
 

 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i 

mötet med stickrädda barn 

En litteraturöversikt 

 

Džanan, Katarina 

Löfling, Linnéa 

Omvårdnad GR(C), 15 hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Termin 6, 2016 

Handledare: Ylva Rönngren 

Examinator: Karl-Gustaf Norbergh 

Kurskod/registreringsnummer: OM019G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

 



1 
 

Abstract  

English 

Background: Fear of blood and injections is the second most feared thing for children. 

Children are often exposed to needle related procedures which can be an experience loaded 

with anxiety and pain. For many of them the biggest fear during hospital visits is to get a 

shot or to experience pain. Aim: The aim of this study is to describe how suffering and 

needle fear can be relieved during needle related procedures. Method: This literature review 

consists of 20 quantitative articles and 3 qualitative articles which were reviewed and 

analysed and later used in the results. These articles are published between 2006 and 2016, 

and the search for them was done in Pubmed and Cinahl. Results: The result shows that 

children’s pain and anxiety during needle related procedures can be relieved with social 

factors such as parents, nursing or a dog. Oral and topical analgesia is effective and 

distraction methods can relieve both anxiety and pain. Discussion: Even though distraction 

has shown to be an effective method, it is also beneficial to include the child in its own care. 

Parents and the nurse together have an important role to make sure that the child gets 

individualized care during needle related procedures. Conclusion: There should be different 

kinds of preventions to be used by the nurse when children feel pain and anxiety during 

needle related procedures. Further qualitative and quantitative research is needed regarding 

children’s own desires during procedures with needles. 

 

Keywords: Vaccination, needles, injections, blood, venepuncture, pain, suffering, anxiety, 

needle phobia, nurse, literature review 
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Sammanfattning 

Svenska 

Bakgrund: Rädsla för blod och injektioner är den näst vanligaste rädslan hos barn. Barn 

utsätts ofta för nålrelaterade procedurer vilket kan vara en smärtsam och ångestladdad 

upplevelse. För många barn är den största rädslan vid sjukhusbesöket att få en spruta eller 

att uppleva smärta. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur lidande och 

stickrädsla kan lindras hos barn vid nålrelaterade procedurer. Metod: Litteraturöversikten 

omfattas av 20 kvantitativa respektive 3 kvalitativa artiklar som granskades och analyserades 

för att sedan användas i resultatet. Dessa artiklar är publicerade mellan 2006 och 2016 och 

sökningarna gjordes i Pubmed och Cinahl. Resultatet: Resultatet visar att smärta och ångest 

kan minskas hos barn under nålrelaterade procedurer med hjälp av sociala faktorer så som 

föräldrar, omvårdnad och en hund. Oral och topikal smärtlindring är effektiv och 

distraherande metoder kan minska både ångest och smärta. Diskussion: Även om 

distraktion har visat sig vara en effektiv metod så är det också av stor vikt att inkludera 

barnet i sin egen vård. Föräldrar och sjuksköterskan tillsammans har en viktig roll att se till 

att barnet för en individanpassad vård vid nålrelaterade procedurer. Slutsats: Det bör finnas 

olika typer av preventioner som sjuksköterskan kan tillämpa när barn känner smärta och 

ångest under nålrelaterade procedurer. Ytterligare kvalitativ och kvantitativ forskning 

behövs gällande barns egna önskningar vid procedurer med nålar.  

 

Nyckelord: Vaccination, nålar, injektioner, blod, venpunktion, smärta, lidande, ångest, 

nålfobi, sjuksköterska, litteraturöversikt 
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Introduktion 

Mer än 170 000 tusen barn besöker årligen akuten eller en jourcentral (socialstyrelsen, 2015). 

Enligt föräldrar så är rädslan för blod och injektioner den näst vanligaste rädslan hos barn 

efter rädslan för djur (Meltzer, Vostanis, Dogra, Doos, Ford & Goodman, 2009). En annan 

studie om nålrelaterade procedurer och barn pekar på att 83 % av 70 barn i åldrarna 2,5-6 år 

upplevde höga nivåer av ängslan. 51 % av 55 barn i åldrarna 7-12 år upplevde samma 

känslor, medan endast 28 % av 98 barn i åldrarna 13-18 år upplevde höga nivåer av ängslan 

(Humphrey, Boon, van Linden van den Huevell & van de Wiel, 1992). För 

allmänsjuksköterskor är det viktigt att ha god kunskap och förmåga att ge god omvårdnad 

till barn i sjukvården. Sjuksköterskan bör använda individanpassad kommunikation och 

stöd för att minska barns negativa känslor och psykologiska effekter av smärtsamma 

procedurer. Alla avdelningar på sjukhuset bör ha fungerande åtgärder för att minska negativ 

påverkan hos barn. 

 

Bakgrund 

Barns upplevelse av sjukvården 

Barnkonventionen definierar alla under 18 år som barn. Inom hälso- och sjukvården har 

barnen rätt att erhålla bästa möjliga hälsa samt att endast komma i kontakt med vården i 

nödvändiga situationer. Barnens synpunkter ska höras och ska få uttryckas i de ärenden som 

gäller barnet utefter barnets mognad och ålder (UNICEF Sverige, 2011). 

 

Det visade sig att barnen i två studier har en del förväntningar på sjuksköterskan, 

omvårdnaden och miljön där de vårdas. Barnen ansåg att lekrum eller vardagsrum bör 

finnas för att ha möjlighet att umgås med andra barn. Television, fungerande internet och 

telefon för att ha ett socialt nätverk med dem utanför sjukhuset var viktigt. En del ville gärna 

ha en kamrat på rummet medan andra ville hitta en plats för sig själv. Barnen beskrev ofta de 

medicinska procedurer de utsattes för som skrämmande, obehagliga, påträngande och 

smärtsamma. Speciellt jobbigt ansåg det sig vara när det fick vänta på behandling eller att 

det tog långt tid vilket ökade nervositeten. För att få en bra upplevelse av påträngande 

förfaranden så ville de gärna ha vägledning och distraktion under proceduren samt ha med 
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sig leksaker eller få någon form av belöning efteråt. Barnen ville att sjuksköterskan bland 

annat skulle vara snäll, ha humor, vara lugn och ha färgglada kläder på sig. De uppskattade 

att personalen gav information, kommunicerade med dem och svarade på deras frågor. 

Barnen ville gärna veta om sin egen behandling, åtgärder och planer. Ångest och obehag 

skapades när de inte fick tillräckligt med information (Pelander & Leino-Kilpi, 2014; 

Schalkers, Dedding & Bunders, 2014).  Barnens deltagande i vården har en viktig betydelse 

men är ett problem eftersom detta tillämpas alltför sällan i barnens behandling. Ofta utförs 

inte behandling i hänsyn till barnets åsikter samt att barnen inte informeras tillräckligt 

(Jeremic, Sénécal, Borry, Chokoshbili & Vears, 2016).  

 

Kommunikation med barn i olika åldrar 

En studie i Sverige visade att information som gavs till barn inför en undersökning gjordes 

på olika sätt beroende på barnets ålder. Det visade sig att för barn mellan 2-3 år användes 

lekterapi och dockor, där även deras föräldrar var närvarande. För barn mellan 4-5 år var 

informationen liknade till de yngre barnen men här visades också medicinsk utrustning, 

undersökningsrummen samt bilder på barn som varit med om samma undersökning eller 

behandling. Barnen mellan 6-12 år fick också kolla på liknande bilder samt kolla i 

anatomiböcker, broschyrer eller ibland få skriftlig information vilket ibland skedde med eller 

utan föräldrarnas närvaro. Barnen i tonåren ville allra helst prata enskilt med 

vårdpersonalen utan föräldrarnas närvaro och gärna diskutera om sin vård efter att de hade 

blivit informerade (Edwinson, Mansson & Dykes, 2004). 

 

Rädsla och Fobi 

I en studie ser barnen sjukvården som en otäck upplevelse, vilket enligt barnen ansågs vara 

en fara, orättvisa eller tvingande. Barnen upplevde rädsla för medicinsk utrustning och 

sjukvårdspersonal samt att vården var till för att skada dem. De beskrev hur de kände sig 

forcerade och kränkta av vuxna så att de började gråta och helst bara ville gå hem. En viktig 

del i bearbetandet av rädslor till sjukvården var att ha föräldrarnas stöd och närvaro 

(Forsner, Jansson & Söderberg, 2009). Rädsla kan uppstå på grund av känslan av smärta 

samt att minnen av smärta vid nålrelaterade procedurer kan utveckla rädsla i framtida 

situationer vid kontakt med nålar (McMurtry et al., 2015). Sjuksköterskor bör kunna urskilja 
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rädsla/fobi från smärta vid nålrelaterade procedurer. Barn som inte visar nyfikenhet kan 

försvåra arbetet för sjuksköterskan eftersom att dessa barn ofta är rädd. I dessa situationer 

visas ibland rädsla i form av att barnet skriker (Karlsson, Rydström, Enskär och Englund, 

2014, b).  

 

Fobier är en typ av rädsla som uppstår när personen i fråga kommer i kontakt med 

obehagliga situationer och försöker undvika dessa. Personen är medveten om att dessa 

känslor är orimliga. Fobier kan vara specifika som till exempel rädsla för injektioner där 

personen inte vill utsätta sig för detta (Ottosson & Ottosson, 2010, s. 60). Även DSM-V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) beskriver specifika fobier för blod, 

injektioner och skador som till exempel nålar eller en medicinsk behandling som orsakar 

skada. Symptom som kan uppkomma vid denna typ av specifik fobi är ortostatisk 

blodtrycksfall och vasovagal synkope som innebär svimningskänsla utlöst av rädsla eller 

smärta. Ungefär 6 % i Europa lider av specifika fobier och bland ungdomar är siffran högre. 

Ungefär 16 % av ungdomar har en specifik fobi medan 5 % av barn har det. Specifika fobier 

kan utvecklas på grund av traumatiska upplevelser och uppkommer oftast i barndomen. 

Personer med specifika fobier upplever samma försvagning i livskvalité och i sitt 

psykosociala funktionssätt som personer med ångestsyndrom eller alkohol- och 

drogmissbruk. Individer med fobi för blod, injektioner och skador tenderar att ofta inte ta 

emot vård (American Psychiatric associtation, 2013). 

 

Smärta 

Smärta definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) som “En 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är en subjektiv upplevelse så 

en persons känslor bör aldrig förnekas även om hen inte kan tala (IASP, 2014). Många som 

genomgår vaccination får inte tillräcklig smärtbehandling innan utförandet och i pediatrisk 

omvårdnad är detta underprioriterat vilket gör att barn genomgår onödigt lidande 

(McMurtry et al., 2015). Direktiv för att minska smärta vid vaccination i olika åldrar finns 

men tillämpas sällan (Harrison, Elia, Royle & Manias, 2013). Upplevelsen av smärta vid 

vaccination kan vara relaterat till ålder eftersom barn utsätts för fler vaccinationer och 
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genomgår därför mest lidande. För att förstå barnets smärta behövs en person som kan tolka 

barnets beteende vid smärta (McMurtry et al., 2015). 

 

Omvårdnad 

Forsner et al. (2009) beskriver hur barn kan känna sig orättvist behandlade när 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem och inte förstod deras rädsla vilket resulterade i att 

barnen kände sig isolerade och ensamma. När personalen hade en lugn och trevlig attityd 

samt involverade barnen i beslutsfattningen så kunde rädslor försvinna. Om 

sjukvårdspersonalen visade medicinsk utrustning på ett sätt som inte är skräckinjagande och 

inte visar sig vara skadande, kunde det göra mindre ont och rädslorna kunde förminskas. 

Jeremic et al. (2016) pekar på att om barn inte är delaktiga i sin vård är risken större för att 

rädsla, ångest och dålig självkänsla ska uppstå. De kan också känna ilska och ängslan om de 

är ignorerade av sjukvårdspersonalen. Om de är dåligt förberedda inför en vårdsituation kan 

de uppleva vårdsituationen som mer allvarlig än vad den i själva verket är. 

 

Ives och Melrose (2010) beskriver hur etiska dilemma kunde uppstå för sjuksköterskor när 

barnens rätt att vägra en spruta kom i konflikt med rätten att vara skyddad från sjukdom. 

Sjuksköterskorna i studien menar att de är lärda i sin utbildning att inte skada men detta 

blev svårt om barn visade motstånd till att ta emot vaccin. Föräldrarna i detta 

vårdsammanhang skapade också etiskt dilemma eftersom vissa föräldrar var ganska fysiska 

med sina barn när de pressade sina barn till att ta emot sprutan. Sjuksköterskan visste inte 

när i dessa tillfällen hen skulle ingripa och säga att “det räcker!” McMurtry et al. (2015) 

förklarar att små barn inte har den kognitiva förmågan att förstå förklaringar kring varför en 

vaccination ska utföras och har inte heller samma förmåga som vuxna att använda strategier 

för att hantera smärta.  

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Vårdlidande 

Sjuksköterskan bör alltid tänka på att skydda patienten från lidande som kan uppstå i 

samband med behandling, eftersom smärta kan vara en del av lidande som kan uppkomma 

till följd av ofullständig vård. Vårdlidande kan uppstå på olika sätt som till exempel genom 
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att kränka patientens värdighet, vilket kan ske när sjuksköterskan utför medicinska 

procedurer med bristande etik och på ett ovarsamt sätt. Värdigheten kränks också när 

vården till patienten inte är individanpassad och när alla patienter får likadan vård. 

Maktutövning skapar vårdlidande genom att sjuksköterskan kör över patienten och till 

exempel fråntar hens frihet att kunna välja själv. När patienten söker vård ska hen inte 

ignoreras och inte betvingas att utföra åtgärder som hen inte orkar med. Men som yrkesvan 

sjuksköterska kan det vara svårt att förstå patientens livsvärld och därmed glömma bort att 

individer är olika. En patient kan känna sig orättvist behandlad om hen inte får den vård 

som hen har rätt till, detta kan ske när sjuksköterskan inte har förmåga att bedöma 

patientens behov (Eriksson, 1994, s. 86-92). 

 

Lindra lidande 

Eriksson (1994, s. 95-98) beskriver att lidande kan lindras om sjuksköterskan har en trevlig 

attityd, respekterar patienten och genomför en god vård. För att detta ska ske bör 

sjuksköterskan ha en vilja att hjälpa patienten till minskat lidande. Sjuksköterskan bör visa 

sig tillgänglig för patienten som ett stöd och någon att samtala med. Patienterna bör vara 

delaktiga i den egna vården och känna tillit till sjuksköterskan samt att hen ska kunna 

besvara frågor som uppkommer och på så vis minska oron. Vårdlidande kan ske omedvetet 

vilket kan bero på okunskap om mänskligt lidande och att patienten ses som ett objekt 

istället för att ha en helhetssyn. God etik och ansvarsfullhet för patienten kan lindra lidandet 

i vården. 

 

Ansa, leka och lära 

Enligt Eriksson (2002, s. 19-32) består vårdandet av att ansa, leka och lära. Ansningen kan 

beskrivas som omvårdnad och betyder att människan har ett behov av att ta hand om sig 

själv, men behöver även värme, närhet och vidröring. Vidröringen i form av fysisk beröring 

kan lindra oron och smärta enligt vårdteoretisk litteratur. Ansning främjar god hälsa och har 

en preventiv effekt. Leken är ett sätt att uttrycka hälsa genom övning, prövning, skapande, 

begär och lust. Hos vuxna har leken så gott som försvunnit men hos barn är det en 

självfallenhet. Assimilativ lek innebär att en patient anpassar sig till ny information som kan 

uppstå i olika vårdsituationer, genom att ny informationen integreras med den kunskap 
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patienten redan har. Lustbetonad lek beskrivs som ett sätt att yttra sin livsglädje och i vården 

ger denna lek plats för avkoppling och vila. Eriksson beskriver vidare att i den skapande 

leken formar patienten sin hälsa där vårdarens uppdrag är att aktivera, begripa och 

acceptera den. Eriksson lyfter fram leken som ett sätt att visa sina önskningar som blir en 

stund av vila för att skapa ny kraft för att sedan klara av verkligheten och dess problem. 

Fortsättningsvis lyfter Eriksson fram leken som prövning och övning där förmågor övas och 

människan testar olika handlingar, där det även finns utrymme för misstag. Att lära är ett 

sätt att utveckla sig vilket öppnar upp nya vägar och möjligheter för integration. Lärandet är 

en process som uppkommer mellan elev och lärare, mellan en själv och andra, och är 

naturlig. Inom vården bör lärandet ha mer inslag av lek och vårdaren har som uppdrag att 

underlätta detta och göra det genomförbart. 

 

Problemformulering 

Allmänsjuksköterskan kan i det dagliga arbetet träffa på barn med stickrädsla. Studier har 

visat att barn upplever smärta, ångest och rädsla vid nålrelaterade procedurer vilket kan 

göra det svårt för sjuksköterskan att utföra behandling. Vilket resulterar i att stickrädsla hos 

barn orsakar onödigt lidande. Barnets olika åldrar har betydelse för hur sjuksköterskan ska 

kunna bemöta barnen på rätt sätt. Kunskap inom området behövs för allmänsjuksköterskor 

så att dessa barn kan få individanpassad omvårdnad och därmed lindra stickrädsla. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur lidande och stickrädsla kan lindras 

hos barn vid nålrelaterade procedurer. 

 

 

 

 



10 
 

 

Metod 

Design 

För detta arbete användes en litteraturöversikt för att skapa en överblick av kunskapsläget 

beträffande studiens område. För att hitta relevant information inom ett definierat område 

gjordes systematiska val av forskningsartiklar som sedan kvalitetsgranskade och 

analyserades. Litteraturöversikten omfattar både kvalitativ och kvantitativ forskning (jmfr. 

Friberg, 2006, s. 115-116).  Litteraturöversikten är lik en fullständig studie i och med att 

frågeställning, plan för datainsamling, analys och tolkningar görs som sedan sammanställs. 

Detta utförande gjordes för att skapa en grund och överblick inom ämnet innan den 

fullständiga studien påbörjades. För att göra en litteraturöversikt så bör den vara 

uppdaterad, omfattande och grundligt utförd samt bör forskaren bli expert på sitt valda 

ämnesområde (jmfr. Polit & Beck, 2006 [2017], s. 59; 88-89). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i arbetet var de som hade en vetenskaplig grund, de skulle 

inkludera barn som genomgår nålrelaterade procedurer, omfatta barn i åldrarna 0-12 år, vara 

skrivna på engelska och vara maximalt 10 år gamla. Artiklar med barn som är prematura, 

kroniskt sjuka eller har specifika sjukdomar exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökorden skapades utifrån studiens syfte och utifrån dessa hittades både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl och PubMed. 

Samtliga sökord i Cinahl har Cinahl Headings. I Pubmed användes Mesh-termer för alla 

begrepp förutom ”belonephobia” och ”nurs*” som var fritext-sökningar. Sökningarna 

gjordes i block eftersom många synonymer användes, dessa är markerade i tabell 1 med 

hakparenteser. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas Cinahl Pubmed Cinahl 

Datum 2016-09-07 2016-09-14 2016-09-24 

Sökord [Needles OR 

venipuncture  OR 

blood OR 

belonephobia OR 

injections] AND 

[pain OR suffering 

OR anxiety]  

[Needles OR 

venipuncture  OR 

blood OR injections 

OR immunization] 

AND [pain OR 

suffering OR 

belonephobia 

(fritext) OR anxiety] 

AND [nurs* (fritext)] 

[Needles OR 

belonephobia OR 

venepuncture OR 

immunization OR 

injections OR blood] 

AND [pain OR 

suffering OR 

anticipatory Anxiety 

OR anxiety] 

Avgränsningar Ålder: infant: 1-23 

months, child: 

preschool: 2-5 years, 

child: 6-12 years. 

Publiceringsdatum: 

2006 t.o.m. 2016 

Ålder: infant: 1-23 

months, child: 

preschool: 2-5 years, 

child: 6-12 years. 

Publiceringsdatum: 

senaste 10 åren 

Ålder: infant: 1-23 

months, child: 

preschool: 2-5 years, 

child: 6-12 years. 

Publiceringsdatum: 

2006 t.o.m. 2016 

Antal träffar 76 110 139 

Valda efter läst titel 14 21 17 

Valda efter läst 

abstrakt 

11 20 13 

Valda efter läst 

artikel 

10 15 8 

Valda efter 

relevansbedömning 

och 

kvalitetsgranskning 

8 8 7 

Valda artiklar till 

resultatet 

8 8 7 

 

För att kunna få fram ytterligare forskning gjordes en till sökning i Cinahl. Där inkluderades 

två nya relevanta sökord, vilket gav sju artiklar till. PsycInfo användes för att se om det fanns 

artiklar som hörde ihop med syftet, som kunde ha varit relevant till litteraturstudien. Dock 
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kom det inte fram relevanta artiklar för vårt syfte så den uteslöts. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Bedömning av relevansen gjordes genom att först läsa artiklarnas titel, därefter abstrakt, 

sedan sparades artiklarna som lästes i sin helhet. Artiklar som var relevant till studiens syfte 

valdes och slutligen kvalitetsgranskades. Urvalet finns beskriven ovan i tabell 1. För att 

värdera den kvalitativa och kvantitativa forskning och bedöma artiklar som är av hög 

kvalitet samt medel kvalitet lästes Forsberg och Wengström (2008, s. 93-159). De kvantitativa 

och kvalitativa artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie granskades utifrån 

Forsberg och Wengströms (2008, s. 197-210) mallar. Artiklar som inte valdes att användas i 

resultatet hade ibland otillräcklig beskriven metod, innehöll fel inklusionskriterier och etiska 

ställningstaganden fanns inte med. Kvantitativ forskning ska enligt (Forsberg och 

Wengström 2008, s. 113-114) innehålla en beräknad och diskuterad reliabilitet och validitet, 

vilket valdes att följa i granskning av kvantitativa artiklarna. Se bilaga 1 med översikt av 

inkluderade artiklar. 

 

Analys 

Enligt Friberg (2006, s. 121-122) påbörjas analysen genom att läsa igenom artiklarna 

upprepade gånger för att få en inblick i vad artiklarna berör. De 23 artiklarna som användes i 

resultatet lästes och tolkades av författarna var för sig. Likheter och olikheter hittades i 

studiernas resultatdel för att slutligen sättas ihop till ett resultat. Texten sorterades och lades 

in i resultatdelen för att sedan kunna skapa kategorier och subkategorier. 

 

 

Etiska ställningstaganden 

Alla artiklar som granskades skulle ha etiska överväganden och om dessa inte fanns uteslöts 

artiklarna från resultatet. Eftersom artiklarna var på engelska användes lexikon för att 

minimera fel i översättning eller eventuella syftningsfel. Forsberg och Wengström (2008, s. 

77) hävdar att det är väsentligt att vid urval och presentation av resultat välja sådana studier 

där etiska övervägande är gjorda eller där en etisk kommitté godkänt studien. Artiklarna bör 
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redovisas även om de inte stödjer en viss hypotes eller egen åsikt. För att inte påverka 

litteraturöversiktens resultat så lästes artiklarna på ett neutralt sätt för att inte egna 

uppfattningar och åsikter skulle influera resultatet. 

 

 

Resultat 

I denna litteraturöversikt användes 23 artiklar, 3 kvalitativa och 20 kvantitativa artiklar. 8 av 

studierna var gjorda i Turkiet, 2 i Sverige och resten från andra delar av världen. Analysen 

av datamaterialet resulterade i 2 kategorier med 2 subkategorier, vilka presenteras nedan i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier som har framkommit ur analysen av 

datamaterialet. 

Kategorier Subkategorier 

Sociala faktorer som skapar trygghet under 

nålrelaterade procedurer 

 

Medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder som kan 

minska lidandet och stickrädsla 

Oral och topikal 

smärtlindring 

 

Avleda barnet under 

nålrelaterade procedurer 

 

Sociala faktorer som skapar trygghet under nålrelaterade procedurer 

Att alltid skydda barnet på olika sätt vid nålrelaterade procedurer är viktigt eftersom barnet 

hamnar i ett läge av osäkerhet och ovetskap. Samtidigt som sjuksköterskan utför procedurer 

med barnet så bör barnets känslor och behov vara uppfyllda. Känslor skjuts åt sidan för att 

utföra ingreppet på ett säkert sätt. Trots att föräldrarna har en viktig funktion så ska 

sjuksköterskan se till att använda sina yrkeserfarenheter som skydd (Karlsson, Dalheim 

Englund, Enskär & Rydström, 2014, a). Det har visat sig att en del barn som placeras i 

liggande ställning innan injektioner gråter mer frekvent än barn som sitter upp, samt att 
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graden av rädsla är lägre hos barnen som sitter upp i jämförelse med barnen som ligger ner 

(Lacey, Finkelstein & Thygeson, 2008). I en annan studie minskades ängslan för 

blodprovstagning hos barn vid närvaron av hund. Kortisolnivåerna hos barnen sänktes 

under provtagningen vid närvaro av hunden jämfört med att inte ha hunden närvarande. 

Dock gav hundens närvaro ingen smärtlindrande effekt (Vagnoli, Caprilli, Vernucci, Zagni, 

Mugnai & Messeri, 2015). Karlsson et al. (2014, a) visar även att föräldern som stödjer barnet 

bör hålla rätt distans i förhållandet till sitt barn för att inte överföra sin egen ångest. 

Kommunikationen mellan dem är viktig samtidigt som de behåller lugnet. Plumridge, 

Goodyear-Smith och Ross (2009) har sett att små barn påverkades när sjuksköterskan eller 

föräldern talade med barnet. Vilket minskade rädslan och smärtan när vaccinationen gavs, 

det använde sig av så kallad baby talk. Även att föräldern fanns där för att krama sitt barn 

samt använde olika tonlägen och meningar när hen pratade var bra för att distrahera barnet 

och göra hen lugn. Till exempel “vilken duktig pojke” eller “kolla vad är det här för något”. 

Dock så fungerade det inte lika på de större barnen som inte alls ville lyssna på föräldern. 

För de äldre barnen fungerade det bättre att förklara att det kommer sticka till och att 

uppmana dem om att de var duktiga och modiga. Därmed bör sjuksköterskan och föräldern 

stödja barnets beteende. Karlsson et al. (2014) beskriver att även om föräldern är expert på 

sitt eget barn så behöver sjuksköterskan ge feedback eftersom hen har mycket kunskap om 

detta område och vad som kan fungera för att ge bästa stödet. Viktigaste är att alltid se 

vilken individen är. Leken och kommunikationen är viktigt för barn som aldrig varit med 

om processen tidigare. För andra barn som har mer förståelse och tidigare erfarenheter så 

kan situationen hellre förklaras.   

 

Hughes (2012) belyser hur åldersanpassad information gör situationen lättare för barn som 

ska genomgå venpunktion. Karlsson et al. (2014, a) menar att sjuksköterskan bör se barnets 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk för att se vad som skapar reaktioner, vilket inte alltid är 

nålen. Hughes (2012) beskriver vidare att endast ett fåtal sjuksköterskor försökte ta reda på 

om barnen hade tidigare erfarenhet av venpunktion, men mycket tid avsattes för att samtala 

med barnen innan utförandet av arbetsuppgiften dock främst till yngre barn. Äldre barn, 

mellan 6-9,5 år, fick mer ingående och detaljerad information där ord som vener och blod 

användes. Dessa barn var mer verbalt nyfikna än de yngre eftersom de ställde mycket 
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följdfrågor. Yngre barn, mellan 3,5-6 år fick mer djupgående information än de äldre barnen 

om den lokalbedövande krämens effekt och var allt oftare än de äldre distraherade under 

själva sticket. Karlsson et al. (2014, a) ser också att talet och hur sjuksköterskan 

kommunicerar med barnet ska vara anpassat till barnets förmåga att förstå och kunna ta 

emot informationen. Hughes (2012) har sett att aktivt informera barnen på ett kreativt och 

humoristiskt sätt under och innan venpunktion hade god effekt på barnens coping. 

 

Medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder som kan lindra lidande och 

stickrädsla 

Oral och topikal smärtlindring 

En 2 ml glukoslösning på 30 % minskade smärta hos spädbarn vid immunisering i en studie. 

Bäst effekt fanns vid 5 månaders ålder då tiden för gråt var 62 % mindre hos 

interventionsgruppen som fått glukos jämfört med kontrollgruppen som fått vatten (Thyr, 

Sundholm, Teeland & Rahm, 2007). Andra forskare kom fram till att 2 ml sukros med en 

mindre procenthalt på 24 % även den hade en signifikant smärtlindrande effekt i jämförelse 

med barn som fick en lösning med sterilt vatten. Durationen för smärtupplevelse var även 

kortare för de barn som fick sukros per os. (Hatfield, Gusic, Dyer & Polomano, 2008). En 

annan studie menar istället att 2 ml sukros på en högre dos av 44 % i styrka gav en liten men 

inte statistiskt signifikant smärtminskning hos 6 månader gamla spädbarn som genomgick 

venpunktion. Mätning på hjärtfrekvens och tiden för gråt gav heller ingen skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen (Curtis, Jou, Ali, Vandermeer & Klassen, 2007). 

Andra har kommit fram till att sukros per os. hade samma smärtlindrande effekt som 

lidokain/prilokain hade på spädbarn mellan 6-48 månader och att effekten är signifikant i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Barnen som var upp till 6 månaders gamla hade också en 

god smärtlindrande effekt av moderns bröstmjölk i jämförelse med en kontrollgrupp (Dilli, 

Göker, Kucuk & Dallar, 2009) 

 

Ultraljud på huden i 10 sekunder i kombination med lidokaingel i 5 minuter gavs till barn i 

en interventionsgrupp, respektive lidokain i 30 minuter för barn i kontrollgruppen. Det 

fanns ingen signifikant skillnad på smärtlindringen mellan dessa metoder, men visade sig att 

dessa hade god smärtlindring. 27 av 31 barn som endast fick lidokain i 30 minuter var lätta 
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att ta blodprov på och det fanns ingen signifikant skillnad i jämförelse med 

ultraljudsgruppen. Den enda skillnaden mellan dessa två metoder var att ultraljudet hade 

snabbare effekt (Zempsky, Robbins & McKay, 2008). Två andra studier har kommit fram till 

att smärtlindring med kyla i kombination av vibration minskade smärta och ångest vid 

nålrelaterade procedurer. Effekten av detta på venprovtagning visade att barnen i 

interventionsgruppen hade mindre smärta än de i kontrollgruppen utifrån självskattning 

samt smärtskattning utav föräldrarna och observatör. De kom även fram till att 

kombinationen av kyla och vibration inte påverkade möjligheten till lyckad 

blodprovstagning (Inal & Kelleci, 2012, b; Canbulat Sahiner, Inal & Sevim Akbay, 2015). 

Taktil massage däremot som topikal smärtlindring på spädbarn vid vaccination har inte 

visat sig fungera varken om det utfördes av en vårdare eller en förälder (Hogan, Probst, 

Wong, Pillai Riddell, Katz & Taddio, 2014; Taddio et al., 2014). 

 

Avleda barnet under nålproceduren 

Kaledioskop och distraktionskort 

Enligt Inal & Kelleci (2012, a) är ett barn som ofta är på sjukhuset mer van vid medicinsk 

utrustning vilket underlättar proceduren att utföra moment med nålar, men detta kan också 

påverka barnets känsla för smärta och ångest. Barnen i studien som tidigare blivit utsatta för 

blodprovstagning blev intervjuade om sina tidigare upplevelser av smärta jämfört med 

smärtan under blodprovstagningen i samband med studien. När prover togs användes 

distraktionskort för att se om det blev någon förändring på smärta och ångest, detta 

resulterade i att barnens smärta och ångest minskade. Guducu Tufekci, Celebioglu och 

Kucukoglu (2009) menar att mer än hälften av barnen som de undersökte som tidigare hade 

varit med om procedurer med nålar mer än fyra gånger känner sig rädd vid ingreppet.  För 

att få barnen att tänka på något annat tittade de i ett kalejdoskop, detta hade en bra effekt på 

upplevd smärta i jämförelse med barnen som inte använde något alls. Hos pojkar med 

tidigare erfarenheter av venpunktion sågs en skillnad, de upplevde sig ha mer smärta än vid 

ett tidigare tillfälle. Canbulat, Inal och Sönmezer (2014) har gjort en jämförelse mellan 

kalejdoskopet och distraktionskort för att se vilken som har störst effekt för att minska 

smärta och ångest hos barn vid blodprovstagning. Barnens egen smärtupplevelse var lägre 

när det användes kalejdoskop och distraktions kort än när de inte distraherades med något. 
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Barnen observerades även av föräldrar som bedömde barnets smärtupplevelse och utifrån 

detta hade distraktionskorten bäst smärtlindrande effekt. Både distraktionskorten och 

kalejdoskopet hade en tillräcklig ångestlindrande effekt men distraktionskorten var bättre. 

Aydin, Canbulat Sahiner och Karaca Ciftci (2016) hävdar också att barn som använde 

distraktionskort upplevde mindre smärta och ångest i jämförelse med när andra metoder 

användes. 

 

Teknisk utrustning 

Burns-Nader, Atencio och Chavez (2016) redogör för att distraktion med surfplattor vid 

injektioner ökade smärta hos barnen i deras studie istället för att minska den samt att de 

negativa känslorna ökade. De menar att barnen som fick vanlig rutinbehandling hade mer 

hanterbarhet än barnen som var distraherade med surfplattan. Yoo, Kim, Hur och Kim 

(2011) lät en grupp barn titta på en animerad film som distraktion vid blodprovstagning. 

Den animerade videon minskade barnens upplevda smärta, hjärtfrekvens samt kortisol- och 

glukosnivåerna. 

 

Klämma på boll 

Studier har visat att klämmandet på en boll vid venpunktion kan minska smärta (Aydin et 

al. 2016); Sadeghi, Mohammadi, Shamshiri, Bagherzadeh & Hossinkhani, 2013). Aydin et al. 

(2016) betonar dock att metoden gav en liten signifikant smärtlindring, medan Sadeghi et al. 

(2013) poängterar att metoden gav signifikant smärtlindring i jämförelse med en 

kontrollgrupp. Barnen som fick klämma på en boll upplevde aldrig smärta som värsta 

tänkbara smärtan medan 20 % av barnen i kontrollgruppen upplevde värsta tänkbara 

smärtan. 

 

Host-trick 

Wallace, Allen, Lacroix och Pitner (2010) samt Mutlu och Balci (2015) undersökte om barn 

som hostar i ögonblicket när de blir stuckna upplevde mindre smärta. Wallace et al. (2010) 

fann att host-tricket minskade smärta i viss omfattning på förskolebarn och skolbarn som 

genomgick rutinimmunisering. Däremot hade etnicitet en effekt på hur host-tricket 

minskade smärta, vita icke-spansktalande och spansktalande barn hade mer smärtlindrande 
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effekt än svarta icke-spansktalande barn. De svarta icke-spansktalande barnen hade en lätt 

ökad smärta utav host-tricket istället för minskad smärta. Vita icke-spansktalande och 

spansktalande barn ansåg att host-tricket var en effektiv och gångbar metod för att minska 

smärta men de svarta icke-spansktalande barnen ansåg inte detta i lika stor utsträckning. 

Mutlu och Balci (2015) konstaterar att host-tricket hade en god effekt på barn mellan 9-12 år i 

deras undersökning. De visade till och med att den förväntade smärtan var högre än den 

upplevda smärtan under host-tricket. 

 

Ballonguppblåsning 

Mutlu och Balci (2015) visade i sin undersökning att ballonguppblåsning minskade smärtan 

signifikant hos barnen som genomgick venpunktion och att effekten var densamma som för 

barn som blev smärtlindrande med host-tricket. Det visade sig att den upplevda smärtan 

efter interventionen var lägre än den förväntade smärtan innan interventionen. Aydin et al. 

(2016) understryker också att ballonguppblåsningen ger smärtlindring och dessutom 

ångestlindring men i jämförelse med distraktionskort och att klämma på en boll var 

ballonguppblåsningen av lågt signifikant värde. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att belysa syftet valdes en litteraturöversikt för att hitta redan befintlig forskning inom 

ämnet för att kartlägga det aktuella forskningsläget. 20 kvantitativa artiklar och 3 kvalitativa 

artiklar ingick i studien. De flesta av de kvantitativa artiklarna var randomiserade 

kontrollstudier och dessa var lämpliga för att förklara vilka metoder som finns för att stödja 

stickrädda barn, samt för att belysa i vilken grad metoderna fungerade eller inte. De 

kvalitativa artiklarna ingick i studien för att skapa mer djup i resultatet innehållande sociala 

faktorer så som kommunikation. Svårigheter uppstod i att hitta relevanta sökord utifrån 

syftets nyckelbegrepp, detta problem löstes med hjälp av universitetets bibliotekarie samt 

genom omformulering av syfte.  
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Avgränsningen på 10 år valdes för att ha med färsk forskning i resultatet men detta kan även 

vara en svaghet eftersom viktig information kan ha funnits i äldre studier. Eftersom denna 

avgränsning genererade tillräckligt med artiklar så ansågs en utökning över 10 år inte vara 

nödvändig för studien. En åldersavgränsning på 0-18 år diskuterades först som ett alternativ 

för den här studien men senare valdes avgränsningen av barnens ålder på 0-12 år. Barn i 

tonåren 13-18 års ålder exkluderades eftersom att dessa barn kan ha nytta av liknande 

metoder som vuxna patienter för att lindra ångest och smärta. Resultatet skulle även ha blivit 

för omfattande om en så stor åldersgrupp inkluderades. Dessutom beskriver Humphrey et 

al. (1992) att barnen i denna åldersgrupp inte upplever ängslan i lika stor utsträckning som 

barn mellan 2,5–12 år. 

 

Många av studierna i resultatet var gjorda i Turkiet och var engelskspråkiga. Diskussioner 

dök upp om vissa länders hälso- och sjukvård var jämförbara med andra länder eftersom 

den kan se olika ut i olika kulturer. Eftersom det fanns många studier gjorda i Turkiet inom 

ämnet går det att tolka att stickrädsla hos barn inom landets hälso- och sjukvård är ett 

problem som bör lösas. Däremot kan det finnas kulturella skillnader mellan till exempel 

Sverige och Turkiet. Styrkan med denna litteraturöversikt är att 16 randomiserade 

kontrollstudier inkluderades vilka enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 100) är av hög 

kvalitet. Svagheten är att endast 3 artiklar var av kvalitativ design, detta område skulle 

bearbetas mer om syftet med studien var att till exempel undersöka upplevelser. En 

jämförelse gjordes mellan Thyr et al. (2007) och Hatfield et al. (2008) studier som ingår i 

resultatet. Båda är randomiserade kontrollstudier, varav en har medel kvalitet och den andra 

har hög kvalitet. Båda studierna har liknande syfte och inklusions- och exklusionskriterier. 

Men Thyr et al. (2007) har inte diskuterat validiteten, beräknat reliabiliteten eller gjort en 

powerberäkning vilket gjordes i Hatfield et al. (2008) studie. Därmed har studien från 2008 

bedömts vara av högre kvalitet. 

 

För att komma fram till teman så lästes resultatet flera gånger för att hitta samhörighet i 

texten och därefter bilda kategorier och subkategorier. Dock uppstod problem i samband 

med att skapa kategorier. Kategorierna var tydliga men svåra att sätta ord på för att skapa 
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rubriker och underrubriker. Detta problem löstes bland annat genom att försöka hitta 

nyckelbegrepp i texten, som sedan kunde användas i skapandet av passande rubriker. 

Artiklarna i studiens resultat granskades för att ge mer slagkraft i det fakta som är skriven. 

Forsberg och Wengström (2008, s. 29-30) beskriver att brister i en litteraturöversikt som kan 

finnas om den inte har en systematisk ansats. De menar att om artiklarna som 

litteraturöversikten omfattas av inte är kvalitetsbedömda så är möjligheten stor att fel 

slutsatser dras. 

 

Resultatdiskussion  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur lidande och stickrädsla kan lindras hos barn 

vid nålrelaterade procedurer. I resultatet framkommer det att stickrädsla hos barn är ett 

problem där vissa metoder fungerar och andra inte. Stöd från föräldrar och vårdpersonal är 

viktig för att barnet ska klara sig igenom det som ibland kan vara ett smärtsamt och otäckt 

moment. Topikal och oral smärtlindring visade sig ha god effekt. Majoriteten av de 

avledande metoderna mot smärta och ängslan hade god effekt på barn, däremot inte 

distraktion med en surfplatta och i en studie inte ballonguppblåsning heller. 

 

Föräldrarnas delaktighet 

Föräldrar som är delaktig under barnets vaccination var ibland för fysiska mot sitt barn 

vilket skapar etiskt dilemma för sjuksköterskan då hen är lärd att inte skada (Ives & Melrose, 

2010). Dock har det visat sig i en annan studie att en del föräldrar upplever sig oroliga och 

bekymrade eftersom sjuksköterskan var tvungen att lägga ner barnet och greppa benen. 

Föräldrarna i denna studie beskriver att de var oroliga för att deras barn behöver så många 

vaccinationer, vilket ökade deras oro eftersom att det inte kunde göra något åt situationen 

(Luthy, Beckstrand, Asay och Hewett, 2013). Föräldrars förväntansångest kan ha en negativ 

effekt på barnets ångest i samband med vaccination och genom föräldrars tysta närvaro kan 

barnets ångest öka och smärtupplevelsen bli starkare (Bearden, Feinstein & Cohen, 2012). 

Barn har ett behov av att känna säkerhet vid vaccinationer vilket de försöker hitta hos sina 

föräldrar. Men för att detta ska vara möjligt bör föräldern själv inte uppleva ångest över 

situationen (Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2016). Information 

till föräldern samt att berätta hur utförandet ska gå till gentemot barnet bör alltid förklaras 
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väl så att föräldern är förberedd inför situationen. Finnström, Käck och Söderhamn (2011) 

kom fram till att föräldrar och vårdpersonal har ett gemensamt ansvar för se till att 

omvårdnaden vid venpunktion är individanpassad. De bör ta hänsyn till personlighet, ålder 

och tidigare upplevelser utifrån sin intuition.  

 

Lindring av smärta och lidande 

En patients värdighet kränks om vården till hen inte är individanpassad (Eriksson, 1994, s. 

86-92). Detta kan tolkas utifrån en av studierna i resultatet som visade på hur barn med olika 

etnisk bakgrund reagerade olika på host-tricket (Wallace et al. 2010). Etnicitet är individuella 

skillnader mellan människor som också finns hos barn och utifrån Wallaces et al. studie kan 

det tolkas som något av betydelse för hur barn kommer uppleva smärta vid nålrelaterade 

procedurer. Här kan individanpassningen tillämpas genom att inte ha samma 

smärtlindrande metoder för alla barn. Andra metoder med hjälp av exempelvis barnets 

föräldrar som känner sitt eget barn bäst kan vara till god hjälp. Enligt Eriksson (1994, s. 95-

98) bör sjuksköterskan vara ansvarsfull samt ha god etik gentemot barnet, hon menar 

dessutom att alla patienter inte kan få likadan vård eftersom alla individer är olika och 

därför också ska behandlas olika. 

 

Lidandet kan vara en följd av smärta som kan uppstå till följd av ofullständig vård (Eriksson 

1994, s. 86-92 år). Men sjuksköterskan bör ändå vara uppmärksam på om barnets rädsla och 

motvillighet för att bli stucken beror på smärta, eller om det finns en mer djupgående 

anledning till motvilligheten. Karlsson et al. (2014, a) menar nämligen att det inte alltid är 

nålen som skapar reaktioner hos barnet. Finnström et al. (2011) lyfter fram hur föräldrar 

påstod att barns tidigare upplevelser av venpunktioner kunde vara en faktor som påverkade 

provtagningen. De utryckte att även om deras barn sa att det inte gjorde ont så kunde de 

ändå vara rädd.  

 

Cancersjuka barn i en studie fick Midazolam inför nålrelaterade procedurer. Den hade ingen 

smärtlindrande effekt, däremot kände barnen mindre oro och stress kring momentet (Hedén, 

Von essen, Frykholm & Ljungman, 2009). Därav ingick inte sjuka i litteraturöversikten 

eftersom resultatet således skulle se annorlunda ut, av den orsaken att sjuka barn kräver 
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starkare form av smärtlindring och ångestlindring. Resultatet hade troligtvis visat mer 

potenta läkemedel eftersom dessa barn har högre grad av smärta. 

 

Barnens delaktighet 

Jeremic et al. (2016) redogör att barn som är delaktiga i sin vård senare i livet kan bli mer 

delaktiga i samhället. När de anpassar sig till den behandling som de får kan de känna att de 

har kontroll över situationen. Det som Katie Eriksson beskriver om ansningen går att jämföra 

här. Eriksson (2002, s. 19-32) menar nämligen att människan har ett behov av att ta hand om 

sig själv. Även leken hjälper barnet i sin egen vård eftersom den skapar en förmåga att förstå 

vad som sker. Karlsson et al. (2016) förklarar att barn med hjälp av leken kan uttrycka sina 

känslor och få kontroll över situationen när de är rädda för vaccinationer. Enligt Karlsson et 

al. (2014, b) ska den erfarna sjuksköterskan alltid använda sina kunskaper och erfarenheter 

och individanpassa omvårdnaden. Lek har visat sig haft en viktig betydelse för att stödja och 

engagera barn i vårdsituationen. Detta tyder även Eriksson (2002, s. 19-32) som ser att leken 

är ett sätt för barnen att kunna anpassa sig till ny information.  

 

Rädsla är inte alltid lika med smärta vid nålrelaterade procedurer med barn vilket Karlsson 

et al. (2014, b) tar upp i sin studie. De menar att barnen vid dessa procedurer hamnar i ett 

läge av ovetskap och osäkerhet. I denna situation kan Erikssons (1994, s. 95-98) teori om att 

lindra vårdlidande tillämpas eftersom hon menar att sjuksköterskan bör finnas som ett stöd 

för patienten där patienten får känna sig delaktig. I detta möte kan då patienten ställa frågor 

och därmed minska orolighet. Det här pekar Forsner et al. (2009) också på och förklarar hur 

rädslor kan avta om barnen som blir utsatta för nålstick får vara med i beslutsfattningen, 

samt när de blir bemötta på ett lugnt och trevligt sätt av sjukvårdspersonalen.  

 

Alla distraktionsmetoder fungerar inte för att lindra lidande och smärta vilket visas i 

resultatet. Användning av surfplatta som distraktion har till och med visats sig öka smärta, 

medan en annan studie visade att ballongupplåsning inte sänker smärta och ångest i 

tillräckligt hög grad (Aydin et al., 2016; Burns-Nader et al., 2016). Det är inte alltid rätt att 

som sjuksköterska avleda barnet eftersom barnet då inte är delaktig. Om barnet vid senare 

tillfällen besöker sjukvården vet inte patienten vad som försiggår vid exempelvis 
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blodprovstagning, eftersom de tidigare inte varit delaktig under proceduren. Detta motsäger 

det Eriksson (1994, s. 95- 98) anser om att alla ska vara delaktiga i sin vård och kunna känna 

sig trygg i situationen med sjuksköterskan för att minska oron och vårdlidandet. Jermeic et 

al. (2014) förklarar vidare dock att barnens förmåga att fatta viktiga beslut om sin hälsa kan 

vara svår för att de inte kan tänka med hänsyn till konsekvenser och fördelar. Därav bör 

föräldrarna fatta sitt barns beslut fram till myndig ålder. Detta i sin tur motsäger UNICEF 

Sverige (2011) och barnkonventionen där det står skrivet att barn utifrån sin ålder och 

mognad ska höras och få uttrycka sina synpunkter. Kajikawa, Maeno & Maeno, (2014) ser att 

utbildning om vaccination till barn i skolåldern innan proceduren sker kan lindra barnens 

rädsla för nålar. Från 26,7 % som vägrade vaccinera sig resulterade utbildningen i att 15 % 

vägrade vaccinera sig medan nålrädslan minskade från 38,3 % till 28,3 %.  

 

 

Slutsats 

Det bör finnas olika preventioner på avdelningar för hur barn ska bemötas under 

nålrelaterade procedurer på sjukhus, vårdcentral eller vid annan sjukhusvistelse. Om inte 

barn blir väl bemötta och väl omhändertagna av sjuksköterskor vid första mötet med nålar, 

kan de i framtiden fortsätta vara rädda och i värsta fall avstå från att söka sig till vården. Att 

avleda barnet på olika vis har visat sig vara en effektiv metod som både ångestlindring och 

smärtlindring. Det bör dock inte tillämpas alla gånger för att barn genom denna metod inte 

blir medveten om vad som faktiskt pågår vid nålstick. Därför bör metoder användas där 

barnet får delta i sin vård, istället för att som sjuksköterska endast kämpa emot och 

åsidosätta barnens motvillighet, rädsla och ångest för nålrelaterade procedurer. Men för att 

detta ska vara möjligt bör personcentrering tillämpas där sjuksköterskan beaktar barnets 

tidigare upplevelser vid nålrelaterade procedurer. Det vore av intresse om vidare forskning 

om kulturella skillnader vid stickrädsla gjordes. Samt om det gjordes mer kvalitativ men 

även kvantitativ forskning beträffande hur barn själva vill ha det vid olika procedurer med 

nålar. 
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spädbarn upp till 6 

månaders ålder samt 

smärtlindrande effekten 

av sukros per os. och 

lidokain-/prilokain-

kräm hos spädbarn 

mellan 6-48 månaders 

ålder vid vaccinering 

Randomiserad 

kontrollstudie 

250 (7) 

 

Oklart 

hur 
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Celebioglu & 
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barn i skolåldern  

Deskriptiv 

studie med en 

interventionsg

rupp och 

kontrollgrupp 

206 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

105 

Kontrollg

rupp: 101 

 

Barnen intervjuades med 
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dock ha skrivit att de 
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Hatfield, 

Gusic, Dyer & 

Polomano 

(2008) USA 

Att utvärdera vilken 

smärtlindrande effekt 

glukos per os har på 

spädbarn mellan 2 till 4 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

med 

100 (17) 

 

Interventi

onsgrupp 

Datainsamling: 

University of Wisconsin 

Children’s Hospital Pain 

Scale. Analys: SAS 9.1.3 

2 ml av 24% glukos per 

os till spädbarn 2 

minuter innan 

immunisering minskade 

Hög kvalitet, alla 

viktiga delar med, 

powerberäkning, 

exklusionskriterier, 
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månader vid 

rutinmässig 

immunisering 

upprepade 

mätningar 

2 

månader: 

17   

 

Kontrollg

rupp 2 

månader: 

25 

Interventi

onsgrupp 

4 

månader: 

21   

Kontrollg

rupp 4 

månader: 

20 

smärtan hos spädbarnen 

i interventionsgruppen 

jämfört med spädbarnen 

i kontrollgruppen 

bra förklarning av 

analysen och 

datainsamlingen, bra 

val av mätmetod av 

smärta, resultat svarar 

till syfte 

Hogan, 

Probst, Wong, 

Pillai Riddell, 

Katz & 

Taddio (2014) 

Kanada 

Att bedöma om taktil 

massage utförd av 

föräldrar till sina 

spädbarn kan minska 

smärta under 

immunisering 

Randomisera 

kontrollstudie, 

delvis blindad, 

2-

gruppsstudie 

120 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

60   

Kontrollg

rupp: 60 

Visual analogue scale 

VAS-skala användes av 

förälder och 

forskarassistent. 

Frågeformulär av 

föräldrarna efter 

interventionen. 

Videoinspelning och 

bedömning utifrån 

Modified Behavioral Pain 

Scale (MBPS). Measure of 

Adult and Infant 

Soothing and Distress 

tool. t-test. Intent-to-treat 

analys 

Det var ingen skillnad 

på smärtan hos barnen i 

interventionsgruppen i 

jämförelse med barnen i 

kontrollgruppen. Taktil 

massage gav ingen 

smärtlindrande effekt 

Medel kvalitet, 

förklarningen av 

dataanalysen var inte 

fullständig 
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Hughes (2012) 

Storbritannie

n  

Att undersöka naturen, 

förloppen och 

konsekvensen av att 

informera barn mellan 

3-11 innan och efter 

venpunktion 

Kvalitativ 

design, icke-

deltagande 

observationsst

udie 

11 (ej 

angivet) 

Datainsamling: 

Observation, 

ljudinspelning. 

Dataanalys: deduktivt 

tillvägagångssätt, 

Colaizzi’s seven steps 

Åldersanpassad 

information underlättar 

coping för barn som 

genomgår venpunktion 

Hög kvalitet. 

Åldersavgränsningen i 

syftet stämmer inte 

överens med 

åldersavgränsningen i 

metoden 

Inal & Kelleci 

(2012, a) 

Turkiet 

Att undersöka effekten 

av distraktionskort för 

att minska smärta och 

ångest vid 

blodprovstagning 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

125 (2)  

Interventi

onsgrupp: 

61 

Kontrollg

rupp: 62 

 

 

Smärtskattningsskalor av 

barnen, föräldrarna och 

av observatör. Ångesten 

skattades av föräldrarna 

och observatörerna. 

Dataanalysen 

genomfördes med SPSS 

15.00, t-test 

Barnen som tittade på 

korten hade mindre 

smärta och ångest än 

barnen i 

kontrollgruppen enligt 

självskattningen 

Hög kvalitet, ingen 

powerberäkning men 

endast 2 bortfall så det 

accepteras 

Inal & Kelleci 

(2012, b) 

Turkiet 

Att undersöka effekten 

av vibration i 

kombination av kyla 

som smärtstillande och 

ångestlindrande metod 

vid blodprovstagning 

Randomiserad 

kontrollstudie 

120 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

60 

Kontrollg

rupp: 60 

Datainsamling: intervjuer, 

Children’s Anxiety and 

Pain 

Scale, Faces Pain Scale-

Revised. Dataanalys: 

SPSS version 15.00, 

Student’s t-test, χ2 

comparisons 

Kyla i kombination av 

vibration minskar 

smärta och ångest vid 

nålrelaterad procedur 

Hög kvalitet, dock 

inget om demografisk 

data vilket skulle 

behövas 

Karlsson, 

Dalheim 

Englund, 

Enskär & 

Rydström 

(2014, a) 

Sverige 

Att beskriva betydelsen 

av att stödja barn under 

nålrelaterade 

procedurer utifrån 

föräldrarnas perspektiv 

Kvalitativ 

beskrivande 

design 

21 (ej 

angivet) 

Videoinspelning, ansikte-

mot-ansikte intervjuer 

och telefonintervjuer, 

fenomenologisk analys 

Att uppmärksamma 

barnets sätt att uttrycka 

sig, försöka få barnet att 

fokusera på annat än 

själva proceduren. Få 

barnet att förstå vad 

som händer och att 

belöna barnet 

Medel kvalitet, 

urvalsmetod ej 

angivet. Framgår ej 

vem som utförde 

intervjuerna 
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Lacey, 

Finkelstein, & 

Thygeson 

(2008) USA 

Att undersöka om barn 

som sitter upp vid 

injektioner upplever 

mindre rädsla än barn 

som ligger ner 

Randomiserad 

kontrollstudie, 

två-

gruppsdesign 

108 (ej 

angivet) 

 

Grupp 1 

liggande: 

55 

Grupp 2 

sittande: 

53 

Datainsamling: The Child 

Medical Fear Scale, 

Fearmometer, FACES, 

förekomst av gråt. 

Dataanalys: chi-square, 

Fisher's Exact Test, Monte 

Carlo simulation, 

Student's t test, Mann–

Whitney U test, 

Kolmogorov–Smirnov 

statistic, SPSS Version 

11.5 

 

Nivån för rädslan och 

förekomsten av gråt var 

lägre hos barnen som 

fick sitta upp under 

injektion i jämförelse 

med barnen som låg ner 

Hög kvalitet. Ingen 

jämförelse av 

demografisk data 

mellan de två 

grupperna. 

Mutlu & Balci 

(2015) Turkiet 

Att bestämma vilken 

smärtminskningseffekt 

ballonguppblåsning 

samt host-trick har på 

barn mellan 9 och 12 år 

under blodprovstagning 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

150 (18) 

 

Interventi

onsgrupp 

1: 44 

Interventi

onsgrupp 

2: 44  

Kontrollg

rupp: 44 

Datainsamling: 

frågeformulär om 

demografi, Facial Pain 

Scale-Revised 

(FPS-R) gjord av barnen. 

Dataanalys: Statistical 

Package for 

the Social Sciences, chi-

square test, t-test, one-

way analysis, post-hoc 

Tukey HSD test 

 

Barnen i 

interventionsgrupperna 

upplevde mindre smärta 

än de hade förväntat sig. 

Det var ingen skillnad 

för upplevd smärta för 

barnen i 

ballonggruppen jämfört 

host-trick-gruppen 

Hög kvalitet, dock 

ingen 

powerberäkning, men 

trots bortfallet på 18 

barn var de tre 

grupperna lika stora 

med 44 barn i varje 

grupp 

Plumridge, 

Goodyear-

Smith & Ross 

(2009) Nya 

Zeeland 

Att beskriva 

kommunikationen 

mellan sjuksköterskan 

och föräldern i och med 

immunisering 

Kvalitativ  10 (ej 

angivit) 

Konversationsanalys 

Video inspelning under 

immunisering. CA 

transkribering 

Talet och 

kommunikationen har 

positiv betydelse för 

barnet under 

immunisering 

Medel inte så jätte 

tydligt beskriven 

metod 
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Sadeghi, 

Mohammadi, 

Shamshiri, 

Bagherzadeh 

& 

Hossinkhani 

(2013) Iran 

Att undersöka om 

klämmandet på en mjuk 

boll minskar smärta vid 

insättning av venkateter 

hos barn mellan 4-6 år 

Kvasi-

experimentell 

studie 

60 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

30 

Kontrollg

rupp: 30 

Frågeformulär av barnens 

mödrar. 

Smärtskattningskala 

Wong–Baker FACES Pain 

Rating Scale. Data 

analyserades med SPSS 

program, deskriptiv 

statistik, Chi-square test, 

Kolomogorov-Smirnov 

test och t-test 

Att klämma på en mjuk 

boll gav en liten 

smärtminsking hos 

interventionsgruppen 

enligt självskattningen 

Medel kvalitet, små 

barn kan ha svårt att 

skatta sig själv, 

ytterligare 

skattningsskalor kan 

ha varit bra att ha med 

Taddio, Ho, 

Vyas, 

Thivakaran, 

Jamal, 

Ilersich, 

Hogan & 

Shah (2014) 

Kanada 

Att utvärdera vilken 

smärtlindrande effekt 

taktil massage har på 

spädbarn när den ges av 

personen som ger 

vaccination 

Delvis blindad 

randomiserad 

kontrollstudie 

121 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

62   

Kontrollg

rupp: 59 

Datainsamling: 

Videoinspelning, 

Modified 

Behavioral Pain Scale 

(MBPS), Numerical 

Rating Scale (NRS). 

Dataanalys: t-test, 

Statistical 

Package for the Social 

Sciences 

 

 

Observationsmätning av 

smärta visade att taktil 

massage inte minskade 

smärtan. Men mätning 

av smärtan utförd av 

förälder och 

pediatrikern visade att 

smärtan var lägre hos 

barnen som fick taktil 

massage 

Hög kvalitet 

Thyr, 

Sundholm, 

Teeland & 

Rahm (2007) 

Sverige 

Att utvärdera vilken 

effekt glukos per os. har 

på spädbarns ängslan 

efter immunisering 

under första 

levnadsåren och för att 

se om effekten ändras 

under denna period 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

110 (8) 

 

Interventi

onsgrupp: 

55 

Kontrollg

rupp: 55 

Skattningsskalor för att 

beräkna varaktigheten av 

gråt (Kaplan-Meier). 

Även skattning för att se 

skillnader i olika åldrar 

och skillnader mellan 

interventionsgruppen och 

Färre barn i 

interventionsgruppen 

grät där även gråttiden 

var kortare tid i 

jämförelse med 

kontrollgruppen 

Medel kvalitet, ej 

beskrivit 

datainsamling 

tillräckligt 
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kontrollgruppen 

(ANOVA) 

Vagnoli, 

Caprilli, 

Vernucci, 

Zagni, 

Mugnai & 

Messeri (2015) 

Italien 

Att utvärdera effekten 

av djurassisterad 

intervention som 

distraktion för att 

minska smärta och 

lidande hos barn innan, 

under och efter 

blodprovstagning 

Randomiserad 

kontrollstudie 

50 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

25   

Kontrollg

rupp: 25 

Datainsamling: 

Observation Scale of 

Behavioral Distress, 

Wong-Baker Scale (Faces 

Scale), visual analog scale, 

State Trait Anxiety 

Inventory. Dataanalys: 

Cohen’s k calculation, 

Student’s t test, Pearson’s 

correlation coefficient, 

SPSS, S-Kortisol 

Lidandet var signifikant 

lägre hos 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

gällande smärta enligt 

VAS-skalan. 

Kortisolnivåerna var 

signifikant lägre hos 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen 

Hög kvalitet, många 

olika mätvärden och 

mätmetoder för smärta 

och lidande. Bra att 

mäta kortisol ”när 

man ändå höll på att ta 

blodprov” 

Wallace, 

Allen, Lacroix 

& Pitner 

(2010) USA 

Att utvärdera effekten 

av host-trick för att 

minska smärta hos 

barnen under 

immunisering 

Randomiserad 

kontrollerad, 

oblindad 

studie 

68 (ej 

angivet) 

 

Oklart 

hur 

många 

som ingår 

i 

respektiv

e grupp. 

 

 

 

 

Datainsamling: visual 

analog scale av barnen 

samt föräldrarna och 

sjuksköterskorna, 

frågeformulär till äldre 

barnen angående 

tillfredsställelse av 

behandling med 

Abbreviated 

Acceptability Rating 

Profile, sjuksköterskorna 

fyllde också i ett formulär 

angående tillfredsställelse 

med 

behandlingsmetoden. 

Övergripande effekten 

av host-trick visade 

ingen statistisk eller 

klinisk signifikant 

skillnad mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

Medel kvalitet  
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Dataanalys: med JMP 

program 

designed for SAS 

Yoo, Kim Hur 

& Kim (2011) 

Korea 

Att se smärtlindrande 

effekten av att titta på 

en kort animerad film 

som distraktion hos 

barn som genomgår 

venpunktion 

Kvasi-

experimentell 

studie 

40 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

20   

Kontrollg

rupp: 20 

Beskrivande statistik, 

självskattningsskalan 5-

point Poker Chip Scale 

användes för att mäta 

smärta. Mätte även 

hjärtfrekvens, 

kortisolvärde och 

glukosvärde 

Den animerade filmen 

minskade smärta och 

glukos- och 

kortisolhalten minskade. 

Hjärtfrekvensen var det 

ingen skillnad på 

Hög kvalitet, allt är 

inkluderat enligt 

granskningsmallen, de 

har även flera 

skattningsmetoder av 

smärta och inte bara 

självskattningsskalor 

Zempsky, 

Robbins & 

McKay (2008) 

USA  

Att undesöka om 

lidokain i 5 minuter i 

kombination med 

ultraljud ökar 

lidokainets absorption 

för snabbare 

smärtlindring och att 

jämföra effekten mot 

lidokain i 30 min utan 

ultraljud 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

60 (ej 

angivet) 

 

Interventi

onsgrupp: 

29   

Kontrollg

rupp: 31 

Prospektiv kontrollerad 

jämförelse, 

Wong- Baker Ansikts 

skala. VAS-skalan, t- test, 

Wilcoxon´s två test 

prövning 

Ultraljud i kombination 

med lidokain i 5 minuter 

hade snabbare verkan 

men var inte mer 

effektiv än att ha 

lidokain på i 30 minuter 

Hög kvalitet, väl 

beskrivet hög reabilitet 

och validitet 
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