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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige besöker mer än 200 000 barn akutmottagningen varje år. Där måste de ofta 

genomgå smärtsamma diagnostiska och behandlande procedurer. Den främmande miljön leder till 

att barnen upplever stress, oro och rädsla. Barn och föräldrar är överens om att nålstick och 

venpunktion är några av de mest stressande och smärtsamma procedurerna i samband med ett 

sjukhusbesök. För många barn som hamnar på sjukhus är den största rädslan att behöva få en 

spruta eller uppleva smärta. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder som lindrar oro och smärta hos barn vid 

nålstick i samband med sjukhusbesök. Metod: I litteraturstudien har 16 kvantitativa artiklar 

granskats och analyserats med inspiration av metasyntestänkande och beskrivande synteser har 

skapats. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Pub Med, CINAHL och Academic Search Elite. 

Även manuell sökning genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier med vardera 

två underkategorier. Kategorier var: Psykologisk smärtlindring, Lokal smärtlindring och 

Trygghetsfaktorer. Slutsats: Barns oro och smärta i samband med nålstick kan lindras med olika 

metoder som är enkla att tillgå och har en låg kostnad. För ett lyckat nålstick är det viktigt att 

sjuksköterskan individanpassar valet av metod utifrån barnets ålder och utveckling.  

 

Nyckelord: Barn, smärta, oro, nålstick, venpunktion, avledning, omvårdnad, litteraturstudie. 

 

 

 

 



                                                                                                  
   

 

 

Abstract 

Background: Every year more than 200 000 children make a visit to the emergency department 

in Sweden. Painful procedures are not unusual and the unfamiliar environment cause the children 

to feel stress, anxiety and fear. Both children and their parents agree that needlestick and 

venipuncture is one of the most stressful and painful procedures that children need to undergo 

during a hospital stay. When in hospital, many children’s biggest fear is to feel pain or having an 

injection. Aim: The aim of this literature review was to illuminate methods that can ease pain and 

anxiety in children undergoing needlestick during a hospital visit. Method: In this literature 

review sixteen quantitative articles were complied and analysed, inspired by meta-synthesis and 

descriptive synthesis were made. The search for articles were conducted in Pub Med, CINAHL and 

Academic Search Elite. Articles were also searched manually. Result: The analyse resulted in three 

categories with two sub-categories each. The categories were: Psychological pain relief, Local pain 

relief and Safety giving factors. Conclusion: The pain and anxiety children experience in 

association with needlestick can be eased by simple methods at a low cost. For a successful 

needlestick, the nurse need to choose methods based on the child’s age and mental development.  

 

Keywords: Children, pain, anxiety, needlestick, venipuncture, distraction, nursing, literature 

review.  
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Bakgrund 

Att hamna på sjukhus är en skrämmande upplevelse för de flesta barn då de hamnar i 

en helt främmande miljö med många nya människor klädda på ett obekant sätt och 

skrämmande utrustning. Barn kopplar dessutom ofta ihop sjukhus med sjukdom, 

smärta och obehagliga undersökningar. Näst efter levande djur är blod och sprutor 

den största rädslan hos barn, och om de hamnar på sjukhus är den största rädslan att 

behöva få en spruta eller uppleva smärta (Meltzer et al. 2008, Salmena, Salanterä & 

Aronen 2009). 

 

Smärta 

Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) definieras smärta som: 

“En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” 

 

Smärtförnimelser beror på de smärtimpulser som har sin början i smärtreceptorerna 

belägna i nervfibrernas distala ändar. Därifrån leds smärtimpulsen via nervfibrerna 

till ryggmärgens bakhorn där omkoppling sker och impulsen leder vidare till talamus 

och hjärnbarken, där signalen tolkas och vi uppfattar smärtan (Berntzen, Danielsen & 

Almås 2011,354). I ryggmärgens bakhorn finns ”grindar” som kan öppnas och stängas 

under påverkan av olika stimuli. När en nervcell i ryggmärgens bakhorn mottar en 

icke-smärtsam sensorisk stimulering samtidigt som den mottar en smärtimpuls kan 

den förstnämnda hämma fortledningen av smärtsignalerna. På så vis kan till exempel 

beröring eller tryck till viss del blockera smärtsignalerna (Melzack & Wall 1965). 

Avledning eller distraktion kan också stänga “grindarna”. Starka impulser 

konkurrerar om hjärnans utrymme som har en begränsad förmåga att fokusera på 

flera olika saker samtidigt. Då få impulser konkurrerar med smärtimpulserna upplevs 

smärtan mer intensiv (Bertzen, Danielssen & Almås 2011, 363). Detta innebär att när 

hjärnan hanterar många intryck samtidigt eller då uppmärksamheten är fokuserad på 

något annat minskar smärtupplevelsen (Twycross 2009 ,71). Oro och rädsla är 

faktorer som kan öppna grindarna och gör att smärtupplevelsen förstärks (Smith 

2009, 27). Benämningen The gate control theory har lanserats för att belysa hur 

nervceller kan reglera och stänga ute smärta som uppkommer (Melzack & Wall 1965). 
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Smärtskattning 

Smärta är en personlig upplevelse som påverkas av många olika faktorer som kan 

minska eller förstärka smärtupplevelsen. Olika individer kan uppleva ett och samma 

smärtstimulus mycket varierat och smärtans intensitet kan från en situation till en 

annan skilja sig åt. Då smärta är en högst subjektiv upplevelse kan bara den som själv 

upplever smärtan veta hur den känns och hur intensiv den är (Bertzen, Danielssen & 

Almås 2011, 353). Att beskriva smärtan kan dock vara svårt. Därför finns flera 

hjälpmedel i form av mätskalor att tillgå för att hjälpa patienter att förmedla sin 

smärta. Mätskalorna är ett viktigt redskap för att vårdpersonal ska kunna tolka 

upplevd smärta och kunna bistå med adekvat omvårdnad och behandling. Valet av 

mätskala baseras på barnets ålder och utveckling samt vad som lämpar sig för 

situationen (O´Rourke 2004). 

 

Barn kan redan från 18 månaders ålder muntligt förmedla sin smärta och när barnet 

blivit ca 3 år gammal kan det besvara självskattningsverktyg och lokalisera var 

smärtan sitter (Twycros 1998, 8). Trots att de är fullt kapabla att kommunicera sin 

smärta är smärtlindringen hos barn bristfällig. Barn ges ofta mindre smärtstillande 

än vad som ordinerats och tvingas uppleva oacceptabla nivåer av smärta under sin 

vistelse på sjukhus (Cumming et al. 1996). 

 

VAS är en visuell analog skattningsskala som är lämpad för barn över 6 år. Vasskalan 

är en 10 cm lång linje där patienten får skatta sin smärta mellan ändpunkterna ”ingen 

smärta” och ”värsta tänkbara smärta”. Yngre barn kan ha svårt att överföra sin 

smärtupplevelse till en abstrakt smärtskala. Däremot kan de förstå och använda sig 

av en konkret skala, som till exempel visar ansiktsutryck. Ansiktsskalor lämpar sig 

bäst för barn över 3 år (Jylli 2008, 106).  

 

Både ”The face pain scale” och ”Wong-Baker” består av en serie med 6 tecknade 

ansikten med olika ansiktsuttryck. Det första ansiktet motsvarar ingen smärta och 

ansiktsuttrycken ändras sedan successivt till ett mer och mer bekymrat och ledsamt 

ansiktsuttryck. Sista ansiktet visar maximal smärta (Jylli 2008,106, Stinson 2009, 

91).  
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”The oucher” består av en vertikal skala från 1-10 med fotografier på sex olika 

ansiktsuttryck som förmedlar olika grader av smärta. Ansiktet högst upp i skalan 

förmedlar mest smärta och graderas 10. Skalan finns med fotografier på barn med 4 

olika etniska ursprung (Stinsson 2009, 92). 

 

När barnet är för litet eller alltför påverkad av smärtan för att själv kunna skatta sin 

egen smärta eller oro utifrån mätskalor kan en observatör bedöma 

beteendeförändringar relaterat till smärta och oro. Till exempel gråt, ansiktsuttryck, 

muskelspäning i bål och extremiteter. Även fysiologiska förändringar som ökad 

hjärtfrekvens, ökat blodtryck och förädringar i andningsfrekvensen kan påvisas vid 

smärta (von Baeyer & Spagrud 2007, Stinson 2009, 99).  

 

Procedursmärta  

I Sverige besöker mer än 200 000 barn akutmottagningen varje år (Socialstyrelsen 

2011, 53). Där måste de ofta genomgå smärtsamma diagnostiska och behandlande 

procedurer. Den främmande miljön leder till att barnet upplever stress, oro och 

rädsla. Detta förstärker i sin tur barnets smärtupplevelse. Barn och föräldrar är 

överens om att nålstick och venpunktion är några av de mest smärtsamma 

procedurerna (Ortiz, Lo´pez-Zarco & Arreola-Bautista 2012). Barn upplever 

proceduren som väldigt stressande och föräldrar skattar att deras barn upplever 

nästan maximal nivå av obehag (Hands, Round & Tomas 2010). Oro kan uppstå före, 

under eller efter proceduren och kan yttra sig via kroppsspråket eller undvikande av 

ögonkontakt med vårdpersonalen (Andersen Carlsson et al. 2008). 

 

Det är dock inte bara barn och föräldrar som upplever situationer med nålstick som 

obehagligt. Även vårdpersonalen som ska utföra själva proceduren på barnet kan 

känna obehag och osäkerhet. Många sjuksköterskor, särskilt nyutbildade, upplever 

svårigheter vid nålstick på stickrädda barn. Barnens uttryck av panik och rädsla gör 

att sjuksköterskorna känner att de gör ett övergrepp samt att de är rädda för att göra 

fel eller skada barnet. De upplever känslan av hjälplöshet och osäkerhet och ställer sig 

ofta frågan hur de kunde ha gjort det annorlunda (Ives & Melrose 2010). 
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Hos barn som tidigare haft traumatiska erfarenheter är det svårt att få deras tillit och 

därmed minska deras oro. Det finns dock flera metoder som kan användas för att 

lindra smärta och oro hos barn vid nålstick (Fassler 1985). I en brittisk studie 

framkommer att utbildning och praktisk träning för hur vårdpersonal ska bemöta 

barn med rädsla och oro inför nålstick saknas eller är mycket knapp (Hands, Round 

& Tomas 2010).  

 

Bemötande 

För att vårdpersonal ska kunna bemöta barn på ett optimalt sätt är det av stor vikt att 

vårdpersonalen har en korrekt förväntning av vad barnet kan förstå utifrån dess 

mognadsgrad (Perrin & Perrin 1983). Barn mellan 3-6 år befinner sig i lekåldern där 

de bygger upp sin sociala kompetens i mötet med andra barn och vuxna, och börjar 

fungera som en egen individ. Under en vistelse på sjukhus är föräldrarnas trygghet, 

närvaro och medverkan av central betydelse. Föräldrarna behöver tydlig och saklig 

information och även de ett tryggt omhändertagande (Rydelius 2001, 73-74). Barnet 

är i den här åldern oroliga för att man ska inkräkta på deras personlighet och 

kroppsliga integritet. De är rädda för förändring av kroppen och smärta, och kan tro 

att de straffas för något dumt de gjort tidigare. I främmande situationer drar de sig 

tillbaka och har svårt att fatta egna beslut (Edwinsson Månsson 2001, 106). 

När barnet har blivit lite äldre och kommit upp i skolåldern bör barnet betraktas som 

en egen individ. Barnet är nu mer kapabel till att samarbeta och bör själv få motta 

information (Rydelius 2001, 73-74). I den här åldern förstår barnet förklaringar men 

oroar sig över hur bra de kommer att kunna samarbeta och göra det som förväntas av 

dem (Edwinsson Månsson 2001, 106). 

 

Omvårdnadsmodell 

I litteraturstudien kommer resultaten att belysa metoder som lindrar oro och smärta 

hos barn vid nålstick i samband med sjukhusbesök. På ett mer abstrakt plan medför 

syftet att minska det lidande som barn utsätts för i vården. Katie Erikssons (1994) 

omvårdnadsmodell utgör inspiration och teori för djupare förståelse av resultaten i 

studien. Katie Erikssons teori kretsar runt hälsa, lidande och vård som kan lindra 

lidande (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 73). Eriksson (1994) menar att vi möter 
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tre olika former av lidande i vården: Sjukdomslidande - det lidande som upplevs i 

relation till sjukdom och behandling, Vårdlidande - det lidande som vården orsakar 

och Livslidande - lidande som upplevs i relation till det egna unika livet. 

Människan bär på en rädsla och oro för lidande, detta trots att lidande är en del av 

livet. I lidandet står människan inför något som känns som ett ofrånkomligt öde. 

Detta ”något” kan vara vad som helst och varje gång en människa lider känner hon 

sig kränkt. Vården var från början tänkt att ge vård åt den lidande människan men 

som det ser ut idag verkar vården många gånger förorsaka lidande. Vårdlidandet är 

enligt Eriksson (1994) ett onödigt lidande som bör elimineras med alla medel. 

 

Motiv och syfte 

Att utsättas för nålstick upplever många barn som både smärtsamt och obehagligt. 

Även sjuksköterskor som utför proceduren upplever obehag då de känner att de 

utsätter barnet för smärta. De finns olika metoder att använda sig av för att 

genomföra proceduren på ett mindre smärtsamt och obehagligt sätt och därmed 

minska vårdlidandet. Trots att vårdpersonal vet att dessa finns har de inte alltid fått 

någon utbildning om eller praktisk träning av att använda dem. Därför är det viktigt 

att belysa metoder som sjuksköterskor kan använda sig av för att minska risken för 

onödigt vårdlidande vid nålstick på barn. 

 

Syftet med studien är därför: Att belysa metoder som lindrar oro och smärta hos barn 

vid nålstick i samband med sjukhusbesök.  

 

 

Metod        

Författarna valde att göra en litteraturstudie då den typen av studie inte medför 

någon störning för hälso- och sjukvårdens verksamhet (Olsson & Sörenson 2011, 

145). En litteraturstudie innebär att systematiskt sammanställa vad redan publicerad 

litteratur visar inom ett valt område (Forsberg & Wengström 2013, 30). Utifrån syftet 

gjordes valet att samla data utifrån kvantitativa artiklar. Litteraturstudien baserades i 

första hand på vetenskapliga artiklar då dessa är primärkällor, har varit utsatta för 
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granskning, blivit vetenskapligt bedömda och representerar den senaste forskningen 

inom de aktuella ämnet (Segersten 2012, 47-48). 

 

Nålstick innefattar i denna litteraturstudie injektioner, inläggning av perifer 

venkateter och venöst blodprov.  

 

Sökmetod 

Artiklar söktes mestadels i CINAHL men också i PubMed och Academic Search Elite. 

Sökord som användes var children, pain, needlestick, needle, venepuncture, 

procedures, anxiety, injection, reducing, fear, distraction, preparation, nursing. Dessa 

sattes samman i olika kombinationer och med trunkering för att få ett brett 

sökspektrum. Ytterligare manuell sökning gjordes utifrån källhänvisningar i de 

artiklar som hittades i databassökningarna. Sökningarna begränsades till peer 

reviewed och English language. Tanken var från början att begränsa 

publicationsdatumet från och med 2004, men detta kom att ändras då få artiklar 

fanns att tillgå rörande en av litteraturstudiens underkategorier. Med undantag för 4 

artiklar är alla artiklar i resultatet publicerade år 2004 eller senare. 

 

Urval 

Vid urval ska deltagarna ha erfarenhet av det som ska undersökas i den aktuella 

studien (Henricsson & Billhult 2013, 134). För att säkerställa att artiklarna kunde 

svara på literaturstudiens syfte användes kriterier för inklusion respektive exklusion. 

Inklusionkriterier var; nålstick på barn och lindrande metoder, barn i åldrarna 3-12 

år, studier med kvantitativ ansats, vetenskapliga och peer reviewed.  

Exklusionskriterier var; barn med cancer, diabetes eller annan kronisk sjukdom.  

Då variation i till exempel ålder och kön bland studiedeltagare kan leda till mer 

variation i svaren (Henricsson & Billhult 2013, 134) användes artiklar som studerat 

barn av båda könen samt i olika åldrar. 

 

Urvalet av artiklar för denna litteratitstudie gjordes i fyra steg. I steg ett genomsöktes 

träfflistan och de artiklar vars titel svarade mot syftet valdes ut (urval 1). Därefter 

gjordes en genomläsning av abstrakt till dessa artiklar och de som  svarade bra mot 
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litteraturstudiens syfte valdes ut för granskning av resultatdelen (urval 2). De artiklar 

vars resultat svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut för fördjupad granskning 

(urval 3). Artiklar som bäst svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut för 

inklusion i analysen och kvalitetsgranskades (urval 4). Sökmatris och urval redovisas 

i Tabell 1 (Bilaga 1). Kvalitetsgranskningen inspirerades av Olsson & Sörensens (2011) 

bedömningsmall som systematiskt poängsätter artiklars uppbyggnad och innehåll. 

Artiklarnas resultat diskuterades för att besluta vilka som kunde användas. Kvar blev 

16 artiklar varav 9 med hög kvalitet och 7 har medelgod kvalitet. Samtliga artiklar 

sammanfattades i en översiktstabell (Tabell 2, Bilaga 2). 

 

Analys 

Analysen har inspirerats av ett metasyntestänkande, där något nytt skapas med 

synteser utifrån tidigare forskning. Beskrivande synteser skapas för att summera de 

analyserade artiklarna med minimal omtolkning (Friberg 2012, 123). De valda 

artiklarna lästes igenom flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Vidare 

beskrevs likheter och skillnader i metod, syfte och resultat, för sammanställning av en 

integrativ översikt. De artiklar vars data sammanföll kunde efter analys och 

konsensusdiskussioner föras samman till underkategorier. Efter ytterligare 

genomläsningar av dessa och analys kunde underkategorier med likartat innehåll 

inordnas i kategorier. Översikt av kategorier och underkategorier finns i Tabell 3.  

 

Forskningsetik 

I all form av forskning bör all insamling av data ske med stor respekt och hänsyn 

inför de deltagare som berörs av insamlandet så att dessa inte utsätts för skador eller 

kränkningar (Kjellström 2013, 87). Samtliga av de valda studierna var etiskt 

granskade och forskningen har bedrivits utifrån etiska aspekter. Vidare fanns 

beskrivet att de deltagande barnens föräldrar blev tillfrågade och informerade innan 

de gav sitt samtycke till att medverka. 

 

Som författare av en litteraturstudie är det även viktigt att tänka på det egna etiska 

förhållningssättet till arbetet. Att fabricera data, plagiera, stjäla andras arbete eller 

förvränga forskningsprocesen räknas som ohederligt fusk och får inte förekomma 



                                                                                                  
   

8 
 

inom forskning (Forsberg & Wengström 2013, 69). Det forskningsetiska ansvaret 

innebär även att redovisa artiklar och resultat som ingått i urvalet som inte gett stöd 

för författarnas egna åsikter och uppfattningar (Helsingforsdeklarationen 2014). 

 

 

Resultat 

Resultatet grundar sig på 16 vetenskapliga artiklar som har analyserats och 

sammanställts i tre kategorier med vardera två underkategorier. 

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategorier 

Psykologisk smärtlindring Passiv avledningsaktivitet 

Aktiv avledningsaktivitet 

Lokal smärtlindring Farmakologisk behandling 

Kylterapi som bedövning 

Trygghetsgivande faktorer 

 

Föräldrars betydelse 

Informationens betydelse 

 

Psykologisk smärtlindring 

För att göra nålsticket till en mindre skrämmande upplevelse för barn kan 

sjuksköterskan flytta barnets fokus från själva nålsticket med hjälp av en psykologisk 

avledningsmetod. Avledning är enkelt att använda sig av och passar för alla 

åldergrupper. Kategorin understöds av underkategorierna; Passiv avledningsaktivitet 

och Aktiv avledningsaktivitet 

 

Passiv avledningsaktivitet 

Studier visar att sjuksköterskor kan minska både rädsla och oro hos barn vid nålstick 

genom passiv avledning (Yoo et al. 2011, Caprilli et al. 2012). Att låta barnen titta på 

en animerad film under nålsticket sänker förutom smärtan och oron även barnens 

serumnivå av kortisol och glukos (Yoo et al. 2011). Även om barnet fått 
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lokalbedövande salva kan oro leda till att barnen upplever förväntad smärta. För att 

minska risken för detta kan en avledningsmetod påbörjas redan i väntrummet. 

Såpbubblor är lätta att använda sig av och behöver ingen extra personal då 

föräldrarna kan involveras. Denna metod minskar barnets oro inför ingreppet, och 

minskar därmed oro och smärta under och efter nålsticket (Caprilli et al. 2012).  

 

Aktiv avledningsaktivitet 

Att låta barnet använda sig av en leksak som kräver att barnet är aktivt och fokuserar 

har i studier visat sig ge goda resultat (Güdücü Tüfekci, Celebioğlu & Kücükoğlu 

2008, Matziou et al. 2013, Inal & Kelleci 2011). Studier där man låtit barnen som 

genomgår venpunktion titta i ett kalejdoskop, som bildar olika stjärnmönster när 

barnet vrider på det, minskar förutom smärta och oro även andningsfrekvens och 

blodtryck (Güdücü Tüfekci, Celebioğlu & Kücükoğlu 2008, Matziou et al. 2013).  

 

En annan studie visar att interaktion med detaljrika kort kan vara ett hjälpmedel för 

att avleda barn. Genom att ställa befintliga frågor om kortens innehåll kan barnets 

fokus avledas från nålsticket och enligt barn, föräldrar och sjuksköterskor minskar 

detta barnets smärta och oro. I en studie fick barnen skatta hur detta nålstick kändes 

i jämförelse med tidigare, och majoriteten av barnen upplevde att det gjorde mindre 

ont än tidigare nålstick. Avledningen försvårar inte provtagningen och forskarna 

poängterar att här kan sjuksköterskor med fördel använda sig av föräldrarna för att 

bibehålla sin egen koncentration på nålsticket (Inal & Kelleci 2011). 

 

Lokal smärtlindring  

Vid procedurer som innefattar ett nålstick kan smärta och till viss del oro minskas 

genom användning av lokalbedövande smärtlindring. Denna åtgärd kan användas på 

barn i alla åldrar och val av preparat kan anpassas till tidsutrymmet. Insamlat data 

kunde delas in i underkategorierna; Farmakologisk behandling och Kylterapi som 

smärtlindring. 

 

Farmakologisk behandling 

Applicering av EMLA ® en timme innan nålstick minskar både smärta och oro. 

Mätning av oro vid olika tidpunkter visar att EMLA ® lindrar oro under själva 
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nålsticket. Vid jämförelse med placebo i form av en kräm samt en kontrollgrupp 

visade resultatet att EMLA ® har överlägset bäst effekt, men även placebo har en viss 

lindring av smärta och oro i jämförelse med kontrollgruppen (Tak & van Bon 2006). 

Om möjlighet ej finns att vänta de 60 minuter som EMLA ® har i anslagstid kan 

Ametop ®, en lokalbedövande amethocainegel användas. Den har likvärdig 

smärtreducerande effekt men snabbare anslagstid (30 min) (Choy, Collier & Watson 

1999). 

 

Kylterapi som smärtlindring 

Vid tillfällen då nålsticket måste ske omgående och det inte finns tid till att låta 

farmakologiska produkter verka, kan lokal kylbehandling vara ett alternativ. Att kyla 

ner huden vid instickstället med en liten kylklamp i 3 minuter innan venpunktion 

minskar både smärta och beteenderespons. Kylspray ger en smärtlindrande effekt 

inom loppet av 60 sekunder. Hur stor den smärtreducerade effekten blir är dock 

omtvistat. Användning av kylspray vid venpunktion hos barn mellan 6-12 år visar att 

smärtan lindras signifikant samt att chansen att lyckas med blodsvar vid första 

sticket ökar (Farion et al. 2008, Movahedi et al. 2006).  

 

Ett annat angreppsätt för att åstadkomma smärtlindring är att använda Buzzy ®, en 

smärtstillande kylmanschett i form av ett bi, som både vibrerar och kyler ner huden 

lokalt. I samband med nålsticket placeras Buzzy ® mellan hjärnan och instickstället 

och “stör” smärtsignalerna. Enligt föräldrar, barn och observatörer minskar 

användringen av Buzzy ® smärta och oro vid nålsticket. Användandet stör ej 

provtagningen och tre av fyra barn anser att Buzzy ® gör proceduren mindre 

smärtsamt jämfört med tidigare upplevelse av traditionella nålstick (Inal & Kalleci 

2012).   

Trygghetsgivande faktorer 

I flera av artiklarna framkom att föräldrar och information är av stor betydelse för ett 

lyckat nålstick. Föräldrar kan med sin närvaro förmedla trygghet till barnet och god 

information gör att barnet känner sig väl förberedd på vad som väntar. Känsla av 

trygghet och kännedom om proceduren minskar smärtupplevelsen. Underkategorier 

som understödjer denna kategori är; Föräldrars betydelse och Informationens 

betydelse. 
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Föräldrars betydelse 

För att ge god lindring till barnen är det viktigt att låta föräldrarna vara med i 

behandlingsrummet. Många barn upplever dessutom extra trygghet och 

smärtlindring om de får sitta nära föräldrarna och yngre barn kan med fördel sitta i 

föräldrarnas famn (Cavender et al. 2004, Melhuish & Payne 2006). Det kan vara 

betydelsefullt för ett barn att en förälder deltar aktivt, till exempel genom att 

tillsammans med barnet gå igenom den kommande proceduren och kunna möta 

barnets frågor. Oavsett om föräldrarna deltar aktivt eller passivt har deras närvaro 

betydelse för barnets upplevelse. Föräldrar som är närvarande utan att uttrycka sig 

med ord, gester eller på annat vis underlättar för barnet under provtagningen bidrar 

ändå till att minska barnets andningfrekvens, hjärtfrekvens och blodtryck under och 

efter provtagningen. Föräldranärvaron kan ge bättre lindring av smärta och oro än 

vad distraktion i form av en leksak ger (Kolk, van Hoof R & Fiedeldij Dop 2000, 

Matziou et al. 2013). Föräldrars inverkan på barn kan dock i vissa fall vara en negativ 

faktor. Den oro som en förälder känner inför smärtsamma procedurer kan genom det 

nonverbala språket öka barnets oro under själva proceduren, som i sin tur ökar 

barnets smärtupplevelse (Bearden, Feinstein & Cohen 2012). 

 

Informationens betydelse 

Smärtupplevelsen kan lindras genom att ge förberedande information. Oavsett 

barnets ålder är det viktigt att förbereda barnet om hur proceduren går till, varför 

nålsticket görs och hur det kan kännas för barnet under tiden provtagningen pågår. 

Detta minskar oro både före och under proceduren och nålsticket blir även mindre 

smärtsamt för de förberedda barnen (Kolk, van Hoof R & Fiedeldij Dop 2000). Detta 

stöds av flera författare som menar att barns rädsla och oro inför ett nålstick ökar 

smärtan under själva proceduren, och att förberedelse inte bara minskar oro och 

smärta utan även minskar rädsla och ger lägre radialispuls (Güdücü Tüfekci, 

Celebioğlu & Kücükoğlu 2008, Harrison 1991). Föräldrar kan förbereda barnen 

genom att läsa en lättläst bilderbok som förutom att gå igenom den kommande 

proceduren poängterar att det kan göra lite ont men att det inte är outhärdligt och att 

smärtan minskar om barnet slappnar av och samarbetar med provtagaren. Förutom 

att ge god information om hur nålsticket kommer att gå till är det även viktigt att 

bekräfta barnets rädsla och smärta innan och under proceduren. Barn som får höra 
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att det är helt naturligt att gråta och tycka att det gör lite ont upplever nålstick som en 

mindre negativ upplevelse (Fernald & Corry 1981, Harrison 1991).  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa metoder som lindrar oro och smärta 

hos barn vid nålstick i samband med sjukhusbesök. Resultatet består av tre 

kategorier; Psykologisk smärtlindring, Lokal smärtlindring och Trygghetsgivande 

faktorer. Dessa understöds av två underkategorier.  

 

Resultat diskussion 

 

Psykologisk smärtlindring 

Litteraturstudien visar att rädsla och oro kan minskas genom att använda en passiv 

eller aktiv avledningsåtgärd. Detta stöds av flera studier där forskare visar att 

avledning är den mest effektiva icke-farmakologiska åtgärden för att minska smärta 

och oro hos barn vid nålrelaterade procedurer. Resultat visar att användning av 

kalejdoskop och distraktionskort är effektiva åtgärder för att linda oro och smärta vid 

nålstick, vilket även stöds av tidigare studier (Canbulat, Inal & Sönmezer 2014, Uman 

et al. 2013). 

 

Vangronsveld, van den Hout & Vlaeyen (2006) anser att avledning minskar oro 

endast hos barn som inte vill titta på proceduren men inte hos barn som vill titta. 

Avledning lämpar sig alltså bara på de barn som går med på att bli avledda. Detta 

innebär att sjuksköterskor måste vara lyhörda för vad barnet signalerar och anpassa 

proceduren därefter. Inför valet av avledningsmetod är det också viktigt att ta hänsyn 

till barnets utveckling och ålder. Detta bekräftas i studier av Dahlquist et al (2002, 

2007) som menar att avledningsmetoden måste vara anpassad efter barnets ålder för 

att ha effekt. Barn över 5 år får bättre smärtlindring av aktiv avledning jämfört med 

passiv avledning. Om metoden inte är anpassad kommer barnet att tröttna och tappa 

fokus.  
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Lokal smärtlindring 

Resultatet visar att EMLA är ett effektivt hjälpmedel för att lindra smärta och oro vid 

olika typer av nålstick. Detta stöds av flera tidigare studier (Wig & Johl 1990, 

Hopkins, Buckley & Bush 1988, Cooper et al. 1987). Applicering av EMLA kan dock 

göra att blodkärlets väggar kontraheras och venpunktionen försvåras. Detta kan 

avhjälpas genom att applicera värme under två minuter på instickstället innan 

venpunktionen (Huff et al. 2009).  

 

Resultatet visar även att placebo påverkar smärtupplevelsen, något som också stöds 

av Goodenough et al. (1997) som fann att placebo har god effekt. Placebo visade sig 

ha bättre effekt om barnet förväntade sig smärtlindring. Därför är det viktigt att vid 

användandet av EMLA eller annan lokalbedövande kräm, informera barnet om dess 

effekt för att uppnå bästa möjliga smärtlindring. 

 

Då EMLA och Ametop har en anslagstid på 60 respektiv 30 minuter, är dessa 

metoder inte alltid passande. Om nålsticket måste ske omgående och det inte finns 

tid att låta en lokalbedövande kräm verka, kan Buzzy vara ett alternativ för att lindra 

smärtan. Liknande studier där man använt sig av multifacetterad sensorisk avledning 

har gett väldigt goda resultat (Baxter et al. 2011, Berberich & Landman 2009).  

 

Effekten av kylspray är osäker enligt de studier som gjorts. Litteraturtudiens resultat 

stöds av Davies & Molloy (2006) som visar att kylspray är lika effektivt som 

lokalbedövande salva. Andra studier visar dock att användningen av kylspray inte 

minskar smärtan i samband med nålsticket och att den kylande effekten kan upplevas 

som smärtsam vid applicering (Cohen et al. 2009, Costello et al. 2006). 

 

Trygghetsgivande faktorer  

Analysen visar att föräldrar har en central roll för barnets känsla av trygghet i 

samband med nålstick vid sjukhusbesök. Föräldrarna är de som känner barnet bäst 

och kan med fördel engagera sig aktivt men viktigast av allt verkar vara att 
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föräldrarna är närvarade under hela besöket. Pelander & Leino-Klipi (2004) menar i 

likhet med litteraturstudiens resultat att föräldrarnas närvaro är någonting som 

barnen har stor nytta av. Barn förväntar sig att föräldrar ska hålla dem sällskap och 

lindra deras rädsla. Att låta föräldrarna vara delaktiga, lugna och avleda barnet är en 

riskfri och kostnadseffektiv åtgärd (Christensen & Fatchett 2002).  

 

Som resultatet visar kan adekvat information lindra smärtupplevelsen. Att veta vad 

som ska hända ger en känsla av kontroll, därför är det viktigt för barn att veta vad 

sjuksköterskan ska göra härnäst. Barn förväntar sig att sjuksköterskan ska informera 

och förklara, vilket också framgår i studier av Pelander & Leino-Klipi (2004) samt 

Hughes (2011). Detta är något som sjuksköterskan förpliktar att göra  då all 

vårdpersonal har skyldighet att särskilt beakta barns behov av information och ge 

denna på ett individanpassat sätt (SFS 2010:659). 

 

Vid genomgång av artiklarna framkom att faktorerna ålder, kön, rädsla inför och 

tidigare erfarnehet av nålstick kan påverka smärtupplevelsen (Güdücü Tüfekci, 

Celebioğlu & Kücükoğlu 2008, Tak & van Bon 2006). Ålderns betydelse för 

smärtupplevelse stöds av flera forskare som i sina studie visar att yngre barn upplever 

mer smärta än äldre. Detta kan bero på att yngre barn ännu inte utvecklat 

copingstrategier för att distansera sig från smärtan. Yngre barn är dessutom i hög 

grad beroende av att föräldrarna ska stötta och vägleda dem. Äldre barn kan även ha 

en större förståelse för vad som händer, vilket kan minska känslan av oro som i sin 

tur minskar smärtan (Goodenough et al. 1997, Reissland 1983). Med tanke på ovan 

nämnda faktorer är det viktigt för sjuksköterskor att komma ihåg att även barnet kan 

ge betydelsefull information för smärtlindringen. Hughes (2011) anger att 

inhämtandet av information från barnet är av stor betydelse för ett lyckat nålstick. 

Genom att ställa frågor till barnet, om tidigare erfarenheter och nuvarande 

förväntningar, ökar dess delaktighet och öppnar upp för barnet att ställa sina egna 

frågor. Detta brister dock ute i den kliniska verksamheten och yngre barn tycks få 

mindre information än äldre barn.  

 

Resultaten av denna litteraturstudie presenterar flera olika metoder och strategier 

som ger ett brett underlag för att minska både oro och smärta hos barn. Visserligen 

finns det ett ännu större underlag av metoder, men då denna studie var begränsad i 



                                                                                                  
   

15 
 

tid och till ett visst antal artiklar kunde inte alla belysas. De tre kategorierna som 

presenteras var de som forskningen i valda artiklar visade. Författarna anser att syftet 

är besvarat och att resultaten är relevanta för omvårdnaden. 

 

Omvårdnadsmodell 

Föreliggande studie behandlar artiklar där de deltagande barnen utsätts för någon 

form av lidande, och resultatet diskuteras därför utifrån Katie Erikssons (1994) 

tankar om vårdlidande. Utifrån hennes teori utövas makt inom vården då patienten 

fråntas sin frihet att välja, eller tvingas att genomföra handlingar mot sin vilja. När en 

människa fråntas ansvar berövas hon också sin värdighet. För att undvika detta är det 

viktigt att involvera barnet i proceduren och låta det vara delaktig i beslut. 

Exempelvis skulle detta kunna ske genom att låta barnet välja avledningsmanöver, 

position, plåster eller låta barnet smörja på lokalbedövning. Vidare belyser Eriksson 

(1994) att människan bär på rädsla, ångest eller oro inför lidande och vid drabbning 

ställer sig frågan: Varför? Denna oro och ängslan kan minskas genom att patienten är 

välinformerad, delaktig och får svar på sina frågor, vilket litteraturstudiens resultat 

också visar. Som tidigare beskrivits kan barns lidande lindras genom att bekräfta 

deras oro och smärta samt att inte förminska eller förlöjliga deras upplevelse och 

reaktion. Det är därför helt i sin ordning att gråta och tycka att det gör ont. Detta är 

förenligt med Eriksons (1994) tankar att patientens lidande måste uppmärksammas 

och bekräftas. Om inte detta görs ifrågasätts dennes trovärdighet och patienten blir 

ett tröstlöst och oskyldigt offer.   

 

 

Metoddiskussion 

I utgångsläget var tanken att artiklarna skulle vara publicerade från år 2004 och 

framåt för att få fram relativt nya forskningsresultat. Under arbetets gång upptäcktes 

dock att det inom vissa områden inte gjorts några nya studier de senaste 10 åren 

varvid ytterligare tillbakagång i tiden krävdes. Författarna bedömde att vissa äldre 

artiklars resultat fortfarande var relevanta och valde att ta med dessa. Artiklarna har 

främst sökts i databaserna PubMed och CINAHL eftersom dessa databaser innehåller 

omvårdnadsforskning.   
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Enligt socialstyrelsen definieras barn som alla människor under 18 år. I denna 

litteraturstudie belyses dock endast metoder för barn från 3 - 12 år gamla. Författarna 

valde detta åldersspann för att barn under 3 år ej kan lokalisera eller skatta sin 

smärta. Barn över 12 år har börjat utvecklas från att vara barn och beroende till att 

vara ung vuxen och självständig (Rydelius 2001, 73-74).  

 

Syftet var att belysa de metoder som lindrar smärta och oro vid nålstick på barn, 

vilket alla valda artiklar behandlar. Endast en artikel handlar om intramuskulära 

injektioner och resten av artiklarna om venpunktion. Trotts detta valde författarna att 

inte ändra syftet till att gälla enbart venpunktion då det är nålsticket som är i fokus. 

Diskussion fördes även om syftet skulle innefatta smärta och oro, eller bara smärta.  

Alla artiklarna behandlar både smärta och oro och nästan alla har haft särskilda 

mätskalor för båda dessa fenomen. Då de är starkt sammankopplade med varanda, 

utifrån principen att det ena ”föder” det andra, beslutades att både smärta och oro 

skulle ingå i syftet. 

 

Kvalitetsgranskningen var inspirerad av Olsson & Sörensens (2011, 284) 

bedömningsmall för kvantitativa artiklar. Genom att utgå från denna mall bedömdes 

alla artiklar utifrån samma kriterier. För att få en så objektiv tolkning av artiklarna 

som möjligt, fördes dialog  för att öka granskningens värde (Polit & Beck 2004). Alla 

artiklarna som är med i studien bedömdes vara av hög eller medel kvalitet (Tabell 2, 

Bilaga 2). Under arbetet med litteraturstudien har analysen och den skrivande 

processen diskuterats och validerats författarna emellan.  

 

Artiklarna som studien bygger på har sitt resultat i form av statistik och text. 

Resultatet valdes att redovisas i textform i stället för statistiska tabeller då detta 

svarar bättre mot litteraturstudiens syftet. I en av artiklarna i litteraturstudien 

framkom att information och avledning inte var effektivt för att minska smärta. 

Resultatet var dock inte statistiskt signifikant varvid bedömning gjordes att det inte 

påverkade det sammanförda resultatet.  

 

En svaghet i detta arbete kan vara att studien baseras på artklar skrivna på engelska 

som inte är författarnas modersmål. Detta medför en viss risk för feltolkning i 

processen att översätta och analysera. För att minska denna risk har författarna 
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tillsammans gått igenom artiklarna med noggrann användning av lexikon för att få en 

textnära översättning. Ibland var det dock svårt att hitta svenska ord med samma 

innebörd som ursprungsordet. Då engelska språket inte är alla artikelförfattares 

modersmål innebär det att en del av resultaten är översatta i två led och kan därför 

också ha påverkat litteraturstudiens resultat. En annan svaghet är att endast en del av 

den forskning som gjorts har blivit belyst i denna litteraturstudie. Hade ett större 

antal artiklar ingått i studien hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

 

De artiklar som studien har utgått från är publicerade i många olika länder: Korea, 

Iran, Turkiet, Storbritannien, USA, Nederländerna, Kanada, Kuwait och Italien. Trots 

att ingen av dessa är skriven i Sverige bedöms resultatet som överförbart och kan 

användas i Sverige då artiklarna beskriver liknande vårdrutiner som i Sverige.  

 

Forskningsetik 

Alla artiklar som studien bygger på är etiskt granskade och godkända. I de fall detta 

inte framgått från själva artikeln har författarna kontrollerat detta i tidsskriftens 

publiceringspolicy. Relevanta studier har inkluderats oavsett om de stödjer 

författarnas egna åsikter. Författarna har endast valt artiklar där det finns beskrivet 

att deltagandet i studierna har varit frivilligt, och enligt Helsingforsdeklarationen 

(2014) får studiedeltagarna inte utsättas för onödigt lidande. Detta har inte skett då 

det nålstick som barnen utsatts för skett på medicinsk indikation och inte för 

studiesyftet. All personal som varit involverad har vetenskaplig utbildning, erfarenhet 

och är kvalificerade för att arbeta med barn, något som enligt 

Helsingforsdeklarationen (2014) är ett krav vid forskning på människor. 

 

 

Slutsats 

Då många faktorer inverkar på barnets smärtupplevelse i samband med nålstick, är 

det viktigt att sjuksköterskor har ett individanpassat och hollistiskt förhållningssätt. 

Inte bara den fysiska smärtan ska lindras utan även rädsla och oro då dessa 

förstärker smärtupplevelsen. Detta kan göras med avledning, information och 

föräldranärvaro.  
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Det är viktigt att komma ihåg att bara för att lokalbedövande salva applicerats 

försvinner inte obehaget, varför avledning är av största vikt. Avledningen bör ske från 

flera håll, både sensorisk och visuell. Om sjuksköterskan inte är bekväm med 

avledning kan föräldrarna göra det. Åtgärderna behöver inte kosta mycket eller ta 

extra tid. Oavsett hur situationen ser ut kan sjuksköterskan alltid lindra på något sätt.  

 

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor, särskilt de nyexaminerade, känner sig osäkra 

på stickmoment i mötet med barn. Som sjuksköterska har vi enligt ICN: s etiska kod 

bland annat ansvar för att tillräcklig och lämlig information lämnas, omvårdnaden 

ges på ett  respektfullt sätt oavsett ålder, samt att lindra och förebygga lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Många barn utsätts för lidande i samband med 

nålstick, och litteraturstudiens resultat visar att det finns metoder som kan lindra 

detta. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om dessa metoder, och det finns 

ett behov av bättre rutiner vid nålstick på barn. Denna litteraturstudie bidrar med 

ökad kunskap om metoder för att lindra smärta och oro för barn i samband med 

nålstick. Kunskapen kan användas vid grundutbildning för sjuksköterskor som i 

nuläget inte behandlar detta område. Den kan även användas vid fortbildning eller 

som diskussionsunderlag vid förändring av lokala rutiner.  

 

Då en enkel utbildning har visat sig öka användandet av avledningsmetoder i 

praktiken (He et al. 2008, Lawes et al. 2008) bör fokus inte bara ligga på att studera 

olika smärtlindringsåtgärder, utan även på hur dessa metoder kan användas ute i den 

kliniska verksamheten. Detta också med tanke på att sjuksköterskors arbete ska ha 

sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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Distraction 
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Venepuncture 
AND Children 
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Venipuncture 
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venepuncture 
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11-12 

 Manuell sökning      4 
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The influence 
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procedural 

anxiety on 
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procedural 

pain: Mediation 

by child 

procedural 

anxiety 
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oro inför en 

undersökning 

förmedlas till 

barnen och ökar 

deras procedur-

smärta.   

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: 

Skattningsskalor för smärta och 

oro. VAS och Children’s Anxiety 

and Pain Scales(CAPS).  

Analys: Statistisk analys 

 

 

 

 

 

90 barn i 

åldrarna 4-6 år 

Analysen visar att 

föräldrars oro inför en 

procedur kan öka 

barnets oro under 

proceduren, som i sin 

tur ökar barnets 

smärtupplevelse.  
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Caprilli S, Vagnoli 

L, Bastiani C & 

Messeri A. 2012 
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Nurses: Italian 

Journal of 
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Science 

Pain and 

distress in 
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blood 

sampling: 

effectiveness of 

distraction 

with soap 

bubbles. 
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controlled 
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såpbubblor som 

distraktion för 

att minska barn 

smärta före, 
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Datainsamling: skattningsskala 

för beteenderespons och 

smärta. Observation Scale of 

Behavioural Distress och Wong-

Baker Scale. 

Analysmetod: Statistisk analys 

60 barn mellan 

3-6 år som 

lämnade 

rutinmässigt 

venprov. 

Oro/ånger och smärta 

är lägre i 

distraktionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen före 

under och efter 

blodprov. Äldre barn 

fick mindre stöd av 

föräldrarna än de 

yngre.  

Medel 
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distracting 

children during 

venipuncture-

Effects on 
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fear and 

distress 
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position och 

distraktion 

påverkar rädsla, 

oro och smärta 

hos barn som 

genomgår 

venpunktion. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Smärta, oro och 

rädsla skattades med skalorna 
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scale, The Procedural Behavior 

Checklist 
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43 barn mellan 

4 och 11 år. De 

delades in i en 

kontroll- och 

experimentgru

pp.  

Lägre nivå av smärta 

och rädsla i 

experimentgruppen 

,dock ej signifikant. 

Starkt samband 

mellan rädsla och 

smärta. Ingen 

signifikant skillnad i 

oro bland grupperna.   

Medel 

Choy L, Collier J & 

Watson A. 

1999.UK. Acta 

Peadiatrica 

Comparison of 

lignocaine–

prilocaine 

cream and 

amethocaine 

gel for 

Local analgesia 

before vene-

puncture in 

children 

Att jämföra 

EMLA® med 

amethocaine 

gel /Ametop®  

när båda 

används enligt 

tillverkarens 

instruktioner.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: 

Skattningsskalor för smärta och 

oro. Observation Scale of 

Behavioural Distres och VAS 

Analys: Statistisk analys 

 

 

 

 

34 barn i 

åldrarna 1 - 11 

år.  

Ingen signifikant 

skillnad i skattad 

smärta och oro 

mellan grupperna.   

Medel 

Farion KJ, Splinter 

KL, Newhook K, 

Gaboury I & 

Splinter WM. 

2008. Kanada. 

Canadian medical 

association journal 

The effect of 

vapocoolant 

spray on pain 

due to 

intravenous 

cannulation in 

children: a 

randomized 

controlled trial 

Att jämföra 

effekten av 

kylspray med 

placebo vid 

pvk- sättning 

hos barn.  

Metod: Kvantitativ dubbelblind 

randomiserad studie.  

Datainsamling: Skattningsskala 

VAS 

Analys: Statistisk analys 

  

 

 

 

80 barn i 

åldrarna 6-12 

år. Deltagarna 

delades in i en 

experiment-

grupp och en 

kontrollgrupp.  

Barnen i 

experimentgruppen 

skattade signifikant 

lägre smärta än 

kontrollgruppen.  

Hög 
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Fernald CD & 

Corry JJ. 1981. 

USA. Children´s 

Health 

Empathic 

versus 

directive 

preparation of 

children for 

needles 

Jämföra 

reaktionerna av 

ett empatiskt 

och stödjande 

förberedande av 

nålstick vs att 

uppmana 

barnen att vara 

stora, modiga 

och inte gråta.  

Metod: Kvantitativ, 

randomiserad studie  

Datainsamling: Mätskala för 

beteenderespons samt 

frågeformulär  

Analysmetod: statistisk analys 

 

 

 

 

39 barn mellan 

3-9 år som 

skulle lämna 

blodprov.   

Barnen i den 

empatiskt förberedda 

gruppen grät mindre 

och hade i mindre 

utsträckning negativa 

reaktioner i 

jämförelse med 

direktivgruppen.   

Medel 

Güdücü Tüfekci F, 

Celebioğlu A &  

Kücükoğlu S. 

2008. Turkiet. 

Journal of clinical 

nursing  

Turkish 

children loved 

distraction: 

using 

kaleidoscope to 

reduce 

perceived pain 

during 

venipuncture 

Att bedöma 

effekten av 

distraktion för 

att reducera 

smärta under 

venpunktion 

hos friska barn i 

skolåldern.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: 

Smärtskattninsskalor. Wong 

Baker FRS, VAS, State-Trait 

Anxiety Inventory 

Analys:Deskriptiv statistisk 

analysmetod 

 

 

206 barn i 

åldrarna 7-11 

år. De delades 

in i en 

experiment-

grupp och en 

kontrollgrupp.  

Barnens upplevda 

smärta var lägre hos 

experiment- gruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Hög 

Harrisons A. 1991. 

Kuwait. Pain 

Preparing 

children for 

venous blood 

sampling 

Att undersöka 

om det är 

fördelaktigt att 

låta yngre barn 

läsa en liten 

förberedande 

bok innan 

blodprovs-

tagning.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: skattningsskalor 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

 

 

100 barn I 

åldrarna 6-12 

år.  

De förberedda barnen 

hade mindre smärta, 

rädsla, oro samt lägre 

radialispuls i 

samband med 

nålsticket 

Hög 
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Inal S & Kelleci M. 

2011. USA. 

International 

Journal of nursing 

practice 

Distracting 

children during 

blood draw: 

Looking 

through 

distraction 

cards is 

effective in 

pain 

relief of 

children during 

blood drawn 

Att undersöka 

om 

distraktionskort

/ Flippits®  kan 

användas i syfte 

att  reducera 

smärta och oro 

under blodprov.   

Metod: Kvantitativ 

prospektiv studie  

Datainsamling: 

Skattningsskalor för smärta och 

oro. Children’s Anxiety and Pain 

Scales och Faces Pain Scale-

Revised 

Analys: Statistisk analys med 

SPSS 

 

 

 

 

 

 

123 barn i 

åldern 6-12. 

Deltagarna 

delades 

slumpmässigt 

in i en 

experiment-

grupp och en 

kontrollgrupp.   

Resultatet visar att 

oron innan sticket 

inte skiljde sig mellan 

grupperna. Däremot 

hade kontrollgruppen 

betydligt lägre 

smärtnivå under 

själva 

blodprovtagningen, 

samt lägre oro under 

själva proceduren.  

Hög 

Inal S & Kelleci M. 

2012. USA. MCN, 

the American 

journal of 

maternal/child 

nursing 

Relief of pain 

during blood 

specimen 

collection in 

pediatric 

patients 

Att undersöka 

effekterna av 

extern kyla och 

vibration via 

Buzzy ® på 

smärta och oro 

hos barn som 

genomgår 

blodprov.  

 

Metod: Kvantitativ 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Datainsamling: 

Skattningsskalor för smärta och 

oro. Faces Pain Scale-Revised 

och Children’s Anxiety and Pain 

Scale.   

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

 

 

120 barn 

mellan 6-12 år 

som ska lämna 

blodprov.   

Experimentgruppen 

visade signifikant 

lägre oro och smärta 

än kontrollgruppen. 

Ingen skillnad i 

lätthet att genomföra 

proceduren.  

Hög 
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Kolk AM, van Hoof 

R & Fiedeldij Dop 

MJ. 2000. 

Nederländerna. 

Child: care, health 

and development 

Preparing 

children for 

vene-puncture 

- The effect of 

an integrated 

intervention on 

distress before 

and during 

venipuncture 

Undersöka 

effekten av att 

kombinera 

lokal-bedövning 

med 

information hos 

barn som 

genomgår 

venpunktion.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Frågeformulär 

samt skattningsskalan 

Groninger Distress Scale 

användes. 

Analysmetod: Statistisk analys  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 barn mellan 

3-8 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Barnen i 

informationsgruppen 

uppvisade mindre oro 

i samband med 

proceduren i 

jämförelse med de 

barn som ej fått 

någon information.  

Hög 

Matziou V, 

Chrysostomou A, 

Vladhioti E & 

Perdikaris P. 

2013. UK. British 

Journal of Nursing 

Parental 

presence and 

distraction 

during painful 

childhood 

procedures 

Undersöka 

effekten av 

föräldrars 

närvaro samt 

effekten av att 

ha en leksak 

hos barn som 

genomgår 

smärtsamma 

procedurer.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Skattningsskala 

för smärta och oro, samt vitala 

parametrar. State-Trait Anxiety 

Inventory och VAS.    

Analys: Deskriptiv statistisk 

analysmetod 

   

 

 

 

 

 

 

130 barn i 

åldrarna 7-10 

år. Barnen 

delades 

slumpmässigt 

in i tre 

grupper: 

Föräldragrupple

ksaksgrupp och 

kontrollgrupp 

Barn som hade sina 

föräldrar   närvarande 

visade lägre smärta, 

stress, 

andningsfrekvens, 

blodtryck och puls i 

jämförelse med de 

barn som var utan sin 

förälder. Att låta 

barnen ha en leksak 

var mindre effektivt 

än förälder, men mer 

effektiv än utan.  

Hög 
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Författare/År/ 

Land/Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalité 

Melhuish S & 

Payne H. 2006. 

Storbritaninen.  

Pediatric Nursing 

Nurses’ 

attitudes to 

pain 

management 

during routine 

vene-puncture 

in young 

children 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

syn på barns 

upplevelse av 

smärta och de 

smärt-lindrande 

teknikerna de 

använde.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analysmetod: Statistisk analys 

med SPSS  

45 sjuk-

sköterskor.  

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

spädbarn och yngre 

barn känner mer 

smärta än äldre barn. 

Farmakologisk 

smärtlindring 

användes generellt 

inte på spädbarn 

innan pvk-sättning. 

Distraktion och 

föräldranärvaro 

ansågs vara det mest 

effektiva.   

Medel 

Movahedi AF, 

Rostami S, Salsali 

M, Keikhaee B & 

Moradi A. 2006. 

Iran. Australian 

Journal of 

advanced nursing 

Effect of local 

refrigeration 

prior to 

venipuncture 

on pain related 

responses in 

school aged 

children. 

 

 

Bestämma 

effekten som 

lokal 

kylbehandling 

har på 

smärtresponsen 

vid 

venpunktion, 

hos barn i 

skolåldern. 

Metod: Kvantitativt 

kvasiexperiment.  

Datainsamling: Skattningsskala 

för smärta och 

beteenderespons. CHEOPS, The 

Oucher  scale 

 (Blodtryck, puls, andning)  

Analys: Deskriptiv statistisk 

analysmetod 

 

 

 

 

 

80 st barn i 

åldrarna  6-12 

år. Hälften av 

barnen bildade 

en 

experimentgru

pp och andra 

halvan 

kontrollgrupp 

Ingen skillnad i 

blodtryck, puls och 

andning mellan 

grupperna. 

Experimentgruppen 

hade lägre 

självskattad smärta 

samt lägre   

beteenderespons i 

jämförelse med 

kontrollgruppen.  

Medel 
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Författare/År/ 

Land/Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalité 

Tak, JH & van Bon 

W 2006. 

Nederländerna 

Child: care, health 

and development 

Pain- and 

distress-

reducing 

interventions 

for vene-

puncture in 

children 

Att jämföra 

effekten av 

EMLA med en 

placebo kräm 

mot smärta och 

oro associerad 

med 

venpunktion 

samt effekten 

av information 

innan och 

distraktion 

under 

venpunktion. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: 

Skattningsskalor för smärta och 

oro. Groningen Distress Scale, 

VAS och The Oucher Scale 

Analys: Statistisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 barn i 

åldrarna 3-12 

år.  

EMLA hade en 

orosdämpande och 

smärtstillande effekt 

under själva 

venpunktionen. 

Placebo hade lätt 

smärtstillande effekt. 

Effekten av 

Information och 

distraktion var ej 

signifikant.  

 

Medel 

Yoo H, Kim S, 

Hur H-K & Kim H-

S.2009.Korea.  

Applied Nursing 

Research 

The effects of 

an animation 

distraction 

intervention on 

pain response 

of 

preschool 

children during 

venipuncture 

Identifiera  

effekterna av 

en animerad 

distraktionsåtgä

rd på 

smärtrespons 

hos 

förskolebarn 

under 

venpunktion.  

Metod: Kvantitativt 

kvasiexperiment. 

Datainsamling: Skattningsskala 

för smärta och 

beteenderespons. PCS, Wong 

Baker FRS 

  (glukos och kortisolnivåer, 

hjärtfrekvens ??).  

Analys: Deskriptiv statistisk 

analysmetod 

Totalt 

inkluderades 

40 barn i 

åldrarna 3-7 

år. 20 st i 

experiment-

gruppen och 20 

st i 

kontrollgruppen

.  

 

 

 

 

I experimentell-

gruppen fann man 

lägre självrapporterad 

smärta och 

beteenderespons, 

lägre glukos och 

kortisolnivåer jämfört 

med kontrollgruppen. 

Ingen skillnad i 

hjärtfrekvens.  

Hög 



   

 

 


