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Abstrakt 

Introduktion: Forskning har visat att distraktionsmetoder har god effekt på barn men den är 

oftast gjort i lugna miljöer och inte på en akutmottagning. Det finns ett samband mellan 

smärta och oro hos barn vid procedurer. Barn som genomgår traumatiska smärtupplevelser 

kan minnas dessa, vilka kan påverka barnets resterande liv.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka användande, upplevd effekt av 

distraktionsmetoder samt skillnader mellan universitetsjukhus och länssjukhus vid 

procedursmärta hos barn på barnakutmottagningar.  

Metod: Studien var designad som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och omfattade 

totalt 60 sjuksköterskor. Datainsamlingen har skett med hjälp av en enkät som skickades ut 

till fyra akutmottagningar i Stockholm och Jönköping. 

 

Resultat: De vanligaste distraktionsmetoderna var föräldrastöd och samtal. Resultatet visade 

att det finns en signifikant skillnad mellan Universitetssjukhus och länsdels i användandet av 

distraktionsmetoder. Vidare framkommer att bedömningen av upplevd smärteffekt skiljer sig 

mellan sjuksköterskor och barnsjuksköterskor samt om dessa har egna barn.  

 

Slutsats: Viktigt att sjuksköterskor på barnakutmottagningar i Sverige ges konkreta verktyg 

för att förhindra smärta vid procedurer eftersom obehandlad smärta kan ge påverkan på ett 

barns framtida liv. Det krävs mer forskning för att veta vilka distraktionsmetoder som ger bäst 

effekt vid procedursmärta i de olika åldersgrupperna. 

 

 

Nyckelord (MeSH): barn, akutmottagning, smärta, procedur, distraktionsmetoder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Introduction: Research has shown that distraction methods have an effect on children but 

these researches are done in quiet environment and not in an emergency department. There is 

a relationship between pain and anxiety. Children who experience pain can remember this, 

and affect the child later on. 

Aim: The purpose of this study was to investigate the use and effect of distracting methods 

and differences between university hospitals and county hospitals on procedural pain in 

children in emergency departments.  

Method: The study was designed as a cross sectional study with quantitative approach. A 

questionnaire was sent out to 60 nurses at four emergency departments in Stockholm and 

Jönköping. 

Results: The most common distractions were parental support and conversation. A significant 

difference appeared between University hospital and Community hospital in the use of 

distraction methods. The assessment of perceived pain effect is different for nurses and 

pediatric nurses, as well as if they have children.  

Conclusion: It is important that nurses in children emergency departments get appropriate 

tools to prevent procedural pain in children. As untreated pain can have an impact at the 

child’s future life. More researches are needed to know which distraction techniques that has 

the best effect on procedural pain in the different age groups.    

 

 

Key Words (MeSH): Child, emergency-department, pain, procedure, non-pharmacological 

methods 
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Introduktion 
 

Smärta och oro hos barn är vanligt vid ingrepp och procedurer (Pillai et al 2011). Framförallt 

yngre barn upplever rädsla och smärta i samband med injektioner och provtagning. De ansåg 

att bli stucken och få en nål var den mest skrämmande och smärtsamma upplevelsen de varit 

med om (McMurtry et al 2011, Howe et al 2011). Barn på akutmottagningar i Mexiko och i 

USA har skattat nålsättning, klinisk undersökning, venpunktion, intramuskulära injektioner, 

lumbalpunktion, intravenös nålsättning, sondsättning samt urinkateterisering som de mest 

smärtsamma och orosgivande procedurerna (Ortiz et al. 2012, Babl et al. 2008). Att skapa en 

passande omgivande miljö där barnet kan känna trygghet och lugn är adekvat för att minska 

stress och smärtupplevelse för barnet på akutmottagningen (Ortiz et al 2012). En god 

stresshanteringsförmåga samt förmåga att ge emotionellt stöd kan minska ångest och oro 

framförallt hos större barn (Fein et al. 2012).   

Att som vårdpersonal ha förmåga att kunna förhindra eller lindra stress och smärta hos barn är 

därför en viktig del inom den akuta vården. Ett systematiskt förhållningssätt till 

smärthantering såväl som utbildning i ämnet är en grund för att inbringa trygghet för barnet på 

akutmottagningen (Fein et al. 2012). Många gånger kan enklare farmakologiska metoder, 

såsom bedövningssalva eller kylspray vara otillräckliga för att minska hela smärtupplevelsen 

och oron hos barn som genomgår smärtsamma provtagningar. Många barn upplever trots 

dessa åtgärder en stor ångest inför och smärta under provtagningen (Dahlquist et al. 2002). 

Därför är det viktigt som vårdgivare att ha alternativa och bra metoder så att förutsättningarna 

ökar för att förebygga och minska upplevelsen av smärta och rädsla hos barn som genomgår 

procedurer (Ortiz et al. 2012).  

Utan smärtbehandling eller stressreducerande åtgärder kan traumatiska smärtupplevelser 

påverka barnets resterande liv i olika sammanhang (Pillai et al. 2011, Ortiz et al. 2012). 

Obehandlad oro och rädsla kan automatiskt generera i smärta hos barn (Fein et al 2012). För 

att minska barnets smärtupplevelse bör därför i första hand barnets oro och rädsla bearbetas 

(Sparks 2001). Om de procedurer som barnet går igenom är förknippade med smärta kan 

barnet riskera att utveckla rädsla och stress även inför framtida procedurer till den grad att 

barnet även upplever icke-smärtsamma moment som smärtsamma.  (Nilsson 2010, Fein et al 

2012). Fein et al (2012) menar att barns smärta många gånger var underskattad på grund av 

bristande användande av lämpliga smärtbedömningsverktyg samt bristande kunskaper om 

barns utvecklingsnivåer. En del barnläkare stod fast vid att barn inte uppfattar smärta på 

samma sätt som vuxna gör och att smärtupplevelser inte har några konsekvenser. Dock ökar 

medvetenheten kring motsatsen och studier har visat att även enkla procedurerna som nålstick 

kan påverka barnet framtida psykiska välbefinnande (Fein et al, 2012).  Fein et al (2012) 

menar att den stressiga miljön på akutmottagningen kan förhindrar god smärthantering och 

förvärrar upplevelsen av oro, rädsla och smärta.  

I Barnkonventionen framgår tydligt att varje barn har rätt till värdighet och värde samt att alla 

åtgärder som utförs ska se till barnets bästa (Hanséus, et al. 2012). Barnets bästa ska komma i 
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första rummet, detta gäller givetvis även på en akutmottagning. Det kan till exempel vara 

nödvändigt att ställa frågan om ett ingrepp verkligen är nödvändigt att genomföra. 

Barnsjuksköterskan har på akutmottagningen följaktligen en viktig roll att se till barnets bästa 

och att även i mycket akuta situationer systematisk arbeta för att förebygga och eller lindra 

smärta, stress och oro. I en skrift från NOBAB (Nordisk förening för syke barns behov) där 

barnsjuksköterskor ingår, står det skrivet att åtgärder ska vidtas för att minska fysisk och 

psykisk stress för barn som är inom hälso- och sjukvården. Barn och föräldrar ska få vara 

delaktiga i barnets vård, efter att barnet och familjen fått grundlig information (NOBAB, 

2012)  

Barnsjuksköterskor kan använda sig av icke farmakologiska metoder t.ex. distraktionsmetoder 

för att förebygga och lindra smärta och stress vid smärtsamma procedurer. De 

distraktionsmetoder som används är oftast åldersanpassade förberedelser och information 

(Fein et al, 2012), sinnen (Olsson och Larsson, 2011), såpbubblor, andningsövningar (Sparks 

2001), fantasi, hypnos, tankestopp, positiva tankar (Chambers et a, 2009), distraktionskort 

(Inal & Kelleci. 2012), föräldrarstöd (McCarty, et al. 2010), och tv-tittande (Bellieni et al 

2006). Det är dock oklart hur ofta dessa används i allmänhet och än mer oklart hur de används 

på barnakutmottagningar.  

Noggrann och åldersanpassad förberedelse och information har visat sig kunna minska ångest 

och rädsla samt öka barnets sammarbetsförmåga inför undersökningar och ingrepp (Fein et al. 

2012). När distraktion används minskar barnets rädsla och stress inför situationen. Det är 

viktigt att barnet förbereds på den procedur som barnet ska genomgå samt att barnet ges en 

adekvat distraktion anpassad för dess ålder. Genom att noggrant och på en åldersanpassad 

nivå, förbereda barnet inför en procedur samt att ge utrymme för frågor och rättförklara 

felaktiga fantasier och funderingar innan provtagningen kan barnets oro minskas. En studie 

belyste särskilt vikten av åldersadekvat förberedelse, exempelvis genom bilder, dockor och 

lek där procedurens genomförandesätt noggrant förklaras för barnet samt där barnet har 

möjlighet att titta på och känna på materialet som ska användas och även har möjlighet att 

ställa frågor (Uman et al. 2006). I åldersanpassade förberedelser är det viktigt att barnets 

föräldrar är medverkande (Cohen, 2012). Att förbereda barnet med information, ge tid att 

fråga, visa bilder m.m. kan dock ta tid. Det är oklart hur mycket tid som ålderanpassade 

distraktionsmetoder tar i anspråk och än mindre klart om det finns avsatt tid för det. Personal 

och tidsbrist kan alltså vara ett hinder att använda sig av distraktionsmetoder.  

Distraktionsmetoder som kombinerar så många sinnen som möjligt har visats ge bäst resultat. 

God effekt av distraktionsmetoder vid provtagning anses t.ex. vara en kombination av till 

exempel kyla, beröring, massage, vibration, transkutan nervstimulering, visuella tekniker, 

tekniker som stimulerar hörseln samt tekniker där sinnet och fantasiförmågan spelar in 

(Olsson och Larsson 2011). I en studie gjord i USA där kyla och vibration kombinerades 

visade på mycket goda resultat gällande distraktion hos barn som genomgår provtagning på 

akutmottagningar (Baxter et al. 2011).  

En annan distraktionsmetod är såpbubblor som anses vara effektiv främst på mindre barn. 

Genom att blåsa såpbubblor för barnet i samband med smärtsam och obehaglig provtagning 
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riktas uppmärksamhet bort från provtagningen vilket visats sig ge en lugnande och 

smärtstillande effekt på barnet.  Att låta barnet själv blåsa bubblorna gör också att barnet kan 

lära sig att slappna av och andas ut bättre vilket därmed har visats vara ett effektivt sätt för att 

minska bland annat procedursmärta. (Sparks, 2001) Det är dock oklart hur ofta såpbubblor 

används som distraktionsmetod och om och med vilken annan distraktionsmetod den är 

lämplig att kombineras. Andningsövningar i sig såsom djupandning och diafragmaandning 

har även det goda effekter på smärtupplevelser(Sparks 2001). 

I en studie av Chambers et al. (2009) nämns andra distraktionsmetoder för att minska oro och 

smärta i samband med provtagning på barn; tankestopp, positiva tankar, hypnos och fantasi. 

Tankestopp innebär att barnet får säga stopp för att motverka negativa tankar när barnet 

känner sig rädd och orolig. Positiva tankar innebär att låta barnet upprepa positiva meningar 

till exempel ”Jag klarar det här”, ”Det är snart över” under proceduren (Chambers et al. 

2009). Vid hypnos blir barnet guidat av en terapeut för att lära sig hantera och förändra 

situationer relaterade till subjektiva upplevelser, såsom känslor, tankar, beteenden och sinnen. 

Detta görs för att barnet själv ska kunna hantera symtom såsom smärta och oro. Barnet blir 

genom hypnotiska förslag och fantasier dissocierad från den smärtsamma upplevelsen. Hos 

barn i åldern 3-8 år sågs att hypnos hade större effekt än distraktion vid venpunktion.  För 

barn mellan 7-12 år var hypnosbilder ett användningsbart sätt för att minska smärta. I studien 

framkomr att hypnos är en lovande behandlingsform för att minska smärta och rädsla hos barn 

som genomgår olika procedurer samt att det är en tidssparande metod jämfört med farmaka 

och distraktionsmetoder (Accardi & Milling, 2009). För att använda hypnos måste personalen 

vara utbildad, vilket därmed kan vara svårt att tillgodo se på en akutmottagning och därför 

svårt att veta omfattning av metoden. Fantasi är en teknik för att lära barnet att hantera rädsla 

och smärta samt syftar till att få barnet att fokusera på annat än själva proceduren genom att 

barnet får leva sig in i en egen fantasi. Barnet kan exempelvis bli tillfrågat att föreställa sig 

själv på en trevlig plats och i samband med detta tänka på de fysiska sinnen de kan möta på 

sin fantasiplats. Fantasi kan även med fördel användas i kombination med distraktion, 

avslappning och lek (Landier och Tse 2010). 

I en studie som gjordes i Istanbul på barn mellan 6-12år användes distraktionskort. Under 

tiden barnet genomgick provtagningen så frågade sjuksköterskan om bilderna som barnen såg 

på distraktionskorten. Barnens oro och rädsla mättes före och efter provtagningen. Ångesten 

mättes med hjälp av självskatteprotokoll från barnen, föräldrarna samt sjuksköterskan. I de 

grupper där distraktionskorten användes framkom det att barnen hade mindre ångest efter 

provtagningen (Inal & Kelleci. 2012).  I studien medverkade tre sjuksköterskor i procedurerna 

som inte genomfördes på en akutmottagning. Det förefaller svårt att genomföra detta på en 

akutmottagning eftersom det krävs mycket personal att genomföra denna distraktionsmetod.  

Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap att en förälder kan påverka barnet positivt vid 

nålsättning, exempelvis att föräldrar är delaktiga eller att barnet sitter i föräldrarnas knä. Om 

föräldern är med vid nålsättning och då distraherar blir barnets ångestnivå lägre än om 

föräldern inte skulle varit med (McCarty, et al. 2010). I en litteraturgenomgång av Gilboy och 

Hollywood (2009) framkommer att föräldrars närvaro, olika distraktionsmetoder och lokal 

anestesi såsom Emla® har god effekt i kombination. 
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I studien av Bellieni, Cordelli, Raffaelli, Ricci, Morgese och Buonocore (2006)  framkom att 

tv-tittande i samband med venpunktion minskade smärtupplevelsen hos barn jämfört med 

kontrollgruppen. Mammorna hade även mindre ångest över proceduren som barnen genomgår 

när barnet var distraherat (Bellieni, et al. 2006). Denna studie var gjord i en lugnare miljö där 

det fanns tillgång till en tv. Denna möjlighet finns inte på varje rum på en akutmottagning i 

dag.  

Problemformulering 

Ett flertal studier och forskning kring barns smärtupplevelse vid procedurer och ingrepp samt 

metoder för att minska dessa finns gjorda på olika sjukhus, dock främst på vårdavdelningar 

(Bellieni, et al. 2006, Inal & Kelleci. 2012, Accardi & Milling, 2009, Chambers et al. 2009, 

Uman et al. 2006, Landier & Tse, 2010, Dahlquist et al 2006, Sparks, 2001). Dessutom finns 

inte mycket forskat kring icke-farmakologiska metoder för att lindra procedursmärta utan de 

flesta studier belyser farmakologiska metoder (Dahlquist et al 2006, Gilboy & Hollywood, 

2009, Landier & Tse 2010, Bhargava & Young 2007, Babel et al 2008).  Vid 

litteraturgenomgången framkom att det endast fanns ett fåtal studier som belyser ämnet 

utifrån akutmottagningars vårdmiljö (Fein et al, 2012, Ortiz et al 2012, Babl et al, 2008). Barn 

på akutmottagningar kan många gånger vara mer utsatta för plötsliga, oförberedda och 

smärtsamma ingrepp än barn som kommer för exempelvis planerad provtagning på en 

avdelning eller mottagning. Tidsbristen och avsaknad av material på akutmottagningar kan 

många gånger utgöra ett hinder för sjuksköterskor att genomföra en tillräcklig och adekvat 

förberedelse för barnet inför en smärtsam procedur (Fein et al 2012). Vidare påtalar Fein et al 

(2012) särskilt vikten av användandet av distraktionsmetoder för att lindra rädsla och smärta 

för barn som genomgår smärtsamma ingrepp på akutmottagningar. Vidare menar studien att 

det finns bevisat att även små ingrepp och procedurer såsom exempelvis venpunktion kan ha 

en inverkan på barnets psykiska välbefinnande i framtiden (Fein et al. 2012). Av denna 

anledning finns ett stort intresse av att undersöka användandet av distraktionsmetoder på 

barnakutmottagningar idag samt sjuksköterskors upplevda effekt av dessa vid procedursmärta 

hos barn. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka användande, upplevd effekt av de använda 

distraktionsmetoder samt skillnader mellan universitetssjukhus och länssjukhus vid 

procedursmärta hos barn på barnakutmottagningar. 
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Metod  

Design 

Denna tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats genomfördes på fyra barnakutmottagningar i 

Stockholm och Jönköping under våren 2013. En enkätstudie genomfördes för att undersöka 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskors användande av distraktionsmetoder.  

Enkätens utformning  

Vid utformandet av frågorna i enkäten utgick författarna från tidigare forskningsresultat och 

det som i litteratur skrivits om distraktionsmetoder. Författarna diskuterade noga enkätens 

innehåll, vilka frågor som skulle ingå i och hur enkäten skulle utformas. Ett informationsbrev 

konstruerades som beskrev syftet med studien och tidsramen. En pilotstudie genomfördes av 

enkäten. Enkäten och informationsbrevet skickades ut till två slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor. 

Den slutgiltiga enkäten innehöll 15 slutna frågor (bilaga 1). De slutna frågorna var 7 stycken  

två-svarsfrågor t.ex.  ja och nej och 8 stycken fleralternativs frågor (Ejlertsson, 2008, 51-87). 

Vid fyra frågor fanns möjlighet för respondenten att ange ett skrivet svar. Effekten av 

distraktionsmetoder bedömdes utifrån en skala 1-10 där 1 innebar att distraktionen inte hade 

någon effekt och 10 att den hade hög effekt. 

I enkäten efterfrågades respondentens kön, antal år som yrkesverksam med barn samt frågor 

kring användande av distraktionsmetoder inför procedursmärta. Distraktionsmetoder som 

belyses i denna studie var såpbubblor, böcker, bilder, åldersanpassade förberedelser, samtal, 

föräldrastöd, värme/kyla, fantasi/guided imagery och sinnesintryck. Frågorna konstruerades 

på ett sådant sätt så att författarnas tycke och åsikter inte skulle ge riktade svar (Bell, 2006, 

144).  

Urval 

Samtliga 164 sjuksköterskor och barnsjuksköterkor som var verksamma på samtliga 5 

barnakutmottagningar i Stockholm och Jönköping tillfrågades om att delta i studien. 

Datainsamling  

Informationsmail mailades ut till verksamhetschefen på respektive mottagning för att 

efterfråga intresset och få tillstånd att genomföra enkätstudien på arbetsplatsen. 

Tre av de fyra barnakutmottagningar i Stockholm och barnakutmottagningen i Jönköping 

godkände studien, tackade ja och kom att inkluderas. Till gruppen universitetssjukhus (US) 

inkluderades respondenter från barnakutmottaningar i Stockholm medan till gruppen 

länssjukhus (LS) inkluderades respondenter från barnakutmottagningen i Jönköping. Andelen 

barnsjuksköterskor var signifikant högre för LS jämfört med US (p < 0.01) men i övrigt fanns 



6 
 

inga skillnader mellan undersökningsgrupperna för variablerna; kön, yrkesverksamma år och 

om de hade egna barn. 

Ett informationsbrev till respondenterna konstruerades där syftet med enkäten beskrevs, 

tidsåtgång för enkätstudien, sista svarsdag samt kontaktuppgifter till författarna. Dessutom 

beskrevs att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. 

Av de 164 enkäterna mallades 70 enkäter till Sachsska barnsjukhus i Stockholm och två till 

Danderyds barnakutmottagning i Stockholm. Av resterande enkäter delades 35 ut till Astrid 

Lindgrens barnakutmottagning i Huddinge och 57 enkäter ut till respondenter på 

barnakutmottagningen i Jönköping. En tidsangivelse sattes på tre veckor och efter halva tiden 

skickades en påminnelse ut. 

 

Tabell 1. Beskrivning över den undersökta populationen (N=60). US = universitetssjukhus, LS = 

Länssjukhus.  Andelen barnsjuksköteskor 

 

Etiska ställningstaganden 

De svarande i denna studie informerats om att svaren skulle behandlades konfidentiellt så att 

dessa inte skulle kunna härledas till någon av de svarande (Hansson & Freccero, 2012). 

Samtycke inhämtades genom att deltagarna informerades om att deltagandet i undersökningen 

var frivilligt (Medicinska forskningsrådet, 2000). Det är en plikt för vårdpersonal som deltar i 

medicinsk forskning att beakta rätten till självbestämmande, sekretess för personuppgifter 

samt om integritet (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2012). Frågorna i 

enkäten utformades på ett sådant sätt att de inte skulle kunna ge riktade svar. De svarande 

skulle därmed kunna ge sina egna personliga svar oberoende av en redan synligt riktad fråga 

(Olsson & Sörensen, 2007). De svarande informerades noga i informationsbrevet som 

skickades ut angående enkätens innehåll samt syftet med undersökningen. Detta gav de 

svarande en möjlighet att ta ställning till deras deltagande i enkäten och därmed deras 

självbestämmanderätt (Ejlertsson, 2005). 

 

US LS Total

n n n

Kön Kvinna 29 30 59

Man 1 0 1

Egnabarn Nej 14 8 22

Ja 16 22 38

Yrke Sjuksköterska 23 10 33

Barnsjuksköterska 7 20 27

Yrkes verksamma år 0-4år 16 10 26

5-10år 9 7 16

>11år 5 13 18

Total 30 30 60
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Dataanalys 

Databehandling och statistiska beräkningar utfördes i statistikprogrammet IBM® SPSS® 

Statistics, version 20. Materialet analyserades med hjälp av deskriptiv statistik. För att 

säkerställa signifikanta skillnader gjordes Mann Whitney U-test, Pearson Chi-Square test och 

Fisher´s exact test. Gränsen för signifikant skillnad sattes till p< 0,05 

Uppsatsen utformas utifrån Author Guidelines från tidningen Journal of Advanced Nursing. 
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Resultat 
 

Användande av distraktionsmetoder 

I studien framkommer att 86 % av alla sjuksköterskor och barnsjuksköterskor på 

barnakutmottagningar använde sig av distraktionsmetoder medan övriga angav att tidsbrist, 

bristande kunskap och materialbrist var orsaker till att de inte använde distraktionsmetoder.  

Användandet av distraktionsmetoder var signifikant högre för LS jämfört med US (p=0,005). 

Fördelningen för US och LS av de som använde förberedelsesmärtlindring, 

förberedelsedistraktion och förberedelse material presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Förberedelsemetoder inför procedursmärta.  

 

 

De mest använda distraktionsmetoderna var samtal och föräldrastöd som angavs 95 % 

respektive 87 % av respondenterna (figur 1). 

US LS Total 

n n n 

Förberedelsesmärtlindring 0-6 år 27 29 56 

7-12 år 27 29 56 

13-18 år 18 29 47 

Förberedelsedistraktion 0-6 år 30 30 60 

7-12 år 19 26 45 

13-18 år 11 19 30 

Förberedelsematerial 0-6 år 20 19 39 

7-12 år 21 20 41 

13-18 år 14 17 31 
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Figur 1. Användande av distraktionsmetoder  

Andra former av distraktionsmetoder än de som enkäten föreslog angavs av 13 % av alla 

respondenter. I gruppen annat nämns följande distraktionsmetoder: andningsövningar, teknisk 

utrustning i form av dator, läsplatta, smartphones, mutor såsom glass och presenter samt egna 

personliga leksaker. Det förelåg inga skillnader mellan US och LS i vilka som var de 

vanligaste distraktionsmetoderna.   

Föräldrastöd var den metod som sjuksköterskor och barnsjuksköterskor använde i störst 

utsträckning för barn i åldern 0-6år (figur 2). Samtal var den metod som används mest i 

grupperna 7-12 år och 13-18 år (figur 3 och 4). 
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 1. Såpbubblor 

2. Böcker 

3. Bilder 

4. Åldersanpassade förberedelser 

5. Samtal 

6. Föräldrastöd 

7. Värme/kyla 

8. Fantasi/guided imagery 

9. Sinnesintryck 

 

Figur 2. Antal sjuksköterskor/barnsjuksköterskor som använder respektive typ av distraktionsmetod för barn i de 

olika åldersgrupperna. 

 

 

Sjuksköterskors upplevda effekt av distraktionsmetoder 

 

Sjuksköterskors och barnsjuksköterskors uppfattningar om effekten av de olika metoderna 

presenteras i tabell 3. Av de olika distraktionsmetoderna ansåg sjuksköterskor och 

barnsjuksköterskor att föräldrastöd (m= 7,9 ±1,7), samtal (m=7,7 ±1,5) och åldersanpassade 

förberedelser (m=7,5 ±1,5) var de distraktionsmetoder som hade bäst effekt.  
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Tabell 3.  Samtliga sjuksköterskors och barnsjuksköterskors uppfattning av effekt av de olika 

distraktionsmetoderna. Medelvärde (m), standardavvikelse (S.D).   

 

 

En majoritet (77 %) av sjuksköterskorna och barnsjuksköterskorna ansåg att de 

distraktionsmetoder som används hade en lugnande effekt och 58% ansåg att 

distraktionsmetoderna hade en smärtlindrande effekt. Bland lugnande distraktionsmetoder 

nämndes samtal, föräldrastöd och såpbubblor medan bland annat värme/kyla och 

åldersanpassad förberedelse angavs som smärtlindrande distraktionsmetoder. Det förekom 

inga skillnader mellan US och LS i skattningarna av effekten av respektive distraktionsmetod. 

Subgruppsanalys 

En signifikant högre andel av barnsjuksköterskorna jämfört med sjuksköterskorna upplevde 

att distraktionsmetoderna hade en smärtlindrande effekt (p = 0,036). Det framkom ingen 

signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna gällande uppfattningen av den lugnande effekten 

av distraktionsmetoderna. 

De svarande som hade egna barn använde distraktionsmetoder vid procedurer signifikant 

oftare än de utan egna barn (p = 0,043). Däremot förekom inga skillnader i användandet av 

distraktionsmetoder vad avser yrkesår eller specialistutbildning. 

 

En jämförelse mellan sjuksköterskor och barnsjuksköterskor visade på en signifikant skillnad 

i det att barnsjuksköterskor uppfattade effekten högre av åldersanpassade förberedelser 

(p=0,026) och föräldrastöd (p=0,042), se tabell 4. De svarande med egna barn skattade 

effekten av föräldrastöd signifikant högre (p=0,006) än de utan egna barn. Effekten av 

distraktionsmetoder såsom samtal, föräldrastöd och värme/kyla skattas signifikant högre 

m S.D m S.D m S.D 

Effekt såpbubblor 7,1 2,2 6,0 2,8 6,5 2,5 

Effekt böcker 5,4 2,1 5,8 1,9 5,6 2,0 

Effekt bilder 5,8 2,0 5,8 2,2 5,8 2,1 

Effekt åldersanpassande förberedelser 7,4 1,4 7,6 1,6 7,5 1,5 

Effekt samtal 7,4 1,7 8,1 1,3 7,7 1,5 

Effekt föräldrarstöd 7,4 2,0 8,3 1,2 7,9 1,7 

Effekt värmekyla 6,5 2,1 6,7 2,1 6,6 2,0 

Effekt fantasi/guide imagery 6,8 2,0 7,1 1,6 6,9 1,9 

Effekt sinnesintryck 6,5 2,6 7,4 1,8 6,9 2,3 

US LS Total 
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bland de som har längre yrkeserfarenhet jämfört de som har kortare yrkeserfarenhet (se tabell 

4).  

 

Tabell 4. Subgruppsanalyser av yrkeskategori, egna barn och yrkesår för uppfattningen av effekterna av 

distraktionsmetoder för att minska procedursmärta. SSK = sjuksköterskor, BSSK = barnsjuksköterskor. P-värde 

beräknat med Mann-Whitney test, n.s = non signfikant. 

 

Majoriteten (93 %) av alla svarande ansåg att distraktionsmetoder bör användas i större 

utsträckning på barnakutmottagningar. Cirka hälften av de svarande (53 %) angav att det finns 

utrymme för användande av distraktionsmetoder på deras arbetsplats. Om ett ökat användande 

av distraktionsmetoder skulle ske utryckte en majoritet (52 %) av de svarande att det skulle ge 

en tidssparande effekt. Drygt en tredjedel (37 %) angav att användandet skulle ge en positiv 

inverkan på arbetsplatsens ekonomi. Vidare angav 92 % att ett ökat användande av 

distraktionsmetoder i verksamheten skulle ge barnen en smärtlindrande effekt.  

Förutsättningar för ökat användande 

För att möjliggöra ett ökat användande av distraktionsmetoder efterfrågade 70 % av 

barnsjuksköterskor och sjuksköterskor aspekter såsom en ökad tillgång till material och mer 

tid (82 %). Cirka en tredjedel (28 %) av de svarande angav att en ökad budget skulle leda till 

ett större användande av distraktionsmetoder vid procedurer. Vid jämförelse mellan städerna 

framkommer en signifikant skillnad gällande uppfattningen av rutiner för distraktionsmetoder 

på arbetsplatsen (p=0,001).  

 

 

 

 

 

Yrkeskategori Egnabarn Antal år yrkesverksam 
SSK BSSK Nej Ja <4 år >4år 

m S.D m S.D p m S.D m S.D p m S.D m S.D p 

Effekt såpbubblor 6,2 2,6 6,9 2,5 n.s 5,7 3,1 6,9 2,2 n.s 6,7 2,5 6,4 2,7 n.s 

Effekt böcker 5,7 1,9 5,6 2,1 n.s 5,5 1,8 5,7 2,1 n.s 5,2 2 5,9 2 n.s 

Effekt bilder 6,2 1,9 5,5 2,3 n.s 6,2 1,8 5,6 2,3 n.s 5,7 2,1 5,9 2,2 n.s 

Effekt åldersanpassande förberedelser 7,1 1,3 8,0 1,6 0,026 7,0 1,5 7,8 1,5 n.s 7,2 1,4 7,8 1,5 n.s 

Effekt samtal 7,5 1,4 8,1 1,5 n.s 7,3 1,5 8,0 1,5 n.s 7,2 1,6 8,2 1,3 0,009 

Effekt föräldrarstöd 7,4 1,9 8,4 1,4 0,042 7,1 1,7 8,3 1,6 0,006 7,2 2 8,4 1,3 0,024 

Effekt värme/kyla 6,2 1,7 7,1 2,4 n.s 6,1 2,1 6,8 2,0 n.s 5,8 2 7,2 1,9 0,022 

Effekt fantasi/guided imagery 6,5 1,7 7,4 2,0 n.s 7,1 2,2 6,8 1,6 n.s 7,3 1,9 6,8 1,9 n.s 

Effekt sinnesintryck 6,2 2,5 7,6 2,0 n.s 6,4 2,8 7,2 2,1 n.s 6,2 3,2 7,3 1,8 n.s 
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Tabell 5. Fördelning av svaren för yrke, egna barn, yrkesår och grupport vad gäller uppfattningen av 

förutsättningar för användande av distraktionsmetoder. 

 

Utöver de förutbestämda alternativen anger de svarande egna åsikter om vad ett ökat 

användande av distraktionsmetoder skulle innebära för barn på barnakutmottagningar. De 

åsikter som nämns är bland annat en positiv upplevelse av sjukvården, en minskad 

sjukhusrädsla bland barnen, en högre upplevelse av livskvalitet samt en ökad trygghet för 

barnet och dess föräldrar. De svarande nämner även egna åsikter kring förutsättningar för ett 

ökat användande av distraktionsmetoder. Bland dessa uppges åsikter som utbildning och 

kunskap hos personalen samt riktlinjer och tydliga beskrivningar. Dessutom framkommer att 

intresse och fantasiförmåga hos personalen såväl som personaltäthet på akutmottagningar är 

en viktig aspekt för ett ökat användande av distraktionsmetoder.  

 

  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sjuksköterska 9 (50%) 24 (57%) 8 (73%) 25 (51%) 25 (58%) 8 (47%) 
Barnsjuksköterska 

9 (50%) 18 (43%) 3 (27%) 24 (49%) 18 (42%) 9 (53%) 

Nej 5 (28%) 17 (40%) 6 (55%) 16 (33%) 12 (28%) 10 (59%) 
Ja 13 (72%) 25 (60%) 5 (45%) 33 (67%) 31 (72%) 7 (41%) 

<4 år 7 (39%) 19 (45%) 6 (55%) 20 (41%) 18 (42%) 8 (47%) 
>4 år 11 (61%) 23 (55%) 5 (45%) 29 (59%) 25 (58%) 9 (53%) 

US 
8 (44%) 22 (52%) 6 (55%) 24 (49%) 20 (47%) 10 (59%) 

LS 10 (56%) 20 (48%) 5 (45%) 25 (51%) 23 (53%) 7 (41%) 

Yrke 

Egnabarn 

Yrkeår 

Grupp 

Förutsättningar material Förutsättningar tid Förutsättningar ekonomi 
Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka användandet och upplevd effekt av distraktionsmetoder 

samt skillnader mellan universitetssjukhus och länssjukhus vid procedursmärta hos barn på 

barnakutmottagningar. 

Användande av distraktionsmetoder  

En hög andel av sjuksköterskor och barnsjuksköterskor använde sig av någon form av 

distraktionsmetod vid procedurrelaterad smärta hos barn på barnakutmottagningar, vanligen 

samtal och föräldrastöd. Mutor t.ex. stickpresenter eller glass men även teknisk utrustning 

framkom. I dagens samhälle år 2013 ökar användandet av teknisk utrustning, t.ex. 

smartphones och surfplattor. Dessa kan användas som distraktionsmetoder för barn i alla 

åldrar. Studier har visat på liknande effekt av teknisk utrustning som traditionella 

distraktionsmetoder vid smärtsamma ingrepp (Bellieni et al 2006; Same-day surgery, 2012). 

Olsson och Larsson (2011) påtalade en minskad upplevelse av smärta och rädsla vid 

procedurer om olika sinnen kombineras. Detta kan åstadkommas med hjälp av en smartphone 

eller surfplatta. Det finns sålunda evidens för att vårdpersonal i större utsträckning bör 

använda sig av teknisk utrustning såsom surfplattor och smartphones.  

Sjuksköterskors upplevda effekt av distraktionsmetoder 

Distraktionsmetoder vars effekt skattades högt var föräldrastöd, åldersanpassade förberedelser 

och samtal. Noggranna och åldersanpassade förberedelse är viktiga faktorer för att minska 

barnets rädsla och ångest samt att ge barnet ökade förutsättningar till samarbete med 

vårdpersonalen (Fein et al. 2012). Särskilt god effekten har åldersadekvat förberedelse visat 

sig vara (Uman et al 2006). I aktuell studie var föräldrastöd en viktig del i att lugna ett barn 

som ska genomgå ett smärtsamt ingrepp.  Matziou, Chrysostomou och Perdikaoris (2013) har 

påvisat att föräldrars närvaro i samband med smärtsamma procedurer kan minska barnets 

upplevelse av smärta och stress medan McCarty et al.(2010) påtalade vikten av att 

vårdpersonalen förstår föräldrarnas inflytande på barnet. Samtal och föräldrastöd kan sålunda 

anses som viktiga stöd vid smärtsamma ingrepp oavsett barnets ålder. Det är tänkbart att det 

går lättare att resonera med äldre barn. Dessutom kan det vara lättare att göra ett äldre barn 

införstådd i situationen och därmed låta barnet vara delaktigt genom att förbereda barnet på 

dennes nivå. 

En litteraturgenomgång av Gilboy och Hollywood (2009) beskrev att en kombination av olika 

slags distraktionsmetoder samt föräldrars närvaro och ibland lokalbedövning har god effekt. 

Det finns alltså grund för att kombinera olika distraktionsmetoder och att använda föräldrars 

stöd.  

Uman et al (2006) nämner distraktionsmetoder såsom bilder och böcker som effektiva 

metoder för lindrande av procedursmärta men även hypnosbilder har god effekt för minskad 
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upplevelse av procedursmärta (Accardi och Milling 2009). Hypnos och fantasi i sig har visat 

sig effektiva som distraktionsmetod (Accardi och Milling 2009;  Landier och Tse 2010). 

Effekten av dessa distraktionsmetoder framkom inte lika påtagligt i aktuell studie. Möjligen 

kan detta ha att göra med att de studier som belyser effekten av bland annat bilder och böcker 

är äldre och att mediateknik och teknisk apparatur då inte var lika utvecklade och därför inte 

studerad. På samma sätt finns en möjlighet att detta även kan ha orsakat att 

distraktionsmetoder såsom exempelvis bilder och böcker inte skattas som lika effektiva idag 

jämfört med exempelvis tekniska apparater såsom smartphones och surfplattor (Olsson & 

Larsson, 2011, Bellieni et al 2006). Distraktionsmetoder som fantasi och guided imagery 

skattades inte högt som effektiva i aktuell studie vilket kan bero på att vårdpersonal på 

barnakutmottagningar inte har den utbildning som krävs samt att arbetsplatsens miljö och 

belastning begränsar förmågan till användande av metoder som fantasi och guided imagery. 

Eftersom forskning visat god effekt av dessa distraktionsmetoder (Landier & Tse, 2010, 

Accardi & Milling 2009) bör de lyftas för att användas mer i framtiden.  

Sparks (2001) påtalade god effekt av såpbubblor som distraktionsmetod som bland annat hade 

en lugnande effekt på barnet. I aktuell studie skattades effekten av såpbubblor som 

distraktionsmetod till i medeltal 6,5. Även om det av vårdpersonalen räknades bland de minst 

effektiva av de distraktionsmetoder som undersökts i studien är det svårt att jämföra med 

andra studier eftersom de utvärderas på andra sätt. Dock kan det sägas att såpbubblor även i 

denna studie har effekt som distraktionsmetod. Ifall tillgången på såpbubblor ökade på 

barnakutmottagningar kan det leda till att sjuksköterskor i större utsträckning använder sig av 

såpbubblor som distraktionsmetod.  

 

Skillnader mellan undersökta grupper samt förutsättningar för ökat 

användande 

Sjuksköterskor och barnsjuksköterskor på länssjukhus visade sig använda distraktionsmetoder 

i större utsträckning än på Universitetssjukhus. En tänkbar förklaring kan vara att 

arbetsbelastningen är högre i storstad jämfört med småstad. Detta kan i sin tur orsaka en 

minskad frekvens i användande av distraktionsmetoder. Skillnader i utbildningsnivå bland 

personalen kan också tänkas vara en orsak till det lägre användandet av distraktionsmetoder 

på Universitetssjukhus. Sjuksköterskor använder sig av distraktionsmetoder i samma 

utsträckning som specialistutbildade barnsjuksköterskor gör. Inte heller antal års 

yrkeserfarenhet gav någon signifikant skillnad gällande användande av distraktionsmetoder. 

En högre andel av barnsjuksköterskor visade sig bedöma barnets smärta högre vid de olika 

procedurerna än sjuksköterskor. Babl, Mandrawa, O’Sullivan och Crellin (2008) visade också 

på signifikanta skillnader gällande yrkesgrupper och deras förmåga att skatta barns smärta. 

Sjuksköterskor med större erfarenhet skattade exempelvis barnets stress vid procedursmärta 

högre än sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Det är svårt att veta orsaken till dessa 

skillnader. En specialistutbildning och en längre tids yrkeserfarenhet borde ge sjuksköterskan 

en större kunskap, förståelse och förmåga till en subjektiv upplevelse kring barns 
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smärtupplevelse än en kortare tids yrkeserfarenhet utan någon specialistutbildning. Möjligtvis 

kan orsaken till frånvaron av skillnader i användande av distraktionsmetoder mellan 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i denna studie bero på det låga deltagandet. En större 

population med flera inkluderade sjukhus samt ett bredare urval av yrkeskategorier, 

exempelvis även barnsköterskor, hade eventuellt kunnat visa större skillnader i användandet 

av distraktionsmetoder. Sjuksköterskor med större erfarenhet skattade exempelvis barnets 

stress vid procedursmärta högre än sjuksköterskor med mindre erfarenhet. En 

specialistutbildning och en längre tids yrkeserfarenhet borde ge sjuksköterskan en större 

kunskap, förståelse och förmåga till en subjektiv upplevelse kring barns smärtupplevelse än 

en kortare tids yrkeserfarenhet utan någon specialistutbildning. Möjligtvis kan orsaken till 

frånvaron av skillnader i användande av distraktionsmetoder mellan sjuksköterskor och 

barnsjuksköterskor i denna studie bero på det låga deltagandet. En större population med flera 

inkluderade sjukhus samt ett bredare urval av yrkeskategorier, exempelvis även 

barnsköterskor, hade eventuellt kunnat visa större skillnader i användandet av 

distraktionsmetoder.  

De svarande med egna barn använde distraktionsmetoder i en högre utsträckning än de utan 

egna barn. Ingen tidigare forskning (Fein et al, 2012, Babl et al, 2008) har studerat om egna 

barn påverkar användandet av distraktionsmetoder. En sjuksköterska eller barnsjuksköterska 

med egna barn har sannolikt större barnvana och kan därmed i större utsträckning relatera till 

hur ett barn beter sig när barnet är rädd och upplever smärta, vilket kan förklara skillnaderna 

mellan användandefrekvensen av distraktionsmetoder. Den distraktionsmetod som 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskor med egna barn främst använde var föräldrastöd.  

Barnsjuksköterskor bedömde att distraktionsmetoder var mer smärtlindrande än vad 

sjuksköterskor gjorde. Gällande den lugnande effekten finns emellertid ingen skillnad mellan 

grupperna. Barnsjuksköterskor har i regel mer erfarenheter kring procedurer som barn kan 

tänkas behöva genomgå och sålunda större erfarenhet av att bedöma smärta hos dessa barn.   

 

 

Metoddiskussion  

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats valdes för studien där 164 enkäter delades ut i 

Stockholm och Jönköping tillsammans med ett informationsbrev.  Valet av en enkätstudie i 

denna uppsats ansågs mest relevant då det kunde ge flera personers sammanfattade åsikter 

kring distraktionsmetoder. Pilotstudie motiveras med att kunna ge möjlighet till att rätta till 

otydligheter och brister i enkäten. Det är av vikt att forskaren har en distans till de personer 

som enkäten riktar sig till genom att i sina frågor vara neutral och objektiv (Olsson & 

Sörensen 2007, 36). Av de 164 utdelade enkäterna återkom dock enbart 60 enkätsvar, 

svarsfrekvens 37 %. Trots det stora bortfallet anser författarna att valet av en kvantitativ 

studie lämpade sig bäst för denna uppsats eftersom detta kunde belysa en stor grupps 

överskådliga åsikter och därmed också ge ett stort urval. En kvalitativ intervjustudie hade 
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förvisso kunnat ge en djupare och mer individuell insikt men inte svarat an mot de syften som 

författarna önskade undersöka. Det stora bortfallet kan ha berott på att belastningen varit hög 

på barnakutmottagningen under tiden som studien genomfördes, vilket kommenterats  av de 

svarande och en verksamhetschef på en av barnakutmottagningarna. Med mindre bortfall hade 

det varit lättare att generalisera resultaten. Det framkom att en del svarande ansåg att de på 

grund av bristande erfarenhet och kunskap kring ämnet inte ville besvara enkäten. 

 Ett stort bortfall kan minskas genom att skicka ut två påminnelser istället för en påminnelse 

(Ejlertsson, 2005). En högre svarsfrekvens kan ha nåtts om enkäterna hade skickats ut under 

en annan del av året där belastningen på akutmottagningen inte hade varit hög på grund av 

infektionstider. Möjligen hade andra inklusionskriterier där fler yrkeskategorier som 

exempelvis barnsköterskors ingått, kunnat spegla den övergripande verksamheten samt 

studiens syfte bättre. Dock är det inte säkert att resultatet sett annorlunda ut.  

För att resultatet skulle fått en större säkerhet skulle fler sjukhus i landet varit med från 

början, men det hade krävt mer tid vilket inte fanns. För att beräkna hur stort urvalet hade 

behövt vara hade en powerberäkning kunnat göras. Trots bortfallet kan resultatet ändå anses 

spegla de verksamheter och yrkesgrupper som ingått i studien.  Resultatet har en god klinisk 

relevans och tillför ökad kunskap i området. 

I enkätbrevet informerades de svarande om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt men 

att anonymitet inte kunde garanteras. Eftersom de svarande mailade enkäterna åter till oss 

med sin mailadress och sitt namn som hälsning i mailet var det omöjligt att behandla de 

svaren anonymt. Dessa personuppgifter förblev dock enbart synliga för oss och svaren kunde i 

efterhand inte härledas till någon av de svarande. 

Validiteten hade kunna värderas genom att jämföra enkäten med tidigare liknande enkäter 

som mäter samma sak. Reliabiliteten och validiteten är beroende av att frågorna ställs såsom 

avsetts. Reliabiliteten hade kunnat styrkas genom test- retestmetoden genom att de svarande 

får samma frågor att svara på igen efter en kort tid därefter kan jämförelserna studeras. 

Reliabiliteten är hög om de svarande ger liknande svar båda gångerna (Ejlertsson, 2005). 
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Slutsats 

Distraktionsmetoder används frekvent bland sjuksköterskor och barnsjuksköterskor på 

barnakutmottagningar i Stockholm och Jönköping. De distraktionsmetoder som användes 

mest var åldersanpassade förberedelser, föräldrastöd samt samtal vilket också var de som 

ansåg vara de som var mest effektiva. Tillsammans med tidigare forskning finns det evidens 

för att det är viktigt med distraktionsmetoder för barn som genomgår smärtsamma ingrepp. 

Det finns en önskan om att användandet av distraktionsmetoder ska bli större på 

barnakutmottagningar och faktorer som påverkar det är utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och 

egna barn men även utbildning av personalen, rutiner och mer tid att använda 

distraktionsmetoder i kliniks praxis. Framtida forskning skulle kunna studera vilka 

distraktioner och kombinationer som ger bäst effekt på de olika åldergrupperna för att barn 

ska undvika procedursmärta. 
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Bilaga 
Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser barn-vuben och som nu skriver vår magisteruppsats. Ämnet 

kommer att beröra sjuksköterskors erfarenheter kring distraktionsmetoder för procedursmärta hos barn 

på akutmottagning samt i vilken utsträckning de används. För att få svar på detta ska vi göra en 

enkätundersökning bland sjuksköterskor/barnsjuksköterskor på akutmottagningar.  

Enkätsvaren kommer att statistiskt bearbetas och sammanställas i en rapport.  Alla svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och godkännande för att utforma enkäten finns både från vår handledare på 

skolan samt er chef.  

Svarsalternativen är blandade med både ja/nej- frågor och alternativfrågor.   

Tillägg: Guided imagery = Vägledd fantasi. Där förälder/sjukvårdspersonal som inte är inblandad i 

ingreppet vägleder patienten i en fantasi som en typ av distraktion. 

Med procedurer menar vi alla slags åtgärder som genomförs med barn, såsom PVK-sättning, röntgen 

och lumbal punktion osv. 

Om vi genom svaren vi får in sen upplever att det finns ett behov och intresse att utveckla metoder 

gällande distraktion vid procedurer på barnakutmottagningar, finns en möjlighet att enkäten kan leda 

till ett framtida utvecklande av metoder för distraktion på barnakutmottagningar.  

Tacksam för svar senast den 27/2 för att vi ska ha en möjlighet att sammanställa resultatet.  

Tveka inte att kontakta oss om frågor uppstår: 

Iréne Turac: irtu0002@student.umu.se 

Charlotte Lindqvist: chli0093@student.umu.se 

Tack för visat intresse! 

 

 

  

mailto:irtu0002@student.umu.se
mailto:chli0093@student.umu.se
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Är du man eller kvinna? 

Man ☐ Kvinna ☐ 

Har du egna barn? 

Ja ☐  Nej ☐ 

Är du sjuksköterska eller barnsjuksköterska? 

Sjuksköterska ☐ Barnsjuksköterska ☐ 

Hur länge har du jobbat med barn? 

0-4år ☐  5-10år ☐ >11år ☐ 

Hur förbereder du ett barn inför ett ingrepp på din arbetsplats?  (Flera svar 

alternativ) 

Smärtlindring ☐ Distraktion ☐    Förberedelse material ☐ 

0-6år     ☐   0-6år     ☐  0-6år     ☐ 

7-12år   ☐  7-12år   ☐   7-12år   ☐  

13-18år ☐  13-18år ☐  13-18år ☐ 

 

Använder du dig regelbundet av distraktionsmetoder i samband med 

procedurer hos barn i ditt dagliga arbete? 

Nej☐  Ja☐  

Om nej, vad beror det på? 

Tidsbrist ☐ Matrialbrist ☐  

Bristande kunskap kring distraktionsmetoder ☐  

Vilka metoder har du använt dig av? (Flera svars alternativ) 

Såpbubblor ☐                     Böcker ☐   Bilder ☐ 

Åldersanpassade förberedelser ☐                  Samtal ☐  Föräldrar Stöd ☐ 

Värme/kyla  ☐           Fantasi/guided imagery ☐ Sinnesintryck ☐ 

Annat ☐ vad? ________________________________________________ 
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Vilken effekt upplevde du att distraktionsmetoden har haft? (1 = inte effektivt, 10 = 

effektivt, ange vilken ålder där det hade mest effekt.)  

         1    2    3     4    5    6    7    8    9   10 0-6år 7-12år 13-18år 

Såpbubblor        ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ☐       ☐       ☐ 

Böcker        ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Bilder       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Åldersanpassade förberedelser  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Samtal       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Föräldrar stöd       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Värme /kyla       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Fantasi / guided imagery      ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Sinnesintryck       ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐       ☐       ☐ 

Annat  ☐   vad? __________________________________________________________  

Vilken slags effekt hade de distraktionsmetoder du använt dig av? 

Smärtstillande  ☐  Vilken?___________________________________________________ 

Lugnande         ☐  Vilken?___________________________________________________

   

Upplever du att det finns några rutiner gällande distraktionsmetoder för att 

lindra procedur smärta på din arbetsplats? 

 Ja ☐                   Nej ☐ 

 

Anser du att distraktionsmetoder bör användas i större utstäckning? 

Ja☐ Nej☐ 

Anser du att det finns utrymme till detta på din arbetsplats? 

Ja ☐ Nej☐ 

Anser du att ett ökat användande av distraktionsmetoder i samband med 

procedurer kan bli? 

Tids sparande☐ Ekonomi främjande☐ Smärtalindrande ☐  
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Annat? ☐ Vad? ________________________________________________________ 

Vilka försättningar på barnakutmottagningar tror du skulle göra att fler 

börjar använda sig av distraktionsmetoder i samband med procedurer? 

Material☐ Tid☐ Ekonomi☐ 

 

 

 

 

 

  

 

 


