vårdlidandet vid ett stick, och det mest effektiva 

tillvägagångssättet anses vara en kombination av farmakologiska och komplementära metoder 

(Ayers et al. 2011; Pölkki et al., 1999).  Eriksson (1994) gör gällande att vid vårdlidande är lidandet 

förorsakat av vård eller utebliven vård, och att det uppstår av bristande kunskap eller avsaknad av 

reflektion hos personalen. Redan Florence Nightingale beskrev vårdlidande och protesterade mot 

det. Hon menade att det finns många olika slags vårdlidanden, och varje individ har sin egna 

personliga upplevelse (Eriksson, 1994). Studien av Collier och Robinson (1997) visade att 

sjuksköterskor antog att orsaken till vårdlidande hos barn vid procedurer oftare berodde på 

fasthållning av barnen än på smärta. Sjuksköterskorna kände sig osäkra på var gränserna gick för 

fasthållning och de saknade utbildning i dessa vårdsituationer. 

 

Barns rättigheter och samhällets ansvar 

Rätten till sjukvård och hur det ska gå till, finns reglerat i olika lagar. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) står att vården skall ges med respekt för den enskilda människans värdighet, och 

att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att 

den bland annat skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och att den 

ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården och 

behandlingen skall också så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. 

Förenta Nationernas (FN) barnkonvention antogs i november 1989 i FN:s generalförsamling och 

handlar om det enskilda barnets rättigheter. Det innebär att varje barn, utan undantag, har rätt att få 

del av sina rättigheter, att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn och att deras 

åsikter skall få komma fram och visas respekt (UNICEF, 1990).  

Barns rättigheter vad gäller trygghet och omvårdnad regleras också i föräldrabalken 
(SFS, 1949:381). I kapitlet som handlar om vårdnad, boende och umgänge beskrivs bland annat att 

barn skall behandlas med aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling. Kapitlet beskriver också att föräldrarna ska skydda sitt barn mot detta. 

 Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) bildades 1980 på Nordiska 

Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Där omnämns bland annat att barn och ungdomar bör ha rätt till 

adekvat smärtlindring vid undersökning och behandling. Barnen ska också skyddas mot onödiga 

medicinska behandlingar och undersökningar, och ha rätt att få information som är anpassad till 

deras ålder och utveckling. Åtgärder skall vidtas för att minska fysisk och psykisk stress hos barnet. 

De skall också ha rätt till kvalificerad personal som kan bemöta de fysiska och psykiska behoven 

hos barnet och familjen. Sist men inte minst skall barnet bemötas med förståelse och deras integritet 

skall respekteras (Nordisk förening för sjuka barns behov, 1980). 
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Etiska principer i arbetet med barn inom hälso- och sjukvård 

Arbetet med barn innebär ett stort ansvar vid omhändertagandet då barnen är i större 

beroendeställning och mer sårbara. Vårdetiken ser till vilket förhållningssätt som relationen kräver, 

där sjuksköterskan måste tolka och fånga motivationen hos barnet och föräldrarna innan vårdarbetet 

påbörjas. Inom barnsjukvården är detta viktigt, då föräldrarna på grund av oro för sitt barn inte alltid 

kan hjälpa barnet som de borde (Lundqvist, 2009). Dessutom bör sjuksköterskan skydda barn från 

onödigt lidande genom att förbereda, samråda och genomföra vården utifrån barns bästa.  

Vad det gäller arbetet med barn inom hälso- sjukvården och nålrelaterade procedurer, är det främst 

två av de etiska principerna som är aktuella, autonomiprincipen och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen tar hänsyn till att barnen ofta är i beroendeställning eller sårbara och skall 

skyddas mot skada och våld. Enligt rättviseprincipen har alla, både föräldrar och personal, ett 

kollektivt ansvar för att barn skall få den vård de har rätt till. Ett exempel är vid allmän vaccination, 

där barns bästa är att vaccinera sig, då fördelarna att vaccinera alla barn väger tyngre än att inte 

vaccinera det enskilda barnet. Föräldrarna bör enligt rättviseprincipen främja vaccinering till stöd 

för alla barn. Personalen har också skyldighet att främja vaccination för att uppnå en immunitet i 

samhället mot barnsjukdomar (a.a.).  

 

Sjukvårdens två viktigaste värden är dels patientens hälsa och dels patientens obestridliga 

människovärde. Etikens uppgift består i att ingripa, analysera och möjligtvis lösa de strider som 

uppstår när olika intressen drabbar samman. Den så kallade normativa etiken svarar på frågan vilka 

värden eller intressen som är goda, och vilka det är meningslöst eller destruktivt att satsa på. Den 

försöker också upplysa om vilka värden och intressen som skall prioriteras (Bischofberger, 2004).  

Etiska principer avgör vilka handlingar som skall väljas bort, vilka handlingar är rätt och vilka som 

är fel. Etiken kör på två spår, värdespåret/målspåret och handlingsspåret. Ett värdefullt mål 

berättigar inte till vilken handling som helst. Ändamålen helgar inte vilka medel som helst. Att 

behandla ett barn måste alltid sikta på barnets eget välbefinnande och människovärde och får inte 

nedvärderas till ett medel för sjukvårdens eller närståendes syften (a.a.). 

 

Nålrelaterade procedurer utförs inom vården av flera olika yrkesprofessioner, varav sjuksköterskan 

är en av dem. International Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för 

sjuksköterskor 1953.  Den beskriver sjuksköterskans yrkesetiska förhållningssätt till vad som är rätt 

och fel, och menar att sjuksköterskan ansvarar för att patienten får rätt information för att kunna bli 

delaktig i sin vård och behandling. Hon/han delar med samhället ansvar för att initiera och stödja 

åtgärder som tillgodoser i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 

Sjuksköterskan ska alltid bete sig på ett sätt som bidrar till yrkets goda anseende och ger 

allmänheten tillit. Vad gäller ny forskning och användande av teknik, ansvarar sjuksköterskan för 

patientens säkerhet, värdighet och rättigheter i omvårdnaden (ICN, 2005).  

 

Procedurrelaterad smärta och rädsla 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP), är definitionen på smärta en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan skada (IASP, 1979). Olsson (2003) hävdar att 

smärta alltid är subjektiv och att individen lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter med 

vävnadsskada tidigt i livet. Procedurrelaterad smärta är smärta som förorsakas av ingrepp i samband 

med diagnostik eller vid behandling (Strang, 2003).  

Många av sjukvårdens undersökningar och åtgärder, så kallade procedurer, innebär smärta och 

rädsla för barn. Ofta är dessa nålrelaterade som exempelvis vid blodprovstagning, vaccinationer, 

lumbalpunktioner och ledpunktioner. Barn kan också uppleva det traumatiskt vid till synes 

oproblematiska procedurer som att till exempel ta bort ett plåster, speciellt om barnet har en 

sjukdom som innebär många upprepade ingrepp. Det är viktigt att tänka på att procedurerna upplevs 



7 

helt annorlunda av barn än av vuxna. Vuxna kan ofta sätta smärtan i ett logiskt sammanhang och 

med kännedom om det ofarliga i förfarandet, leder det till att det egna inhibitoriska systemet 

blockerar smärtupplevelsen (Olsson & Jylli, 2001). Barn som är rädda för att få en spruta och som 

har livfullare fantasi än vuxna, tappar däremot all sin naturliga smärthämning i motsvarande 

situation till exempel kan en liten nociceptiv stimulans upplevas som en outhärdlig smärta (a.a.). 

Barn har en förmåga att genom lek och fantasi utveckla en förmåga att kunna utestänga obehagliga 

känslor. Förmågan till fantasin utvecklas under småbarnsåldern för att sen avta efter 12 års ålder 

(Hallström, 2009). Smärtförebyggande och lugnande åtgärder ger barn bättre förutsättningar att 

klara av det obehag som proceduren orsakar. Dessutom menar Hallström (2009) att fysiologiska 

smärtlindrande strategier fungerar bättre om de är kombinerade med kognitiva och 

beteendemodifierade åtgärder. Exakt hur dessa kan kombineras är inte känt, men en teori är att 

barnet ska må så bra som möjligt och vara mätt, varmt, smärtfritt och tryggt och därmed vara bättre 

rustat för att möta obehag (a.a.). 

På grund av traumatiska och negativa upplevelser i samband med sjukvård, ökar risken för 

bestående framtida sjukvårdsrädsla. Uppkommen sjukvårdsrädsla kan innebära att barn har 

svårigheter i kontakten med sjukvården överhuvudtaget och kan försvåra förberedelserna vid 

kommande procedurer (Rocha, Marche & von Baeyer, 2009). Även Pate, Blount, Cohen & Smith 

(1996) har funnit samband mellan smärta i barndomen och rädsla samt undvikande av medicinsk 

vård i vuxen ålder. 

 

Barns utveckling och möte med sjukvården 

Barn i 6-12 års ålder kommer i kontakt med hälso- och sjukvården bland annat för upprepade 

vaccinationer inom barn och skolhälsovården (SOSFS 2006:22). Enligt Tamm (1996) avgör den 

nivå i utvecklingen barn befinner sig på, till viss del hur barnet tolkar och reagerar på smärta. 

Skolbarn är i det utvecklingsstadiet då man är rädd för smärta, undersökningar och behandlingar 

(a.a.). Sjukvårdspersonal behöver kunskap för att kunna anpassa information och stöd till den 

enskilda individens mognad, då en bra information minskar rädslan för behandlingen (Tamm, 

2003).  

 

Hur beskriver man då bäst människans utveckling? Enligt Hwang och Nilsson (1995) behöver vi ta 

hjälp av teorier för att få en överblick. Teorierna är generella och de fastnar inte i det enskilda eller 

speciella. Författarna menar dock att det finns en del faktorer som motsäger en alltför tydlig 

stadieindelning i utvecklingen, och att man får se till helheten och till det individuella hos barnen. 

Barn i samma ålder kan vara olika i sin utvecklingsgång och det är ändå helt normalt (a.a.). 

 

Jean Piaget har bedrivit forskning på människans kunskapsmässiga utveckling. Där ligger fokus på 

hur människans tankeprocesser är uppbyggda och utvecklas, och dess påverkan på hur världen 

uppfattas och hur människan beter sig (Hwang & Nilsson, 1995). Enligt Piaget så sker den 

intellektuella utvecklingen i olika stadier som följer på varann. När barn är runt 6 - 12 år,  är de i det 

tredje utvecklingsstadiet som enligt Piaget kallas det konkret-operationella stadiet. Barnen börjar 

tänka mer logiskt och målinriktat, men deras sätt att skaffa sig kunskaper är fortfarande beroende av 

ett konkret hanterande av tingen (Jerlang, 2008). Barnets förmåga att tänka reversibelt utvecklas 

och de börjar förstå handlingars konsekvenser och kan tänka framåt. Tidsförståelsen blir säkrare och 

skolbarnet kan tänka i dåtid, nutid och framtid. Barn blir under perioden allt säkrare på att föreställa 

sig saker och dra slutsatser genom att tänka på tidigare erfarenheter, men de är fortfarande beroende 

av konkreta handlingar för sitt logiska tänkande och kan därför inte bara resonera i ord. Barns lekar 

präglas av regellekar.  Angående pedagogiska överväganden menar Piaget att barn skaffar sig 

kunskap genom sin egen aktivitet och efter sitt eget intresse (Jerlang, 2008). Tamm (1996) beskriver 

att barn i detta utvecklingsstadiet är mer medvetna om sina kroppsliga processer än under tidigare 

år. De kan berätta var de har ont och hur de känner sig, men är samtidigt mer skrämda för sjukdom 
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än tidigare. Barnen är rädda för att få ont och blir skrämda av undersökningar och behandlingar. De 

är rituella och saker och ting ska ske på ett bestämt, nästan magiskt sätt.  Det rituella mönstret har 

till syfte att skapa kontroll över situationen. Människan använder sig av olika försvarsmekanismer 

för att skydda sig mot upplevda hot eller stark stress.  Dessa försvar skyddar det ömtåliga jaget och 

ger en känsla av kontroll över det som sker.  Barn kan i denna ålder missförstå information och bli 

skräckslagna när de ska få en spruta. Även om ett barn fått liknande behandling tidigare kan den 

nya situationen innehålla överraskningsmoment som verkar skrämmande. Om ett barn med stark 

rädsla utsätts för en obehaglig medicinsk erfarenhet utan att ha fått bra information, kan det orsaka 

mycket besvär efteråt till exempel sjukhusskräck som kan kvarstå långt upp i åren (a.a.). 

 

Ett barn som känner rädsla, har en upplevelse i sitt inre. Kanske har  barnet svårt att förstå vad som 

han/hon egentligen känner, utan upplever diffusa känslor samtidig som kroppen reagerar på olika 

sätt till exempel med hjärtklappning. Känslor är subjektiva, de är den enskilda individens alldeles 

egna upplevelser och kan vara mycket svåra att definiera i vetenskapliga termer (Jonassen, 1990). 

Författaren menar vidare att känslor är dynamiska då de hör samman med en persons historia och 

utveckling. I den känslomässiga utvecklingen ingår både biologiska, psykiska och psykosociala 

faktorer (a.a.). 

 

Erik Homburger Erikssons teori om människans känslomässiga jag-utveckling beskrivs genom åtta 

utvecklingsstadier. Var och en är en slags utvecklingskris som behöver lösas och är mer 

socialpsykologisk inriktad. Det fjärde stadiet som infinner sig runt 6-12 års ålder och som benämns 

aktivitet/underlägsenhet, innehåller en känsla av att klara av och duga. Det beskrivs att en negativ 

krislösning leder till en känsla av att vara underlägsen och otillräcklig, medan en positiv krislösning 

ger en känsla av kompetens (Hwang & Nilsson, 1995). 

 

Förberedelse inför procedurer   

Det främmande är ofta skrämmande för barn, därför finns det gott stöd för att förberedelse och 

information minskar riskerna för medicinska rädslor. Vid förberedelse inför procedurer av barn 

mellan 6-12 år, kan det utnyttjas att barn i den åldern ofta är nyfikna och vill lära sig nya saker. 

(Edwinson Månsson, 2008).  

Enligt flera forskare upplever barn som är välinformerade mindre stress och kan anpassa sitt 

beteende bättre både till den situation de befinner sig i under proceduren, och efteråt när den är klar 

(Gordon et al., 2010).  Broberg (2009) anser att den mest effektiva förberedelsen bör innehålla både 

sensorisk information, alltså om hur det kan kännas under proceduren, och procedurrelaterad 

information om hur det går till steg för steg genom att visa bilder och material som kommer att 

användas. Hon menar dessutom att det är viktigt att informationen fortgår under proceduren. Om 

barnet vet vad som ska hända och hur det kommer att kännas, aktiveras ett nedåtgående 

kontrollsystem från hjärnan för att minska smärtan. Förväntan som är associerad med osäkerhet om 

hur det kommer att kännas, gör att smärtan ökar (a.a.).  

För att underlätta för barn är sjukvårdspersonalens agerade under själva förberedelsen och 

proceduren betydelsefull. Den information som ges skall vara enkel, ärlig och ha lugnande inverkan 

på barnet och föräldrarna. Informationen måste ges direkt till barnet så att det förstår vad som ska 

hända, och förmedlas så det stämmer överens med barnets kognitiva och psykologiska 

utvecklingsnivå (Edwinson Månsson, 2008). En annan viktig kunskap för en bra förberedelse är 

barnets tidigare erfarenheter av proceduren, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. 

När barn i olika åldrar informeras finns olika hjälpmedel att tillgå, som till exempel lek med dockor, 

sjukvårdsmaterial som kommer att användas, fotoalbum, studiebesök på olika enheter, sagor, 

skisser av kroppen och broschyrer. Föräldrarna är med och lyssnar och observerar och får därmed 

samma information som barnet, och kan därmed stödja barnet bättre (a.a.). Vissa ord kan upplevas 

skrämmande för barn och bör undvikas, till exempel ord som ”ont” eller ”smärta” vilka verkar 
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aktivera smärtminnen, och sätter igång känslomässiga processer med större uppmärksamhet mot 

negativa känslor (Broberg, 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barn kommer i kontakt med hälso- och sjukvård för olika mer eller mindre smärtsamma procedurer. 

Minnet av tidigare obehagliga erfarenheter skapar ofta rädsla inför framtida besök. Barn kan redan 

då de kommer in i sjukhusmiljö reagera med gråt, rädsla och oro. Detta kan leda till etiska 

dilemman då behandlingen ändå måste genomföras för barnets bästa. Besöken kan upplevas 

kränkande för barnet och anta former som snuddar vid övergrepp, till exempel om man behöver 

hålla barnet stilla i samband med en behandling för att inte orsaka skada. Vårdpersonalen känner 

ofta en otillräcklighet i dessa situationer. Tidigare forskning visar att barnens reaktioner ofta handlar 

om rädsla för stick. Hur vill barn i åldrarna 6-12 år få stöd i samband med nål-relaterade medicinska 

procedurer för att minska vårdlidande? Hur kan vårdpersonalen stödja barn för att lindra deras 

rädsla, oro och smärta? 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva stödjande åtgärder som underlättar för skolbarn, 6-12 år, att 

hantera medicinska nål-relaterade procedurer.   

 

 

METOD 

För att få svar på studiens syfte valdes en litteraturstudie som metod. Artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats har inkluderats. Enligt Axelsson (2008) är det en fördel att litteraturstudier 

inom hälsoområdet omfattas av både kvantitativ och kvalitativ forskning för att kunna se ett 

problem ur olika perspektiv, vilket kan ge en bättre förståelse för verkligheten. 

 

Litteratursökning 

Systematisk sökning efter artiklar gjordes på databaserna Cinahl och Pubmed. Dessa databaser är de 

vanligaste vid sökning av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Ämnesorden som användes var 

child*, pain, procedure, needle, distraction, distress, stress och support* och dessa användes i olika 

kombinationer.  Övriga begränsningar som gjordes var att studierna skulle vara på engelska och 

innehålla abstract, nursing, vara peer reviewed samt handla om skolbarn. Ett inklusionskriterium 

var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, det vill säga att de speglade barns upplevelser och 

de skulle beskriva stödjande åtgärder för att lindra vårdlidandet. Övriga inklusionskriterier var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än 15 år. Artiklar som handlade om pre- eller postoperativa 

procedurer valdes bort liksom studier gjorda på barn med kognitiv utvecklingsförsening. Studier på 

barn med diabetes har exkluderats.  

 

Primärsökningen gav över 23 000 träffar och genom att lägga till ämnesord och kombinera dem 

olika, trattades antalet ner till överskådlig nivå (se bilaga 1). Därefter började arbetet för att hitta de 

artiklar som stämde med syftet. 70 abstracts genomlästes och sedan valdes artiklar efter exklusions- 

och inklusionskriterierna. Många av artiklarna dök upp flera gånger i båda databaserna och i olika 

sökkombinationer. Resultatet bygger på de tio artiklar som slutligen valdes ut, vilka svarade mot 

syftet (se bilaga 2). 
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Analys 

Artiklarna som valdes ut lästes upprepade gånger för att få kännedom om texten. Därefter lästes 

studiernas resultatdel flera gånger enligt en analysprocess beskriven av Axelsson (2008), då man går 

från helhet till delar för att därefter få en ny helhet. Vid genomläsningen av resultaten framträdde 

liknande enheter i texten vilka markerades med olika färgpennor. Genom att använda teman och 

sammanföra data under respektive rubrik skapade vi en grundstruktur för resultatet.  

Syftet att beskriva stödjande åtgärder som underlättar för barn att hantera nål-relaterade procedurer, 

har varit vägledande under analysen. Artiklarna är analyserade av båda medförfattarna var för sig 

för sig för att stärka interbedömarreliabiliteten. Detta innebär att oberoende av vem som gör 

analysen så blir det samma resultat. Initialt framkom ett flertal koder i artiklarnas resultat och dessa 

koder jämfördes därefter i analysprocessen. Det blev tydligt i texten att de stödjande åtgärderna dels 

kom inifrån barnen och dels från yttre påverkan, vilket slutligen resulterade i två huvudteman och 

sju subteman.  

 

RESULTAT 

Resultatet av stödjande åtgärder som underlättar för barn, 6-12 år, att hantera nål-relaterade 

procedurer, beskrivs genom två huvudteman, barns inre bemästringsstrategier och yttre stödjande 

faktorer. Till dessa teman finns sju subteman (se tabell 1). De är mer ingående beskrivna nedan.  

 

Tabell 1. Resultatets huvudteman och subteman 

 

Barns inre bemästringsstrategier 

 

Yttre stödjande faktorer  

 

Kontroll 

 

Förberedelse 

 

Fysiskt 

 

Föräldrar 

 

Undvikande 

 

Personal 

  

Distraktion 
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Barns inre bemästringsstrategier 

Barns olika sätt att bemästra smärta och oro vid nålrelaterade procedurer framkommer i artiklarna.   

Barnen behöver ha kontroll, och för att få detta behövs tillit till omgivningen och kunskap om vad 

som kommer att ske. De vill vara delaktiga och bli sedda (Ayers et al., 2011). Barnen har också 

utvecklat olika fysiska bemästringsstrategier (Pölkki et al., 1999). 

Kontroll 

Kontroll var väsentligt för barn som stödjande åtgärd vid nålrelaterade procedurer. Många av de 

kroniskt sjuka barnen talar om kontrollbehov som kan uttrycka sig på olika sätt. Enligt Ayers et 

al.(2011) var kontroll den vanligast nämnda bemästringsstrategin i studien. Ett barn berättade att 

hon var mycket rädd för nålar på sjukhus, men helt lugn då hon skulle pierca sig i läppen som hon 

själv valt.  

Delaktighet och att känna sig lyssnad till gav en känsla av kontroll. Det är också betydelsefullt att ta 

reda på vad just det enskilda barnet har för önskemål, vilket kan uttrycka sig på olika sätt (Ayers et 

al., 2011; Conkin Dale, J., Eshelman, D., Guzzetta, C E., Sjoberg, I. & Windich-Biermeier, A., 

2007). Två exempel på detta visade sig i en av de analyserade artiklarna, där det dels var ett barn 

som skrev en nålplan med sju punkter att ge till vårdpersonalen för att läsa innan de kom nära 

henne. Det andra exemplet var att barn fick kontroll genom att de själva instruerade personalen om 

när proceduren fick börja, samt att de skrev brev efteråt om sin upplevelse för att läsa inför 

nästkommande procedur och påminnas om att det inte var så farligt (Ayers et al., 2011). Dessutom 

visade  studien att fysiskt tvång ger brist på kontroll. (Ayers et al., 2011). Barn bör ha olika 

avledningsmaterial att välja mellan, det ger också barn en känsla av kontroll över situationen och 

möjliggör bemästring (Dahlqvist et al., 2002 ; Lawes et al., 2008 ; Nguyen, T N., Nilsson, S., 

Hellström, A-L. & Bengtsson, A., 2010; Nilsson, S. Finnström, B., Kokinsky, E. & Enskär, K., 2009 

; Pederson, C. 1996 ; Windich-Biermeier et al., 2007). Lawes  et al., (2008) menar att  barnen bör 

tillåtas att ha viss kontroll under proceduren för att minska oron, som exempelvis att välja vilken 

arm de ska få injektionen i. Däremot kan för mycket kontroll öka oron, om till exempel barnen får 

bestämma när proceduren ska börja.  

Det kom fram i de analyserade artiklarna att kunskap inför procedurerna gav barn kontroll. Det 

poängterades också hur viktigt det var att barnen får en bra förberedelse och information inför 

nålrelaterade procedurer, och hur okunskap och oerfarenhet om proceduren ökade barnens rädsla. 

Vidare menas det att barn som fått information om proceduren före, kände sig mer bekväma och det 

sågs en ökning av mer avslappnat beteende hos barnen. Föräldrarna uppgav också att det gick bättre 

när sjuksköterskan förklarade allt innan proceduren, på ett ärligt sätt och så att barnet förstod 

informationen med hänsyn till dess utvecklingsnivå. Det lindrade barns rädsla och därmed 

minskade smärtan (Ayers et al., 2010; Lawes et.al., 2008; Nguyen, 2010; Pederson, 1996; Windich-

Biermeier et al., 2007; Pölkki et.al., 1999).  Ayers et al. (2011) tar upp vikten av lekterapi för att få 

kontroll, då barnen får leka med materialet som de utsätts för, som till exempel att ge injektioner till 

apelsiner. Ett annat exempel på lekterapi i artikeln var en flicka, vars alla nallar hade intravenösa 

infarter och hon hade flera askar med sprutor.  

Vana vid stickprocedurerna kunde ge barnen kontroll. Pölkki et al. (1999) och Windich-Biermeier et 

al. (2007) beskrev att när barn genomgått proceduren tidigare och var förtroliga med hur de skulle 

hantera situationen med fysisk smärta, framkallade inte efterföljande liknande procedur lika mycket 

rädsla. Många av barnen hade utvecklat olika mönster för att hantera den återkommande processen. 

Enligt Nilsson et al. (2009) skattade barnen sig lägre i smärta och oro då de var vana vid proceduren 

och visste vad som skulle hända, och hade mer kontroll över situationen. Musik verkade hjälpa barn 

att få kontroll under en obehaglig nålrelaterad procedur, när barnen själva fick välja musik de tyckte 

om och kände igen för att lyssna på i hörlurar, vilket gav dem en känsla av att befinna sig i en 

familjär omgivning (Nguyen et al, 2010). 
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Fysiskt 

Barn som använde sig av sina egna bemästringsstrategier hade ofta hittat egna möjligheter till 

avslappning och vila vid nålrelaterade procedurerna. Dessa kunde också mätas av deras fysiska 

reaktioner. Många utav barnen enligt Pederson (1996) och Pölkki et al.(1999) använde sig av 

avslappning och vila när de genomgick nålrelaterade procedurer. Det finns många olika 

distraktionsmetoder beskrivna i de analyserade artiklarna, dit hör fysiska metoder såsom långsam 

andning, avslappningstekniker, avledningsprat i form av bildspråk, att samtala med föräldrarna eller 

hålla i filt eller mjukis djur. (Pederson, 1996; Pölkki et al. 1999; Windish-Biermeier et al. 2007). 

Barnen blev också hjälpta av att sitta i föräldrarnas knän under nålproceduren (Windish-Biemeier et 

al., 2007).  

Undvikande 

Ett område som stack ut extra i flera studier var att barnen använde sig av undvikande strategier. 

Enligt Pölkki et al. (1999) och Ayers et al. (2011) använde en tredjedel av barnen denna metod. De 

tittade bort och tänkte inte på nålen. En del barn uppgav att de blundade, tittade bort och tänkte på 

något annat, vilket hjälpte dem igenom proceduren. Barnen i Nilsson et al.(2009) studie visade att 

de inte trodde att Virtual reality (VR) spelet minskade smärtan utan det istället var distraherade på 

grund av att de inte kände, tänkte eller tittade på nålen under VR spelet. Det fanns också barn som 

använde sig av positivt tänkande, att det gör ont nu men att behandlingen ger fördelar i framtiden 

(Pölkki et al., 1999). 

 

Yttre stödjande faktorer 

Hela miljön runt barn är av stor betydelse för hur den kommande proceduren kommer att gå. Det 

framkom fyra subteman kring yttre stödfaktorer från omgivningen. Dessa var vikten av förberedelse 

och information, föräldrarnas medverkan och delaktighet, personalens inverkan, samt yttre 

distraktionsstrategier. 

Förberedelse  

Det framkommer i tre utav studierna att det är viktigt för barn och föräldrar att bli förberedda och få 

information inför sjukvårdande procedurer. De behöver kunskap om vad som ska hända, hur och 

varför. Detta behövs för att kunna få kontroll över situationen. Upplevelsen kan underlättas för barn, 

genom att förbereda dem noggrant inför nya behandlingssituationer och ärligt tala om vad som ska 

hända på ett sätt som barnet förstår med tanke på ålder och utveckling.  Barn blir hjälpta och känner 

sig mer bekväma av att få information om det som ska göras innan det görs (Lawes et al., 2008; 

Pederson, 1996; Pölkki et al., 1999). Vana vid proceduren kan ge minskad oro och detta talar för 

vikten av förberedelse.  Två av artiklarna visade att barn utan tidigare erfarenhet upplevde ökad oro 

inför proceduren, medan de som tidigare gått igenom liknande procedur visade sig vara mindre 

rädda. De kände till hur proceduren gick till och blev vana vid sticket. De hade lärt sig olika sätt att 

hantera situationen, och det innefattade även den fysiska smärtan. Det framkom också att det var 

viktigt att lindra barns rädsla, eftersom rädslan ökar den fysiologiska känslan av smärta (Pölkki et 

al. 1999; Windich-Biermeier et al. 2007).  

Ayers et al. (2011) beskriver lekterapi som en metod då barn får leka och utföra nålproceduren på 

nallar och kramdjur och får genom leken bearbeta verkligheten.  

Resultatet visar också att det var angeläget att förbereda miljön i behandlingsrummet. Det är viktigt 

att tänka på att det främmande ofta är skrämmande för barn. Förberedelsen av behandlingsrummet 

ska göras innan barnet tas in till rummet, materialet bör iordningsställas utom synhåll. Det är också 

värdefullt att tänka på vilka ord som används då barn informeras vid förberedelser inför procedurer. 

Ord som exempelvis nålar eller injektioner kan vara skrämmande, då barnen sammankopplar dessa 

ord med smärta (Lawes et al., 2008; Pölkki et al., 1999). 
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Föräldrar 

Tre av artiklarna tar upp vikten av att föräldrarna medverkar under proceduren. Föräldrarnas 

närvaro ökade barnens känsla av säkerhet och hjälpte dem att slappna av och dämpa rädslan. Barn 

beskrev också föräldrarnas närvaro som en metod att minska smärta, eftersom det ökade känslan av 

trygghet under proceduren. Föräldrar gav också barn en familjär känsla och praktisk stöd (Ayers et 

al., 2011; Pederson, 1996; Pölkki et al., 1999). 

Det framkommer att det är viktigt med god information och utbildning till föräldrar för att de ska 

kunna vara delaktiga och ge stöd till sitt barn under proceduren. Genom att lära föräldern olika sätt 

att avleda så kan de stödja sitt barn under behandlingen och ge minskad rädsla och oro (Dahlqvist et 

al., 2002; Pederson, 1996; Windisch-Biermeier et al., 2007).   

En mer avslappnad förälder har bättre förmåga att hjälpa sitt barn att vara lugn. Ayers et al. (2011) 

beskriver i sin artikel att många föräldrar blir upprörda av att se sitt barns lidande. Oroliga och 

stressade anhöriga påverkar sitt barns möjlighet att utnyttja avledningen. Det visade sig att föräldrar 

kände sig mindre upprörda under den nålrelaterade proceduren om de hade en uppgift att fokusera 

på (Dahlqvist et al., 2002) som till exempel att aktivt distrahera med barnets självalda leksak. 

Det visar sig också i artiklarna att kroppskontakt är ett viktigt stöd. Genom direktobservationer 

framkom att föräldrar och nära släktingar ofta hade hudkontakt via smek och terapeutisk beröring 

på barnet under proceduren. Detta gav en signifikant minskning av barnets smärta (Ebner, 1996).  

Föräldrar uppgav också att det var till hjälp att barnen satt i deras knän under nålproceduren 

(Windish-Biermeier et al., 2007). 

Personal 

Det framkommer i tre av artiklarna att personalen inverkar på barns upplevelse av nålrelaterade 

procedurer. Det visade sig viktigt att personalen hade utbildning för barnomhändertagande, och att 

de också kunde dela med sig av sin kunskap till både barn och närstående i vårdsituationen. 

Sjukvårdspersonalen behöver lära sig hur de kan stödja barn att använda icke farmakologiska 

tekniker till exempel strategier för avslappning och distraktion, för att förbättra barns erfarenheter 

och uppmuntra deras aktiva delaktighet under nålrelaterade procedurer (Pederson, 1996; Lawes et 

al., 2008; Pölkki et al., 1999). Lawes et al.(2008) utvärderade ett utbildningsprogram för all 

personal för att kunna stödja barn och familjer genom att få kunskap om vilka faktorer som 

påverkar barns smärta positivt och negativt i samband med smärtsamma ingrepp.  Föräldrar och 

barn upplevde att personalen som genomgått utbildningsprogrammet hjälpte dem att hantera 

situationen bättre.  

Personalens medvetenhet om hur miljön bäst anpassas runt barnet vid procedurer ökar genom 

utbildning. Detta påvisades i två av artiklarna att personalutbildning också behövs för att förbättra 

rutinerna runt nålprocedurer vad gäller när, var och hur proceduren ska genomföras (Ebner, 1996; 

Lawes et al., 2008). Ebner (1996) menar att det är en fördel att veta när under en procedur de skall 

sticka barnet, för att orsaka minst lidande, ifall det är många moment i proceduren. Det är också 

betydelsefullt för vårdpersonalen att känna till hur de ska uttrycka sig till barn för att inte skrämmas, 

eftersom vissa ord kan sammankopplas med smärta (Pölkki et al. 1999). 

En lyhörd och inlyssnande personal är viktigt. Enligt två av de analyserade artiklarna framgick att 

personalen behöver ta sig tid att lyssna och ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter och känslor 

angående proceduren. Detta var viktigt för att kunna tillgodose en positiv upplevelse för barn. 

Genom att fråga barnen kunde kvaliteten av tidigare erfarenheter snabbt bedömas. Personalen 

behövde också ha allmän kunskap om barns smärta och oro och dess samband vid nålrelaterade 

procedurer, samt vara motiverade till att hjälpa barn att uppleva mindre smärta (Pederson, 1996; 

Pölkki et al., 1999). Personalen kunde underlätta smärtan för barn på olika sätt. Ett exempel var att 

ta blodprov genom en central venkateter (CVK) för att undvika extra stick (Pölkki et al., 1999).   

Slutligen framkom det att kontinuitet i vården var betydelsefullt, vilket framgick i tre av de 
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analyserade artiklarna. När barn kände till sjukvårdspersonalen de skulle träffa i samband med 

nålrelaterade procedurer, ökade deras känsla av tillit och säkerhet och det ledde till att de hade 

lättare att hantera smärtsamma situationer. Vissa barn i artiklarna ville inte åka till sjukhuset om den 

vana personalen inte arbetade. Detta byggde mycket på tillit till den kända personalen. Att träffa van 

och känd personal var även viktigt för barnens föräldrar (Ayers et al., 2010; Dahlqvist et al., 2002; 

Windich-Biermeier et al., 2007). 

Distraktion 

Barn upplever att distraktion hjälper som avledning vid obehagliga procedurer. Det finns många 

olika distraktionsmetoder beskrivna i artiklarna. Vad fyra av studierna tar fasta på är vikten av att 

barnen själva får välja ut distraktionsmetoden efter intresse. Vidare bör materialet vara varierande så 

att det fortsätter att vara intressant och kul för barnet även efter upprepade medicinska procedurer.  I 

artiklarna framkommer också vikten av att distraktionsmaterialet ska vara åldersanpassat. Därmed 

avleds barnets uppmärksamhet som mest och lämnar endast lite kognitiv kapacitet kvar för att 

känna den smärtsamma händelsen (Lawes et al., 2008; Nguyen et al., 2010; Pederson, 1996; 

Windich-Biermeier et al., 2007). Metoderna för distraktion som nämns i artiklarna är bland annat 

samtal med föräldrarna genom avledningsprat i form av bildspråk, kroppskontakt, hostning, musik i 

hörlurar eller avledning genom olika leksaker under proceduren (Pederson, 1996; Pölkki et al. 1999; 

Windish-Biermeier et al. 2007).  

Hjälper distraktion mot smärta?  Det finns vissa av studierna som menar det (Ebner, 1996; Nguyen 

et al., 2010;  Wallace, D P., Allen, K D., Lacroix, A E. & Pitner, S L., 2010). Wallace et al. (2010) 

menar att vaccinationer tillhör den vanligaste smärtsamma proceduren som i stort sett alla barn 

måste genomgå och ibland finns det ingen tid för avledning och information, därför söktes det efter 

enkla effektiva lösningar. I studien testades en metod med ett ”host trick” där barnen fick göra en 

provhostning innan vaccinationssticket, och vid andra hostningen skedde injektionen. Resultatet 

visade att många barn i studien upplevde att ”host tricket” hjälpte dem med smärtan. Tio av de elva 

sköterskorna som medverkade upplevde att strategin både var effektiv och acceptabel (a.a.). Ebner 

(1996) stödjer distraktionsteorin för att minska barns smärtupplevelse, och menar vidare att även 

stimulering av huden ger avledning. I den aktuella studien fann man att barnen avleddes genom att 

de suturerades samtidigt då de fick en stelkrampsspruta. 

Det verkar ändå som att distraktion har bättre effekt mot oro och ängslan än på intensiteten i 

smärtan. Nilsson et al. (2009) testade ett tredimensionellt spel. De barn som var positiva till spelet 

smärtskattade sig lägre under och efter proceduren jämfört med de som inte var nöjda med spelet, 

men i intervjuer med barnen var det ingen som upplevde att smärtan minskade. Däremot visade det 

sig i flera av studierna att oron inför, under och efter proceduren kunde minskas med hjälp av 

avledning (Dahlqvist et al., 2002; Nilsson et al., 2009 ; Nguyen et al., 2010; Pederson, 1996; 

Windich-Biermeier et al., 2007). I studien gjord av Windich-Biermeier et al. (2007), framkom det 

att 91% av deltagarna ansåg att avledning hade hjälpt dem att inte tänka på proceduren och att de 

skulle använda sig av det igen. Här testades en självvald leksak som föräldrarna uppmuntrade 

barnen att fokusera på. Även föräldrarna var positiva till avledningen. Signifikant fler föräldrar i 

studiegruppen än kontrollgruppen upplevde att nålsticket gick bättre. Flera mätbara fysiska 

reaktioner gjordes i Nguyen et al. (2010), där musik i hörlurar som barnen själv valt gav utslag på 

lägre skattning på smärta och oro, lägre hjärtfrekvens samt lägre andningsfrekvens. Barnen kände 

sig mera avslappnade och lugna samt kände mindre smärta. 

Vissa negativa faktorer visade sig som inverkade på resultatet av distraktion. Det blev ett försämrat 

resultat om syskon var med under behandlingen. Föräldern fick då dela sin uppmärksamhet mellan 

syskonen och att distrahera sitt barn. Det blev också ett sämre resultat om föräldern inte 

presenterade distraktionen effektivt eller kontinuerligt under proceduren (Dahlqvist et al., 2002). 

Lawes et al. (2008) menar att barn som behandlas på sjukhus under lång tid, behöver få upprepade 

träningstillfällen med olika distraktionsmetoder för att få hjälp långsiktigt med sin procedurrädsla. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som använts i uppsatsen för att svara mot syftet är litteraturstudie och den är baserad på tio 

artiklar där barn och nålrelaterade procedurer ingår. Detta visade sig vara till fördel för att kunna 

beskriva stödjande åtgärder för att underlätta för barn att hantera smärta, oro och rädsla vid 

nålprocedurer.  De artiklar som valdes ut var från Sverige, Finland, Storbritannien, USA och 

Vietnam.  Att artiklarna visar studier från olika världsdelar är positivt och visar också på att ämnet 

är relevant och viktigt att forska på med tanke på att nålrelaterade procedurer är bland det mest 

skrämmande för barn världen över.  Artiklarna är skrivna mellan år 1996-2011 och söktes i 

databaserna Cinahl och Pubmed. Av de artiklar som hittades speglade fem av dem forskning kring 

olika distraktionsmetoder. En av de återstående artiklarna beskrev barns sätt att hantera nålrelaterad 

oro och en annan visade på hur barn upplever smärta på sjukhus samt deras egna 

bemästringsstrategier.  Dessutom valdes en artikel ut som handlade om smärtlindring genom kyla. 

En betydelsefull aspekt som framkom i våra första sökningar var att personalens kunskap och 

utbildning nämndes i flera av artiklarna, därför inkluderades även två artiklar om utvärdering av 

utbildningsprogram. Tanken med urvalet var att få ett brett perspektiv där alla områden kring barnet 

beaktades. En brist i uppsatsen kan vara att det inte var fler artiklar om barnets egna 

bemästringsstrategier. Vid sökning av artiklar på ämnesordet stödjande åtgärder, blev det inga 

träffar, och därför användes ämnesorden child, pain, procedure, needle, distraction, distress och 

stress för att nå fram till vårt syfte. Det blev då många träffar. Manuell sökning uteslöts på andra 

referenslistor i de artiklar vi fann. Det hade möjligtvis utökat vårt urval, men hade troligen inte haft 

någon större påverkan på resultatet i sin helhet. 

En begränsning av artiklar var nödvändigt eftersom detta är en studie på kandidatnivå. Artiklarna 

som valdes ut hade både kvalitativ och kvantitativ ansats och var från personalens, anhörigas samt 

barnens synvinklar, för att få en helhetsbild till att hitta metoder som kan stödja skolbarn vid 

nålrelaterade procedurer. Det har dock medfört en svårighet att presentera mätvärden från 

kvantitativa studier i resultatets löpande text, men det har använts som en del i analysen av 

resultatet.  

De analyserade artiklarna i uppsatsen berörde i huvudsak barn i den utvalda åldersgruppen skolbarn 

mellan 6-12 år. Det var dock svårt att finna enbart den specifika åldersgruppen i sökningarna, då 

barnstudier ofta görs med ett större åldersspann. Det blev därför tvunget att söka på artiklar med 

åldrar utanför vår grupp, men vari vår åldersgrupp ingick. I en av studierna ingick två småbarn 

mellan 2-3 år och i några studier kunde barnen vara över 12 år, men de flesta barnen i samtliga 

utvalda artiklar var i åldersgruppen 6-12 år.  

I en av de analyserade artiklarna som berörde den smärtlindrande effekten av kyla framkom att det 

inte hade någon signifikant effekt (Ebner, 1996). Detta kunde därför inte presenteras som stödjande 

åtgärd i resultatet. Enligt Axelsson (2008) är det viktigt att förhålla sig objektiv till de inkluderade 

artiklarna och att inte förbise en artikel för att den inte stämmer överens med författarens åsikter 

eller resultatet. 

Det har varit en fördel att vara två som arbetar tillsammans med uppsatsen och arbetet har därmed 

effektiviseras och nyanserats. Vi har läst och granskat artiklarna och detta har lett till givande och 

lärande diskussioner. Arbetet har ibland delats upp och skett parallellt, och ibland varit som ett 

stafettarbete då vi bearbetat samma text växelvis, för att båda skulle lägga sin syn på arbetet. I 

slutskedet av varje moment har texten bearbetats gemensamt. Vi såg det som en svårighet att vara 

objektiva under arbetets gång då vi båda har förförståelse på området eftersom vi arbetat länge med 

barn inom hälso- och sjukvård. Detta har lett till många diskussionstillfällen och vi har stöttat 

varandra för att kunna vara kritiska vid granskningen av materialet. Under arbetets gång har vi haft 

kontinuerlig kontakt med vår handledare som stöttat och konstruktivt granskat uppsatsen samt gett 

oss verktyg för att få arbetet i rätt riktning. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet presenteras utifrån barns inre bemästringsstrategier och yttre stödjande faktorer. Till 

barns inre bemästringsstrategier framkom det att barn behöver ha kontroll, och för att få detta 

behövs tillit till omgivningen och kunskap om vad som kommer att ske. Därutöver hade barnen 

själva utvecklat olika fysiska bemästringsstrategier och ett undvikande beteende för att hantera den 

nålrelaterade stressen. Det visade sig också att miljön runt barn är av stor betydelse för hur den 

kommande proceduren kommer att gå. De yttre stödjande faktorerna i resultatet presenteras som 

förberedelse, föräldrar, personalen och distraktionsstrategier. En styrka i arbetet är att det beskriver 

stödjande åtgärder för skolbarn mellan 6-12 år. Barn i dessa åldrar kommer att få genomgå 

upprepade nålrelaterade procedurer. Enligt Tamm (1996) är de i denna ålder rädda för att få ont och 

blir skrämda av undersökningar och behandlingar. Det gör det extra angeläget att kunna stödja dem. 

Denna uppsats visar hur viktigt det är med barnutbildad personal. För att kunna stödja barn vid 

nålrelaterade procedurer och lindra deras lidande, måste barns perspektiv komma i fokus och 

vårdpersonalen se till hela barnet och inte enbart till den procedur som skall genomföras. Enligt 

Dahlberg (2010) måste vårdande som medverkar till hälsa och välbefinnande bygga på en tillgång 

till patientens livsvärld. När kunskapen om barns utveckling och behov fattas, bidrar det till mer 

rädslor och minskad kontroll för barn och deras familjer. Då blir proceduren viktigare än 

tillvägagångssättet. Enligt Ayers et al.(2011) minskar känslan av kontroll och rädslan ökar om barn 

hålls fast. Ett exempel på detta belystes i uppsatsens inledning där skolsköterskorna höll fast ett 

barn vid vaccination. En god kännedom om grundläggande värden och etiska principer i sjukvården 

är av central betydelse för att kunna arbeta med barn i hälso- och sjukvården (Bischofberger, 2004). 

Fasthållning orsakar ett vårdlidande för barn, och enligt Eriksson (1994) uppstår ett vårdlidande ofta 

av ett omedvetet handlande på grund av bristande kunskap eller avsaknad av reflektion. Enligt 

Pölkki et al.(1999) är det också viktigt att vara lyhörd för barns tidigare erfarenheter och även detta 

kräver särskild kunskap av vårdpersonalen. 

Utbildad vårdpersonal behövs också för att i sin tur utbilda föräldrar i bemästringsstrategier, om hur 

de kan hjälpa sitt barn igenom smärtsamma procedurer. Detta blir också en viktig uppgift att 

fokusera på för föräldern, vilket också har en lugnande effekt på dem (Dahlqvist et al., 2002) . 

Eland och Banner (1992) menade att föräldrarnas närvaro är den bästa icke farmakologiska 

smärtlindringen. Enligt Dahlqvist (2002) är det också av stor betydelse att sjukvårdpersonalen kan 

motivera föräldern till att lära sig olika sätt att kunna hjälpa sina barn att genomgå proceduren. Det 

kan bli försämrat resultat av distraktionen om föräldern som är med under proceduren inte har 

kunskap eller förmåga att stödja sitt barn. 

En bra förberedelse och information ger också barn och föräldrar kontroll. Till detta krävs van och 

utbildad personal. Vad många inte tänker på är att distraktion inte enbart handlar om att vem som 

helst kan stå där och till exempel blåsa såpbubblor, utan även här ha kunskap om barns utveckling 

och intresse för att kunna fånga deras uppmärksamhet. Barn måste tycka att distraktionen är rolig 

och känna att de själva fått vara med och välja distraktionsmetod (Lawes et al., 2008; Nilsson et al, 

2009; Nguyen et al, 2010; Windich-Biermeier et al.¸ 2007). Det kräver mer resurser och personal 

som är utbildad i distraktionsstrategier. 

Vid besparingar inom sjukvården finns risk att möjligheten till utbildning av personalen blir 

åsidosatt. Detta kan i sin tur leda till att den speciella barnkunskapen minskas. I Bohuslänningen 

(2011, 2 november) skrevs att i Västra Götalandsregionen tvingas det sparas en miljard kronor 

2012. Enbart på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) planeras en nedskärning på 93 miljoner (Radio 

Sjuhärad, 2011, 16 december). Enligt Edwinson Månsson & Dykes, (2004) medför ekonomiska 

nedskärningar en minskning av förberedelse och information inför procedurer. 

Resultatet pekar på att det kan vara svårt att lindra smärta enbart med komplementära metoder. Det 

har däremot god effekt på oro och rädsla. Rädslan i sig kan förstärka smärtupplevelsen (Lawes et 

al., 2008; Nguyen et al.,2010; Pederson, 1996; Windich-Biermeier et al., 2007). För att lindra 

smärtan måste proceduren runt barn ses ur ett helhetsperspektiv och därmed behöver 
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vårdvetenskapen kombineras med farmakologiska metoder (Nilsson, 2010). I studien av Pölkki et 

al. (1999), beskriver barn att de fick god hjälp med smärtan genom att använda bedövningskräm. 

Enligt Kristensson Hallström & Elander (2001) påverkar sjuksköterskans egenskaper attityden till 

att ge smärtbehandling till barn. Dessutom är vård och omsorg till stor utsträckning beroende av 

vilka åsikter och värderingar personalen har. Vår kliniska erfarenhet har visat att detta stämmer. Det 

finns de inom vården som tycker att det går bra att sticka barn utan bedövningsmedel. Ibland får 

inte bedövningskrämen sitta på tillräckligt länge för god effekt. Det kan gå bra första gången, men 

om barnet däremot behöver genomgå fler stick har barnets förtroende gått förlorat, och riskerar 

därmed att utsätta barn för en större traumatisk upplevelse och förlorad tillit (Kristensson Hallström 

& Elander, 2001). Enligt Broome (1990) är det viktigt att inte lova barnet att sticket inte kommer att 

kännas. Många föräldrar och sjukvårdspersonal försöker minska smärtan genom att säga att det 

nästan inte gör ont alls. När det sedan sticker till, blir barnet överraskat och själva överraskningen 

skrämmer barnet mer än smärtan.  Enligt Tamm (1996) kan sådana överraskningar skapa sjukvårds 

skräck som blir bestående. Bedövningsmedel bör användas till barn inom alla verksamheter. Enligt 

NOBAB:s standard (1980) skall personal som vårdar och behandlar barn ha sådan kompetens att de 

kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barn. Vid provtagningar och undersökningar skall 

åtgärder vidtas för att genomförandet skall ske så skonsamt som möjligt. Barn och ungdomar skall 

inte behöva uppleva smärta, när det går att undvika. 

Ett sätt att lindra smärtupplevelsen för barn kan vara narkos eller lustgas. I den finska studien om 

barns smärta på sjukhus upplevdes narkos som en viktig åtgärd vid smärtsamma procedurer (Pölkki 

et al., 1999). Då narkos blir ett stort ingrepp för barn på sjukhus, har lustgasen börjat användas mer 

vid kortare smärtsamma procedurer där annars anestesi är enda alternativet till fasthållning. Detta är 

en metod för sedering och smärtlindring då barn fortfarande kan ha kontroll (Ekbom, 2011). Även 

här är det viktigt med en vårdvetenskaplig vinkling då sjuksköterskan måste informera, förbereda 

och stödja barn i samband med proceduren. Enligt Ayers et al.(2011) uppger 77 % av barnen i 

studien att de blev hjälpta med sin ångest, smärta och rädsla för nålar genom att använda lustgas vid 

proceduren. Denna form av farmakologisk behandling kan komma att användas vid smärtsamma 

nålrelaterade åtgärder både till barn och vuxna inom många verksamheter inom hälso- och 

sjukvården, då det är under utveckling med små transportabla lustgasapparater (AuraVitalis, 2011). 

Det forskas mycket om distraktion, men enligt vår kliniska erfarenhet av barn vill vi lyfta fram 

barnens behov av kontroll. Speciellt kroniskt sjuka barn som behöver vara på sjukhus ofta, har ett 

stort kontrollbehov. Detta stämmer väl överens med Ayers et al. (2011) studie om cystisk fibros. 

Kroniskt sjuka barn kunde tänka sig distraktion men under mer kontrollerade former, och ville veta 

exakt vad som skulle ske. Det viktiga för dem var att personalen var van, och att de kände sig 

trygga med dem som skulle utföra själva sticket. Om barnen visste vad som skulle ske, och hur 

proceduren skulle gå till fick de kontroll och därmed minskade oron, rädslan och smärtan. Det finns 

få studier gjorda på barnens egna bemästringsstrategier för att få kontroll.  Där finns en brist i 

forskningen och ett behov för vidare studier. 

Uppsatsens resultat kan förhoppningsvis motivera personalen inom hälso- och sjukvård att stödja 

barn att hitta lämpliga bemästringsstrategier vid nålrelaterade procedurer. Vi önskar en ökad 

förståelse om hur betydelsefullt det är att ha barnperspektivet i fokus och att ta sig tid till att lyssna 

på barn och deras erfarenheter. Det är angeläget att personalen som arbetar med barn blir medvetna 

om att deras handlingar och attityder kan påverka barn och orsaka lidande, ibland livslångt. 

En intressant idé som skulle kunna vidareutvecklas inom barnsjukvården till de barn som ofta är på 

sjukhus och som beskrevs i en av artiklarna var en flicka som själv skrivit en ”nålplan” om hur hon 

ville ha det vid stick (Ayers et al., 2011). Barn skulle kunna fylla i ett dokument tillsammans med 

sjuksköterskan att ha med och visa upp vid diverse procedurer inom sjukvården. På så sätt skulle 

barn få mer kontroll, ökat medbestämmande samt bli tagna på allvar. Rädslan och oron kan då 

minskas inför nålrelaterade procedurer. Detta är en enkel intervention där barnperspektivet står i 

fokus och vårdlidandet för barn skulle kunna reduceras . 
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SLUTSATSER 

Vid nålrelaterade procedurer kan barn stödjas dels genom att bli bekräftade och lyssnade till, och 

dels genom olika yttre faktorer där vårdpersonalen spelar en nyckelroll. För att kunna lindra barns 

lidande vid möten med hälso- och sjukvården, måste barn möta vårdpersonal som är lyhörda och 

intresserade av deras tidigare erfarenhet. Personalen behöver kunna ge god förberedelse och 

information samt lära ut olika bemästrande strategier till både barn och närstående. De behöver 

också ha god kompetens och säkerhet i sitt arbete för att våga tillåta barn och föräldrar att bli 

delaktiga. Det ökar barns känsla av kontroll och föräldrarnas möjlighet att stödja sitt barn. Denna 

studie beskriver värdefull kunskap för alla som i sin profession medverkar när barn får nålstick. Det 

är alltid viktigt att prioritera god barnkompetens hos personalen och avsätta tillräckligt med tid för 

att genomföra proceduren på ett bra sätt. Avslutningsvis kommer samhället att tjäna på detta, då en 

negativ erfarenhet för barn kan leda till ett livslångt lidande, eftersom ett barn med sjukvårdsrädsla 

kräver mer tid och personalresurser vid kommande procedurer. Om rädslan kvarstår till vuxen ålder 

kan det leda till undvikande av hälsokontroller och nedsatt hälsa på sikt. 
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Sökhistorik

Databas  Söktermer Begränsningar Antal träffar 
Utvalda 

artiklar 

Cinahl 

Sökning 1 
child* AND pain  

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, 

Rewieved, Nursing. 

 

356 st  

Cinahl 

Sökning 2 

child* AND pain 

AND procedure. 

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, 
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Cinahl 
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child* AND pain 

AND needle  

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, Peer 
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child* AND pain 

AND needle And 

distress 

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, Peer 
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Cinahl 
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Child* AND needle 

AND support* 

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, Peer 

Rewieved, Nursing. 

0 st  

Cinahl 

sökning 6 

Child* AND needle 

AND pain AND 

support  

Abstract Available; English Language; 

Human; Age Groups: Child: 6-12 year, Peer 

Rewieved, Nursing. 
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Sökning 1 
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Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year 
23411 st  

Pubmed 

Sökning 2 

Child AND pain AND 

Procedure. 

Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year  
11334 st  

Pubmed 

Sökning 3 

Child AND pain AND 

Procedure AND 

needle. 

Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year 
310 st  

Pubmed 

Sökning 4 

Child AND pain AND 

procedure AND 

needle AND distress 

Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year 
31 st 1 st 

Sökning 5 

 Child AND pain 

AND  needle AND 

stress 

Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year 
15 st 1 st 

Sökning 6 

Child AND pain AND 

procedure AND 

distraction  

Abstract Available, English language, Child: 

6-12 year, Nursing journals. 
33 st 

 

1 st 
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Bilaga 2 

Översikt av analyserade artiklar 

 

 

 

Design och 

perspektiv 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) 

 

Resultat Diskussion 

Titel: Promoting 

parental use of 

nonpharmacologic 

technics with children 

during lumbar 

puctures. 

Författare:  

Pederson, C. 

Tidsskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

 

Årtal: 1996 

 

Kvantitativ 

design 

 

Barn-

perspektiv 

 

 

Problem: Lumbalpunktion 

(LP) är en vanlig procedur 

på barn med akut 

lymfatisk leukemi(ALL). 

LP är en av de mest ångest 

och smärtsamma 

procedurerna. 

 

Syfte: Utvärdera effekter 

av att lära åtta barn och 

deras föräldrar om utvalda 

icke farmakologiska 

metoder. 

Åtta skolbarn, 6-14 år, med 

ALL. Jämförande studie mellan 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Föräldrar och 

barn fick utbildning med hjälp 

av video där det visades olika 

icke farmakologiska metoder: 

distraktion, fokusering, på 

andning eller avslappning och 

bildspråk. Allt videofilmades 

och observerades. 

Kontrollgruppen fick samma 

utbildning vid andra LPn. 

Smärtskattades med visuell 

analog skala (VAS)  

Stressymptom minskade vid 

intervention.  Barn i första 

studiegruppen hade mindre 

verbalt motstånd och 

muskulär spänning, mer 

föräldramedverkan. Alla 

barn som genomgått 

utbildningen skattade sig 

lägre på VAS, behövde 

mindre emotionell hjälp och 

ställde färre frågor. Personal 

och föräldrar skattade 

barnets smärta via dess 

beteende vilket inte alltid 

stämde med barnets 

skattning.  

Att öka barnens 

copingstrategier ger 

fördelar för både barn, 

föräldrar och personal. 

Viktigt att smärtskatta 

barnen. Barnen och 

föräldrarna hade nytta 

av utbildningen vid 

fortsatta procedurer. 

Personalen lärde sig 

vikten av att 

individualisera 

omhändertagandet vid 

kommande procedurer  

 

Titel: Cold therapy 

and its effect on 

procedural pain in 

children 

Författare:  

Ebner, C.A.   

Tidskrift: Issues in 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

Årtal: 1996 

 

 

 

Kvantitativ 

design 

 

Barn-

perspektiv 

 

Problem: Barn upplever 

stick som den värsta 

smärtan de varit med om 

och rapporterar därför inte 

de sjukdomssymtom de 

har på grund av 

nålstickrädslan  

 

Syfte: Att se om köld 

terapi minskar upplevd 

smärta vid intramuskulär 

injektion på barn på en 

akutmottagning 

Fyrtio barn mellan 10-18 år 

randomiserades till 

kontrollgrupp eller 

interventionsgrupp. 

De hade en krossad ispåse under 

15 minuter före den 

intramuskulära injektionen av 

tetanus.  Barnen självskattade 

smärtan med … (FPRS). Hänsyn 

togs till kön, utvecklingsnivå, 

tidigare erfarenheter, kultur samt 

den teknik som personalen hade 

vid injektionen 

Den krossade ispåsen hade 

ingen signifikant skillnad 

mot kontrollgruppen men 

däremot var distraktion och 

föräldrasupport effektivt 

Viktigt att tänka på att 

studien gjordes på en 

akutmottagning då man 

samtidigt ofta fick sy 

och barnen var redan 

stressade av situationen, 

Önskvärt att göra 

likande studie vid 

lugnare miljö. 
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Design och 

perspektiv 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) 

 
Resultat Diskussion 

Titel: Pain in children: 

Qualitative research of 

Finnish school-aged 

children’s experiences 

of pain in Hospital. 

Författare: 

Pölkki, T. 

Pietilä, A-M. 

Rissanen, L. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing 

Practice 

Årtal: 1999 

Kvalitativ 

design 

 

Barn-

perspektiv 

Problem: Att studera 

barns erfarenheter av 

smärta på sjukhus är en 

utmaning för 

sjuksköterskor.  

. 

  

Syfte: Hur upplever 

skolbarn smärta på 

sjukhus? 

Tjugo barn mellan 7-11 år 

inskrivna på ett finskt lasarett, 

som var vid tillräckligt god 

hälsa för att medverka i 

studien. Vårdtiden på sjukhus 

var mer än en dag. 

Barnen skrev ner information 

och frågor formades efter 

detta, som barnen sedan 

intervjuades kring. Det gjordes 

en induktiv analys för att få 

djupare information om barns 

upplevelser. 

Resultatet beskrevs i tre 

kategorier: individuell fysisk 

upplevelse av smärta, 

psykologisk ängslan och 

rädsla, fasa, skräck. Det 

framkom att barnen tyckte 

att det som skapade smärta 

var förknippat med nålstick. 

De beskrev smärtan samt 

metoder som lindrade smärta  

Nålrädsla, inga tidigare 

erfarenheter förstärkte 

rädslan. Viktigt med 

förberedelse. 

Barnen var bra på att 

beskriva smärta. 

Barn beskrev sätt att 

lindra smärta och 

rädsla. Förslag till 

förbättring för 

vårdpersonal indelat i 

fem punkter. 

Titel: Distraction for 

Children of Different 

Ages Who Undergo 

Repeated Needle sticks. 

Författare:  

Dahlqvist, L.M. 

Busby, S.M.  

Tucker, C.L.  

Eischen, S.  

Hilley, L.  

Sulc, W. 

Tidsskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing. 

Årtal: 2002. 

 

 

Kvantitativ 

design 

 

Barn-

perspektiv 

Problem:Smärthantering 

vid nålstick. 

 

Syfte 1. Testa tidigare 

resultat av Pringel et al. 

(2001) där 

interventionsprogram 

med distraktion 

utvärderades. 

 

Syfte 2. Kan man nå 

ökade fördelar med olika 

slags distraktioner? 

Sex barn i studien, 2-8 år 

Föräldrar lärde sig att coacha 

barnen genom distraktion. 

Mätning av hjärtrytm och 

stressbeteende hos barnen vid 

nålprocedurer. De fick 

självskatta barnens rädsla inför 

proceduren, de skattade sin 

egen känsla under proceduren 

och personalen skattade 

barnens sammarbetsförmåga. 

Minskad stress i 5 av 6 fall. 

Kvarstående effekt av 

minskad stress i 16 veckor 

utan inblandning av 

lekterapeut 

Att minskad stress kan 

kvarstå en längre tid. 

Utvecklingsmässigt 

passade distraktion att 

minska lidandet för 

barn som genomgår 

upprepade nålstick. 
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Design och 

perspektiv 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) 

 

Resultat Diskussion 

Titel: Effects on 

Distraction on Pain, Fear 

and Distress During 

Venous Port Access and 

Veni-puncture in 

Children and Adolescents 

With Cancer. 

Författare:  

Windich-Biermeier, A. 

Sjoberg, I,  

Conkin Dale, J. 

Eshelman, D.  

Guzzetta, C.E. 

Tidsskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing. 

Årtal: 2007 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design 

Problem: Subjektiva 

erfarenheter jämförs vad 

gäller oro, smärta och 

rädsla. 

 

Syfte: Att utvärdera effekten 

av självvalda distraktors. 

Femtio barn mellan 5-18 år 

med cancer, delades in i två 

grupper. Standardvård jämfört 

med standardvård och 

distraktion vid nål-procedurer. 

Barnen fick välja mellan fem 

olika distraktionsmaterial. 

Barnens självskattning för 

rädsla och smärta uppmättes, 

föräldrarnas skattning av 

barnens rädsla samt 

sköterskornas skattning av 

barnens oro och rädsla mättes 

före, under och efter 

behandling 

Interventionsgruppen visade 

mindre rädsla och oro. Alla i 

gruppen tyckte att nålsticket 

gick bättre tack vare 

distraktorn, men man kunde 

inte finna någon skillnad på 

smärtan mellan 

interventionsgruppen och 

jämförelsegruppen 

Det verkar som 

distraktion hade 

bättre effekt på oro 

och rädsla än på 

intensiteten i 

smärtan. 

Föräldrarna var 

mycket nöjda. Fick 

vara aktiva. 

Viktigt med tillit 

till speciellt 

sköterska som var 

känd för familjen 

Titel: Impact of an 

education programme for 

staff working with 

children undergoing 

painful procedures. 

Författare:  

Lawes, C. 

Sawyer, L 

Amos, S.   

Kandiah, M.  

Pearce, L.  

Symons, J. 

Tidskrift: 

 Pediatric Nursing 

Årtal: 2008 

Kvantitativ 

design 

 

 

Barn-

perspektiv 

 

 

 

Problem: Nålfobi är vanligt 

hos barn och ett 

utbildningsprogram för 

personalen användes för att 

kunna stödja barnen vid 

smärtsamma procedurer  

Syfte: Att utvärdera om 

målen i utbildnings-

programmen uppfyllts 

genom att se om det lett till 

ökning av klinikernas 

kunskap och förtroende 

samt ändrat praxis för 

patientvård 

Fem större sjukhus utbildade 

personalen en timma av 

lekterapeut. Två månader 

efteråt följdes detta upp med 

en träningssession. 

Frågeformulär före och efter 

utbildningen av personalen.  

Tjugoen barn, 5-18 år, som 

genomgick smärtsam 

procedur intervjuades 

tillsammans med föräldrarna. 

De skulle bedöma smärta, 

oro, nöjdhet och  

copingstrategier,  

 

Det var ingen skillnad i barnens 

smärtskattning och oro. Barnen 

smärtskattade 3/10 medan 

föräldrarna skattade dem 6/10. 

Tillfredställelsen för föräldrarna 

var mycket bra för proceduren, 

speciellt distraktionen hade 

hjälpt barnen. Personalen som 

genomgått utbildningen var till 

stor hjälp. Personalen hade följt 

protokollet mycket bra med 

tanke på distraktionen, 

förberedelse av både föräldrar, 

barn och material före 

proceduren. 

Det finns 

användbara 

smärtkontroll- 

tekniker som 

relativt lätt kan 

läras ut till 

barnpersonal, vilket 

gör stor skillnad för 

vård av barn. 

 

 

. 

 



 4 

 

 

 

Design och 

perspektiv 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) 

 

Resultat Diskussion 

Titel: The use of Virtual 

Reality for needle-

related procedural pain 

and distress in children 

and adolescents in a 

pediatric oncology unit. 

Författare:  

Nilsson, S. 

Finnström, B. 

Kokinsky, E. 

Enskär, K.  

Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing 

Årtal: 2009 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design 

 

Barn- 

perspektiv 

 

 

 

 

Problem: Barn med  

cancer genomgår många 

procedurer 

 

Syfte: Studien ville titta 

på om ett Virtual reality 

(VR) spel kunde minska 

barnens smärta och oro 

under en nålrelaterad 

procedur 

Fyrtiotvå barn och ungdomar, 

mellan 5-18 år, var med i 

studien varav hälften i 

kontrollgruppen. Barnen 

spelade ett icke omslutande 

VR-spel under en nålrelaterad 

procedur. Smärtskattade sig 

själva med Coloured Analogue 

Scale (CAS), Facial Affective 

Scale (FAS), och observerades 

med Face, Legs, Activity, Cry, 

Consolability (FLACC), 

hjärtfrekvens och puls mättes 

via pulsoxymeter 

Självrapporterad smärta och oro 

var låg med få signifikanta 

skillnader i kvantitativa data 

mellan grupperna. Två teman 

hittades i intervjuerna, spelet 

skulle passa barnet utveckling 

och att barnet skulle tycka om 

VR-spelet, då märktes det att 

spelet avledde dem under 

proceduren 

Slutsatsen var att VR har en 

positiv upplevelse för barnen 

som genom går mindre 

procedurer så som venpunktion 

eller subkutana 

venportsnålsstick.  

 

I denna studie 

skattade sig barnen 

lägre i smärta och 

oro i båda 

grupperna än i de 

tidigare studierna 

från USA. Det finns 

troligen kulturella 

skillnader. Studien 

var konstruerad för 

att deltagarna skulle 

få lugn erfarenhet 

men i intervjuerna 

rapporterades inte 

att miljön var lugn. 

 

Titel: Music therapy to 

reduce pain and anxiety 

in children with cancer 

undergoing lumbar 

puncture: a randomized 

clinical trial  

Författare:  

Nguyen, T.N.  

Nilsson, S. 

Hellström, A-L. 

Bengtson, A. 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

Årtal: 2010 

 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design 

 

Barn- 

perspektiv 

Problem: Lumbal 

punktion (LP) är en av de 

vanligaste smärtsamma 

och plågsamma 

procedurerna under 

cancerbehandlingen och 

smärtan är ofta 

underbehandlad 

 

Syfte: Utvärdera om 

musik medicin kunde 

påverka smärta och oro 

hos barn som skall 

genomgå LP 

 

Randomiserad studie med 

fyrtio barn mellan 7-12 år med 

leukemi, följt av intervjuer, i 

Hanoi. Tjugo av dessa var med 

i musikgruppen. Barnen fick 

hörlurar med musik de tyckte 

om medan den andra gruppen 

fick hörlurar utan musik. Det 

mättes smärta, hjärt- och 

andningsfrekvens, blodtryck 

samt syrgasmätning före, 

under och efter proceduren. 

Oro mättes före och efter. 

Intervju med öppna frågor 

 

Studien visade att det var lägre 

smärta, oro, hjärt- och 

andningsfrekvens före och efter 

proceduren i musikgruppen. 

Intervjuerna bekräftade de 

kvantitativa resultaten genom 

positiv upplevelse för barnen 

med mindre rädsla och smärta. 

Läkaren eller sjuksköterskan 

visste inte vilken grupp barnen 

tillhörde. 

 

Egenvald ”musik 

medicin” är en bra 

distraktion och 

hjälper barn att 

tolerera smärta och 

oro samt få kontroll. 

De började lyssna 

på musiken tio 

minuter innan 

proceduren. För att 

bli lugna. Ingen 

Bedövningskräm.  

 

 

 

. 
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Design och 

perspektiv 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) 

 

Resultat Diskussion 

Titel: The ”cough 

trick.”A brief strategy to 

manage pediatric pain 

from immunization 

injections 

Författare:  
Wallace, D. P.  

Allen, K.D.  

Lacroix, A.E.  

Pitner, S.L. 

Tidskrift: Pediatrics 

Årtal: 2010 

 

Kvantitativ 

design 

 

Barn-

perspektiv 

 

Problem: Vaccinationer är 

den vanligaste smärtsamma 

proceduren hos barn. Svårt att 

hitta enkla, billiga strategier 

för att lindra smärtan. 

 

Syfte: Utvärdera 

”host tricket” vid vaccination 

på barn 4-5 år samt 11-13 år. 

Randomiserad kontrollerad 

oblindad studie av 68 barn, 

4-5 år och 11-13 år som 

genomgick två vaccinationer.  

Självrapporterad smärta 

(VAS) samt 

smärtobservation av 

föräldrar och personal. 

Frågeformulär till de äldre 

barnen. 

Beroende på barnets ursprung 

var smärtlindringen olika.  

Kaukasier upplevde 40 % 

minskad smärta medan det 

inte var någon skillnad på afro 

amerikaner. ”Host tricket” kan 

vara en effektiv strategi för att 

minska smärtan hos vissa barn 

vid vaccinationer. Personalen 

upplevde proceduren 

acceptabel och effektiv.  

 

 

”Host tricket” kan 

vara en effektiv 

strategi för att 

minska smärtan vid 

vaccinering till 

vissa barn. Vilket 

var väntat resultat 

då barn har med sig 

olika erfarenheter 

av smärta samt 

olika stressade och 

oroliga inför 

situationen. 

Titel: Understanding 

needle-related distress in 

children with cystic 

fibrosis. 

Författare:  
Ayers, S.  

Muller, I. 

Mahoney, L.  

Seddon, P. 

Tidsskrift: Brittish 

Journal of Health 

Psychology. 

Årtal: 2011 

Kvalitativ 

design 

 

Barn- och 

föräldra-

perspektiv  

Problem: Barn med CF 

genomgår upprepade nålstick 

och det är vanligt med 

nålrelaterade rädslor. 

 

 

Syfte: Studera hanteringen av 

distraktion, subjektiva 

upplevelser av barn, föräldrar 

och personal. Att förstå 

plågans sanna väsen och 

stresshantering vid 

nålprocedurer. 

Kvalitativa intervjuer med 

fjorton barn med cystisk 

fibros (CF) och deras 

föräldrar. Barnens 

medelålder var 12,4 år och 

de fick. upprepade nålstick, 

1-6 ggr/år.  

Föräldrar och barn 

intervjuades separat. 

Systematisk temaanalys. 

93 % nål-relaterad oro. 

Resultatanalys i sex 

huvudteman. Psykologiska 

och farmakologiska 

interventioner kan minska 

stress och coping ger bra 

hjälp. Föräldrarnas roll, 

reaktioner på nålar 

framkommer 

Nål-relaterad oro 

har stor inverkan på 

barnen med CF och 

kan leda till 

behandlingsvägran. 

Tidigare erfarenhet 

påverkar smärtan. 

Kan minska oro 

genom både 

psykologiska och 

farmakologiska 

åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 


