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Sammanfattning    
 
Smärta är en subjektiv upplevelse som kan erfaras på olika sätt. Barns smärta skiljer sig 
från vuxnas och hanteras därför på olika sätt. När barn kommer i kontakt med vård är 
nålrelaterade procedurer något som kan framkalla mycket smärta och ångest hos barn. 
Det kan utgöra ett vårdlidande och ge problem i framtida vård.  Sjuksköterskan behöver 
ta hänsyn till barns ålder och erfarenhet och tillämpa individanpassad vård. 
Sjuksköterskan har dock inte alltid tillräckligt med kunskap kring barns 
smärtupplevelser. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur barns smärtupplevelser kan 
lindras vid nålrelaterade procedurer. Uppsatsen är en litteraturöversikt baserad på 14 
artiklar varav fyra kvalitativa, fem kvantitativa och fem av både kvalitativ- och 
kvantitativ ansats. Artiklarna har analyserats med hjälp av Fribergs (2012, ss. 140-142) 
metod för litteraturöversikt till ett resultat bestående av tre kategorier och sex 
subkategorier. Distraktion, konventionell förberedelse och att finna barnets egna 
hanteringsstrategier är olika metoder som sjuksköterskan kan använda sig av för att 
lindra smärtupplevelse hos barn. Om dessa tillämpas skapas en trygghet som kan utgöra 
grunden till ett gott vårdande där också familjen spelar en stor roll och bör involveras. 
Genom att skapa en bra vårdrelation som bygger på tillit kan sjuksköterskan tillgodose 
barnets behov och se till att barnet är delaktig i sin vård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: barn, smärta, nålrelaterade procedurer, distraktion, upplevelser, trygghet, 
föräldrar 
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INLEDNING 
Nålrelaterade procedurer är något som kan framkalla mycket smärta och ångest hos 
barn. Om ett barn är med om en traumatisk upplevelse vid en nålrelaterad procedur kan 
detta bidra till en långvarig rädsla hos barnet. Barns smärtupplevelser kan skilja sig 
mycket från hur vuxna upplever det. Allmänsjuksköterskan kan möta barn i olika 
verksamheter inom vården och därför är det viktigt att hon/han har kunskap om hur 
smärta kan förebyggas och om barnets olika utvecklingsstadier för att bemötandet ska 
bli så bra som möjligt. Därmed kan oro och rädsla lindras vid barns kommande 
vårdbesök. Rädslan för smärtan som de upplevt tidigare kan finnas kvar genom livet 
och hindra dem att söka vård. 

Forskningen visar att blodprovstagning är en smärtsam upplevelse och kan leda till 
ångest och stress hos barn (McMurtry, Noel, Chambers & McGrath 2011). Författarna 
till den här uppsatsen har också egna erfarenheter av händelser där vårdpersonal inte 
haft tillräckligt med kunskap för att förhindra vårdlidande hos barn. Därför är det av 
vikt att belysa detta område. Den kunskap som genereras kan implementeras i vården 
och ge ökad kunskap och förståelse för vården kring barn vilket i sig kan leda till 
minskat vårdlidande. 

 
BAKGRUND 

Smärta 
 
Smärta är komplext och innefattar psykologiska, fysiologiska och kognitiva delar. 
Smärtan upplevs individuellt och smärtsystemets huvudsakliga uppgift är att varna för 
en rådande vävnadsskada, så kallad nociception. När detta uppstår kommer flödet av 
nociceptiva signaler att starta vilket gör att smärtnerver stimuleras som i sin tur skickar 
signaler till ryggmärgen. Där sker en omkoppling av signalerna som främst skickas till 
hjärnan och musklerna. I hjärnan skickas impulserna till smärtcentrum och går sedan 
vidare till hjärnbarken. När smärtans styrka och spridning ökar reagerar kroppen på att 
det gör ont (Werner 2010, s. 29). På det psykologiska stadiet kan smärta beskrivas som 
obehag och förknippas med hotfulla situationer. Detta bidrar till att den smärtsamma 
proceduren är mer än bara en fysisk upplevelse, vilket i sin tur leder till negativa 
erfarenheter (Rivano 2012, ss. 63-64).  

 
Barn och smärta 
 
På 1900-talets början sågs sjuka barn utifrån ett sjukdomsperspektiv. Barnen sågs inte 
som en helhet utan bara en diagnos som var tvunget att behandlas. Familjeperspektivet 
var inte något som togs hänsyn till under slutet av 1800-talet. Föräldrar förbjöds att 
besöka sina sjuka barn på sjukhus. Barnadödligheten under denna period var mycket 
hög och den moderna medicinens utveckling var nästintill outvecklad. Det ansågs att 
barn skulle behandlas mekaniskt och vården byggde på renlighet vilket gjorde att barnen 
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inte fick ha någon kontakt med andra barn och inte heller sina föräldrar (Enskär & 
Edwinson Månsson, 2008 s.23). 
 
En studie gjord av Melhuish och Payne (2006) visade att bryggan mellan kunskap och 
praktik inte var uppnådd. Sjuksköterskorna i studien hade inte tillräckligt med 
erfarenhet och kunskap för att behandla barn i olika åldrarna. Därför blev vårdandet av 
barn bristfälligt. Legitimerade sjuksköterskor ska därför inneha kunskap och kompetens 
för att ta reda på hur de ska behandla barn och riktlinjer ska finnas som en vägledning i 
yrket. 
 
Kunskapen om barn och smärta är relativt liten jämfört med den omfattande kunskap 
som finns om vuxna och smärta. Hos vuxna är smärta en vanligt förekommande 
erfarenhet som kan rubba livskvaliten. Kunskapsbristen inom ämnet gör att smärtan hos 
barn kan vara svår att identifiera. Det behövs en bättre förståelse inom hälso- och 
sjukvården och ökad kunskap för att bidra till en bättre vård av barn. De studier som 
gjorts om barn och smärta är mer inriktade på specifik smärta och det saknas en analys 
angående allmän smärtproblematik (Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, 
Bohnen, van Suijlekom-Smit, Passchier & van der Wouden 2000).  
  
Att smärta uppfattas individuellt gör att den kan vara svår att bedöma och i synnerhet 
när det gäller barn (Trobäck, 2008, ss. 204-362). Det som inte uppfattas som smärta hos 
vuxna kan te sig mycket smärtsamt hos barn (Tveiten 2000, ss. 114-116).  Det är viktigt 
att se till barnets upplevelse av själva smärtan och vilka faktorer som påverkar den, så 
som stress, ålder, personlighet och erfarenheter från tidigare upplevelser. Dessutom kan 
små barn ha svårt att beskriva vart smärtan sitter (Trobäck 2008, ss. 204-362). Vid 
behandling av barn är det viktigt att ha kunskap om att ångest kan te sig som smärta, 
vilket i sin tur leder till att upplevelsen av smärta blir starkare. Barn har även svårt att 
göra något åt sin smärta själv och kan vara helt beroende av vuxna.  
 
Det är inte heller bara sjukdom som framkallar smärta. I själva verket kan 
sjukhusbesöket i sig visa vara den primära orsaken till smärtan. Undersökningar, 
behandlingar och olika provtagningar kan i sin tur kan leda till ett vårdlidande hos 
barnet (Tveiten 2000, ss. 114-116). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 215-218) menar 
att vårdlidandet kan vara förenat med katastrof för en sårbar patientgrupp. Det kan leda 
till att patienten inte får den uppmärksamhet den behöver, och därmed blir bortglömd. 
Därför är det viktigt att se hela människan och ta tid för att lyssna.  
 
Hur ett barn uttrycker smärta beror på dess utvecklingsnivå och vad för sorts smärta 
barnet blir utsatt för. Det kan vara smärta relaterat till procedurer som gör att barnet 
reagerar med någon form av rörelse för att skydda sig. Vid långvarig smärta kan barnet 
te sig annorlunda, så som ett passivt eller depressivt beteende vilket kan vara svårt för 
sjuksköterskan att tolka. Barnet kan bära med sig upplevelsen längre fram, vilket kan få 
negativa konsekvenser. Det är alltså oerhört viktigt att tolka barnets beteende och 
kroppsspråk för att kunna uppfatta hur det reagerar på smärtan. Vuxna kan förstå smärta 
som något logiskt och kan på så vis värja sig mot smärtupplevelsen. Barn som har en 
mer livlig fantasi än vuxna kan tolka smärtan som något hotande och deras hämningar 
och reaktioner uttrycks därför annorlunda. Det är för dem svårt att förstå varför smärtan 
uppstår (Jylli 2001, ss. 121-140). En artikel (Pölkki, Pietilä & Rissanen 1999) visar på 
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att nålrelaterade procedurer är en av de vanligaste orsakerna till smärta hos barn. Barnen 
själva beskriver händelsen som en fysiologisk upplevelse som var kopplat till smärta 
och stress. Denna smärta visade sig även vara individuell och att barn reagerar olika 
beroende på vilken procedur de genomgår. 
 
När smärta uppenbaras uppkommer frågor som berör lidande som leder till funderingar 
över livet. Eftersom lidandet berör människan som helhet kan det leda till kaos i 
tillvaron (Wiklund 2003, s. 98). 
 

Barns tankar och kommunikation 
 
När människans utveckling beskrivs används ofta olika teorier. Den handlar inte bara 
om barn utan är något som följer med genom hela livet. Den slutar inte vid någon 
specifik ålder utan pågår som en ständig process. Utvecklingspsykologen och filosofen 
Jean Piaget menar att vi människor har en strävan efter att uppnå jämnvikt och att förstå 
hur omvärlden fungerar (Hwang & Nilsson 1995, ss. 20-21). 
 
För att kunna vårda och få en god vårdrelation behövs en bra kommunikation. Det kan 
innebära enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 154-156) att förförståelsen kan 
förstärka kommunikationen men också försvåra den. Som vårdare är det viktigt att ha 
livsvärlden som grund i varje möte med patienten. Att se till patientens levda erfarenhet 
gör att vårdaren får en större förståelse och kan anpassa kommunikationen utefter det. 
För att förstå hur barn tänker och kommunicerar är det viktigt att känna till att barnet har 
olika utvecklingsnivåer. Enligt Jean Piaget sker utvecklingen på den intellektuella nivån 
i olika stadier. Han belyser även hur viktigt det är att sätta sig in i barns 
tankeverksamhet för att få en förståelse för hur bemötandet av barn ska ske (Edwinson 
Månsson 2008, ss. 41- 43). I åldrarna två till sex år är barnet egocentriskt och har en syn 
på omvärlden utifrån sitt eget perspektiv. Piaget kallar denna nivå för det 
preoperationella stadiet. Här har också barnet börjat använda sig av språket på ett annat 
sätt och successivt lärt sig att handskas med mer än ett perspektiv (Hwang & Nilsson 
1995, s. 63).  I denna ålder har barnet ett större behov av att vara socialt och leka med 
andra barn. Här har barnet ett symboliskt tänkande och i sina lekar tar det gärna efter 
och härmar. Det kan även vara svårt för barnet att avgöra vad som är rätt och fel 
(Edwinson Månsson 2008, ss. 44- 46). Enligt Lefmann och Combs-Orme (2013) är det i 
detta stadium som reflekterande intelligens uppstår. Eftersom barnet ser på föremål på 
nya sätt och lär sig att dessa kan användas i olika sammanhang uppnår de en annan 
intelligens. I denna ålder kan barnet tala om tidigare erfarenheter med smärta. De 
relaterar då främst till fysiska skador och i mindre utsträckning om obehagliga känslor 
relaterat till smärta. Vid tre års ålder kan barnet börja berätta saker som sig själv och hur 
det upplever omgivningen (Esteve & Marquina-Aponte 2011). Det är viktigt att 
vårdpersonalen är lyhörd för att respektera patientens identitet. Eftersom patienten kan 
skapa ett sammanhang och ett syfte i det som händer är det viktigt att inte ignorera det 
(Wiklund 2003 s. 249). 
 
När barnet kommer upp i åldrarna sex till tolv år kallar Piaget det för det konkreta 
operationernas stadium. Här börjar barnet tänka allt mer logiskt. På detta sätt lär det sig 
varför vissa saker ter sig på ett speciellt vis eller varför fakta är sann. När barnet är runt 
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tolv år börjar de formella operationernas stadium.  Barnets tankesätt har utvecklats till 
ett mer abstrakt tänkande och i början av tonåren kan de tro att de vet och förstår näst 
intill allt, och i andra sekunden inte förstår något (Hwang & Nilsson 1995, ss. 63-64).  I 
detta stadie talas det ofta om latens, vilket menas att det som hänt tidigare i barndomen 
så som svartsjuka, fruktan eller erotiska känslor som hållits tillbaka åter igen dyker upp. 
Här startar den fas som kallas puberteten. Barnet kan uppleva sig själv och situationer 
som ångestfyllda. Engagemanget och intresset för arbete och omgivning ökar och 
motivationen blir högre. (Edwinson Månsson 2008, s. 46). I detta stadium beskriver 
barnet smärta som en sensation i en del av kroppen. Det kan känna att smärtan är 
kroppsrelaterad och ett känslomässigt tillstånd (Esteve & Marquina-Aponte 2011). 
 

Barns rättigheter  
 
FN:s Barnkonvention 
 
Barns rätt till respekt är något som ligger i grund till Barnkonventionen. Förenta 
Nationerna (FN) utarbetade för 25 år sedan ett dokument som består av 54 olika punkter 
där barns mänskliga rättigheter får komma fram och är ett dokument som finns nationer 
världen över. Det är ett dokument som finns till försvar för barnens rättigheter. Det 
finns fyra grundläggande och vägledande begrepp för barnkonventionen: 1. Det är 
viktigt att se till barnets bästa och att barnets hälsa ska komma först, 2. att varje barn ska 
ha en känsla av värdighet och värde, 3. förhindra diskriminering av barn som skulle 
kunna förekomma gällande kultur, 4. barn ska ha rätt till att få information och vara 
medbestämmande. Dessa fyra begrepp har en stor betydelse för barn, särskilt i 
medicinska perspektiv (Gustafsson, L. 2012 ss.35-36; Utrikesdepartementet, UD, 2006). 
Dahlberg och Segesten (2010, s.181) beskriver i sin bok om hälsa och välbefinnande 
som en grund till att stärka individen och som skapar en delaktig för patienten i sitt 
vårdande. Genom att hjälpa patienten i sin situation där den befinner sig kan vårdandet 
utgöra att patienten känner möjlighet till att bevara och stärka sin hälsa och därmed 
skapa en grund för ett bra liv. 
 

Etik 
 
Barnsjukvården idag styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL är till för att 
patienten ska få en så god vård som möjligt, och att en person som vårdas ska känna 
trygghet i vårdandet och under behandlingar. Vården ska bygga på respekt och se till 
patientens integritet och självbestämmande (HSL 1982:763). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
När det gäller barn har vi som vuxna ett ansvar att se till att barnet får rätt vård. Det 
viktigaste är att se till barnets bästa och integritet. Låta barnet får vara med och 
bestämma så långt det går. Barn har inte all kunskap för att kunna bestämma hur 
vårdandet ska ske. Därför är det viktigt att föräldrar och vårdpersonal inger en trygghet 
och en grund till att barnet ska känna sig delaktig i sitt vårdande. En professionell 
vårdare ska ha en etisk hållning, vilket innebär att vårdaren ska ha en reflekterande 
värdegrund (Wiklund, 2003 s. 235). Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008)  
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har gjort en studie om hur vårdlidande kan lindras genom att se hela patienten och inte 
bara sjukdomen. De menar att det är viktigt att se till patientens önskemål och behov. 
Genom att ha en vårdvetenskaplig kunskap kan man förhindra vårdlidande inom 
sjukvården. Att ständigt ha en reflekterande syn på patienten och vara lyhörd kan göra 
att denne känner sig sedd och hörd. Därmed kan patientens värdighet behållas. 
 

Föräldra-och familjeperspektiv 
 
När ett barn vårdas följer det automatiskt föräldrar med. Enligt NOBAB (Nordic 
network for children's rights and needs in health care), som är en nordisk standard för 
barn och ungdomar i Hälso-och sjukvården, är en av punkterna föräldramedverkan. Att 
personalen ska uppmuntra och stötta föräldrarna till att vara delaktiga i barnets vårdande 
(Edwinson Månsson 2008, ss. 26-29). Föräldrar har enligt NOBAB (2010) rätt att vara 
närvarande när deras barn behöver vård. Tyngdpunkten i vårdandet är ur ett 
familjeperspektiv och det har stor betydelse att föräldrarna får vara delaktiga i barnets 
vård.  Därför är det viktigt att skapa en bra relation mellan vårdare, barn och föräldrar. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 269) talar om att upplevelsen av trygghet måste 
stärkas. Detta görs genom vårdande samtal och genom att hitta en grund för 
välbefinnande hos patienten. För att patienten ska uppleva trygghet är familj och andra 
närstående också mycket viktiga.  
 
Hallström och Elander (2003) gjorde en studie där de skulle få fram evidens på vem 
som gör de flesta valen i olika situationer på sjukhus. Det visade sig att vårdpersonalen 
tar de flesta besluten om situationen eftersom det rör sig om medicinska åtgärder men 
att det är viktigt att barnen och föräldrarna är delaktiga i besluten vilket de var.  
 
Föräldrar är ett barns stöttepelare och trygghet genom livet. Power, Liossi och Franck 
(2007) skriver i sin studie att när barn hamnar i en stressad situation där de inte vet vad 
de ska göra, vänder de sig oftast till sina föräldrar. De ser sina föräldrar som ett svar på 
hur de ska hantera situationen de ställs inför. Detta styrker ännu mer vikten av att ha 
familjecentrerad vård. Att föräldern känner sig delaktig i vårdandet genom information 
av sjuksköterskan innan en procedur. 
 

Sjuksköterskans kompetens 
 
Socialstyrelsen har utarbetat ett dokument som beskriver sjuksköterskans kompetens. 
Där beskrivs det hur sjuksköterskan ska förhålla sig till sin kompetens genom att 
använda kunskap och färdighet för att kunna utföra en uppgift. Detta ska tillämpas för 
att bidra till en trygg och säker vård. Socialstyrelsen beskriver även att sjuksköterskan 
jobbar inom olika områden, som kan innefatta bland annat barn och ungdomar. 
Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt som ska ha vetenskap och beprövad 
erfarenhet som grund (Socialstyrelsen 2005 ss. 7-9).  
 
Sjuksköterskan har fyra viktiga ansvarsområden i sin yrkesprofession. Dessa är att 
förebygga sjukdom, lindra lidande, återställa hälsa och främja hälsa. Den omvårdnad 
som ska ges bör vara av god kvalité och tillgodose alla patientkategorier. Detta är en del 
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av grunden för International Council of Nurses (ICN) och ska vara en vägledande 
handlingsplan för sjuksköterskor. De fyra koderna som ICN vilar på är sjuksköterskan 
och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, 
sjuksköterskan och medarbetare. Dessa koder utgör grunden för sjuksköterskans 
yrkesetiska förhållningssätt till vad som är rätt och fel, det är viktigt att sjuksköterskan 
ser till att patienten får rätt information och att patienten är delaktig i sin vård och 
behandling (ICN, 2012). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Nålrelaterade procedurer är något som kan framkalla mycket smärta, ångest och 
vårdlidande hos barn som kan få långvariga konsekvenser i livet. Barn har olika tankar 
och kommunicerar olika beroende på ålder och vilka erfarenheter de bär med sig. Därför 
hanterar de smärtsamma upplevelser på olika sätt. En kunskapsbrist om detta hos 
allmänsjuksköterskan gör att nålrelaterade procedurer kan bli en skräckupplevelse för 
vissa barn och sätta käppar i hjulet för kommande vård och behandling. Att behandla 
och vårda ett barn innebär även att föräldrar involveras, som har en viktig roll i samband 
med vård av barn. Finns inte föräldrarnas medverkan och delaktighet under den 
nålrelaterade proceduren kan det vara svårt att få barnet att samarbeta. Därför har 
föräldrar en viktig roll i vården kring barnet, eftersom de oftast är barnens trygghet.  

Det finns en del forskning runt barn och smärta vid nålrelaterade procedurer. Därför 
kändes det av vikt att sammanställa den forskning som finns eftersom det är viktigt att 
som sjuksköterska ha förståelse och kunskap kring detta för att kunna behandla och 
bemöta barn på ett bra sätt. En sådan kunskap skulle kunna bidra till att öka barns 
trygghet och lindra deras lidande. 

 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur barns smärtupplevelse kan lindras vid nålrelaterade 
procedurer.  
 
METOD 

Data 
 
En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2012, s. 173) för att analysera litteraturen 
och för att svara på syftet (se bilaga 1). Enligt Friberg (2012, s.133) är en 
litteraturöversikt en början till att göra en översikt på ett specifikt kunskapsområde. 
Denna litteraturöversikt valdes för att få en djupare förståelse för barns smärtupplevelse 
eftersom den ger en bra översikt av studiens ämne. Artiklarna som valdes ut är av både 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Friberg (2012, s. 134) menar att det inte behöver göras 
någon avgränsning när dessa två ansatser används. 
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Datainsamling 
 
En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa 
databaser är de vanligaste inom området omvårdnad vid sökning av vetenskapliga 
artiklar. Sökorden som användes var child*, pain, venipuncture, venipuncture, needle, 
distraction, needle procedures, reduce pain, information, pediatric nursing, coping, 
distress, procedural pain, distress, experience och pain management. Vi använde oss av 
boolesk-sökning som innebär att funktionen AND användes för att kombinera de olika 
sökorden. Dessa valdes ut för att de passar in på ämnesvalet och var en hjälp till att 
svara på syftet. Anledningen till att det var så pass många sökord var att det var många 
artiklar som inte fanns tillgängliga i högskolans databas.  
 
En primärsökning gjordes i Cinahl med sökorden child* AND pain, som gav 13750 
träffar. Därefter lades ämnesord till som kombinerades olika (se bilaga 2).  För att hitta 
de artiklar som stämde överens med syftet lästes 30 abstract igenom. Därefter valdes 14 
artiklar ut efter inklusions- och exklusionskriterierna. För att begränsa sökningen och få 
ett urval skulle artiklarna innehålla abstract, vara skrivna på engelska, vara peer 
reviewed samt vara skrivna mellan årtalen 1997-2014. En kvalitetsgranskning har gjorts 
enligt Friberg (2012, ss. 44-45) som menar att inklusions- och exklusionskriterier ska 
tillämpas då texternas kvalitet ska bedömas. Inklusionskriterierna var att artiklarna 
skulle vara vårdvetenskapliga och handla om barn och nålrelaterade procedurer samt 
upplevelser. Exklusionskriterier var att artiklarna begränsades genom att de inte skulle 
vara äldre än 18 år. Studier gjorda på barn med kognitiva störningar valdes bort likaså 
barn under 2 år. Artiklarna som valts ut återkom i flera sökningar vilket gjordes att 
artiklarna kändes relevanta. Artiklar med medicinskt innehåll valdes bort. 
 
Sammanlagt har 14 artiklar inkluderats i resultatet varav fyra stycken var kvalitativa, 
fem stycken kvantitativa och fem stycken var både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
En var från Korea, en från Finland, en från USA, en från Turkiet, två från 
Nederländerna, två från Kanada, två från England och fyra från Sverige. 
 

Analys 
Litteraturöversikt gjordes enligt Friberg (2012, ss.133-143) för att kunna analysera 
litteraturen (se bilaga 1) och gjordes i delar för att till slut bygga det till en helhet som 
bildar en röd tråd genom arbetet. De 14 artiklar som valdes ut är både kvalitativa och 
kvantitativa och därför är Fribergs (2012, ss.140-142) trestegsanalys vald. Först lästes 
artiklarna igenom ett flertal gånger för att få överblick och uppfattning om helheten. När 
artiklarna lästes igenom gjorde författarna det först var för sig och sedan ihop. Därefter 
granskades artiklarnas resultat för att hitta likheter och skillnader för att få en struktur i 
resultatinnehållet. Gemensamma nämnare utarbetades som kunde svara på syftet. De 
meningsenheter som hade liknande innehåll fördes samman och bildade subkategorier. 
Därefter fördes de subkategorier med liknande meningsinnehåll samman till kategorier. 
Tre kategorier och sex subkategorier bildades. Detta skapade en grund till hela 
resultatdelen. Därefter började arbetat med att utforma resultatet med text under varje 
kategori och underkategori. 
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Etik 
Artiklarna kontrollerades för att se om de var etiskt granskade. Ett etiskt förhållningssätt 
hölls då inga artiklar valdes bort medvetet vid sökningen, eftersom författarna inte vill 
lägga några egna värderingar i valet av artiklar. 12 av artiklarna uppfyllde kriterierna 
medan två av de 14 artiklarna inte var etiskt försvarbara. Trots att dessa inte var etiskt 
granskade valde vi dem för att de är väsentliga och svarar på vårt syfte. En av dem 
handlar om barns hanteringsstrategier och den andra om effekten av distraktion. Deras 
resultat uppfyllde kraven för vår studie. Alla artiklar var Peer-Reviewed. 
 
RESULTAT 
Resultatet visar på hur sjuksköterskan kan hjälpa barn att lindra smärtupplevelsen vid 
nålrelaterade procedurer (Tabell 1.). 
 
Tabell 1. Resultatets kategorier och subkategorier. 
 

 
Distraktion 
 
Sjuksköterskor använder sig av olika konkreta metoder för att avleda barn vid 
smärtsamma procedurer. Det kan också innebära att föräldrar involveras som en slags 
distraktion. Detta är något som kan hjälpa barn till reducerad smärtupplevelse och 
minska rädslan som ofta uppstår vid medicinska procedurer.  

Att avleda barnet med hjälp av konkreta metoder    
 
Artiklarna skrivna av Nhan Nguyen, Nilsson, Hellström och Bengtson (2010); Hedén, 
von Essen och Ljungman (2009); Nilsson, Hallqvist, Sidenvall och Enskär (2011); Yoo, 

 
Kategori 
 

 
Subkategori 

 
Distraktion 
 

 
- Att avleda barnet med hjälp av konkreta 
metoder    
- Att avleda barnet med hjälp av föräldrar 
 

 
Konventionella förberedelser 
 

 
- Att ge medicinska åtgärder  
- Att ge information 
 

 
Att finna barnets egna 
hanteringsstrategier 
 

 
- Att se barnets perspektiv 
- Att finna vad som ger trygghet 
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Kim, Hur, och Kim (2011); Windich-Biermeier, Sjoberg, Conkin Dale, Eshelman och 
Guzzetta (2007); Inal & Kellerci (2012) visar att olika distraktionsmetoder är en effektiv 
hjälp för barn vid nålrelaterade procedurer. Användandet av dessa metoder ledde till att 
smärta, ångest och oro minskade och att barnet upplevde proceduren som mindre 
ångestfylld. Genom att använda sig av olika distraktionsmetoder kunde barnen avledas 
och smärtupplevelsen reducerades. I studierna berättade barnen själva hur de upplevde 
olika distraktionsmetoder och vilka effekter metoderna haft. Barnen talade även om hur 
de med hjälp av de olika metoderna lättare kunde fokusera på annat istället för den 
skräckfyllda nålrelaterade upplevelsen. 
 
Distraktion är något som kan hjälpa barn till reducerad smärtupplevelse och minska 
rädslan som ofta uppstår vid medicinska procedurer (Nilsson et al. 2011). I en studie 
gjord av Windich-Biermeier et al. (2007) berättade barn hur de upplevde att distraktion 
varit en stor hjälp för dem vid insättning av perifer venkateter. De menade även att 
distraktion gjorde att de kunde tänka på något annat under själva proceduren, vilket 
medförde att rädslan minskade. Denna studie visade att även föräldrar tyckte att 
distraktion var till stor nytta och såg detta som något positivt.  
 
Inal och Kellerci (2012)  undersökte om smärta och ångest kunde lindras genom att 
använda sig av distraktionskort. Alla barn fick EMLA-kräm (Eutectic Mixture of Local 
Anasthetics) innan proceduren som skulle bedöva området där venpunktionen skulle 
utföras. Under själva proceduren fick barnen titta på kort som var färgglada och 
utmärkande. De fick frågor om korten och på så sätt distraherades de genom att sätta 
fokus på något annat än själva nålprovtagningen. Vilket visade sig fungera väldigt bra. 
Barnen som var med i studien frågades efteråt om de kunde jämföra detta tillfälle med 
föregående och 96 % tyckte att det var mindre smärtsamt denna gången. Även i andra 
studier (Nhan Nguyen et al. 2010; Hedén, von Essen & Ljungman 2009; Nilsson et al. 
2011; Yoo et al. 2011; Windich-Biermeier et al. 2007) där barn tillfrågats kunde de 
berätta att distraktion var något som lindrade smärtupplevelsen och upplevelsen blev 
inte lika dramatisk. 
 
Artiklarna (Nhan Nguyen et al. 2010; Yoo et al. 2011; Hedén, von Essen & Ljungman 
2009) visar att en bra distraktionsmetod är att engagera sinnena. Nhan Nguyen et al. 
(2010) visar i sin studie att lyssna på musik genom hörlurar är en bra distraktionsmetod. 
Detta kan lindra smärtupplevelsen för barn som genomgår lumbalpunktion. Dessa barn 
såg denna upplevelse som något positivt och spännande. Musiken gjorde att barnen 
även här kunde fokusera på annat och proceduren blev inte lika omtumlande. Musik är 
en distraktionsmetod som aktiverar ett utav våra sinnen. I Yoo´s et al. (2011) artikel 
som också behandlar sinnena gjordes en studie där barn fick titta på tecknad film. Detta 
visade sig vara en bra distraktionsmetod eftersom filmen väckte barnens intresse och 
fokus från venpunktionen försvann. Hedén, von Essen och Ljungman (2009) jämför 
såpbubblor med värmekudde och standardvård i form av EMLA och information. 
Såpbubblorna fångar synens uppmärksamhet medan värmekudden ger en känsla av lugn 
och reducerar smärta. Studien visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan 
de olika metoderna. De fungerade ungefär lika bra. 
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Att avleda barnet med hjälp av föräldrar 
 
Artiklarna (Windich-Biermeier et al. 2007; Kortesluoma, Nikkonen & Serlo 2008; Nhan 
Nguyen et al. 2010; Windich-Biermeier et al. 2007) visar att föräldrar har en viktig roll i 
barnets liv och har stort inflytande vad gäller barnets vård. Därför är det viktigt att låta 
dem vara delaktiga. Detta kan göras genom att låta dem vara en del i den distraktion 
som tillämpas vid smärtsamma upplevelser. Föräldrar kan på så vis underlätta för både 
barn och vårdpersonal vilket kan resultera i en bättre och tryggare vård. En artikel 
(Windich-Biermeier et al. 2007) fokuserade mer på att barnen själva fick välja 
distraktionsmetod. Här involverades även föräldrarna som fick tala om hur de upplevde 
barnen och deras sätt att agera. Detta skiljde sig markant från de andra studier som 
gjorts, vilket ledde till en delaktighet som kan upplevas som positivt. Föräldrarna 
engagerades på så vis att barnen fick sitta i deras knä under själva proceduren, vilket 
resulterade i att barnen blev lugna och kände sig trygga. Att föräldrarna blev delaktiga 
gjorde att de kunde berätta om barnets tidigare upplevelser inom området. Enligt 
Kortesluoma, Nikkonen & Serlo (2008); Nhan Nguyen et al. (2010) och Windich-
Biermeier et al. (2007) berättar barnen själva att de ofta tänker på sina föräldrar för att 
få ett lugn i en procedur som kan leda till smärta och oro. De anser själva att föräldrar 
och andra familjemedlemar blir en distraktion och trygghet. Enligt barnen själva kan 
inte sjuksköterskan tillföra tröst och emotionellt stöd på samma sätt som deras föräldrar. 
De tyckte att det var viktigt att ha sina föräldrar hos sig när de genomgick smärtsamma 
upplevelser. Föräldrarna fick även vara delaktiga genom att hjälpa till med distraktion. 
De fick läsa för barnet och därefter ställa frågor om vad de läst och vad barnet kunde se 
på bilderna. 
 

Konventionella förberedelser 
 
Konventionella förberedelser är ett något som kan tillämpas för att lindra barns 
smärtupplevelser. Detta kan göras på olika sätt bland annat genom medicinska åtgärder 
och information.  
 

Att ge medicinska åtgärder  
 
Att förbereda ett barn inför kommande procedur är viktigt för att minska smärta och 
ångest (Hughes 2012; Kolk, van Hoof & Fiedeldij Dop 1999; Tak & van Bon 2005; 
Edwinson Månsson & Dykes 2004). Ett exempel är att anpassa information efter ålder 
och därefter utgå från vilken information som ska ges för att ge bästa möjliga vård, och 
på detta sätt minskar smärtupplevelsen (Edwinson Månsson & Dykes, 2004). 
 
Det finns olika typer av farmakologiska preparat för att lindra smärta. En metod som är 
vanligt förekommande är EMLA som används för att bedöva insticksstället och därmed 
reducera smärta (Hughes 2012; Kolk van Hoof & Fiedeldij Dop 1999; Tak & van Bon 
2005; Edwinson Månsson & Dykes 2004). Eftersom EMLA är en procedur som måste 
appliceras på huden en timme innan nålpunktion krävs det att föräldrar är engagerade. 
Det medför att både barn och föräldrar blir mer delaktiga och det kan skapa trygghet 
(Kolk, van Hoof & Fiedeldij Dop 1999). I en av studierna (Tak & van Bon 2005) visade 
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EMLA på att ångest och smärta inte lindrades innan själva proceduren utan hade bara 
smärtlindrande effekt under nålpunktionen. Den visade även att barnens negativa 
känslor i samband med venpunktionen reducerades vilket i sin tur ledde till att smärta 
och oro lindrades. Enligt Kortesluoma och Nikkonen (2008) beskrivs det hur barn 
ibland endast kunde förlita sig på de mediciner de fick. De trodde i vissa situationer att 
inget annat än det skulle hjälpa dem och att bara medicinerna kunde ge dem ro. Barnen 
kunde insistera på att få smärtstillande medicin och de kunde ofta beskriva namnen på 
läkemedlen och hur och vart de skulle tillföras.  
 

Att ge information 
 
Information kan vara bra att använda som en förberedande åtgärd vid smärtsamma 
procedurer. Detta är något som kan vara avgörande för hela proceduren (Hughes 2012; 
Edwinson Månsson & Dykes 2004; Windich-Biermeier et. al 2007; Lawes, Sawyer, 
Amos, Kandiah,  Pearce & Symons 2008; Kolk, van Hoof & Fiedeldij Dop 1999). Barn 
som fått information och blivit tillfrågade om de genomgått provtagning tidigare har 
överlag klarat av situationen bättre. Om informationen anpassas till ålder kan barnet 
lättare ta det till sig och hantera situationen bättre (Hughes 2012). Edwinson Månsson 
och Dykes (2004) beskriver mer ingående hur de anpassade informationen till barnen i 
olika åldrar och hur föräldrarna var mer delaktiga. För att anpassa information till barn 
som var mellan 2-3 år användes mer konkreta hjälpmedel så som dockor, fotoböcker 
och lekterapi. Barn som var i åldrarna 4-5 år fick ta del av medicinsk utrustning där de 
fick se en demonstration av själva proceduren. Åldersgruppen med barn mellan 6-12 år 
fick skriftlig information anpassad efter ålder. De fick även se fotoböcker av barn som 
genomgått proceduren samt titta i anatomiböcker. Här var föräldrarna inte alltid 
närvarande eftersom barnen ansågs vara mer självständiga. Några av artiklarna 
(Edwinson Månsson & Dykes 2004; Hughes 2012) tar upp att det oftast är 
sjuksköterskan som ger barn och föräldrar den information som är nödvändig inför eller 
under en procedur. Där av kan sjuksköterskan använda sin kunskap för att anpassa 
informationen. De äldre barnen som fått information verkade ha förstått innebörden av 
den, eftersom de ofta ställde följdfrågor som visade på att de hade tagit till sig 
informationen. För att de yngre barnen skulle förstå den information de fick använde 
ofta sjuksköterskan humor för att relatera till proceduren. Detta gjorde upplevelsen mer 
lätt att hantera och begripa. 
 
De barn som genomgått en nålrelaterad procedur tidigare kunde hantera situationen 
bättre än de som aldrig varit med om det innan. Eftersom dessa barn hade varit med om 
samma procedur tidigare var de mer förberedda och hade lättare för att hantera smärtan. 
Därför är förberedelse oerhört betydelsefull när det kommer till smärtsamma procedurer 
(Windich-Biermeier et al. 2007). Lawes et al. (2008) och Hughes (2012) belyser hur 
viktigt det är att bli informerade innan proceduren för att känna sig väl förberedd. Detta 
måste göras för att barnen ska känna att de har kontroll över situationen. 
 
Artiklarna (Hughes 2012; Kolk, van Hoof & Fiedeldij Dop 1999) visar på att barn 
förbereddes inför nålprovtagningen genom att de fick både information och 
farmakologisk förberedelse. Föräldrarna var delaktiga genom att applicera 
bedövningskrämen och läsa en saga för barnen. Sagan handlade om själva proceduren 
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och vilken effekt EMLA-krämen hade. Detta gjorde att barnen var mer förberedda och 
kunde hantera situationen på ett bättre sätt. Kombinationen av EMLA och information, 
som båda var givna av en förälder, gjorde att barnen visade på mindre smärta både före 
och under själva proceduren. Detta gjorde det möjligt för barnen att koppla EMLA till 
positiva erfarenheter.  
 
Att finna barnets egna hanteringsstrategier 
 
För att barnet ska finna egna hanteringsstrategier är det viktigt att sjuksköterskan 
bemöter barnet med respekt. För att barnet ska hitta dessa strategier är det viktigt att 
sjuksköterskan inger trygghet, bemöter barnet på dess nivå och ser situationen ur 
barnets egna perspektiv.  
 

Att se barnets perspektiv 
 
Barn kan hantera smärta på olika sätt och kan utveckla hanteringsmekanismer på en väl 
utvecklad nivå. På så vis kan de lära sig hantera smärta och ångest. Sjukvårdspersonalen 
har därmed fått ta hänsyn till barnen och lyssna till deras behov på ett sätt som ger 
helhetsperspektiv (Kortesluoma & Nikkonen 2008; Nilsson et al. 2011; Hodgins & 
Lander 1997; Lawes et al. 2008). 
 
I studierna (Kortesluoma & Nikkonen 2008; Nilsson et al. 2011) beskrivs det hur barn 
hanterar smärtsamma upplevelser. Barnen utvecklade egna strategier för att bemästra 
situationen och kunde föreslå egna val av åtgärder för att lindra smärta.  Dessa barn 
använde sig av både sensoriska/psykiska- och kognitiva/beteende- handlingar. De kunde 
även få känsla av kontroll över smärtupplevelsen och beteendet genom att exempelvis 
tömma tarmen. När barnen fick en känsla av kontroll kunde de också hantera smärtan på 
ett annat sätt. De upplevde trygghet och självkänsla när de fick välja 
distraktionsmetoden själva. Delaktigheten blev en stor del i vården vilket barnen 
upplevde som mycket positivt.  
 
I studien gjord av Hodgins och Lander (1997) kom de fram till fem olika 
hanteringsstrategier som barn oftast använder sig av. Dessa var andning, titta bort, röra 
på sig, upprepningar och prata. Dessa handlingar utfördes för att få kontroll, vilket 
visade sig fungera mycket bra. Barnen tyckte själva att beteendestrategierna som 
användes var ett bra sätt att hantera smärtupplevelsen. Det beskrivs även i studien gjord 
av Lawes et al. (2008)  hur barn använder sig av hanteringsstrategier, så kallat coping, 
och vilka som passade dem bäst. Detta visade att smärtnivåerna minskade under 
smärtsamma procedurer. Denna studie visar att detta är en användbar teknik för att få 
kontroll på smärta som är enkel och lätt att tillämpa.   
 

Att finna vad som ger barnet trygghet  

 
Ett barn som genomgår en smärtsam procedur behöver trygghet. Sjuksköterskan kan 
bidra till detta på olika sätt. Det kan vara genom att barnet känner tillit och förtroende 
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genom att sjuksköterskan visar att han/hon har kunskap och är trygg i det arbete som 
utförs (Nilsson et al. 2010; Olmstead, Scott, Mayan, Koop & Reid 2014; Kortesluoma 
& Nikkonen 2008; Hodgins & Lander 1997). 
 
I studierna (Nilsson et al. 2010; Olmstead et al. 2014) tar de upp vikten av 
sjuksköterskans kunskap om olika distraktionsmetoder, smärthantering och kunna veta 
hur de ska hantera barnen i olika situationer. Om sjuksköterskan har god kunskap och 
erfarenhet kan de skapa en tryggare bas i vården. När en medicinsk procedur skulle 
genomföras visade det sig att erfarna sjuksköterskor hanterade situationen på ett bättre 
sätt. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet fokuserade mer på att proceduren skulle 
utföras korrekt och såg inte helheten i vårdandet och barnens upplevelse. Barnens 
smärtupplevelse var beroende av sjuksköterskans kunskap. De var mer trygga om de 
kände att sjuksköterskan visste vad hon gjorde.  När ett barn är mitt uppe i en smärtsam 
episod faller det sig naturligt att de väljer ut dem som ska hjälpa dem. De förlitar sig på 
professionell hjälp och barnen anser att kunskap, empati och tid är oerhört viktigt. 
Barnen gjorde noggranna observationer på hur vårdpersonalen hanterade deras smärta. 
Barnen ville uppleva en korrekt och säker vård för att känna sig trygga (Kortesluoma & 
Nikkonen 2008). Sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda barn vid medicinska 
procedurer, så som nålpunktion, kunde lättare hjälpa barnen att hantera sin 
smärtupplevelse. Detta gjordes dels genom att skapa en god vårdrelation. Barn med en 
cancersjukdom utsätts ofta för olika nålrelaterade procedurer. Erfarna sjuksköterskor 
uppger att det är både smärtsamt och betydelsefullt att jobba med dessa barn (Nilsson et 
al. 2010, Olmstead et al. 2014).  
 
Trygghet kan innefatta många olika aspekter. Det kan vara allt från att hålla sin förälder 
i handen till att krama sin nallebjörn under själva proceduren. Det är viktigt att barnen 
får utrymme till att själva få fundera på vad som kan ge dem trygghet och stöd, eftersom 
det kan vara högst individuellt (Hodgins & Lander 1997). 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Fribergs (2012, ss. 133-143) litteraturöversikt valdes som är bra då en överblick över 
ämnet vill skapas samt att det är en bra översikt för den grundutbildade sjuksköterskans 
verksamhetsområde. Det gäller dock att ha ett kritiskt förhållningssätt vid denna typ av 
litteraturöversikt eftersom det finns en begränsad mängd över relevant forskning som 
ska utgöra en grund för en litteraturöversikt (Friberg, 2012 s.134). När litteratursökning 
gjordes valdes både artiklar med kvalitativ- och kvantitativ ansats. De kvalitativa 
artiklarna gick bra att utläsa och gav en utförlig bild av barns smärtupplevelse. Medan 
de kvantitativa artiklarna gav information om incidens och frekvens. Att ha med båda 
ansatserna gav ett bra och tillförlitligt resultat. Det blev totalt 14 stycken artiklar som 
analyserades och sammanfattades till fyra olika kategorier och sex subkategorier. 
Författarna anser att artiklarna som valdes är av stort värde. Dock fanns det ett flertal 
artiklar som hade kunnat passa bra in på ämnet men som inte fanns tillgängliga i 
högskolans databas. Detta gjorde att arbetet försvårades och tog längre tid än beräknat. 
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En av artiklarna är från år 1997 och kanske egentligen skulle anses som för gammal, 
men innehöll ändå relevant information som även är användbar i dag. Det kan i stora 
drag visa på hur viktigt det är att gå tillbaka i tiden och utvärdera. Artiklarna var från 
åtta olika länder vilket kan anses som något positivt. Eftersom dessa artiklar talar om 
ungefär samma sak tyder det på att problemet uppmärksammats världen över.  
 
Friberg (2012 ss. 140-142) beskriver hur viktigt det är att göra en grundlig analys för att 
få fram det väsentliga i en text. Detta har tänkts igenom noga och följts för att få 
struktur.  Genom att utgå från syftet att beskriva hur barns smärtupplevelse kan lindras 
vid nålrelaterade procedurer har analysen kunnat genomföras på ett bra och metodiskt 
sätt. Det har varit en hjälp på vägen under analysen. Författarna var eniga om de olika 
kategorierna och det var de som beskrev syftet på bästa sätt. Enligt Friberg (2012, 
ss.134-135) kan både en kvalitativ- och en kvantitativ tillämpas i ett och samma resultat. 
Analysen behöver då inte vara lika utförlig. Kvalitativa- och kvantitativa artiklar kan ge 
en helhet. Kvalitativa artiklar beskriver upplevelser och levda erfarenheter på ett bra sätt 
medan kvantitativa artiklar kan styrka olika metoder som blivit beprövade. Tillsammans 
ger detta en bra överblick som är en fördel för just denna uppsats. Dock var de 
kvantitativa artiklarna svåra att granska och tolka eftersom det var mycket siffror och 
tabeller som ibland kunde uppfattas som röriga. När dessa artiklar lästes igenom 
behövdes mer tid till analys, men innehållet i de kvantitativa artiklarna kompletterade de 
kvalitativa artiklarna med relevant information till resultatet. 
 
När urvalet gjordes vid artikelsökning framkom barnens, föräldrarnas och 
sjuksköterkans perspektiv som förklarar hur barns smärtupplevelser kan lindras vid 
nålrelaterade procedurer. Tanken var att barnens perspektiv skulle framkomma mer i 
studien. Vilket inte behöver vara något negativt. Dock kunde ett bredare synsätt varit 
bra att ha med. Detta kunde tillämpats genom att använda andra sökord och i olika 
kombinationer. Friberg (2012 ss. 68-70) beskriver att när sökord ska användas i en 
databas kan det göras på olika sätt. Ett exempel på detta är trunkering, som innebär att 
ordet kan användas med olika böjningsformer. Vilket gör det möjligt att få fler träffar på 
olika dokument. Ordet Children kan böjas till Child* och därmed kan det ge fler träffar. 
Boolesksökning är något som kan användas vid sökning med AND och OR.  Det bildar 
och skapar söktermer och möjliggör samband mellan orden. Sökord kan ibland vara 
svårt att hantera enligt Friberg (2012 s. 65) för att de används på engelska och det kan 
innebära utmaningar i språket. Därför kan det vara bra att använda sig av en 
ämnesordlista som finns i de olika databaserna för att underlätta språkutmaningen. 
 
En svaghet i arbetet är att det finns stora åldersskillnader på barnen som är med i de 
olika studierna. Eftersom barn befinner sig i olika utvecklingsstadier reagerar de också 
på smärta därefter. En annan svaghet är att några av artiklarna inte har med 
nålrelaterade procedurer att göra men svarar väldigt bra på barns smärtupplevelser 
överlag. Styrkan i arbetet är att de artiklar som hittats har svarat på syftet och den 
information som kommit fram har varit viktiga faktorer för att kunna bemöta barn med 
smärta.  
 
Om författarna hade fått möjlighet att följa upp arbetet hade de valt att göra en empirisk 
studie. Det hade lett till en större inblick i ämnet och mer erfarenhet inom området barn. 
Enligt författarna visar tidigare forskning på kunskapsluckor som innefattar helheten av 
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barns smärtupplevelser vid nålrelaterade procedurer. Det hade vart intressant att få en 
egen inblick inom området och hur barn kan reagera på olika distraktionsmetoder. Båda 
författarna är intresserade av att jobba med barn, därför har ämnet varit intressant att 
analysera. Författarna anser att valet av ämnet är bra. Det har fått igång tankar och 
funderingar kring kommande yrkesroll. Det ger en ökad förståelse för hur barn ska 
vårdas vilket kan vara avgörande i många situationer. 
 

Resultatdiskussion 
 
Distraktion, föreberedelse och att finna barnets egna hanteringsstrategier är något som 
visar sig fungera för att lindra smärtupplevelsen hos barn. Det framkom hur positivt det 
upplevs av barn och deras föräldrar, men även hos sjuksköterskor. Därför är delaktighet 
och trygghet något som kan sammanfatta resultatet som kommer att diskuteras mer 
ingående.  
 
Delaktighet  
 
Nålrelaterade procedurer är något som nämnts som en av de smärtsammaste och mest 
traumatiska upplevelser som ett barn kan bli utsatt för inom sjukvården.  Skräcken för 
att bli stucken är stor hos vissa barn (Kortesluoma & Nikkonen 2004). Där kan ålder, 
tidigare erfarenhet och stöd från föräldrar spela en stor roll hur barnet kommer hantera 
situationen. Resultatet i den här studien visar att distraktion är något som avleder barnen 
från den smärtsamma proceduren. Barnen beskriver känslan av att själva välja 
distraktionsmetod och vara delaktiga som något bra. Det kan inge lugn och kontroll 
över situationen. Det är viktigt att barnen involveras i sin egen vård. Det gör att 
förberedelser och distraktionsmetoder blir bäst anpassad utefter barnets egna behov 
(Nilsson et al. 2011). För att distraktionsmetoden ska bli så bra som möjligt och 
anpassad utefter varje enskild individ är det viktigt att barnen själva är delaktiga. Även 
föräldrar som var delaktiga kunde uppleva ett lugn eftersom barnen fick vara med och 
bestämma. Hela vårdsituationen blev då en positiv erfarenhet (Windich-Biermeier et al. 
2006). Detta styrks genom en studie gjord av Franck, Sheikh och Oulton (2007) där 
barnen innan proceduren fick chans att skriva ner och rita sina tankar och funderingar 
kring smärtupplevelsen. Detta kan hjälpa barnen att hantera smärtan utifrån deras 
perspektiv och delaktigheten i vårdandet blev mycket tydlig. Detta är något som borde 
tillämpas mer frekvent. För att det ska kunna genomföras på ett bra sätt är det viktigt 
med barnutbildad personal. Genom att erbjuda personal utbildning inom barnvård kan 
kunskap och ett reflekterande förhållningssätt tillämpas. I resultatet påvisar Lawes et al. 
(2008) vikten av att utbilda sin personal. När personalen fick hjälp av lekterapeut kunde 
de lära sig att hantera och bemästra situationer. Det gjorde att de kunde se en helhet i 
vårdandet och inte bara proceduren. Om sjuksköterskan har kunskap om smärta och 
smärthantering hos barn kunde de känna sig säkrare i sin yrkesroll. Detta avspeglades i 
vårdandet genom att sjuksköterskan tog fasta på att upplevelsen av smärtan var 
subjektiv. Detta ledde till att sjuksköterskan kunde bekräfta barnets smärta och 
tillgodose behovet av hjälp. Detta är en viktig egenskap som grundar sig i kunskap. 
Finns inte kunskap inom ett område kan det också vara svårt att veta hur patienten ska 
få bästa möjliga vård (Ljusgren, Johansson, Gimbler Berglund & Enskär 2010).    
 



 16 

När ett barn inte får vara delaktig i sin vård kan ett vårdlidande uppstå. Ett vårdlidande 
är enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 215) något som kan uppstå i en vårdrelation 
mellan vårdare och patient. Patienten blir lidande i sjukvården när den blir åsidosatt och 
inte får vara delaktig i sin egen vård. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på 
att det kan ske och att det finns olika bidragande faktorer som leder till just detta. Kasén 
et al. (2008) menar att ett vårdlidande kan komma ur olika perspektiv. Samhällets 
påverkan på organisationen kan på ett sätt styra vårdens struktur genom att förlytta och 
omorganisera vården då patienten i sin sjukdom upplever en otrygghet. Det gör att olika 
åldrar kan falla mellan stolarna och hamna på fel avdelning. I dagens läge är det inte 
ovanligt att barn och ungdomar hamnar på fel ställe för att det inte finns plats på 
barnavdelningarna. Detta skapar en osäkerhet hos både barn och vårdpersonal, eftersom 
kunskap saknas. Enligt Edwinson Månsson (2008, ss. 26-29) säger NOBAB:s riktlinjer 
att ett barn har rätt till en vård anpassad till sin ålder och till en barnavdelning. Om 
barnet mot all förmodan behöver vårdas på en vuxenavdelning ska detta inte försämra 
kvalitén på vården. De ska ha samma möjlighet till resurser oavsett var på ett sjukhus de 
befinner sig.  
 
Trygghet 
 
Resultatet i den här studien visar på att när ett barn vårdas på sjukhus innebär det en ny 
miljö, nya människor och nya sammanhang. Det gör att tryggheten som de tidigare haft 
inte längre finns på samma sätt. Här spelar föräldrar en viktig roll. Kortesluoma et al. 
(2008) gjorde en undersökning på vad som kan hjälpa barnen att känna trygghet i 
samband med smärtsamma upplevelser. Det kunde ske genom känslomässigt stöd av 
föräldrar eller anhöriga. Även Franck, Sheikh och Oulton (2007) beskriver i sin studie 
hur barn ritar teckningar för att hantera smärta. De personer som barnen oftast ritar är 
sina familjemedlemmar. Barnen ville visa att familjen kunde vara en trygghet i deras 
sätt att bemästra smärtan. Dessa barn upplever att kramar, pussar och mysstunder med 
familjen fick dem att fokusera på något annat än det som gjorde ont. I flera av artiklarna 
som finns i uppsatsen är trygghet något som återkommer. Det visar hur viktigt detta är 
att ha i åtanke vid vårdandet av barn. Wiklund (2003, ss. 254-255) beskriver Bowlbys 
anknytningsteori där människan strävar efter trygga relationer och det är ett begär som 
finns med igenom hela livet för de flesta. Detta blir påtagligt vid sjukdom och lidande. 
Eftersom trygghet är ett begär kan sjuksköterskan ses som en hjälp till att bevara den 
Trygghet är en inre känsla då man upplever mening och sammanhang och om ”hotet” 
minskas eller avlägsnas kan viss trygghet nås (Dahlbergh & Segesten, 2010, s. 84 ). 
Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av barn. För att en relation mellan 
sjuksköterskan och barnet ska skapas behövs tillit. Genom att möta barnet på dess nivå 
och lära känna barnet som en person och inte som en patient kan en god relation skapas 
enligt Bricher (1998). Tillit och trygghet är en viktig hörnsten och måste byggas utifrån 
barnets ålder och erfarenhet. Under en vårdperiod byts personal ofta ut och barnet möter 
många olika människor. Det gör att det kan vara svårt för barnet att bygga en trygg 
relation med någon det aldrig träffat. Vid en nålrelaterad procedur måste trygghet och 
tillit skapas för att behandlingen ska kunna genomföras. När barnet upplever otrygghet 
kan det ha svårt att samarbeta. Bricher (1998) talar om en mellanmänsklig relation. 
Sjuksköterskan måste dela med sig av sig själv för att barnet ska förstå att det finns en 
människa bakom gärningarna. Barn kan lätt förknippa en traumatisk upplevelse med 
sjuksköterskan som utförde handlingen. Enligt uppsatsens resultat är trygghet viktigt för 
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att barn ska kunna hantera upplevelsen av smärta på ett bättre sätt. Sjuksköterskan kan 
därför skapa trygghet och minska lidande som kan uppstå vid en traumatisk upplevelse. 
Enligt Wiklund (2003, s. 214) kan sjuksköterskan kan utgöra en trygg bas genom att 
använda sin kunskap och bemöta patienten utifrån dennes förutsättningar. Detta är 
grunden till en bra vårdrelation som utgör en trygghet för både patient och vårdare. 
 
Vikten av kunskap och erfarenhet  
 
Resultatet visar på att det finns en mängd olika distraktionsmetoder som kan hjälpa barn 
vid smärtsamma procedurer. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 
dessa för att bemötandet och behandlingen av barn ska bli så bra som möjligt. Att få 
kunskap och tillämpa detta innebär också erfarenhet. Dahlberg och Segesten (2010 ss. 
184-185) menar att ett öppet och följsamt vårdande kännetecknas av att kunna använda 
sin professionella expertkunskap. Genom att se sammanhang i kunskap och patientens 
livsvärld kan detta bidra till ett gott vårdande. 
 
Allmänsjuksköterskan kan jobba inom många olika områden, ett av dem är pediatrik. 
Som ovan nämnt kan barn även behandlas på avdelningar som inte är specialiserade på 
barn. Det kan göra att en kunskapsbrist finns. Enligt Lawes et al. (2008) är kunskap 
något som gör att vården blir av god kvalité. Detta är något som sjuksköterskan ständigt 
måste sträva efter. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett öppet sinne och vara 
lyhörd för barnens behov. Barn har en förmåga att ändra sina tankar och funderingar 
beroende på hur de mår och hur situationen är. Olmestead et al. (2014) skriver i sin 
studie att sjuksköterskan uppgav att de var tvungna att reflektera över att inte ta barn för 
givet. Med det menas att ha en förståelse för att barn kan ändra sitt tänkande och inte 
alltid har tålamod. Barn ser saker ur sitt eget perspektiv och sjuksköterskan måste 
anpassa sig därefter. Därför är det viktigt att barnet kommer i centrum och att 
smärtupplevelsen uppmärksammas som något subjektivt.  
 
Enligt ICN:s etiska kod är en av sjuksköterskans främsta uppgifter att lindra lidande 
(ICN, 2012). I uppsatsens resultatdel beskrivs det hur sjuksköterskan kan hjälpa barn att 
lindra smärta vid nålrelaterade procedurer. Något som är betydelsefullt är vikten av 
förberedelser och information. Barn behöver ha en känsla av kontroll för att bemästra 
den situation de hamnar i. Dahlberg och Segesten (2012, ss. 247-248) menar att känslan 
av kontroll handlar om att förstå. Sjuksköterskan kan bidra till detta genom att ge rätt 
information till barnet och förbereda proceduren.  Sjuksköterskan kan bidra till detta 
genom att ge rätt information till barnet och förbereda proceduren.  Windich-Biermeier 
et al. (2007) beskriver hur viktigt det är att informationen är anpassad till barnets ålder 
och barnets tidigare erfarenhet av nålrelaterade procedurer. Detta gör att barnet har 
lättare för att hantera smärta och ångest som i sin tur även minskar lidande. 
Sjuksköterskan kan bidra till en bra vård genom att involvera familjen. Familjen är en 
oerhört viktigt del i barnens liv som ger dem den tryggheten de oftast behöver. Om 
sjuksköterskan får med sig föräldrarna redan från början kan detta vara en god grund till 
barnens vård. 
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Vidare forskning 
 
Författarna är överens om att det behövs mer forskning inom ämnet barn och 
nålrelaterade procedurer. Det saknas kunskap om hur barn i olika åldrar reagerar på 
smärta och hur sjuksköterskan ska bemöta detta. Om denna kunskapslucka skulle 
tillgodoses kan vårdandet av barn förbättras vid nålrelaterade procedurer. Det skulle 
behövas mer kvalitativ forskning om barns upplevelser. Det skulle kunna bidra till en 
ökad förståelse hos vårdpersonal.  
 

Kliniska implikationer 
Studien visar på att det finns områden som skulle arbetas med och diskuteras lite mer 
ute i verksamheterna: 

• Att sjuksköterskan söker information och tillgodoser sig kunskap inom området 
barn. 

• Att sjuksköterskan ser barnet som en helhet och inte som en sjukdom. 
• Att sjuksköterskan kan göra föräldrarna delaktiga i vården av sitt barn. 
• Distraktion är en bra metod för att linda smärta hos barn. 
• Anpassa information och förberedelse till barnets ålder och erfarenhet. 
• Att sjuksköterskan ska inge trygghet och lindra lidande hos barn. 

 
 
SLUTSATSER 
Den här litteraturöversikten visar på olika metoder som kan hjälpa barn att lindra och 
hantera sin smärtupplevelse vid nålrelaterade procedurer. Detta kan tillämpas genom att 
använda olika typer av distraktion, genom att med konventionella metoder förbereda 
barnet och att göra det delaktigt. För att ge barnet den trygghet det behöver under en 
smärtsam upplevelse är familjen ett viktigt stöd. Detta kan ske genom att involvera 
barnet och familjen i vården redan från början. Sjuksköterskans roll är viktig och 
behöver därför kunskap inom området. Uppsatsen kan vara ett steg i lärandet om barn 
och dess smärthantering och uppmärksammar även den kunskapsbrist som finns inom 
ämnet. När sjuksköterskan har mer kunskap kommer förståelsen att öka vilket kan leda 
till en god vård där barns lidande minskas.  
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BILAGA 1 
 

 Design och 
perspektiv 

Problem och 
syfte 

 

Metod (urval, analys 
m.m.) 

Resultat 

 

Diskussion 

 

Titel: Randomized 
interventions for 
needle procedures 
in children with 
cancer 
Författar: Hedén 
L., Von Essen L. & 
Ljungman G. 
Tidsskrift: 
European Journal of 
Cancer Care 
Årtal: 2010 
Land: Sverige 

Kvantitativ 
design 
 
Föräldrar- 
sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: Barn 
som har cancer 
behöver ofta 
genomgå 
nålpunktion som 
anses vara 
smärtsam och 
stressande. 
Syfte: Om barn 
kan uppleva 
mindre smärta, 
rädsla och ångest 
om man använder 
distraktion.  

28 barn mellan 2-7 år 
med cancer tillfrågades 
att vara med i studien 
under åren 2001-2003. 
Alla barn som 
tillfrågades hade 
erfarenhet av nålar sedan 
tidigare. Första försöket 
enbart standardvård. 
Andra försöket två 
randomiserade grupper. 
En med såpbubblor och 
en med värmekudde. 
Föräldrar och 
sjuksköterskor 
smärtskattade barnen 
med hjälp av en analog 
skala. 
 

Barnen upplevde 
mindre rädsla, ångest 
och smärta vid andra 
försöket där en 
distraktionsmetod + 
standardvård 
användes.  

Att blåsa 
såpbubblor och 
använda 
värmekudde är mer 
effektivt än enbart 
standardvård än 
enbart använda 
standardvård vid 
nålrelaterade 
procedurer. Barnens 
upplevelse är att 
rädsla och smärta 
minskar. 

Titel: Distracting 
children during 
blood draw: 
Looking through 
distraction cards is 
effective in pain 
relief of children 
during blood 
drawijn_2016 2 
Författare: Inal S, 
Kelleci M. 
Tidsskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Practice 
Årtal: 2012 
Land: Turkiet 

Kvantitativ - 
och kvalitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 
 
 

Problem: 
Nålrelaterade 
procedurer är en 
vanlig viktig källa 
tillbarns oro inom 
sjukvård. Det kan 
leda till att barn 
inte vill genomgå 
proceduren. 
Syfte: Undersöka 
effekten av 
distraktion genom 
att använda 
distraktionskort 
för att minska 
procedursmärta.  

Tre erfarna 
volontärsjuksköterskor 
var informerade om hur 
de skulle utföra 
proceduren. 125 barn var 
tillfrågade och 123 
slutförde studien. Barnen 
var mellan 6-12 år. Före 
randomiseringen 
kollades bakgrund, 
medicinsk historia, BMI 
och om de fått 
smärtlindring tidigare. 
De delades in via 
datasystem. Grupp ett 
fick ingen distraktion 
medan grupp två fick 
titta på distraktionskort. 
 

Resultatet visar att 
96% av 
distraktionsgruppen 
upplevde mindre 
smärta än vid tidigare 
nålrelaterade 
upplevelser. Det 
visade ingen 
signifikant skillnad 
mellan åldrar i hur de 
upplevde smärta. 

I medicinska termer 
har man insett 
vidden av 
smärtlindrande 
effekter de senaste 
åren. Studien visade 
att smärtan kan 
påverka barnet på 
lång sikt. 

Titel: Effects of 
Distraction on Pain, 
Fear, and Distress 
During Venous Port 
Access and 
Venipuncture in 
Children and 
Adolescents With 

Kvantitativ - 
och kvalitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Barn 
som behandlas för 
cancer genomgår 
många olika 
procedurer, så 
som venpunktion 
och andra 
nålrelaterade 

50 barn och ungdomar 
med cancer valdes ut av 
ett datorprogram, SPSS. 
De valdes ut i två olika 
grupper. Grupp ett fick 
enbart standardvård 
medan grupp två fick 
standardvård + 

Det fanns inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
barnen i grupperna. 
22 av barnen i grupp 
två valde Game Boy 
Advance som 
distraktion. Fyra barn 

Barn och ungdomar 
som får välja 
distraktion själva 
tycker att ångest 
och rädsla minskar, 
men distraktion har 
inte lika stor effekt 
på 
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Cancer 
Författare: 
Windich-Biermeier, 
A. Sjoberg, I. J, 
Conkin Dale, 
Eshelman, D. 
Cathie E. Guzzetta 
Tidsskrift: Journal 
of Pediatric 
Oncology Nursing 
Årtal: 2007 
Land: USA 

procedurer. Baren 
upplever att detta 
är det som är mest 
stressande under  
deras 
behandlingsperiod  
Syfte: Beskriva 
hur viktigt det är 
att barn själva får 
välja 
distraktionsmetod. 

distraktion. Barnen var 
mellan 5-18 år. 
Kriterierna var att de 
kunde prata och förstå 
engelska, hade fullgod 
hörsel och syn, ha en 
cancersjukdom och var 
tvungna att ha en 
ordination på en 
nålrelaterad procedur. 
Barn valdes bort som var 
fysiskt instabila. 

valde VR-glasögon 
och ett barn valde 
såpbubblor eller 
musikbord. Resultatet 
delades in i 
kategorierna rädsla, 
ångest och smärta. 
Barnen som fick 
distraktion upplevde 
mindre smärta. 

smärtupplevelsen 
utan mer på det 
sensoriska. De 
föräldrar som 
deltog var mycket 
nöjda med barnens 
vård. 

Titel: Influences 
shaping nurses’ use 
of distraction for 
children’s 
procedural pain 
Författare: 
Deborah L. 
Olmstead, Shannon 
D. Scott, Maria 
Mayan, Priscilla M. 
Koop, and Kathy 
Reid 
Tidsskrift: Journal 
for specialists in 
pediatric nursing 
Årtal: 2014 
Land: Kanada 

Kvalitativ 
design 
 
Sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: Barn 
som vårdas på 
sjukhus går ofta 
igenom onödig 
smärta vid 
procedurer som är 
nödvändiga vid 
deras sjukdom. 
Syfte: Undersöka 
barnsjukskötersko
rs val av 
distraktion för att 
hantera 
smärtsamma 
procedurer 

7 utvalda sjuksköterskor 
som haft minst 6 
månaders erfarenhet av 
barncancer. De 
intervjuades individuellt 
med semistrukturerad 
intervjuguide som var ca 
40-75 min långa. Detta 
gjordes under 4 
månaders tid.  

Erfarenheterna av att 
utföra smärtsamma 
procedurer på barn 
utvecklade en 
förståelse för hur 
viktigt det är att välja 
rätt distraktion. Tre 
teman utformades: 
Sjuksköterskans 
erfarenhet, medicinsk 
kompetens och 
möjlighet att skapa 
relation med barnet.   

Diskussionen 
bekräftar resultatet 
genom att beskriva 
hur underskattade 
icke-
farmakologiska 
metoder är, så som 
distraktion. Tar 
även här upp de tre 
teman.  

Titel: Providing 
information to 
children before and 
during 
venipuncture. 
Författare: 
Hughes, Teresa 
Tidsskrift: Nursing 
children and young 
people.  
Årtal: 2012 
Land: England 

Kvalitativ 
design 
 
Barn- och 
sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: 
Venpunktion är 
en vanligt 
förekommande 
procedur som är 
en orsak till stress 
hos många barn. 
Syfte: Vad har 
information före 
provtagning för 
effekter och 
betydelse på barn 
mellan 3-11 år. 
 

Observation gjordes av 
11 barn och 4 olika 
vårdproffesioner. Barn 
och föräldrar filmades i 
väntrummet och sedan 
under venpunktionen. Ett 
datorprogram användes, 
”Colaizzi´s seven steps”, 
för att analysera 
information.  

Barnen reagerade 
positivt på den 
information de fick. 
De äldre barnen 
använde sig av frågor 
som visade på att de 
förstått 
informationen. 
Vårdpersonalen 
använde sig av humor 
och lättsamhet för att 
nå fram till barnen. 

Det diskuteras kring 
bristen av att en 
bedömning på 
barnens oro inte 
gjorts innan 
proceduren. Det 
rekommenderas att 
barnens erfarenhet 
bör bejakas innan 
information ges.  

Titel: Practices for 
preparing children 
for clinical 
examinations and 
procedures in 
swedish pediatric 
wards. 
Författare: 
Edwinson Månsson, 
M & Dykes, A-K 
Tidsskrift: 
Pediatric nursing 
Årtal: 2004 

Kvalitativ- 
och kvantitativ 
design 
 
Sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: Barns 
sjukhusvistelse är 
ofta 
otillfredsställande 
och svåra 
upplevelser för 
både barn och 
föräldrar. Barn 
behöver bli 
informerade för 
att kunna hantera 
situationen. 
Syfte: Belysa 

58 Barnavdelningar 
deltog från 6 små 
sjukhus, 14 från stora 
sjukhus, 6 remissjukhus 
och 4 
universitetssjukhus. En 
deskriptiv statistisk 
metod användes för 
frågorna med 
strukturerade svar. 

96% av 
avdelningarna har 
välformulerade regler 
och riktlinjer om hur 
barn bör bli 
informerade. 
Sjuksköterskorna 
använde sig av 
information i de 
flesta fallen. 

Det visade helt klart 
att de flesta 
föräldrar och barn 
blev informerade av 
sjuksköterskor. 
95% av 
barnavdelningarna 
erbjöd information. 
Kontroll av barnens 
förståelse relaterat 
till ålder gjordes. 
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Land: Sverige användandet av 
information till 
barn och föräldrar 
vid medicinska 
procedurer. 

Titel: Preparing 
children for 
venipuncture. The 
effect of an 
integrated 
intervention on 
distress before and 
during venipuncture 
Författare: Kolk, 
A M., van Hoof, R 
& Fiedeldij Dop, M 
J C 
Tidsskrift: Child: 
care, Health and 
development. 
Årtal: 1999 
Land: 
Nederländerna 

Kvantitativ 
design 
 
Sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: 
Venpunktion vid 
rutinkontroll är en 
stressande 
upplevelse för 
många barn.  
Syfte: Undersöka 
effekten av 
ångestreaktionen 
före, under och 
efter venpunktion. 

31 barn, med någon av 
sina föräldrar, blev 
kallad för rutinprov. 
Barnen delades in i två 
grupper och fick EMLA. 
Ångest, smärta och oro 
mättes för, under och 
efter proceduren. En 
grupp fick förberedelse 
och den andra fick det 
inte. 

Statistiskt kunde 
denna undersökning 
användas som något 
positivt. Förberedda 
barn upplevelde 
mindre ångest och 
rädsla vid 
venpunktion. 

Resultatet säger att 
en kombination av 
smärtlindring på 
huden och 
förberedande 
information kan 
förhindra 
stressreaktionen hos 
barn. 

Titel: Pain-and 
distress-reducing 
interventions for 
venepuncture in 
children. 
Författare: Tak, J 
H & van Bon, H J. 
Tidsskrift: Child: 
care, health and 
development. 
Årtal: 2006 
Land: 
Nederländerna 

Kvantitativ 
design 
 
Sjuksköterske-
perspektiv 

Problem: 
Venpunktion är 
en vanligt 
förekommande 
procedure . Det 
tar bara några 
minuter och är 
egentligen inte 
särskilt 
smärtsamt, men 
orsakar mycket 
stress hos barnet. 
Syfte: Jämföra 
effekten av 
EMLA och 
placebo vid 
venpunktion, samt 
smärtan och 
ångesten före, 
under och efter 
proceduren. 
 

Randomiserad studie. 
Barn mellan 3-12 år som 
geneomgår under 
venpunktion under 5 
experimenttillfällen och 
1 kontrolltillfälle 
samtidigt som det 
rapporterades smärta. 
Ångesten mättes när 
barnet kom in i 
väntrummet, precis före 
och under venpunktion.  

EMLA minskar 
enbart smärta och 
ångest under själva 
proceduren, inte 
innan eller efter. 
Information och 
distraktion visade 
ingen effekt på 
smärta.   

EMLA reducerar 
smärta vid 
venprovtagningen 
och därmed ångsten 
som kommer med 
smärta. 

Titel: “You just 
have to make the 
pain go away” – 
Children´s 
experiences of pain 
managementFörfat
tare: Kortesluoma, 
R-L. Nikkonen, M 
& Serlo, 
WTidsskrift: Pain 
management 
nursing 

Kvalitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Barns 
upplevelse av 
smärta är en 
komplex mänsklig 
stressfaktor som 
kan få många 
konsekvenser för 
ett långvarigt 
smärtrelaterat 
beteende 
 
Syfte: Beskriva 

44 barn mellan 4-11 år 
deltog från 4 
avdelningar. Intervjuer 
med öppna frågor 
ställdes som gjorde att 
barnens egna alternativ 
på åtgärder kom fram.  

Barnen förmedlade 
många viktiga 
uttalande angående 
sin smärthantering. 
Barnen använde olika 
metoder för att 
behärska sin smärta. 
De förlitade sig på 
sjuksköterskan 
kompetens, empati 
och föräldrar.  

Att resultatet som 
de kommit fram till 
är viktig för att 
förbättra 
sjukvårdspersonale
ns möjligheter till 
att hjälpa barn att 
hantera deras 
smärta. 
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Årtal: 2008 
Land: Finland 

åtgärder som barn 
använder själva 
och deras 
förväntningar på 
andras hjälp när 
de har ont.  
 

Titel: Music 
therapy to reduce 
pain and anxiety in 
children with 
cancer undergoing 
lumbar puncture: a 
randomized clinical 
trial 
Författare: Nhan 
Nguyen, T. Nilsson, 
S. Hellström, A-L, 
Bengtson, A 
Tidsskrift: Journal 
of pediatric 
oncology nursing 
Årtal: 2010 
Land: Sverige 

Kvantitativ-
och kvalitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Barn 
med som 
genomgår 
lumbalpunktion 
upplever det som 
en av de 
smärtsammaste 
procedurerna 
under sin 
sjukdomsperiod. 
Syfte: Undersöka 
om musik kan 
påverka smärta 
och ångest hos 
barn under 
lumbalpunktion.   

En randomiserad studie 
där 40 barn med leukemi 
mellan 7-12 år 
medverkade. Barnen 
delades in i två grupper 
där en av grupperna fick 
lyssna på musik och den 
andra gruppen enbart 
fick ha hörlurar. Det 
mättes hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens, 
blodtryck, saturation och 
smärta före, under och 
efter proceduren. Det 
ställdes öppna frågor i en 
intervju. 

Smärtpoängen var 
lägre för 
musikgruppen än för 
kontrollgruppen. 
Hjärtfrekvensen och 
andningsfrekvensen 
var lägre i 
musikgruppen. Det 
skiljde sig mellan 
grupperna i hur de 
pratade om smärta 
och rädsla. Barnen i 
musikgruppen 
upplevde det som 
positivt.  

Studien visar att 
musik är en bra 
distraktion för att 
ha lättare för att 
hantera smärtan och 
ångesten. Att 
barnen fick välja 
sin egen musik 
ansågs positivt och 
de upplevde att de 
fick kontroll över 
situationen. 

Titel: Impact of an 
education programe 
for staff working 
with children 
undergoing painful 
procedures 
Författare: Lawes, 
C. Sawyer, L. 
Amos, S. Kandiah, 
M. Pearce, L. 
Symons, J 
Tidsskrift: 
Pediatric nursing 
Årtal: 2008  
Land: England 

Kvantitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Ett 
utbildningsprogra
m utformades till 
sjukvårdspersonal 
för att kunna 
hjälpa barn med 
nålfobi.  
Syfte: Om 
utbildningsprogra
mmet som 
utformats, lyckats 
med målet att bli 
en mer erfaren 
och 
kunskapsgivande 
klinik och att det 
sedan kan 
användas i 
vården. 

 Fem stora sjukhus 
valdes ut. Där utbildades 
personalen av en 
lekterapeut i en timme. 
Frågeformulär gavs till 
dem före och efter. 21 
barn som var mellan 5-
18 år deltog i studien och 
man mätte deras smärta, 
oro och 
hanteringsstrategier 
under en smärtsam 
procedur. Samt att de 
intervjuades med sina 
föräldrar. 

Personalen i studien 
uppger att de ökat sin 
kunskapsnivå när det 
gäller att jobba med 
barn som genomgår 
smärtsamma 
procedurer. 
Viktigaste var att 
involvera 
lekterapeuten, 
förbereda materialet 
innan(utan att barnet 
ser) och att använda 
en distraktionsmetod. 
Både barn och 
föräldrar var nöjda 
med upplevelsen och 
uppgav en låg smärt 
och ångestnivå under 
proceduren. 
 

Personalen 
uttryckte att 
utbildningsprogram
met var användbart 
och att det kändes 
bra att träna 
momenten. Samt att 
det finns många bra 
smärtlindringstekni
ker som kan 
användas till barn 
för att lindra smärta 
och ångest. 

Titel: Children´s 
experiences of 
procedural pain 
management in 
conjunction with 
trauma wound 
dressing 
Författare:  
Nilsson, S. 
Hallqvist, C. 
Sidenvall, B. 
Enskär, K 

Kvalitativ 
design 
 
Barn- 
perspektiv 

Problem: När 
barn kommer in 
akut och vårdas 
på sjukhus är 
smärta vid 
medicinska 
procedurer något 
som ofta skapar 
oro och ångest. 
Syfte: Att 
beskriva barns 
upplevelse av 

39 barn, i åldrarna 5-10 
år. Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
med öppna frågor som 
var i samband med den 
medicinska proceduren. 
25 barn fick en 
distraktion, antingen en 
klubba eller spel. 14 barn 
fick ingen distraktion 
under behandlingen. 
Studien pågick i 2 år. 

Fyra teman hittades. 
Medicinsk 
kompetens, 
distraktion, 
deltagande och 
trygghet. Alla dessa 
var viktiga för att 
barnen skulla känna 
sig omhändertagna 
och hjälpta på rätt sätt 
för att kunna hantera 
den smärta och 

Att korta intervjuer 
kan bli ett problem 
vid analys men för 
barnen kan det 
innebära att de 
orkar koncentrera 
sig och kan svara på 
frågorna. Barnen 
visade att de fann 
många 
hanteringsstrategier
, personalens 
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Tidsskrift: Journal 
of advanced nursing 
Årtal:  2010 
Land: Sverige 

smärta när de är i 
ett akut skede på 
sjukhus. 

Personalen hade träffat 
barnen tidigare.  

ångest som kommer 
vid smärtsamma 
medicinska 
procedurer. 

kompetens hjälpte 
barnen att känna sig 
trygga och lugna 
och distraktion var 
något som var 
viktig. 
 

Titel: Children´s 
coping with 
venipuncture 
Författare: 
Hodgins, M. 
Lander, J 
Tidsskrift: Journal 
of pain and 
symptom 
management 
Årtal: 1997 
Land: Kanada 

Kvalitativ-och 
kvantitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Barns 
sätt att hantera 
smärta är inte lika 
uppmärksammat 
som vuxnas. 
Syfte: Undersöka 
barns 
hanteringsstrategi
er vid smärta och 
ångest i samband 
med venpunktion. 

Barnen var 5-13 år. Bli 
kallad till 
venprovtagning, ha med 
en förälder, Engelsk 
talande. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Varje barn var 
tillfrågat att beskriva hur 
de tänkte kring att kunna 
hantera att nålen inte 
skulle göra ont. 
Intervjuerna spelades 
in.VAS-skalan användes 
för att mäta 
smärtintensiteten. 
 

En tabell är gjord 
med olika teman 
indelade i kategorier. 
Den beskriver hur 
barnen upplevde 
situationen. 
Definierar situationen 
och vilka strategier 
de använde. 

I denna studie 
visade det sig att 
barnen upplevde 
blodprovtagningen 
som ett 
stressmoment med 
smärta. 27 olika 
strategier 
identifierades i 
samband med deras 
respons till att 
hantera situationen. 

Titel: The effects 
of an animation 
distraction 
intervention on pain 
response of 
preschool children 
during 
venipuncture. 
Författare: Yoo, 
H. Kim, S. Hur, H-
K. Kim, H-S. 
Tidsskrift: Applied 
nursing research 
Årtal: 2011 
Land: Korea 

Kvantitativ 
design 
 
Barn-
perspektiv 

Problem: Smärta 
är en känslosam 
situation för barn 
som kan förvärras 
vid 
venprovtagning. 
Syfte: Identifiera 
effekten av 
distraktion i form 
av animation vid 
smärta hos 
förskolebarn vid 
blodprovtagning. 

Barnen var 3-7 år. 
Valdes ut på Akuten på 
sjukhuset. Vissa kriterier 
utsågs. 20 barn i 
kontrollgruppen och 20 
barn i experiment 
gruppen. Barnen fick se 
en 3 min lång animerad 
film som visades på en 
dator där en animerad 
pojke utspelar ett 
scenario, likt det som 
kommer utspelas i 
verkligheten. Deskriptiv 
data användes för att 
analysera smärtnivån. 
 

Enligt tabellerna var 
det ingen signifikant 
skillnad på barnens 
ålder samt de olika 
variablerna. Men det 
fanns en signifikant 
skillnad i glukos och 
kortisol nivåer samt 
Hjärtfrekvens. 

Detta visar sig vara 
en effektiv 
distraktionsmetod 
vid venpunktion för 
att minska smärtan. 
Denna studien 
styrker även andra 
studier som visar på 
samma sak. 
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