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Att lindra lidandet hos barn vid nålsticksprocedurer 

Åtgärder som kan ha en lindrande effekt på smärta och oro – En 

litteraturstudie  

 

Abstrakt 

Bakgrund: En av de vanligaste och mest fruktade rädslorna hos barn i samband 

med sjukhusvistelse är att behöva bli utsatt för nålstick. Majoriteten av alla barn 

upplever smärta och svår oro vid nålsticksprocedurer som kan resultera i en varaktig 

stickrädsla. Stickrädsla kan medföra att procedurer försvåras och att 

vårdsammanhang undviks, vilket i längden kan få stora konsekvenser för den 

enskilda individen.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva olika åtgärder som kan ha en lindrande 

effekt på smärta och oro hos barn vid nålsticksprocedurer. 

Metod: En litteraturstudie där resultatet av 15 artiklar med kvantitativ ansats 

granskats, analyserats och sammanställts med inspiration av manifest 

innehållsanalys. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Medline. 

Resultat: Tre huvudkategorier och sex underkategorier identifierades. De tre 

huvudkategorierna innefattade: avledande åtgärder, trygghetsfrämjande åtgärder 

och lokal smärtlindring. 

Slutsats: Relativt enkla men effektiva omvårdnadsåtgärder kan lindra barns lidande 

i samband med nålsticksprocedurer.  En individualiserad vård, en kombination av 

omvårdnadsåtgärder och en lyhördhet inför föräldrars känslor och behov kan 

reducera barns lidande. 

 

Nyckelord: Nålprocedurer, omvårdnad, barn, oro, smärta 

 

 

  

 

 

 



       
   
  

 

 

 

 

Alleviating children’s suffering during needle procedures 

Interventions to relieve pain and anxiety – A literature study 

 

Abstract 

Background: For children one of the most common and dreaded fears associated 

with a hospital stay is having to get stung by a needle. The majority of children 

experience pain and severe anxiety during needle procedures and might result in a 

persistent fear of needles. It might render the procedure more difficult and lead to an 

avoidance of health care which ultimately might have major consequenses for the 

individual. 

Aim: The aim of this literature study was to describe different interventions that can 

relieve pain and anxiety in children during needle procedures. 

Method: A literature study of fifteen articles with quantitative approach. The result 

of the articles were reviewed, analysed and compiled inspired by a manifest content 

analysis. The search was conducted in CINAHL, PubMed and Medline. 

Result: Three main categories and six subcategories were identified. The three main 

categories included: interventions that diverts attention, interventions that 

promotes security and local pain relief. 

Conlusion: Relatively simple but effective nursing interventions can alleviate 

children’s suffering associated with needle procedures. An individualized care, a 

combination of nursing interventions and a responsiveness to the parent’s feelings 

and needs may reduce children’s suffering. 

 

Keywords: Needle procedure, nursing, children, anxiety, pain 
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Bakgrund  

För många barn och ungdomar kan det vara väldigt skrämmande att vistas i 

sjukhusmiljöer. En väsentlig del av barns upplevelse av sjukhusvistelsen beror på 

tidigare erfarenheter av vårdsammanhang samt vilka förväntningar barnet har 

(Enskär och Golsäter 2014, 107). Sjukhusrädsla beskrivs främst bestå av en rädsla för 

omvårdnadsinterventioner så som att bli stucken, blodprovstagningar, 

undersökningar och andra interventioner (Salmela, Salanterä och Aronen 2009). 

Procedurrelaterad rädsla är en fruktan för de olika behandlingar och undersökningar 

som kan bli aktuella vid ett sjukhusbesök och anses vara en utav de vanligaste 

rädslorna i barndomen som oftast avtar med stigande ålder (Forsner 2015, 131-132). 

Enligt en uppskattning av World Health Organization [WHO] (2009) ges cirka 12 

miljarder injektioner per år runt om i världen och Salmela, Salanterä och Aronen 

(2009) menar att den mest fruktade proceduren i samband med sjukhusvistelse är att 

behöva bli stucken. 

 

Stickrädsla och nålfobi 

Stickrädsla uppskattas enligt Taddio et al. (2012) drabba cirka 24 % av vuxna och 63 

% av barn. Nålfobi omfattar 3,5 -10 % av världens befolkning, men mörkertalet anses 

vara stort då personer med nålfobi oftast inte söker sig till vården (Bienvenu och 

Eaton 1998; Diagnostic and statistical manual of mental disorders [DSM-5] 2013, 

197). I DSM - 5 (2013, 197) beskrivs fobi som en ihållande rädsla för vissa objekt eller 

situationer, där rädslan inte är berättigad i förhållande till den egentliga faran och 

leder till att personen undviker situationer som förknippas med rädslan. Nålfobi hör 

ihop med andra invasiva medicinska ingrepp och kan leda till responser som plötsligt 

blodtrycksfall (DSM-5 2013, 197). Överdriven rädsla förklaras i DSM-5 (2013, 200) 

som ett vanligt beteende hos barn och att man bör ha i åtanke vad som är vanligt 

beteende relaterat till barnets utvecklingsnivå, hur länge rädslan pågår och i vilken 

grad det som framkallar rädslan aktivt undviks innan diagnosen fobi ställs. I en 

metaanalys av Van Houtem et al. (2013) fastställs att fobier och rädslor är måttligt 

hereditärara. Vidare diskuterar Van Houtem et al. (2013) att omgivningsfaktorer som 

livshändelser och levnadsförhållanden kan ha en stor inverkan på utvecklingen av en 

fobi. Ytterligare riskfaktorer för utveckling av nålfobi är personliga egenskaper, att 
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man själv upplevt eller sett andra utsättas för obehag och smärta i samband med 

nålstick (McMurtry et al. 2015 ).  

 

Nålfobi och svår rädsla är de allvarliga konsekvenserna av stickrädsla som inte 

bemötts eller behandlats. I denna litteraturstudie ligger fokus på den stickrädsla som 

kan vara en naturlig del av den procedurrelaterade rädslan barn upplever vid 

sjukhusbesök och som ofta minskar med åren. 

 

Uppkomst 

Orsaker till barns sjukhusrelaterade rädsla är mångfasetterad och några av de 

vanligaste orsakerna är en rädsla för att bli skadad eller utsatt för smärta, uppleva 

osäkerhet och att känna sig hjälplös (Salmela, Aronen och Salanterä 2010). 

Predisponerande faktorer för utveckling av procedurrelaterad rädsla är om barnet 

har en kognitiv funktionsnedsättning eller har upprepade kontakter med sjukvården 

(Forsner 2015, 131-132). Negativa erfarenheter av sjukvården kan accelerera vid 

framtida kontakter och barnet kan få en varaktig sjukvårdsrädsla där 

svårighetsgraden av rädslan kan variera från att barnet endast upplever lite obehag 

till att barnet svimmar (Forsner 2015, 131-132). Stickrädsla grundläggs i barndomen, 

särskilt mellan fem till tio års ålder (Bienvenu och Eaton 1998). 

 

I en studie av Noel et al. (2010) presenteras att barn som skattade sin smärta och oro 

som hög vid en medicinsk procedur tenderade en tid efter proceduren att överskatta 

och beskriva det mer smärtsamt och orofyllt än det beskrevs direkt efter proceduren. 

Vidare diskuteras att barnens överdrivna minnen om procedurerna skulle kunna 

förstärka deras smärta och oro inför liknande procedurer och att det därför är viktigt 

att alltid eftersträva god smärtlindring (Noel et al. 2010). 

 

Smärta 

I samband med vistelse på sjukhus har det visat sig att många barn upplever 

procedurrelaterad smärta till följd av bland annat bristfällig smärtlindring, vilket 

skulle kunna förhindras med tillfredställande smärtskattning (Taylor, Boyer och 

Campbell 2008). 
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Smärta beskrivs av Mosiman och Pile (2013) som en subjektiv upplevelse och både 

ålder och utvecklingsstadium avgör hur barnet kan beskriva och skatta sin smärta. Då 

yngre barn ofta har svårigheter att skatta sin smärta rekommenderar von Baeyer et 

al. (2009) att smärtbedömning hos barn under fem år bör innefatta en kombination 

av både självskattning och observation. Föräldrarnas tolkning av barnens smärta är 

således viktig och utgör en väsentlig del av kommunikationen mellan barnet och 

sjukvårdspersonalen (Nilsson 2015, 143-146). Det finns många olika validerade 

smärtskattningsverktyg att tillgå för smärtbedömning hos barn och det är av 

betydelse att man väljer den bäst anpassade för ålder och utvecklingsnivå.  

 

Smärtlindring är en annan väsentlig del i att hantera smärta vid vaccination och 

stickrädsla (Taddio et al. 2014). Barn anser att smärtlindring reducerar onödig 

smärta, lidande, gör proceduren lättare och minskar deras stickrädsla. Inte minst blir 

nålsticket en mindre negativ upplevelse och barnen betonar att själva få möjlighet att 

vara delaktig i valet av smärtlindring är betydelsefullt (Taddio et al. 2014). 

 

Oro 

Nästintill alla barn i ålder 2,5-6 år upplever svår oro i samband med venpunktion 

(Humphrey 1992). I studien av Humphrey (1992) rapporterade mer än 50 % av barn i 

åldern 7-12 år och mer än 25 % av barn över 12 år även de svår oro vid venpunktion. 

Barn som erfarit venpunktion utan att få premedicinering eller andra lindrande 

åtgärder upplever ofta svår oro (Mosiman och Pile 2013). Familjen och föräldrarna 

har en viktig roll i barnens sjukhusbesök och har visat sig kunna bidra till minskad 

oro hos barnet i samband med nålsticksprocedurer, särskilt om föräldern själv är 

lugn (Taddio et al. 2014, Taddio et al. 2012). 

 

Förutom att ha föräldrar närvarande har distraktion visat sig kunna lindra oro hos 

barn i alla åldrar (Melhuish och Payne 2006). Distraktion innebär att barnets fokus 

riktas mot något annat än smärtan och det invasiva momentet. Även information om 

proceduren och den förväntade smärtan före och under nålsticksproceduren har 

visats sig dämpa både stress och oro (Taddio et al. 2014, Hughes 2012, Kolk, van 

Hoof och Fiedeldij Dop 2000). En byggsten i all omvårdnad är alla patienters rätt till 

information. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har även barn rättigheter att få 

information om vården, undersökningar och olika behandlingar. 
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Konsekvenser av stickrädsla 

Sjukvårdsrädsla i allmänhet medför att kontakten med vården påverkas och försvårar 

kommande möten och procedurer (Forsner 2015, 131-132). Stickrädsla kan 

kortsiktigt leda till att barnet inte samarbetar och reagerar med till exempel gråt, 

ilska eller försöker fly situationen, vilket i sig leder till en mer utdragen procedur 

(Taddio et al. 2012, Mosiman och Pile 2013). Bland vuxna som angett en rädsla för 

nålar, fann Wright et al. (2009) att en signifikant del av dessa tidigare upplevt 

traumatiska nålprocedurer. Det var också de som upplevde högst grad av symtom 

som illamående, svettningar och svimningskänslor vid nålstick och flera uppgav att 

de tidigare undvikit medicinsk behandling som till exempel nödvändiga 

vaccinationer, injektioner eller andra behandlingar som involverat nålstick (Wright et 

al. 2009). I vissa fall har stickrädsla lett till att patienter undvikit livsavgörande vård 

som exempelvis att inte påbörja cellgiftsbehandlingar, gravida som inte velat lämna 

blodprov och patienter med tumörmisstanke som låtit bli att undersöka sig (Jenkins 

2014). 

 

Sjuksköterskans roll 

I yrket kommer man som grundutbildad sjuksköterska möta situationer där nålstick 

på barn är nödvändigt, exempelvis uppskattas 170 000 barn årligen besöka en 

akutmottagning (Socialstyrelsen 2015, 11). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) läggs arbetet med att lindra lidande fram som ett av sjuksköterskans fyra 

viktigaste ansvarsområden och att sjuksköterskan tillsammans med samhället ska 

verka för att utsatta grupper får den vård de behöver på lika villkor. Sjuksköterskor 

ställs ofta inför en rad olika etiska dilemman i yrket och inte minst vid 

nålsticksprocedurer hos barn där sjuksköterskor kan uppleva en oro för att skada 

eller kränka barnet (Ives och Melrose 2010). 

 

Lidandet som personer kan uppleva i mötet med vården finns i olika former, där en 

av dessa är vårdlidande (Eriksson 1994, 82). Det vanligaste vårdlidandet uppkommer 

genom att personal kränker personens värdighet. Genom att ge individuellt anpassad 

omvårdnad kan vårdpersonal bekräfta människans värdighet och undvika kränkning. 

Vidare beskriver Eriksson (1994, 91) maktutövning som en del av vårdlidandet. 
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Maktutövning skapar ett lidande genom att ignorera patientens autonomi och detta 

kan visas genom att personal exempelvis tvingar patienten att utföra handlingar mot 

dennes vilja (Eriksson 1994, 91-92). 

 

För att kunna lindra vårdlidandet i samband med nålsticksprocedurer hos barn är det 

av stor betydelse att sjuksköterskor har kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som 

kan vidtas vid stickrädsla. Genom att förebygga stickrädsla hos barn förhindras de 

långsiktiga konsekvenser i form av ett fortsatt lidande i vuxen ålder. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva olika åtgärder som kan ha en lindrande effekt på 

smärta och oro hos barn vid nålsticksprocedurer. 

 

Metod 

Författarna har utfört en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

ansats i det problemformulerade området. En kvantitativ ansats kan innebära att 

man jämför effekten av olika åtgärder och resultaten är generella (Olsson och 

Sörensen 2011, 19). I en litteraturstudie är syftet att få en samlad bild av aktuell 

forskning för att kunna utforma rekommendationer om hur den evidensbaserade 

vården bör utföras (Rosén 2012, 429-431). 

 

Sökmetoder 

Författarna i litteraturstudien har analyserat empiriska studier. Enligt Segesten 

(2012, 49) ska alla skrivuppgifter som görs inom ramen för högskolestudier återge 

information från vetenskapliga artiklar då de innehåller aktuell kunskap. Sökningen 

av de empiriska studierna har i enlighet med vad statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU 2014, 35) rekommenderar skett i flera olika databaser. 

Författarna har sökt i databaserna Cinahl, PubMed och Medline eftersom alla dessa 

databaser innefattar området omvårdnad (jfr. Karlsson 2012, 97-98). Utifrån 

referenslistor har manuell sökning utförts, detta för att finna fler relevanta artiklar 

(jfr. Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 88-90). 

 



   
   
  

6 
 

För att precisera och avgränsa undersökningsområdet användes specifika ämnesord i 

sökningen. Ämnesorden inhämtades från Cinahl headings eller Swedish Mesh 

beroende på vilken databas som användes (Karlsson 2012, 104-106). Författarna 

använde även de booleska sökoperatorer AND, OR och NOT samt trunkering för att 

precisera sökningen i enlighet med vad Karlsson (2012, 106-107) beskriver. Följande 

sökord har använts: needle, needle*, fear, fear of needles, child*, children, adult, 

pain, distraction, coping, venipuncture, venepuncture, nursing care, anxiety, 

injection och intravenous. Sökningarna presenteras i bilaga 1. 

 

Urval 

Inklusionskriterier i studien var empiriska studier med kvantitativ ansats där barnen 

var i 3-18 års ålder och har genomgått någon form av nålstick. Åldersvalet grundade 

sig i antagandet att småbarn inte kan lokalisera och ange intensiteten av smärtan på 

samma sätt som äldre (Thrane et al. 2015). Sökningen begränsades till studier 

skrivna på engelska, då en språkavgränsning enligt SBU (2014, 24) bör göras för att 

undvika att sökningen genererar vetenskapliga artiklar skrivna på ett språk som 

granskarna inte bemästrar. De vetenskapliga artiklarna var även peer reviewed och 

publicerade de senaste 15 åren. Eftersom studier har visat att det krävs både 

observationer och självskattning för att få en korrekt uppfattning av smärta och oro 

hos barn i förskoleålder (jfr. Thrane et al. 2015), inkluderades i förekommande fall 

skattningar av både barn, föräldrar och vårdpersonal. Studier som exkluderades var 

de med kvalitativ ansats, de som inte hade tydliga inklusions- och exklusionskriterier 

samt studier där metodiken avvek från övriga inkluderade studier. 

 

Enligt rekommendationer av SBU (2014, 41) har urvalet och sökningarna av 

artiklarna skett enskilt av båda granskarna. Urvalet av de vetenskapliga artiklarna 

skedde i två steg (se Rosén 2012, 436 och SBU 2014, 41-42). Det första steget innebar 

en övergripande gallring där författarna först läste igenom artiklarnas titlar och 

abstrakt. Därefter valdes artiklar ut som ansågs besvara syftet med litteraturstudien. 

I andra steget lästes och bedömdes de utvalda artiklarna utifrån inklusions - och 

exklusionskriterier (Rosén 2012, 436-437). 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt av författarna i litteraturstudien för att 

sedan sammanställas och jämföras (jfr. Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). 
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Granskningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes med hjälp av en 

bedömningsmodell (bilaga 2) för kvantitativa studier, framtagen av Olsson och 

Sörensen (2011, 284). Den vetenskapliga kvaliteten angavs med grad I-III, där grad I 

motsvarar hög kvalitet och grad III låg kvalitet. Studier med låg kvalitet inkluderades 

inte i resultatet. Utifrån kvalitetsgranskningens resultat valdes totalt 15 studier med 

hög och medelhög kvalitet ut till den sammanfattande resultattabellen (bilaga 3) för 

vidare analys. 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med inspiration av manifest innehållsanalys. Detta medför 

enligt Olsson och Sörensen (2011, 209-210) minsta möjliga egen tolkning genom att 

olika tydliga sammanhang och teman urskiljs. Granskarna har upprepade gånger läst 

igenom de valda artiklarna enskilt för att uppnå en samlad bild av studiernas 

sammanhang och innehåll (jfr. Friberg 2012, 140). Vidare har båda författarna 

identifierat olika likheter och skillnader mellan de inkluderade studierna och då 

främst fokuserat på resultatet men även utifrån metod, analys och syften i studierna 

(jfr. Friberg 2012, 140). I ett fåtal studier förekom en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Artiklarna valdes ut trots detta då man tydligt kunde urskilja vad 

som var kvantitativt respektive kvalitativt. I några av artiklarna besvarade 

undersökningspersonerna ett demografiskt frågeformulär där etnicitet togs upp. 

Eftersom syftet med litteraturstudien inte var att utröna effekten eller sambandet 

mellan olika omvårdnadsåtgärder och etnicitet lades ingen vikt vid analys på hur 

personerna svarat på detta. 

 

Därefter sammanställdes resultaten av studierna och kategorisering utfördes då det 

anses ange det manifesta innehållet. Artiklarna dokumenterades i form av en 

översiktstabell (bilaga 3) och huvud-och underkategorier presenteras i en tabell för 

att uppnå överskådlighet (tabell 1). Resultatet av litteraturstudien presenteras i form 

av både text och siffror. För ytterligare förtydligande presenteras artiklarna och dess 

representativitet i varje huvud- och underkategori i en sammanfattande tabell (bilaga 

4). 
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Forskningsetik 

Etiskt godkännande söktes inte då litteraturöversikten innefattar redan publicerade 

studier där de inkluderade studierna ska vara etiskt granskade och ta hänsyn till 

undersökningspersonernas integritet. I de fall där artiklarna ej beskrivit ett etiskt 

godkännande eller sitt etiska resonemang utforskade författarna tidskriftens krav på 

etiskt godkännande (jfr. Henricson 2012, 492-493). Studiedeltagarna i de valda 

studierna ska genom informerat samtycke frivilligt ha deltagit och i de fall där 

deltagaren inte kunde ge informerat samtycke måste forskaren ha sökt samtycke från 

studiedeltagarnas ställföreträdare, vilket betonas av både Helsingforsdeklarationen 

(2013) och CODEX (2015). De inkluderande studierna ska ha tagit hänsyn till de 

etiska svårigheterna som kan uppstå när barn involveras, då det är mer problematiskt 

att bedöma informerat samtycke. Barn fyllda 15 år och de som har förståelse för vad 

forskningen kan medföra ska enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), informeras och samtycke ska utfärdas. 
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån tre huvudkategorier och sex 

underkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier  

Avledande åtgärder Aktivt deltagande barn 

Film och stressreducerande medicintekniska 

produkter 

Trygghetsfrämjande åtgärder Närvaro av föräldrar  

Närvaro av hund 

Lokal smärtlindring Farmakologiska bedövningsmedel i kombination 

med distraktionsinterventioner 

Kyla och vibration i kombination med andra 

tekniker 

 

Avledande åtgärder 

Denna kategori innefattar de resultat som redovisar distraktion som en åtgärd för att 

minska smärta och oro hos barn vid nålstick. I studierna utgjorde distraktionen 

antingen en aktivitet som barnet uppmuntrades att delta i eller endast iaktta. 

 

Aktivt deltagande barn 

I studier där barn aktivt får delta och involveras i avledningsåtgärderna har deras 

smärta och oro i många fall rapporterats som låg (Mutlu och Balci 2015; Sadeghi et 

al. 2013; Sparks 2001; Windich - Biermeier et al. 2007). Barnen i studien av Mutlu 

och Balci (2015) upplevde sin smärta som mindre intensiv när de antingen 

uppmanades att hosta eller blåsa upp en ballong under venprovtagning (m: 1,82 ± 1,6 

respektive m: 1,68 ± 1,49) i jämförelse med en kontrollgrupp (m: 4,95 ± 2,53, 

p<0,001).  Den självskattade smärtan skiljde sig dock inte signifikant mellan 

hostgruppen och ballonggruppen (p>0,05). Den förväntade smärtan var signifikant 

högre jämfört med den faktiska smärtan barnen upplevde under proceduren i både 
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ballonggruppen (m: 4,55± 2,30 respektive m:1,68 ± 1,49) och i hostgruppen (m: 4,5 ± 

2,07 respektive m: 1,82 ± 1,60, p< 0,001), (Mutlu och Balci 2015). 

 

I en studie av Wallace et al. (2010) undersöktes hur effektivt ”hosttricket” var mot 

smärta vid vaccination hos barn i åldern 4-5 år och 11-13 år som fick två sprutor var 

och slumpen avgjorde om de skulle använda ”hosttricket” på första eller andra 

sprutan. Barnen i studien skattade sin smärta med VAS (0-100 mm). När de använde 

“hosttricket” tenderade skattningen att vara lägre än när de inte använde 

“hosttricket” (m: 37,1mm ± 32,3 respektive m:42,6mm ± 33,1). Skillnaden mellan 

medelvärdena av den självskattade smärtan (m: -5, 43mm) var dock inte signifikant 

(p>0,25). Det undersöktes också om det hade betydelse i vilken ordning barnen 

använde ”hosttricket” och man fann att ordningsföljden inte hade en signifikant 

effekt på gruppen som helhet (m: -0,69 mm; p>0,5), hos yngre (m: -3,32; p>0,5) eller 

hos de äldre (m: 0,57; p>0,5). Det gick inte heller att visa på att barnets ålder 

påverkade den självskattade smärtan (p > 0,25). Yngre barns smärtskattning 

överensstämde både med föräldrarnas skattning av barnens smärta (r = 0,71; p 

<0,001) och med sjuksköterskornas (r=0,41; p =0,05). Likande resultat hittades även 

hos de äldre barnen där både föräldrarnas och sjuksköterskornas skattning 

korrelerade med barnens självskattade smärta (r=0,47; p =0,001 respektive r=0,71; 

p<0,001). 

 

Att pressa en mjuk boll med handen vid insättandet av en intravenös kateter har visat 

sig leda till att barnen skattat sin smärta lägre (Sadeghi et al. 2013). Barnen i studien 

skattade sin smärta på en skala från 0 till 10 och barnen som fick pressa en mjuk boll 

upplevde signifikant lägre smärta (m: 3,43 ± 1,77) i jämförelse med en kontrollgrupp 

(m: 5,26 ± 3,46, p=0,012). I samma studie angav 43 % i interventionsgruppen 

medelsvår smärta och ingen skattade smärtan som värsta tänkbara medan 20 % i 

kontrollgruppen angav att de upplevde värsta tänkbara smärta (Sadeghi et al. 2013). 

Även andra aktiviteter som att blåsa såpbubblor eller att avledas med en lätt beröring 

vid insticksstället har visats sig vara effektivt mot smärta (Sparks 2001). I studien 

uppmanades barnen flertal gånger att fokusera på känslan av beröringen. Smärtan 

skattades på en 5-gradig skala och inga betydande skillnader påvisades mellan 

barnen som använde såpbubblor (m: 2,0± 1,68) och de som fick beröring (m: 

1,89±1,73, p=0,79) men tillsammans skattade dessa två grupper en betydande lägre 
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smärta jämfört med en kontrollgrupp (m: 2,89 ± 1,98, p=0,013). Smärtskattningen 

vid sticktillfället hade en viss korrelation med rädslan barnen uppgav innan 

vaccinationen (r=0,21, p=0,036), (Sparks 2001). 

 

I en studie fick barn använda olika självvalda distraktionsmetoder; såpbubblor, 

virtuell verklighets - glasögon, musik eller en bärbar videospelskonsol under en 

nålsticksprocedur (Windich - Biermeier et al. 2007). Distraktion medförde ingen 

signifikant effekt på självskattad smärta efter proceduren vid jämförelse mellan 

distraktionsgrupp och en kontrollgrupp (m: 0,28 ± 0,41 respektive m: 0,84 ± 2,21, 

p=0,68), trots detta tenderade smärtskattningar att vara lägre i distraktionsgruppen. 

Ingen betydande skillnad i självskattad rädsla gick heller att finna (distraktionsgrupp 

m: 0,36 ± 0,9; kontrollgrupp m: 0,54 ± 1,04, p-värde saknas). En signifikant 

korrelation förekom dock mellan den självskattade rädslan och smärtan (p=0,01). 

Föräldrarnas skattning av rädsla i barngrupperna som helhet före 

nålsticksproceduren tenderade att vara högre än efter (m: 0,89 ± 1,15 respektive 

m:0,33 ± 0,8, p=0,07). Det fanns en låg korrelation mellan den självskattade rädslan 

i distraktionsgruppen och föräldrarnas skattning av barnens rädsla efter proceduren 

(k= 0,24, p-värde saknas). Sjuksköterskan skattade signifikant lägre rädsla i 

distraktionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen efter proceduren (p<0,001). 

Barnens självskattade rädsla överensstämde måttligt med sjuksköterskans skattning 

av rädsla under (k=0,49, p-värde saknas) och betydande med skattningen efter 

proceduren (k= 0,68, p-värde saknas). Sjuksköterskans skattning av barnens oro 

visade även den en signifikant reducering från under till efter proceduren i 

distraktionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (p=0,03). Skattningen av oron 

efter proceduren korrelerade signifikant med barnens självskattning av rädsla 

(p=0,01). Föräldrarnas och sjuksköterskans skattning av barnens rädsla korrelerade 

betydande i början (k=0, 70, p-värde saknas) och efter proceduren (k=0,67, p-värde 

saknas), (Windich - Biermeier et al. 2007). 

 

Vid venpunktion hos barn har skillnader i den självskattade smärtan även kunnat 

visa sig vid användning av distraktionskort (m: 2,41 ± 2,49) och kalejdoskop (m: 3,10 

± 2,16) i jämförelse med barn som fick standardomvårdnad (m: 4,44 ± 3,64, 

p=0,005), (Canbulat, Inal och Sönmezer, 2014). Barnen som använde 

distraktionskort fick först studera korten noga och sedan svara på frågor om bilderna 
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under proceduren. En signifikant skillnad av barnens självskattade smärta påvisades 

mellan distraktionskortsgruppen och de som fick standardomvårdnad (p =0,002). 

Det framkom även en betydande skillnad mellan barnens smärta skattad av föräldrar 

i distraktionskortsgruppen (m: 2,16 ±2,70, p <0,001) och kalejdoskopgruppen (m: 2, 

55 ± 2,05, p<0,001) i jämförelse med barnen som fick standardomvårdnad (m: 5,81 ± 

3,08). Den observerande sjuksköterskan skattade lägre smärta i både 

distraktionskortsgruppen (m:1,49 ± 2,29, p <0,001) och kalejdoskopgruppen (m:2,42 

± 2,11, p < 0,001) i jämförelse med barnen som fick standardomvårdnad (m: 6,13 ± 

2,93) samt en signifikant lägre smärta i distraktionskortsgruppen jämfört med 

kalejdoskopgruppen (p =0,001).  

 

I samma studie av Canbulat, Inal och Sönmezer (2014) framkom ingen signifikant 

skillnad i orosnivå innan venpunktionen mellan de tre grupperna utifrån barnens 

självskattning (p=0,130) och föräldrarnas och observatörernas skattning (p=0,079 

respektive p= 0,199). Föräldrarna i studien skattade minst oro under proceduren hos 

barn som tittade på distraktionskort (m: 1,10 ± 1,20) jämfört med både 

kalejdoskopgrupp (m: 1,61 ± 1,12, p=0,004) och kontrollgrupp (m: 2,41 ± 1,30, p < 

0,001). Sjuksköterskan som observerade barnen under proceduren skattade också 

oron lägre i distraktionskortgruppen (m: 0,79 ± 0,97) jämfört med både 

kalejdoskopgruppen (m: 1,27 ± 0,85, p <0,001) och kontrollgruppen (m: 2,49 ± 1,28, 

p<0,001). Samtidigt skattades oron i kalejdoskopgruppen väsentligt lägre än i 

kontrollgruppen av både föräldrar (p=0,001) och observatör (p <0,001), (Canbulat, 

Inal och Sönmezer 2014). 

 

Film och stressreducerande medicintekniska produkter 

Att titta på en animerad kortfilm vid venpunktion har visat sig ha en lindrande effekt 

på upplevd smärta hos barn (Yoo et al. 2011). Under venpunktion fick barnen titta på 

en animerad kortfilm om en skolpojke som lär sig en sång medan han är på väg till 

sjukhuset för att få en injektion. Barnen i studien skattade sin smärta både före och 

efter proceduren på en skala mellan 0-4. Det var ingen betydande skillnad i 

självskattad smärta mellan barnen som tilldelades animeringen och kontrollgruppen 

före proceduren (t = 0,370, p = 0,714). Däremot skattade barnen i 

animeringsgruppen sin smärta signifikant lägre (m: 1,05 ± 1,05) efter proceduren än 

barnen i kontrollgruppen (m: 1,95 ± 1,43: t= 2,267, p= 0,029). En av 
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sjuksköterskorna i studien skattade den beteendemässiga smärtresponsen på en 10-

gradig skala före och efter proceduren. Ingen statistiskt signifikant skillnad visades 

mellan sjuksköterskans bedömning av barnets smärta i animeringsgruppen och 

kontrollgruppen före proceduren (t = - 0,929, p = 0,359), dock var det en betydande 

skillnad mellan animeringsgrupp (m: 3,90± 1,45) och kontrollgrupp(m:5,20± 1,06) 

efter proceduren (t= 3,24, p=0,002). Animeringsgruppen var betydligt äldre än 

kontrollgruppen (t=2,065, p=0,046), trots detta påvisades ingen signifikant 

korrelation mellan ålder och självskattad smärta (r = -0,268, p = 0,095). Vid 

jämförelse av ålder och sjuksköterskans skattning av smärtan hittades en signifikant 

korrelation (r = - 0,577, p = 0,000) och vid vidare analys av ålder som samvariation 

påvisades en signifikant lägre skattad smärta i animeringsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen (F = 5,679, p = 0,022), (Yoo et al. 2011). 

 

Oro vid stickrädsla har också konstaterats minska med hjälp av att använda 

stressreducerande medicintekniska produkter i form av olika nålar och sprutor som 

har olika klistermärken och mönster på sig istället för traditionella nålar och sprutor 

(Kettwich et al. 2007). Barn som stuckits med stressreducerande sprutor med kanyler 

har visats sig skatta sin oro lägre i jämförelse med barn som stuckits med 

traditionella sprutor med kanyler (m: 2,9± 3,6 respektive m: 4,9 ± 4,4, p <0, 01). 

Liknande samband hittades även för stressreducerande butterflynålar i jämförelse 

med traditionella (m: 1,8 ± 2,2 respektive m: 5,1 ± 4,6, p < 0,0025). I studien av 

Kettwich et al. (2007) påvisades även de stressreducerande medicintekniska 

produkterna medföra en betydande minskning av samtliga stressmått (smärta, oro 

och rädsla) efter proceduren för både butterflynålar (m: 4,8 ±6,2,) och för sprutor 

(m: 7,7 ±7,5) i jämförelse med konventionella butterflynålar (m: 22,4 ± 9,7) och 

sprutor (m: 19,2 ± 10,1). Samtliga stressmått visar att det förelåg en skillnad på 79 % 

mellan stressreducerande och konventionella butterflynålar (p< 0,0001) och för 

sprutor var skillnaden 60 % mellan de stressreducerande och konventionella (p 

<0,0001). I studien framkom det även att det var en procentuellt lägre förekomst av 

märkbar nålfobi efter proceduren hos de barn som stuckits med stressreducerande 

butterflynålar jämfört med konventionella (16 % respektive 68 %, p< 0,005) samt 

mellan de som stuckits med stressreducerande sprutor jämfört med konventionella 

(60 % respektive 84 %, p <0,04),(Kettwich et al. 2007). 
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Trygghetsfrämjande åtgärder  

I resultatet framkom att närvaro av en förälder eller av en hund kan sänka barnens 

nivåer av oro vid smärtsamma nålsticksprocedurer och även i vissa fall resultera i en 

lägre smärtskattning. 

 

Närvaro av föräldrar  

I en studie av Matziou et al. (2013) delades barnen in i tre olika grupper inför en 

nålsticksprocedur, en grupp hade en förälder närvarande, en grupp fick använda ett 

kalejdoskop som distraktion och hade ingen förälder med sig och en grupp räknades 

som kontrollgrupp och hade varken en förälder närvarande eller någon distraktion. 

Föräldrarna som närvarade i rummet uppmanades att hålla sig i bakgrunden och att 

inte interagera med barnet. Det konstaterades att barnen skattade sin smärta 

signifikant lägre på en 10-gradig skala i den grupp som hade sin förälder närvarande 

(m: 2,0) än både kalejdoskopgruppen (m: 3,09) och kontrollgruppen (m: 5,53, 

p<0,001). Det fanns även en korrelation mellan föräldragruppen och 

kalejdoskopgruppen som visade på att smärtan var låg i båda grupperna. Även den 

självskattade oron var signifikant lägre i föräldragruppen jämfört med de två andra 

grupperna (p<0,001). Resultatet visade också på en signifikant (p<0,001) negativ 

korrelation mellan smärta och ålder och mellan oro och ålder i alla grupper, vilket 

antyder att äldre barn upplevde proceduren mindre smärtsam och oroväckande 

(Matziou et al. 2013). 

 

Att låta barnen i en interventionsgrupp ha fysisk kontakt med föräldern i form av att 

sitta i knät kombinerat med en distraktion i form av ett kalejdoskop eller en bok 

tenderade i en studie av Cavender et al. (2004) ge lägre smärtskattningsnivåer för 

barnen jämfört med en kontrollgrupp som fick sedvanlig information och hade 

föräldern närvarande. Föräldern i interventionsgruppen samspelade med barnet 

genom att ställa frågor om distraktionen. Det var dock ingen signifikant skillnad 

mellan värdena av den självskattade smärtan (interventionsgrupp m: 2,3 ± 1,87; 

kontrollgrupp m: 2,74 ± 1,63, p=0,68). Barnen tenderade att skatta sin rädsla lägre i 

interventionsgruppen (m: 2,15±1,81) jämfört med kontrollgruppen (m: 2,74±1,86, p 

=0,058) och det framkom ett betydande samband mellan barnens självskattade 

smärta och rädsla (τ = 0,59, p<0,001). Både föräldrar och en så kallad Child Life 
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Specialist (CLS) observerade mindre rädsla (p=0,003 respektive p < 0,001) hos 

barnen i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, samtidigt påvisades en 

måttlig korrelation efter proceduren mellan barnets självskattade rädsla och rädslan 

skattad av CLS (k=0,41, p-värde saknas) och förälder (k=0,42, p-värde saknas). Båda 

grupperna hade liknande nivåer av oro observerad av CLS innan proceduren, en 

ökning av oron under proceduren och en betydande minskning av oron efter 

proceduren. Ingen signifikant skillnad framkom mellan grupperna(p=0,13) men 

kontrollgruppen hade högre observerad oro under proceduren än 

interventionsgruppen. Oron skattad av CLS korrelerade med barnets självskattade 

rädsla både under proceduren (τ=0,49, p< 0,001) och efter proceduren (τ=0,39, 

p=0,002), (Cavender et al. 2004). 

 

Närvaro av hund 

Närvaro av en hund under nålsticksprocedurer medför enligt Vagnoli et al. (2015) en 

betydande mindre total orosnivån hos barnet (m: 14,15 ± 22,24) i jämförelse med 

procedurer utan hundmedverkan (m: 33,15 ±22,97, p=0,042). I studien fick barnet 

klappa och stryka på hundens päls och hunden närvarade från det att barnen kom till 

väntrummet till efter proceduren. Oron hos barnen som skattades av två psykologer 

var lägre både före och under proceduren i interventionsgruppen (m före: 1,38 ± 

3,28, m under: 8,85 ±12,65) jämfört med i kontrollgruppen (m före: 7,08 ± 7,37, p 

=0,018, m under: 18,08 ± 9,46, p = 0,046). Efter proceduren kunde däremot ingen 

signifikant skillnad av oron påvisas mellan intervention - och kontrollgrupp(m: 3,92 

±8,25 respektive m: 8±9,14, p = 0,244). Att ha en hund närvarande vid venpunktion 

minskade dock inte barnens självskattade smärta signifikant (interventionsgrupp m: 

4,69 ± 3,82 och kontrollgrupp m: 5,08 ±2.93, p=0,776). Under proceduren påvisades 

barnens självskattade smärta och skattningen av oron korrelera signifikant (r=0,59), 

(Vagnoli et al. 2015). 

 

Lokal smärtlindring 

Nedan kommer olika lokala smärtlindringsmetoder redovisas och dess effekt på 

smärta och oro vid nålsticksprocedurer. I lokal smärtlindring ingår farmakologiska 

bedövningsmedel, kyla och vibration. 
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Farmakologiska bedövningsmedel i kombination med 

distraktionsinterventioner 

I sin studie har Kleiber et al. (2002) undersökt två olika farmakologiska 

lokalbedövningsmedel och dess likvärdighet av lindrandet av oro och smärta hos 

barn vid insättning av perifera venkatetrar. Bedövningsmedlen som jämfördes var 

EMLA (Eutectic Mixtue of Local Anaesthetics) och ELA-Max (lidocaine topical). 

Ingen signifikant skillnad i medelvärdet av den självskattade smärta kunde påvisas 

mellan de olika läkemedlen (EMLA: m 20,5 ± 22,7 och ELA-Max: m 24 ± 17,6; z= -

1,01; p = 0,31). Barnen i studien av Kleiber et al. (2002) självskattade även sin oro 

innan proceduren på en 10-gradig skala (m: 2,4± 2,3) och detta visade sig korrelera 

med de genomsnittliga smärtskattningarna (r= 0,399; p=0,029). 

 

I en annan studie där det undersöktes om olika distraktionstekniker kunde förhöja 

effekten av EMLA vid venpunktion visade sig kombinationen ha en betydande effekt 

på den observerade oron men inte på den självskattade smärtan och oron (Fanurik, 

Koh och Schmitz 2000). Barn i olika åldersgrupper som tillhandahöll distraktion i 

kombination med EMLA skattade inte en signifikant lägre smärta (5-8 år, m: 20,0 ± 

17,6, 9-12 år, m: 28,7 ± 28,4 och 13-16 år m: 18,1 ± 23,0) jämfört med barn som 

endast fått EMLA och standardomvårdnad (5-8 år, m: 30,7± 34,8, 9-12 år, m: 33,4 ± 

31,6 och 13-16 år, m: 17,8 ± 19,8, p-värde saknas). Däremot var den oro som 

observerades av en sjuksköterska eller forskningsassistent i interventionsgruppen 

överlag mindre innan, under och efter nålinsättning än hos barnen i kontrollgruppen. 

Den observerade oron visades vara signifikant högre i åldersgruppen 2-4 år i 

jämförelse med grupperna 5-8 år (p <0,005), 9-12 år (p <0,0002) och 13-16 år (p 

<0,0001) samt uppskattades gruppen 5-8 år ha en högre orosnivå än åldersgruppen 

13-16 år (p <0,003). Distraktionsinterventionen ansågs vara mer effektivt för barnen 

i gruppen 2-4 år före proceduren (t= 2,3, p <0,02), vid nålinsättning (t= 1,7, p < 

0,09) och efter proceduren (t= 2,2, p < 0,03). Barnen i åldersgruppen 9-12 år ansågs 

också uppleva mindre oro vid nålinsättning (t=1,8, p< 0,08) och efter proceduren 

(t=2,1, p<0,03), (Fanurik, Koh och Schmitz 2000). 

 

I samma studie påvisades låga till måttliga korrelationer mellan den självskattade 

oron och den observerade oron (innan proceduren: r=0,27, p < 0,01, vid 

nålinsättning: r=0,27, p < 0,01) och efter proceduren: r=0,30, p < 0,01).  Den 
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observerade oron korrelerade även måttligt med barnets egen smärtskattning (r=0,41 

p<0,001) och den självskattade oron hos barnen under nålinsättning korrelerade 

även den med självskattade smärtan (r=0,34, p < 0,0001). Vidare redovisade Frank, 

Koh och Schmitz (2000) att föräldrarnas skattning av barnets förväntade oro hade ett 

samband med hur gammal barnet var, ju yngre barnen var desto högre skattades 

deras oro av föräldrarna (F (3, 151) = 5,80, p< 0,001). Föräldrarnas skattning av 

barnets förväntade oro korrelerade med den observerade oron innan proceduren (r= 

0,23, p <0,01), vid nålinsättning (r=0,25, p <0,01) och efter proceduren (r= 0,26, p < 

0,001). 

 

Kyla och vibration i kombination med andra tekniker 

Förutom lokalbedövningskräm finns andra former av lokalbedövning. I studien av 

Davies och Molloy (2006) presenteras att en kylspray (etylklorid) har lika effektiv 

smärtlindring som en lokalbedövningskräm (Ametop™). Barn som fått etylklorid 

administrerat hade en något lägre självskattad smärta vid de tre venpunktioner som 

utfördes i studien jämfört med barnen som fått Ametop ™. Medelvärdet av 

självskattade smärtan i etylkloridgruppen (venpunktion 1, m: 0,84 ± 0,79 och 

venpunktion 2, m: 1,05 ± 1,18) tenderade att vara lägre i jämförelse med Ametop™ 

gruppen (venpunktion 1, m: 0,97 ± 1,06 och venpunktion 2, m:1,13 ± 1,36). Vid tredje 

venpunktionen fick barnet själv välja mellan de två olika metoderna och en 

signifikant lägre smärta i etylkloridgruppen kunde påvisas (venpunktion 3, etylklorid 

m: 0,48± 0,83 och Ametop™ m: 0,91 ± 1,26, p-värde saknas). Barn under 9 år 

tenderade att välja Ametop ™ istället för etylklorid vid tredje venpunktionen (Davies 

och Molloy 2006). 

 

En biliknande apparat (Buzzy®) som kombinerar kyla, vibration och distraktion har 

visat sig visat sig minska självskattad smärta och observerad oro vid 

nålsticksprocedurer (Baxter et al. 2011). Buzzy® konstaterades medföra en 

signifikant lägre självskattad smärta hos barn i en interventionsgrupp som använde 

apparaten jämfört med en kontrollgrupp (md: 2(2-2) respektive md: 4(2-6), 

p=0,029). Barnens smärta skattad av förälder var också lägre i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen (md: 2 (0-4) respektive md: 4(2-6), p=0,005). Yngre 

barn skattade sin smärta högre än de äldre barnen (p=0,018). Hela 

nålsticksproceduren filmades och genom inspelningarna bedömde två observatörer 
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barnens oro på en skattningsskala från 1-11. Enligt observatörerna visade barnen i 

interventionsgruppen betydligt lägre oro än de i kontrollgruppen (md: 1(0-2) 

respektive md: 2(1-3), p=0,036), (Baxter et al. 2011). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva olika åtgärder som kan ha en lindrande effekt på 

smärta och oro hos barn vid nålsticksprocedurer. Resultatet visar att både avledande 

åtgärder, trygghetsfrämjande åtgärder och lokal smärtlindring kan lindra i varierande 

grad. 

 

Resultatdiskussion 

Avledning  

Barn som distraheras genom att delta i eller iaktta en aktivitet upplever mindre 

smärta och oro i varierande grad. Inga slutsatser kring vad som är mest effektivt 

kunde formuleras vilket sammanfaller med tvetydigheten i andra studier där vissa 

funnit att aktiviteter där barnet uppmuntras delta är mest effektivt mot smärta 

(Dahlquist et al. 2007) medan andra sett en fördel med aktiviteter där barn iakttar 

(MacLaren och Cohen 2005; Bellieni et al. 2006). När barnen själva får välja 

distraktion har i litteraturstudiens resultat inte påvisat sig signifikant reducera den 

självskattade smärtan. Detta kan möjligen bero på vilken typ av intervention barnen 

valde, om den var deltagande eller iakttagande. Iakttagande distraktioner kan i vissa 

fall vara mer fördelaktigt då deltagande kan vara för påfrestande i samband med 

smärta och oro. Deltagande kräver aktivt engagemang av barnen (MacLaren och 

Cohen 2005; Bellieni et al. 2006) samt en villighet och förmåga att delta i 

distraktionen (Koller och Goldman 2012). 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att en effektiv distraktion mot smärta vid 

venpunktion är att låta barnet blåsa såpbubblor, vilket stöds av Caprilli et al. (2012). 

Såpbubblor anses även kunna lindra oro (jfr. Caprili et al. 2012; Hedén, von Essen 

och Ljungman 2009).  En annan deltagande avledningsåtgärd som visat sig vara 

effektiv är ballonguppblåsning (jfr. Sahiner och Bal 2015). Vidare framkom att 

användandet av distraktionskort och kalejdoskop hade en lindrande effekt på smärta 
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och oro, vilket stöds av flertalet studier (Inal och Kelleci 2012a; Güdücü Tüfekci, 

Celebioğlu och Kücükoğlu 2009; Sahiner och Bal 2015). I resultatet framkom även att 

iakttagande distraktioner som stressreducerande butterflynålar och sprutor effektivt 

minskade smärta, oro, rädsla och minskade förekomsten av nålfobi. Trots detta kan 

inga vidare slutsatser fastställas om stressreducerande nålar, då författarna till 

litteraturstudien inte påvisat andra studier som stödjer eller motsäger detta.  

 

Att avleda barnet från nålsticket och smärtan associerad med detta genom att låta 

dem titta på en tecknad film visade sig effektivt i resultatet (jfr. Bellieni et al. 2006). I 

motsats till detta har Cassidy et al. (2002) påvisat att effekten av att uppmana barn 

att fokusera på en TV som är avstängd eller som visar en tecknad film har likartad 

smärtlindrande effekt vid venpunktion. Den smärtlindrande effekten som uppnåddes 

ansågs bero på själva uppmanandet i sig och inte beroende på om TV:n  var påslagen 

eller inte. Utifrån detta resonemang kan inga vidare slutsatser tas om att 

litteraturstudiens resultat bevisar att det specifikt var den tecknade filmen som 

reducerade smärtan. Det som verkar vara avgörande är själva avledningen av barnets 

uppmärksamhet.  

 

Avledning kombinerat med lokal smärtlindring har också visat sig effektivt. En 

välkänd form av lokal smärtlindring hos barn är den topikala krämen EMLA som 

enligt tidigare studier visats sig minska smärta vid nålsticksprocedurer (Gwetu och 

Chhagan 2015; Abuelkheir et al. 2014; Tak och van Bon 2006; Gordoni och Gordoni 

2001). I litteraturstudien har EMLA i kombination med olika distraktionstekniker 

signifikant visat sig reducera barnens observerbara oro men inte den självskattade 

smärtan. I en tidigare studie av Lal et al. (2001) har effekten av distraktion 

kombinerat med en placebo-kräm påvisats ha minst lika effektiv smärtlindring som 

EMLA vid venpunktion. Det går därmed inte att utesluta den smärtlindrande effekten 

distraktion kan medföra. En annan effektiv intervention som visat sig minska både 

smärta och oro vid nålsticksprocedurer är Buzzy® som kombinerar distraktion med 

kyla och vibration (jfr. Canbulat Sahiner, Inal och Sevim Akbay 2015; Canbulat, 

Ayhan och Inal 2015; Inal och Kelleci 2012b). För att förhöja effekten av både lokal 

smärtlindring och avledande åtgärder i samband med nålsticksprocedurer 

rekommenderas en kombination av interventionerna.  
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Trygghet  

I resultatet kunde det konstateras att föräldranärvaro minskade smärta och oro vid 

venpunktion. Betydelsen av föräldranärvaro har beskrivits i ett antal studier (Wayne 

Wolfram och Turner 1996; O'Laughlin och Ridley-Johnson 1995; Piira et al. 2005). I 

litteraturgenomgången av Piira et al. (2005) framkom det att föräldrarna uttryckte en 

önskan att få närvara vid smärtsamma procedurer. Även sjuksköterskorna har ansett 

att föräldranärvaro är fördelaktigt vid nålsticksprocedurer (Piira et al. 2005; 

Melhuish och Payne 2006). Inga andra studier gick att finna som undersökte 

föräldrars fysiska närvaro i form av att barnet sitter i knät kombinerat med 

föräldraledd distraktion. Det finns dock studier som beskriver hur barns smärta och 

oro kan lindras när föräldrarna agerar som “distraktions - coacher”, samtidigt kan det 

ha väldigt varierande effekt beroende på om föräldern fått instruktioner i hur de ska 

distrahera och hur negativa förväntningar barnet har (McCarthy et al. 2014; 

McCarthy et al. 2010; Kleiber, Craft-Rosenberg och Harper 2001). När en förälder 

försöker visa empati och tröstar kan barnet istället uppfatta detta som att föräldern 

själv är ängslig över proceduren vilket kan förvärra barnets upplevelse av smärta och 

oro (McMurtry et al. 2010; Chambers, Craig och Bennet 2002). I den kliniska 

verksamheten bör sjuksköterskor uppmuntra och stötta föräldrarna i deras 

deltagande vid nålsticksprocedurer men också upplysa och utbilda dem i hur de kan 

närvara på bästa sätt. 

 

En annan närvaro som enligt resultatet har en lindrande effekt på den oro som 

observeras hos barn under en nålsticksprocedur är närvaron av en hund. Inga andra 

studier som berörde hundnärvarons påverkan på oro och smärta under 

nålsticksprocedurer påträffades, däremot har ett antal studier undersökt samma 

parametrar i liknande kontexter. I en studie av Sobo, Eng och Kassity-Krich (2006) 

påvisades att barns post-operativa smärta och oro minskade efter en intervention 

med en specialtränad hund. Närvaron av en hund har även visat sig minska barns 

smärta orsakad av sjukdomar och skador (Braun et al. 2009). Detta ger indikationer 

om att närvaron av en hund kan lindra oro och smärta hos barn i olika 

sammanhang.  Hundnärvaro anses enligt litteraturstudiens författare både fungera 

som en distraktion och en trygghetsfrämjande faktor men ett observandum är att 
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man i den kliniska verksamheten måste ta hänsyn till allergier och hundrädsla hos 

både barn och föräldrar för att det ska vara en effektiv intervention. 

 

Vårdlidande  

Vid nålsticksprocedurer hos barn upplevs ofta det som Eriksson (1994, 82) kallar 

vårdlidande. Enligt Eriksson (1994, 95-98) är en förutsättning för att kunna lindra 

lidande en vårdkultur i vilken patienten får vara just patient och känna sig 

respekterad. Vårdkulturen måste även medföra att patienten har möjlighet att aktivt 

deltaga i utformandet av vården. Liksom resultatet i denna litteraturstudie pekar på 

kan det till exempel vara skillnad på hur yngre och äldre barn upplever en 

nålsticksprocedur. I enlighet med detta beskriver Forsner (2006, 38-40) att barn i 

olika åldrar har olika behov av omvårdnad men att ett bra bemötande är viktigt för 

alla. En grundläggande del i bemötandet av lidandet bör enligt Forsner (2006, 38-39) 

vara att man identifierar och uppmärksammar rädslor och farhågor hos barnen samt 

visar förståelse och empati. Däremot är det svårt att visa medlidande om man själv 

lider och detta är ofta ett problem för föräldrar som lider med sina barn (Eriksson 

1994, 57). Därför är det viktigt att sjuksköterskan inte glömmer bort att föräldrarna 

är en viktig del av barnens upplevelse och att om de också lider kan de inte vara det 

stöd som behövs vid smärtsamma nålsticksprocedurer. Ett felaktigt bemötande och 

obefintliga relationer kan leda till en svårhanterad sjukvårdsrädsla med 

misstänksamhet mot personal och en rädsla för att utsättas för smärta och tvång 

(Forsner 2006, 38). I den kliniska verksamheten måste man som sjuksköterska skapa 

en relation med både barnet och föräldern som bygger på trygghet för att kunna 

bemöta och lindra vårdlidandet. För att kunna skapa en trygghetsingivande 

vårdkultur kan avledande åtgärder ses som en metod för att skapa en positiv 

stämning kring proceduren och medföra att barnet känner sig bekväm. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara litteraturstudiens syfte användes kvantitativ ansats eftersom att det 

ger förutsättningar att kunna jämföra olika omvårdnadsåtgärder och så långt det är 

möjligt objektivt samla in information. Majoriteten av de analyserade studierna var 

randomiserade kontrollerade studier, vilket inom forskning är en studiedesign som 

anses ha högt bevisvärde och förstärker validiteten (jfr. Billhult och Gunnarsson 
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2012, 121-122; Segesten 2012, 112). Totalt analyserades 15 vetenskapliga studier med 

ett sammanlagt deltagarantal på 1239 barn där könsfördelningen var jämn.  

 

Sökningen i de tre olika databaserna hade kunnat utökas ytterligare genom att 

använda fler och andra sökord. Fler relevanta sökord hade kunnat uppnås om en 

grundligare inledande litteratursökning hade genomförts, vilket i enlighet med 

Wallengren och Henricson (2012, 489-490) hade kunnat stärka innehållsvaliditeten. 

Vid sökning i databaserna användes trunkering i de fall det ansågs relevant men 

borde ha använts genomgående i sökningarna (jfr. Karlsson 2012, 104-106). För att 

uppnå hög reliabilitet vid genomförandet av sökningarna har sökstrategier och 

resultat dokumenteras i en söktabell, detta för att ge en tydlig inblick och för att 

skapa en grundlig dokumentation av sökningarna (jfr. SBU 2014, 27). Enligt 

Östlundh (2012, 74) ska vetenskapliga artiklar vara aktuella och äldre forskning ska 

bara inkluderas om det anses nödvändigt för att svara på syftet. Utifrån detta valdes 

en tidsperiod från år 2000 till år 2015 för att få ett brett spektrum av 

omvårdnadsåtgärder och för att minimera risken att relevanta studier inom det 

problemformulerade området uteblev. 

 

Det slutgiltiga steget i urvalet var kvalitetsgranskningen som utfördes med stöd av en 

bedömningsmall för kvantitativa studier. Bedömningsmallen var ej tydligt beskriven 

och kan därmed ha medfört att författarna till litteraturstudien värderat kvalitén 

olika, därför har författarna granskat alla artiklar var för sig för att sedan jämföra 

med varandra. Detta för att i allra högsta grad undvika att subjektiva åsikter inverkar 

på bedömningen (jfr. Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). En annan faktor som 

kan ha påverkat arbetet vid granskning och analys är att det är första gången 

författarna till litteraturstudien gör något liknande och båda endast hade måttliga 

statistikkunskaper. Under arbetets gång har dock författarnas kunskaper ökat och för 

att undvika felaktiga tolkningar lästes resultaten enskilt otaliga gånger för att sedan 

jämföras, diskuteras och sammanställas. 

 

Författarna till litteraturstudien har inte engelska som modersmål, vilket kan ha 

medfört en viss svaghet vid översättning och tolkning och utgör därmed en risk för en 

eventuell reducering av resultatets validitet. Vid översättning har ett svenskt-engelskt 
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lexikon använts för att reducera eventuella felaktiga översättningar och vid 

tveksamheter har relevanta översättningar diskuterats utifrån artiklarnas kontext. 

 

Enligt Henricson (2012, 474) är det viktigt att betänka vilka mätinstrument som 

använts för att få en indikation om de slutsatser som tagits i studierna är pålitliga. 

Studierna som analyserats använde liknande mätinstrument vilket stärker 

reliabiliteten i litteraturstudiens resultat. Validiteten av instrumenten som användes 

beskrevs i metoden i samtliga analyserade artiklar vilket indikerar att de använts rätt 

men slumpmässiga fel kan inte uteslutas då olika personer använder och tyder 

instrumenten (jfr. Gunnarsson och Billhult 2012, 152-154). I studierna utbildades och 

instruerades berörda personer för att undvika feltolkningar av instrumenten och 

därigenom stärka validiteten. 

 

Ett beaktande bör tas att ingen av de artiklar som inkluderades i litteraturstudien var 

utförda i Sverige. Åtta stycken inkluderade studier var utförda i USA, vilket medför 

en representativitet på cirka 53 % av litteraturstudiens resultat. Bland övriga studier 

var två utförda i Turkiet och resterande i Korea, Iran, Grekland, Italien eller England. 

Då studierna är utförda i ett flertal olika länder kan kulturella skillnader påverka 

generaliserbarheten av litteraturstudiens resultat, trots detta anser författarna att de 

olika omvårdnadsåtgärderna går att generalisera till svensk sjukvård då liknande 

sjukvårdsrutiner förekommer i flertalet av länderna. 

 

Utifrån syftet hade det varit önskvärt att inkludera fler vetenskapliga artiklar, men 

inom ramen för examensarbetet var detta inte möjligt. Fler vetenskapliga artiklar 

inom det problemformulerade området hade kunnat medföra ett vidare spektrum av 

omvårdnadsåtgärder vid nålsticksprocedurer vilket hade kunnat öka validiteten i 

litteraturstudien. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga artiklar var etiskt granskade och godkända, trots detta hade det varit 

önskvärt att forskarna i de inkluderade studierna på ett mer utförligt sätt förklarat 

sina etiska ställningstaganden och eventuella etiska dilemman. Vid urval och analys 

har författarna strävat efter att välja ut studier oberoende av egna åsikter och 

värderingar. Vidare har resultaten av de inkluderade studierna presenterats 



   
   
  

24 
 

oberoende av om resultatet var negativt eller positivt i bemärkelse av 

litteraturstudiens syfte, vilket enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är en etisk 

förpliktelse för alla forskare. 

 

För att värna om patientens autonomi och rätt till delaktighet har författarna i 

litteraturstudien alltid haft barnet i tanken vid analys av studierna just för att det är 

barnet som blivit utsatt för forskningen. Författarna till litteraturstudien anser att det 

oftast sker någon form av maktutövning när barn är involverade i studier trots att 

föräldrarna givit sitt samtycke. Fasthållning är enligt Eriksson (1994, 92) ett sätt att 

utöva makt. Det har inte funnits något som tyder på att barnen i studierna har blivit 

fasthållna av personal eller förälder vid nålsticksprocedurerna. Trots att inget 

uppenbart har beskrivits kan man inte utesluta att attityder hos personal och 

föräldrar kan ha påverkat barnets möjlighet att uttrycka sin egen vilja. 

 

Att ha en förälder närvarande under nålsticksprocedurer har som det beskrivs i 

resultatdiskussionen en betydande roll när det kommer till att lindra barns smärta 

och oro. I majoriteten av de artiklar som analyserats är föräldern närvarande och 

anses vara en vedertagen del i omvårdnaden. Eftersom föräldranärvaro är ett 

beforskat ämne väcktes frågan om det är etiskt försvarbart att i en nyligen publicerad 

studie som Matziou et al. (2013) inte tillåta föräldern att interagera med barnet eller 

att föräldern inte tillåts vara med överhuvudtaget. Föräldrarna är ofta barnets 

trygghet och att inte få bekräfta barnets känslor kan möjligtvis medföra känslor av 

hjälplöshet och skuld hos föräldrarna samtidigt som barnen kan tappa tillit till 

föräldern och skuldbelägga sig själv. I studien av Matziou et al. (2013) framgick det 

dock en reflektion där det presenterades att föräldrars närvaro inte ingick i 

standardomvårdnaden i Grekland, vilket kan antyda att det föreligger kulturella 

skillnader. Därför ansågs ändå resultatet enligt denna litteraturstudies författare vara 

användbart och medföra ett förtydligande av redan tidigare forskning. Nya studier för 

att utröna effekten av föräldranärvaro rekommenderas involvera en aktivt deltagande 

förälder i alla undersökningsgrupper. 

 

Under litteraturstudiens gång framkom en artikel där barn genomgått nålprocedurer 

utan medicinsk indikation (Kleiber et al. 2002). Detta etiska dilemma diskuterades 

med grund i svensk lagstiftning (SFS 2003:460). Barnen och föräldrarna hade svarat 
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på en annons och samtycke hade inhämtats skriftligt från både föräldrarna och barn 

samt muntligt från barnen. Barnen hade informerats om studien och åldersspannet 

valdes med åtanke att de skulle kunna ta till sig informationen. Vidare godkändes 

studien av en oberoende etisk kommitté och alla barn i studien behandlades med 

likadana bedövningssalvor. Allt detta sammanvägt ledde till ett beslut om att det var 

etiskt försvarbart och studien inkluderades. 

 

Konklusion 

Stickrädsla är vanligt förekommande hos barn och kan långsiktigt medföra ett 

undvikande av medicinsk vård i vuxen ålder. Resultatet i den genomförda 

litteraturstudien antyder att relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan vidtas 

för att lindra smärta och oro i samband med nålsticksprocedurer samt motverka 

framtida rädslor. I den kliniska verksamheten rekommenderas en kombination av 

avledande åtgärder, lokal smärtlindring och trygghetsfrämjande åtgärder för att 

uppnå en god evidensbaserad omvårdnad. Sjuksköterskan bör anpassa omvårdnaden 

utifrån barnets individuella behov och vara lyhörd inför föräldrarnas känslor och 

behov av information i samband med proceduren. Ytterligare forskning 

rekommenderas för att få ett vidare perspektiv av omvårdnadsåtgärder och för att 

undersöka effekten av avledande åtgärder och lokal smärtlindring i kombination med 

varandra. Vidare vore det intressant att undersöka om kulturella faktorer inverkar på 

omvårdnadsåtgärdernas effektivitet. 
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Student’s t-test, kruskal-Wallis, Mann-Whitney U-
tests, Bonferroni.  
 
 

Självskattad smärta:  
 Signifikant skillnad i självskattad smärta mellan de 

olika grupperna (p=0,005) 
 Distraktionskortsgruppen hade signifikant lägre 

självskattad smärta än kontrollgruppen (p=0,002) 
 
Smärta skattad av observatör och förälder:  

 Signifikant skillnad mellan kontroll och 
interventionsgrupperna (p < 0,001) för båda 
grupperna. 

 Signifikant lägre skattad smärta hos 
distraktionskortsgruppen jämfört med 
kalejdoskopgruppen (p=0,001).   

 
Procedurrelaterad oro:  

 Distraktionkortsgruppen hade de lägsta nivåerna av 
oro (p < 0,001).  

 Föräldrarna skattade en signifikant lägre oro hos 
distraktionkortsgruppen jämfört med både 
kalejdoskopgrupp (p=0,004) och kontrollgrupp (p < 
0,001). Samtidigt skattades det även en signifikant 
lägre oro i kalejdoskopgruppen i jämförelse med 
kontrollgruppen (p=0,001).  

 Observatörens skattning visade också  
på en signifikant högre oro i kontrollgrupp än i övriga 
(p <0,001) samt att kalejdoskopgruppen hade en 
signifikant högre nivå av oro än 
distraktionskortsgruppen (p <0,001).  

 
Distraktionskorten var mest effektivt för att lindra oro och 

smärta men även kalejdoskopet är en effektiv metod.  
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Parents’ 
Positioning 
and 
Distracting 
Children 
During 
Venipuncture. 
Effects on 
children’s 
pain, fear, and 
distress. 
 

Utvärdera 
föräldrars 
medverkan 
bestående av 
positionering och 
distraktion och 
dess effekt på 
smärta, rädsla 
och oro hos 
pediatrik 
patienter som ska 
genomgå 
venpunktion.  
 

Kvantitativ.  
Intervention-kontrollgruppsdesign. 
 
Bekvämlighetsurval: 43 barn i åldern 4-11 år.  
Randomiserades in i intervention (n=20)/kontrollgrupp 
(n=23). 19 pojkar och 24 flickor deltog. 
  
Kontrollgrupp: erhöll standardbehandling innefattande 
information och förklaring av proceduren och hade en 
förälder närvarande. 
 
Interventionsgrupp: föräldrarna utbildades av en CLS 
(child life specialist) om hur de skulle sitta och 
distrahera barnet vid venpunktion. Sittpositioner som 
valdes utifrån barnets och förälderns preferenser i 
interventionsgruppen var antigen: Side-sitting-där 
barnet satt sidledes i förälderns knä eller chest-to-
chest sitting – där barnet satt i förälderns knä med sin 
bröstkorg mot förälderns bröstkorg. 
 
Distraktioner barnet i interventionsgruppen fick välja 
på: boken I Spy: Super Challenger, Thomas the Tank 
Engines Big Lift and Look Book och kalejdoskop. Under 
proceduren uppmanades föräldrarna i 
interventionsgruppen att engagera barnen i 
distraktionen genom att ställa flera frågor. 
 
Skattningsskalor: FACES, The Glasses Fear Scale, The 
Procedural Behavior Checklist (PBCL)   
Sjuksköterskan skattade hur svårt/enkelt insättandet 

av nålen var från 1 (väldigt lätt) till 5 (väldigt svårt). 
 
Analys: t-test, chi-square, Fischer’s exact test, 
Kendall´s tau, ANOVA, Bonferroni, Cohen k. 

Interventionsgruppen hade signifikant minskad rädsla än 
kontrollgruppen som fick standardbehandling enligt skattning 
av CLS (child life specialist) och förälder. Vid självskattning 
visades ingen signifikant skillnad gällande smärta och rädsla 
och observerbar oro mellan de två grupperna men trots detta 
var skattningarna lägre i interventionsgruppen. 
 
Självskattad smärta: 
Medelvärden för självskattad smärta i interventionsgrupp och 
kontrollgrupp skiljde sig ej signifikant (p=0,68). Barnens 
självskattning av smärta korrelerade med deras självskattade 
rädsla (τ = 0,59, p < 0,001). 
 
Rädsla 

 Medelvärdet av den självskattade rädslan visade ingen 
statistiskt signifikant skillnad (p=0,058) mellan 
intervention- och kontrollgrupp, trots detta tenderade 
interventionsgruppen skatta lägre rädsla. 

 Observerade rädslan var signifikant lägre i 
interventionsgruppen än i kontrollgruppen (p=0,04). 
Rädslan var signifikant lägre i interventionsgruppen 
skattat av både CLS (p < 0,001)och föräldern (p 
=0,003). 

 Måttlig korrelation mellan barnets självskattade rädsla 
och rädslan skattad av både CLS (k=0,41) och förälder 
(k=0,42). 

Oro 
 Oro skattad av CLS visade på en icke-signifikant 

skillnad mellan intervention och kontrollgrupp 
(p=0,13). Det var dock signifikanta skillnader mellan 

tidsperioderna före, under och efter proceduren (p 
<0,001). 

 Hög korrelation mellan barnets självskattade rädsla 
och CLS skattning av oro under proceduren (τ = 0,49, 
p < 0,001) och efter proceduren (τ =0,39, p = 0,002). 
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spray with 
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Utvärdera 
smärtlindrande 
effekten av 
etylkloridspray vid 
venpunktion hos 
barn jämfört med 
Ametop™kräm. 

Kvantitativ. 
Randomiserad jämförande cross-over design. 
 
Urval: 77 stycken barn i åldern 5-13 år som har 
kallelse att mäta glomerulär filtrationshastighet (GFR) 
(3 stycken venpunktioner inom loppet av 4 timmar). 
 
Brevförfrågan om att delta och information om studien 
skickades. 
 
Barnen randomiserades in i två olika grupper: 38 
stycken fick Etylklorid och 39 stycken fick Ametop ™ 
kräm. 
 
Vid de två första venpunktionerna användes det 
smärtlindrande som hörde till den grupp de tillhörde 
och vid tredje venpunktionen fick barnen själv välja 
någon av de två metoderna efter egna preferenser. 
 
Skattningsskalor: Wong-Baker FACES Pain Raiting 
(WB-FPRS). 
 
Analys: beroende t-test, 2-sample t-test. 
 

Visar på att etylklorid ger liknande smärtlindring som Ametop™  
 
Medelvärde av självskattad smärta vid första och andra 
venpunktionen: 

 Etylkloridgruppen tenderande att ha en lägre 
självskattad smärta än Ametop™ vid de två första 
venpunktionerna, dock ej signifikant skillnad. 

 
Självskattad smärta, tredje venpunktionen: 

 Barnen som valde etylklorid skattade sin smärta 
signifikant lägre i jämförelse med barnen som valde 
Ametop ™. 
 

Vid tredje venpunktionen valde 33 barn Ametop ™ och 38 
stycken etylklorid. De flesta barn under 9 år föredrog Ametop 
™. 
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Distraction 
Techniques 
Combined 
With EMLA: 
Effects on IV 
Insertion Pain 
and Distress in 
Children 

Att utvärdera om 
distraktionsteknik
er som utförs av 
sjuksköterskor 
kan förhöja 
effektiviteten av 
lokalbedövningskr
äm vid intravenös 
nålinsättning.  

Kvantitativ. Randomiserad blockdesign. 
 
Urval: 160 barn i åldrarna 2-16 år deltog. De delades 
in i fyra olika åldersgrupper, 2-4, 5-8, 9-12 och 13-16 
och slumpades sen in i en interventionsgrupp. 
 
Indelning i åldersgrupper: 

 2-4 åringarna och 5-8 åringarna fick 
såpbubblor och en ljudbok som distraktion. 

 9-12 åringarna fick en ljudbok eller hörlurar 
med ett urval av musik att välja på. 

 13-16 åringarna fick hörlurar med ett urval av 
musik att välja och lyssna på. 

 
Skattningsskalor: VAS (Visuell analog skala), 6-gradig 
skala användes för att observera och mäta barnens 
oro/ångest. 
En observatör antecknade under proceduren om 
barnet eller föräldrarna använde sig av någon 
distraktionsteknik och frågade vad de brukade 
använda för copingstrategi. 
 
Analys: ANOVA, Levene’s, test, Kruskal–Wallis, 
Pearson or Spearman–Rank. 

Det visade sig att distraktionstekniker/beteendeinriktade 
interventioner kombinerat med lokalbedövningskräm minskade 
oron. Barn i distraktionsgruppen observerades visa mindre oro 
än barnen i kontrollgrupperna. Barn som var yngre hade högst 
skattad oro. 
 
Oron innan proceduren skiljde sig inte signifikant åt mellan 
åldersgrupperna, trots detta fanns det låga till måttliga 
korrelationer mellan den självskattade oron och de tre olika 
beteendemässiga skattningarna av oron innan (r= 0,27, p < 
0,01) vid nålinsättning (r=0,27, p < 0,01) och efter (r= 0,30, p 
< 0,01) proceduren. 
 
Den beteendemässiga oron vid nålinsättning korrelerade 
måttligt med smärtskattningen (r=0,41, p <0,001). Barnets 
självskattade oro korrelerade även den med smärtnivån 
(r=0,34, p < 0,0001). 
 
Ju yngre barnet var desto högre skattade föräldrarna sin egen 
oro och den förväntade oron för barnet. 
 
Föräldrarnas skattning av den förväntade oron påvisades ha låg 
men fortfarande signifikant korrelation med oron innan 
proceduren (r=0,23, p < 0,01), vid nålinsättning (r= 0,25, p < 
0,01) och efter proceduren (r = 0,26, p <0,001). 
 
Åldersskillnader: 

 Medelvärdet av den skattade beteendemässiga oron 
var signifikant högre i åldersgruppen 2-4 år än för 
grupperna 5-8 år (p < 0,005), 9-12 år (p < 0,001) 

och 13-16 år (p<0,0001). 
 Gruppen 5-8 år hade signifikant högre oroskattning än 

13-16 årsgruppen (p < 0,003). 
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Needle phobia 
and stress-
reducing 
medical 
devices in 
pediatric and 
adult 
chemotherapy 
patients.  
 

Att ta reda på om 
pediatriska 
patienter som får 
kemoterapi i 
högre grad 
uttrycker nålfobi 
än vuxna som får 
kemoterapi och 
om barns nålfobi 
effektivt kan 
förebyggas 
genom att 
använda 
stressreducerande 
medicintekniska 
produkter. 
 

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Urval: Randomiserat. 25 barn och 25 vuxna vilka 
undergick kemoterapi. 11 pojkar och 14 flickor deltog 
(samt 9 män och 16 kvinnor). 
Medelålder hos barnen: 10,0 ± 5,4 år. 
 
Under proceduren blev barnen och de vuxna 
slumpmässigt utsättas för: 

 8 olika mönster/design på butterflynålar: 4 
stressreducerande och 4 
traditionella/kontrollnålar 

 6 olika mönster/design på sprutor: 3 
stressreducerande och 3 traditionella. 

 
Dubbelblind randomiserad sekvens av vilken typ av 
sprutor/nålar uppnåddes genom att forskaren 
randomiserat tog ut testmaterialet från en svart låda 
som ej gick att se in i. 
De stressreducerade nålarna och sprutorna skapades 
genom påklistring av olika dekorationer på vanliga 
nålar och sprutor. 
 
Skattningsskalor: 

 Visual Analogue Scale (VAS) 
 Visual Analogue Anxiety Scale (VAAS) 
 Visual Analogue Fear Scale (VAFS) 
 Visual Analogue Overall Stress Scale (VOSS) 

Analys: beroende 2-tailed t-test. 
 

Stressreducering med hjälp av stressreducerande 
medicintekniska produkter är effektivt mot stress och nålfobi 
hos både barn och vuxna som undergår kemoterapi. 
 
Både barn och vuxna uppvisade påtagliga nivåer av rädsla, 
allmän stress, ångest, nålfobi och motvilja för traditionella 
sprutor med nål och butterflynålar. Barn visade dock större 
ovillighet mot sprutor och butterflynålar än vuxna (p < 0,001) 
samt en högre allmän stress än vuxna (p < 0,02). 
 
Barnen visade på en betydande reduktion i alla stressmått (p < 
0,01) samt betydande minskad förekomst av tydlig nålfobi (p < 
0,04) efter proceduren. Liknande resultat uppnåddes med både 
stressreducerande butterflynålar och sprutor med nål (kanyler). 
Ungefär samma resultat uppnåddes för vuxna. 
 
Signifikant reducering av märkbar nålfobi hos både barn och 
vuxna efter proceduren. Hos barn visades en minskad 
förekomst av märkbar nålfobi för butterflynålar (p < 0,005) 
samt en minskad förekomst av märkbar nålfobi mot sprutor 
med nålar (p < 0,04). 
 
De flesta deltagare med nålfobi mot butterflynålar upplevde en 
minskning av oro med hjälp av de 
stressreducerandemedicintekniska produkterna. 
 
Ungefär 96 % av barnen och 90 % av de vuxna föredrog de 
stressreducerande medicintekniska produkterna. 
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likvärdigheten 
mellan 
bedövningsmedl
en EMLA och 
ELA-max. 

Kvantitativ. Randomiserad ekvivalensstudie. 
 
Urval: 30 stycken barn (14 flickor och 16 pojkar) i 
åldern 7-13 deltog frivilligt i studien. Barnen 
rekryterades med hjälp av lokala annonser. 
 
Barnen fick två stycken perifera venkatetrar under 
proceduren, en på vardera handrygg. 
 
Barnen fick EMLA på ena handen och ELA-max på den 
andra. Vänster och höger hand randomiserades för 
behandlingstyp och sjuksköterskan som utförde 
nålinsättningen var ej medveten om vilken hand de olika 
bedövningsmedlen applicerats på.  ELA-max 
applicerades 30 minuter efter att EMLA applicerats, då 
EMLA har en verkningstid på 60 minuter och ELA-max 
30 minuter.  
 
Självskattningsskala: Oucherskalan, skattning av oro på 
en tiogradig skala.  
 
Övriga skattningsskalor: sjuksköterskan skattade 
svårighet vid insättning på en femgradig skala. 
 
Analys: SPSS, Wilcoxon signed rank test, Mann Whitney 
U test, McNemar. 
 

Ingen signifikant skillnad i självskattad smärta mellan EMLA 
och ELA-max (p =0,31). 
 
En korrelation (r =0,399; p=0,029) mellan självskattad oro och 
smärta påvisades. 
 
Det påvisades ingen signifikant skillnad i antal lyckade och 
misslyckade nålinsättningar mellan de två olika händerna 
(p=0,508). 
 
Detta visar på att ELA-max är lika effektivt som EMLA men har 
en snabbare insättandeeffekt (30 minuter). 
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Att undersöka 
effekten av 
föräldrars 
närvaro och 
distraktionen av 
en leksak när 
barn genomgår 
smärtsamma 
procedurer. 

Kvantitativ. 
Randomiserad studie. 
 
Urval:130 barn, 64 flickor och 66 pojkar i åldern 7-10år.  
 
De delades slumpmässigt in i tre grupper, föräldrar-
närvarande-gruppen, en leksaksgrupp och en 
kontrollgrupp. Före proceduren gjorde föräldrarna ett 
demografiskt frågeformulär. Det var mestadels 
venprovtagning som genomfördes. 
 

 Föräldrar närvarande gruppen: En förälder var 
med under proceduren och hade instruktioner 
att inte prata, trösta eller på annat sätt försöka 
interagera med barnet. 

 Leksaksgruppen: De fick ett kalejdoskop någon 
minut innan och uppmuntrades av en 
”lekterapeut” att använda den. 

 Kontrollgruppen: Varken förälder eller leksak 
fanns med under proceduren. 

 
Självskattningsskalor: VAS och STAIC (State-Trait 
Anxiety Inventory for Children) direkt efter. 
 
Analys: Kolmogorov-Smirnov statistiskt test, 
Spearman’s correlation test, Kruskal - Wallis test, 
Pearson’s chi-square test, Mann - Whitney test. 
 
 

Föräldranärvarogruppen skattade sin smärta signifikant lägre 
än de andra två grupperna (p<0,001). Smärtan skattades även 
lågt i kalejdoskopgruppen. Även orosnivån minskade signifikant 
i föräldranärvarogruppen. 
 
Äldre barn i alla grupperna skattade smärtan lägre än de yngre 
(p<0,001). 
 
Poängen på STAIC (A-state) var låga i både 
föräldranärvarogruppen och i leksaksgruppen under 
proceduren.  
 
Poängen på STAIC (A-trait) var inte signifikant korrelerade 
mellan kontroll och kalejdoskopgruppen. Dock påvisades en 
signifikant minskad poäng hos föräldranärvarogruppen jämfört 
med kontrollgruppen.  
 
Äldre barn uppgav mindre oro än yngre under proceduren. 
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Att fastställa de 
smärtlindrande 
effekterna av 
ballong-
uppblåsnings- 
och hosttrick 
hos barn vid 
venprovtagning. 

Kvantitativ.  
Prospektiv randomiserad kontrollerad studie. 
 
Urval:150 barn mellan 9-12 år, bortfall på 19 barn 
under studiens gång och ett tillägg på ett barn för att få 
jämn fördelning, ledde till att totalt 132 barn deltog (51 
pojkar och 37 flickor). 
 
De randomiserades med hjälp av ett datorprogram in i 
tre grupper: 

 Ballonggrupp (n=44) 
 Hostgrupp (n=44)  
 Kontrollgrupp (n=44) 

 
Alla gruppers venprover togs av en erfaren 
sjuksköterska på första försöket. 
 
Ballonggruppen fick blåsa upp en ballong innan 
venprovstagningen för att den lättare skulle blåsas upp 
sen och fick under venprovtagningen blåsa upp 
ballongen.  
 
Hostgruppen fick ta ett djupt andetag innan och hosta 
några gånger och uppmanades under proceduren att 
hosta konstant.  
 
Kontrollgruppen hade ingen smärtlindrande intervention, 
vilket följde rutinerna på avdelningen. 
 
Självskattningsskalor: FACES 
 
Övriga: demografiskt frågeformulär  
 
Analys: Statistisk dataanalys (SPSS), chi-quare test, t-
test, ANOVA. post-hoc Tukey HSD. 

Självskattningen av den förväntade smärtan skiljde sig inte 
signifikant mellan grupperna (p=0,776). 
 
Tukey HSD analysen av medelvärdena av självskattad smärta 
efter proceduren, visade att medelvärdet för host- och 
ballonggruppen var signifikant lägre än kontrollgruppens 
(p<0,001). Det var dock ingen signifikant skillnad i medelvärde 
mellan ballong- och hostgruppen (p>0,05). 
 
I kontrollgruppen var det ingen betydande skillnad i den 
självskattade smärtan innan och efter venprovtagningen 
(p=0,673) vilket indikerar att de upplevde den smärta de hade 
förväntat sig. I ballong- och hostgruppen skattade de smärtan 
signifikant lägre efter venprovtagningen än innan (p<0,001), 
vilket indikerar att de upplevde mindre smärta än de förväntat 
sig. 
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Effect of 
distraction on 
children’s pain 
during 
intravenous 
catheter 
insertion 
 

Utvärdera vilken 
smärtlindrande 
effekt det har 
att krama en 
mjuk boll som 
distraktion 
under 
intravenös 
nålinsättning för 
barn i åldern 4-
6 år. 

Kvantitativ. 
Kvasi-experimentell studie. 
 
Konsekutivt urval: 60 barn 4-6 år som blev inlagda på 
en operationsavdelning på ett barnsjukhus för en 
planerad operation. Deltagarna delades systematiskt 
upp i interventionsgrupp(n=30) och i kontrollgrupp 
(n=30), 42 pojkar och 18 flickor. Alla barn hade med 
sina föräldrar under ingreppet. 
 
Interventionsgruppen uppmanades att fokusera och 
krama en mjuk boll med den arm som inte skulle stickas 
i under nålinsättning. Den intravenösa katetern sattes i 
av två erfarna barnsköterskor som fått träning innan i 
att förklara proceduren och de mätte även hur de 
upplevde barnens upplevda smärta. Föräldrarna var 
passiva under proceduren. 
 
 
Självskattning: FACES 
 
Övrigt: demografiskt frågeformulär 
 
Analys: statistisk analys (SPSS), deskriptiv statistik, chi-
quare test, Kolmogorov-Smirnov, t-test. 
 

Att pressa en mjuk boll som distraktion kan minska barns 
smärta under insättning av en intravenös kateter och det är ett 
billigt och effektivt sätt att kontrollera och minska smärtan hos 
unga barn. 
 
Det var en signifikant skillnad i den självrapporterade 
smärtintensiteten mellan intervention - och kontrollgrupp 
(p=0,012). 
 
Ungefär 43 % av barnen i interventionsgruppen rapporterade 
att de upplevde medelsvår smärta och ingen rapporterade 
smärtan som värsta tänkbara, medan det i kontrollgruppen var 
20 % som rapporterade att de upplevde smärtan som den 
värsta tänkbara, och det var en signifikant skillnad i barnens 
självskattning av smärtan (p=0,006). 
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Sparks, L.  
 
2001 
 
MCN, The 
American 
Journal of 
Maternal/ 
Child 
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USA 

Taking the 
”Ouch” Out of 
Injections for 
Children: 
Using 
Distraction to 
Decrease Pain 

Att jämföra 
effekten av två 
olika 
distraktions- 
metoder på 
smärta vid 
vaccination hos 
förskolebarn. 

Kvantitativ. 
Kvasiexperimentell studie. 
Bekvämlighetsurval: 105 deltagande barn (53 flickor och 
52 pojkar) i ålder 4-6 som skulle vaccineras, och deras 
föräldrar. 
 
De delades slumpmässigt in i 3 grupper: 

 Grupp 1: fick blåsa såpbubblor 
 Grupp 2: fick beröring som distraktion 
 Grupp 3: fick standardomvårdnad. 

 
Barnen fick skatta sin rädsla innan injektionen och 
smärta direkt efter injektionen. 
 
Skattningsskalor: The Child Medical Fear Scale (CMFS), 
Oucher -skalan och ett demografiskt frågeformulär som 
fylldes i av föräldrarna. 
 
Analys: Statistisk analys, ANOVA. 

Rädsla: 8 barn ville inte besvara hela CMFS-skalan men alla 
svarade på punkten kring rädsla för injektioner. 

 Ingen signifikant skillnad hittades mellan grupperna 
rörande rädsla för injektioner (p=0,48). 

Smärta: 
 Skillnaden i skattad smärta mellan grupp 1 och grupp 

2 var inte signifikant (p=0,79), däremot om man 
jämförde en kombination av grupp 1 och grupp 2 
gentemot grupp 3 påvisades en signifikant skillnad 
(p=0,013, grupp 3 skattade högre smärta). 

 Yngre barn och de av kvinnligt kön skattade smärtan 
högre, men det var inget signifikant samband mellan 
varken ålder (p=0,3) eller kön (p=0,5). 
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2015 
 
Pain 
Managmen
t Nursing 
 
Italien 
 

Can Presence 
of a Dog 
Reduce Pain 
and Distress in 
Children 
during 
Venipuncture? 
 

Att undersöka 
effektiviteten av 
att använda en 
hund som 
distraktion för 
att minska 
barns smärta 
och 
stress/ångest 
/oro innan, 
under och efter 
ett vanligt 
venprov. 

Kvantitativ. 
 
Urval: 50 barn mellan 4 och 11 år som behövde 
genomgå blodprovstagning för en rutinundersökning 
valdes slumpmässigt ut. 24 pojkar och 26 flickor.  
 
Bara barn som inte hade hund hemma och som inte var 
rädd för hundar inkluderades. De delades med hjälp av 
ett datorprogram slumpmässigt in i en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 
 
Interventionsgrupp (n=25): 

 Barnen hade en förälder, en AAI (animal 
assisted intervention) expert och en hund med 
sig från att de gick in i behandlingsrummet tills 
provet var taget och de gick igen. 

Kontrollgrupp (n=25): 
 Barnen hade en förälder närvarande genom 

hela proceduren (standard på sjukhuset). 

Självskattningsskalor: FACES, VAS  
 
Övriga skattningar: 

 OSBD-A (The amended Observation Scale of 
Behavioral Distress). Mäter 11 olika beteenden 
vid stress. 

 STAI (the State Trait Anxiety Inventory). 
Självskattningsinstrument som 
föräldrarnaskattade gällande sin egen oro. 

Analys: Statistisk dataanalys i SPSS, Cohen’s.k. 
beräkning, Student’s t-test, Pearson’s 

korrelationskoefficent. 
 

Den totala nivån av oro var signifikant lägre i 
interventionsgruppen än i kontrollgruppen (p=0,042). 
 
Det var ingen signifikant skillnad i smärtskattning mellan 
kontroll - och interventionsgrupp (p=0,776). 
 
Det påvisades heller ingen signifikant skillnad mellan 
föräldrarnas skattning av sin egen oro i kontrollgruppen jämfört 
med i interventionsgruppen (p=0,597). 
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2010 
 
Pediatrics 
 
USA 

The “Cough 
Trick:” A Brief 
Strategy to 
Manage 
Pediatric Pain 
From 
Immunization 
Injections 
 

Att utvärdera 
vilken effekt 
”host-tricket” 
har på att den 
självupplevda 
smärtan hos 
barn som 
genomgår 
vaccinationer. 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad studie.  
 
Urval: 68 barn, 22 stycken i ålder 4-5 år och 46 stycken 
i åldern 11-13 år. 29 pojkar och 39 flickor. De fick två 
sprutor var, och slumpen avgjorde om de fick använda 
hosttricket på första eller andra sprutan (barnen blev då 
kontrollgrupp åt sig själva). 
 
Barnen, föräldrar och sjuksköterskor fick direkt efter 
varje injektion skatta barnets smärta. 
 
Hosttricket: Barnet får först testa hosta en gång och 
sedan en gång till och vid det tillfället sker nålsticket. 
 
Självskattningsskalor: VAS och fick fylla i ett kort 
frågeformulär om hur nöjda de var med interventionen. 
 
Övriga skattningsskalor: Föräldrar och sjuksköterskor 
skattade barnens smärta med VAS.  Sköterskorna fyllde 
i ett formulär som där de angav hur nöjda de var med 
”host- tricket” och hur de upplevde att det gynnade 
patienten. 
 
Analys: Beroende t-test, ANOVA.  

Hosttricket minskade inte signifikant smärtan hos deltagarna 
(p> 0,25). Det var heller ingen signifikant skillnad i vilken 
ordning man gjorde ”host-tricket” (p >0,50). 
 
Korrelation mellan självskattad smärta och smärta skattad av 
förälder/sjuksköterska: 

 Yngre barns självskattade smärta korrelerade 
signifikant med föräldrarnas skattning (r = 0,71: p 
<0,001). 

 Äldre barns självskattade smärta korrelerade 
signifikant med föräldrarnas skattning (r=0,47: p 
=0,001). 

 
Sambandet mellan kön och behandlingsgrupp (p > 0,25) och 
ålder och behandlingsgrupp var inte signifikant (p > 0,25). 
 
32 av 42 deltagare tyckte att hosttricket hjälpte dem med 
injektionssmärtan. 
 
10 av 11 sjuksköterskor tyckte att behandlingen var effektiv 
och bra. 
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Effects of 
Distraction on 
Pain, Fear, 
and Distress 
During Venous 
Port Access 
and 
Venipuncture 
in Children 
and 
Adolescents 
With Cancer 
 

Syftet är att 
utvärdera 
effekten av 
självvalda 
distraktioner 
och deras effekt 
på rädsla, 
smärta och oro 
hos barn och 
ungdomar med 
cancer i 
samband med 
användandet av 
en venport eller 
vid 
venpunktion. 
 

Kvantitativ. 
Intervention - kontrollgrupp med subjektiva värderingar 
av upplevelsen.  
Bekvämlighetsurval: 50 barn och ungdomar i åldern 5-
18 år, 27 pojkar och 25 flickor, randomiserades in i 
intervention (n=28) eller kontrollgrupp (n=22). 
 
Interventionsgruppen: 

 Barnet fick välja mellan 5 olika distraktioner: 
såpbubblor, I Spy: Super Challenger boken, 
musik, VR (virtual reality) glasögon och bärbar 
videospelskonsol (gameboy) 

 Efter barnet valt distraktion, instruerades 
föräldern. 

 Under proceduren uppmanades barnet 
upprepande gånger att fokusera på 
distraktionen. 

 
Kontrollgruppen, fick standardbehandling: 

 Fullständig förklaring av proceduren till både 
barn och förälder. 

 Topikal smärtlindring i form av antigen EMLA 
eller Fluori-Methane, efter preferens. 

 
Självskattning efter procedur: CAS(Color Analouge 
Scale), Glasses Fear Scale. 
 
Övrig skattning: rädslan skattades även av förälder och 
sjuksköterskan, OSBD bedömdes endast av 

sjuksköterskan. 
 
Intervju: IPQ (investigator-developed IV Poke 
Questionnaire) användes för att intervjua barnen och 
föräldrarna om deras upplevelser. 
 
Analys: statistisk analys (SPSS). Mann Whitey U test, 
Spearman’s rho, Cohen (k) och innehållsanalys. 

Ingen signifikant skillnad av självskattad smärta mellan 
intervention och kontrollgrupp visades (p=0,68), trots detta 
tenderade interventionsgruppen skatta sin smärta lägre.  
 
Självrapporterad rädsla skiljde sig inte signifikant mellan 
grupperna. 
 
Föräldrarnas skattning av barnets rädsla efter proceduren 
visade på en icke-signifikant förbättring i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen (p = 0,07). 
 
Sjuksköterskan skattade en icke-signifikant skillnad i rädsla 
mellan de två grupperna före och under proceduren, men en 
signifikant förbättring efter proceduren i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen (p < 0,001). 
 
Ingen signifikant skillnad av oron mellan de två grupperna före 
och under proceduren, men en signifikant förbättring sågs för 
interventionsgruppen efter proceduren jämfört med 
kontrollgruppen (p=0,03). 
 
Samband mellan smärta, rädsla och oro: 

 Självskattad rädsla korrelerade måttligt med 
sjuksköterskans skattning av rädsla under proceduren 
(k =0, 49) och en betydlig samstämmighet efter 
proceduren (k= 0,68) samt korrelerade relativt bra 
med föräldrarnas skattning (k=0,24). Den 
självskattade rädslan och sjuksköterskans skattning av 
oron efter proceduren korrelerade signifikant 

(p=0,01). 
 En betydlig samstämmighet mellan föräldrar och 

sjuksköterskans skattning visades i början (k=0,70) 
och efter proceduren (k=0,67). 

 Självskattad smärta korrelerade signifikant med 
barnets egen skattning av rädsla (p=0,01). 

 
De flesta deltagarna (91 %) i interventionsgruppen uppgav att 
distraktionen hjälpte dem att ta bort fokus från nålsticket och 
att de skulle använda det igen. 
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2011 
 
Applied 
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Research  
 
Korea 
 

The effects of 
an animation 
distraction 
intervention 
on pain 
response of 
preschool 
children 
during 
venipuncture. 

Identifiera en 
animationsdistra
ktions effekt på 
smärtrespons 
under 
venpunktion hos 
förskolebarn. 

Kvantitativ.  
Icke-ekvivalent, kvasi-experimentell design. 
 
Bekvämlighets urval: 40 stycken barn (28 pojkar och 12 
flickor) i åldern 3-7 år, rekryterades på en 
akutmottagning. 
 
Interventionsgruppen (n=20) fick se på en animerad 
film med hjälp av en bärbardator under venpunktionen. 
Animeringen innefattade en förskole pojke som får lära 
sig en sång när han är på väg till sjukhuset, väntar på 
sjukhuset och får en injektion. Interventionsgruppen 
tittade på filmen under hela proceduren, från 
väntrummet tills efter venpunktion. 
 
Kontrollgruppen (n=20) fick standardbehandling. 
 
Självskattning av smärta: 5-point Poker Chip Scale 
(PCS). 
 
Beteendemässig smärtrespons: Faces Rating Scale 
(FRS). Bedöms av sjuksköterska som observerat 
proceduren. 
 
Analys: deskriptiv statistik, chi-square test, beroende-t-
test, t-test, analysis of covariance (ANCOVA), 
radioimmunologisk analys 

Statistisk signifikant skillnad mellan självskattad smärta, 
beteendemässiga uttryck av smärta, kortisol - och glukosnivåer 
hittades mellan grupperna. 
 
Karakteristika skillnader hos deltagarna: Interventionsgruppen 
var signifikant äldre (10,5 månader äldre) än kontrollgruppen 
(p= 0,046). 
 
Självskattad smärta: 

 Ingen statistiskt signifikant skillnad i början av 
proceduren mellan intervention och kontrollgrupp (p = 
0,714). Efter proceduren skattade barnen i 
interventionsgruppen signifikant lägre smärta än de i 
kontrollgruppen (p= 0,029). 

 
Beteendemässig smärtrespons 

 Ingen statistiskt signifikant skillnad i början av 
proceduren mellan intervention och kontrollgrupp (p = 
0,359). Efter proceduren påvisades en signifikant 
skillnad mellan intervention och kontrollgrupp 
(p=0,002).  

 
Korrelationskoefficienter användes för att verifiera om 
skillnaderna mellan responsen (självskattad smärta och 
beteendemässig observation) berodde på interventionen eller 
åldersskillnaden mellan grupperna.  

 Ingen signifikant korrelation påvisades mellan ålder 
och självskattad smärta (p = 0,095). 

 Ålder och beteendemässig respons påvisades ha en 

signifikant korrelation (p = 0,000). När ålder användes 
som samvariation påvisades en signifikant lägre 
skattad beteendemässig smärtrespons i 
interventionsgruppen i jämförelse med 
kontrollgruppen (p = 0,022). 
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Bilaga 4.  

Sammanfattande tabell med huvud-och underkategorier.  

 
 

Avledande åtgärder Trygghetsfrämjande åtgärder Lokal smärtlindring 
 

 
Artikelförfattare 

Aktivt deltagande 
barn 

Film och 
stressreducerande 

medicintekniska 

produkter 

Närvaro av 
föräldrar 

Närvaro av hund Farmakologiska 
bedövningsmedel i 

kombination med 

distraktionsinterventioner 

Kyla och vibration i 
kombination med 

andra tekniker 

Baxter et al. 
(2011) 

 X     X 
 

Canbulat, Inal och 
Sönmezer (2014) 

X X     

Cavender et al 
(2004) 

 X  X    

Davies och Molloy 
(2006) 

    X X 

Fanurik, Koh och 

Schmitz (2000) 

X  X    X  

Kettwich et al 
(2007) 

 X      

Kleiber et al. 
(2002) 

    X  

Matziou et al. 
(2013) 

 X  X    

Mutlu och Balci 
(2015) 

X      

Sadeghi et al. 
(2013) 

X      

Sparks (2001) X      

Vagnoli et al. 
(2015) 

X X 
 

 X   

Wallace et al. 
(2010) 

X      

Windich et al. 
(2007) 

X X     

Yoo et al. (2011) X X     

 


