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Abstrakt 
Bakgrund: Smärta hos barn har länge ignorerats inom vården och behovet av smärtlindring 
till barn har inte uppmärksammats förrän i slutet av 1980-talet. Inom vården utsätts barn ofta 
för så kallad akut smärta genom provtagningar och andra undersökningar. Upplevelsen av 
smärta är individuell och omfattar barns fysiska, psykiska och kognitiva delar. Barn har rätt 
till en adekvat smärtlindring. Syfte: Att belysa olika smärtlindringsmetoders effekt vid 
venpunktion hos barn i ålder 2 till 12 år. Metod: En systematisk litteraturöversikt där 15 
randomiserade studier inkluderades med 1574 deltagare. Litteratursökningen gjordes i 
databasen PubMed. Resultat: I resultatet framkom det att EMLA® och lustgasbehandling 
var effektiva farmakologiska smärtlindringsmetoder. Av icke-farmakologiska 
smärtlindringsmetoder var akupressur, indisk musik, distraktionskort och kalejdoskop 
effektiva vid venpunktion. Slutsats: Det går att minska smärta hos barn vid venpunktion på 
olika sätt. Det framkom att både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder är 
effektiva smärtlindringsmetoder.  
 
Nyckelord: Barn, Lidande, Procedurrelaterad, Smärta, Smärtlindringsmetoder & 
Venpunktion  



   
 

 
 

   

Abstract 
Background: Pain in children has long been neglected in healthcare and children's need for 
pain relief has not been recognized until the end of the 80s. In health care, children are often 
exposed to so-called acute pain through sampling and other examinations. The experience of 
pain is individual and includes children's physical, mental and cognitive parts. Children 
have the right to adequate pain relief. Aim: To illustrate the effect of different pain relief 
methods during venipuncture in children aged 2 to 12 years. Method: A systematic literature 
review which included 15 randomized studies with 1574 participants. The literature search 
was made in the database PubMed. Results: The result showed that EMLA® and nitrous 
oxide treatment were effective pharmacological pain relief methods. Of non-pharmacological 
pain relief methods, acupressure, Indian music, distraction cards and kaleidoscopes were 
effective during venipuncture. Conclusion: It is possible to reduce pain in children during 
venipuncture in different ways. It was found that both pharmacological and non-
pharmacological methods are effective pain relief methods. 
 
Keyword: Child, Pain, Pain relief methods, Procedures, Suffering & Venipuncture 
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Introduktion 

Inom vården utsätts ofta barn för akut smärta genom provtagningar eller andra 

undersökningar. Forskning har bevisat att ofödda barns smärtsignaler är fullt fungerande 

och utvecklade från och med 24:e gestationsveckan. Smärta är subjektiv och 

smärtintensiteten skiljer sig i olika åldrar. Sjukvården kan vara en skrämmande miljö och 

framförallt annorlunda än vad barn är vana vid. Det är viktigt att förebygga rädsla och 

smärta i samband med stickrelaterade procedurer i vården. De gånger ett barn utsätts för 

mer smärta än behövligt kan det leda till en långvarig rädsla för vård. Syftet var att belysa 

olika smärtlindringsmetoders effekt vid venpunktion hos barn i ålder 2 till 12 år. Detta för att 

optimera och öka förutsättningarna att ge en adekvat smärtlindring utifrån barnets ålder och 

utveckling. 

 

Bakgrund 

Sjukvården - en främmande miljö för barn 

Vårdmiljön kan upplevas som skrämmande och opersonlig (Ygge, 2015, s. 119). Conye (2006) 

har kommit fram till att vårdmiljön främst är anpassad utifrån personalens behov och 

rutiner, istället för att vara barncentrerad. Edwinson Månsson och Enskär (2011, s. 37) menar 

att vårdpersonal behöver vara flexibel för att barn och föräldrar ska få en positiv upplevelse 

av sjukhusvistelsen. Sjuksköterskor kan hjälpa familjen att förklara vad som kommer att 

hända under sjukhusvistelsen samt instruera föräldrarna i vad de kan göra för barnet när de 

har besvär. Barn på sjukhus ska känna sig trygga och bör uppmuntras att ta med personliga 

saker ifrån hemmet (Conye, 2006). För att minska stress och smärtupplevelsen i ett akut 

skede kan omgivningen i vården, anpassas så att barn känner sig lugna och trygga i 

samband med en smärtsam procedur (Ortiz, López-Zaroz & Arreola-Bautista, 2012). 

 

Barns rättigheter  

År 2019 fattade regeringen beslut att förenta nationernas [FN:s] konvention om barnets 

rättigheter ska lagstadgas och träda i kraft år 2020 (Regeringen, u.å.a, u.å.b). Konventionen 

förespråkar att barns bästa ska komma i främsta rummet,  alla barn har lika värde, samma 
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rättigheter och rätt till samvaro med föräldrar. Varje barn har såväl rätt till lek, vila och fritid 

(Unicef, u.å.). Detta förespråkar även Nordiska nätverk för barn och ungas rätt och behov 

inom hälso- och sjukvård [NOBAB]. Tillsammans med FN:s barnkonvention har föreningen 

utarbetat en nordisk standard. I denna behandlas miljö, information, vårdform, kontinuitet, 

kvalificerad personal, medbestämmande, respekt för självbestämmande, föräldramedverkan, 

stöd i utvecklingen, närhet, trygghet och relationer för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB, u.å.a, u.å.b).  

 

Vården ska inte orsaka skada respektive lidande. I vården bör det handläggningsalternativ 

som orsakar minst lidande och skada väljas för att minska vårdlidandet hos barn (Elander, 

2011, s. 64). Unicef (u.å.) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 6 §) 

belyser att varje barn har rätt till en god hälsa och sjukvård samt att barnets bästa ska 

beaktas. Patientlagen (SFS 2014:821) stödjer patientens delaktighet, integritet och 

självbestämmande. Detta innebär således att hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att 

se till barns rättigheter som patient.  

 

Barns utvecklingsnivåer  

Att vårdas på sjukhus kan vara en ny situation för barn och den nya miljön kan leda till 

stress och panik. Barns ålder, förståelse och verklighetsuppfattning kan påverka stressnivån 

och barn saknar förmåga att förstå den medicinska behandlingens fördelar (Edwinson 

Månsson, 2011, s. 49; Jylli, 2011, s. 99). Nilsson, Hanberger, Olinder och Forsner (2017) påstår 

att rädsla hos barn tar sig i andra uttryck med stigande ålder. En rädsla för det okända kan 

vara stor, särskilt för små barn, eftersom deras verklighetsuppfattning och förståelse skiljer 

sig från de äldre barnens (Edwinson Månsson, 2011, s. 49). Genom förberedande information 

upplever barnen att de på ett bättre sätt kan anpassa sitt beteende i samband med en 

procedur (Gordon et al., 2011). Föräldrar bör erbjudas möjlighet att närvara i samband med 

olika procedurer i vården (Piira, Sugiura, Champion, Donnelly & Cole, 2005).  

 

Barn i ålder 2–7 år förstår att smärta är en fysisk upplevelse. De börjar utveckla en förståelse 

för olika begrepp, dess orsak och effekt. I denna ålder kan smärta upplevas som ett straff 

(Freund & Bolick, 2019). Barn kan tro att det är deras eget fel att de blivit sjuka och att de är 
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de enda i hela världen som ska straffas med undersökningen i fråga (Edwinson Månsson, 

2011, s. 57–58). Sjuksköterskor kan hjälpa barn att se ett samband mellan smärta och 

smärtbehandling samt försäkra att smärta inte är ett straff. I ålder 7–12 kan barnet lokalisera 

smärta samt så finns det en ökad medvetenhet om kroppen och inre organ. Barn förstår 

sambandet mellan orsak och konsekvens som exempel att kyla minskar svullnad. Barn kan 

ha rädslor för döden (Freund & Bolick, 2019). Det är viktigt att sjuksköterskor tar dessa 

funderingar på allvar och inte byter samtalsämne (Edwinson Månsson, 2011, s. 58–59). 

Freund och Bolick (2019) har kommit fram till att sjuksköterskor kan förklara för barn, vad 

smärta är och vad det innebär. 

 

Rädslor för medicinska procedurer är vanligt förekommande i barnaåren (Hughes, 2012). 

Procedurrelaterad smärta kan framkalla rädsla inför framtida besök samt skapa onda cirklar 

med höga nivåer av ångest och rädsla hos barn (Läkemedelsverket, 2014). Venpunktion kan 

leda till känslomässiga, fysiska och fysiologiska symtom samt innebära en smärtsam 

upplevelse för barn. Venpunktion kan framkalla känslor som oro, ångest, rädsla och 

aggressivitet samt leda till att barn inte vill medverka vid framtida procedurer (da Silva et 

al., 2016; Willock, Richardson, Brazier, Powell & Mitchell, 2004; Helms & Barone, 2008). 

 

Barnsjuksköterskan 

Socialstyrelsen har tidigare år utformat kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med 

specialistutbildning men idag ingår inte detta i deras uppdrag. Svensk sjuksköterskeförening 

har därmed tagit över ansvaret och byggt vidare på socialstyrelsens kompetensbeskrivning. 

År 2013 antogs det nya reviderade dokumentet. Barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning 

utgår ifrån tre huvudgrupper; omvårdnadens teori och praktik, ledarskap samt forskning, 

utveckling och utbildning (Forsner, Wennick, Örtenstrand & Mörelius, 2016, s. 6). 

 

Smärta 
Procedurrelaterad smärta 

Barns smärtpåverkan har länge ignorerats inom vården och behovet av smärtlindring till 

barn har inte uppmärksammats förrän i slutet av 1980-talet. Tidigare ansågs barnet ha ett 
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outvecklat nervsystem och kunde därför inte uppleva smärta eller heller minnas smärta på 

samma sätt som vuxna. Detta medförde att barn blev dåligt smärtlindrad eller inte 

smärtlindrad alls. Forskning har senare bevisat att alla nerver som skickar smärtsignaler är 

fullt fungerande och utvecklade från och med barnets 24:e gestationsvecka. Bristen på 

adekvat smärtlindring till barn har även visat sig ge allt högre smärta för varje upprepad 

procedur individen blivit utsatt för. Lidandet kan bli kronisk och kvarstå upp till vuxen 

ålder. Nociceptiva receptorer finns i alla kroppens vävnader och nociceptiv smärta 

uppkommer i samband med vävnadsskada. Inom vården utsätts ofta barn för så kallad akut 

smärta genom provtagningar och andra undersökningar. Den akuta smärtan stimulerar det 

sympatiska nervsystemet och har ett viktigt biologiskt syfte för att varna och skydda 

kroppen mot skada. Smärta ger en fysisk påverkan med takykardi, ökad andningsfrekvens, 

dilaterade pupiller och rastlöshet. Upplevelsen av smärta är individuell och omfattar 

respektive persons fysiska, psykiska och kognitiva delar. Barn har rätt till adekvat 

smärtlindring även om de inte är kapabla till att själv förklara och uttrycka sina känslor 

verbalt (Helms & Barone, 2008). 

 

Grindteorin även kallad portteorin är en slags förklaringsmodell för smärtupplevelser. 

Teorin menar att nerver som inte sänder smärtsignaler konkurrerar ut andra nervers 

smärtimpulser, vilket ledet till en lägre smärtupplevelse hos individen i fråga. De biologiska 

och psykologiska smärtkomponenterna ingår i samma förklaringsmodell. Oro är ett exempel 

som håller grinden öppen och ökar smärtupplevelsen. Känslan av trygghet eller 

uppmärksamhet mot något annat än smärta kan hålla grinden stängd och därmed minska 

smärtupplevelsen (Melzack & Wall, 1965).  

 

Smärtbehandling  

Det är viktigt att förebygga rädsla och smärta i samband med stickrelaterade procedurer i 

vården. De gånger ett barn utsätts för mer smärta än behövligt kan det leda till en långvarig 

rädsla för vård. Det är vanligt att kombinera olika smärtlindringsmetoder för att kunna ge så 

optimal smärtlindringseffekt som möjligt (Ortiz et al., 2012). Ibland hjälper inte enklare 

farmakologiska metoder som kylspray och bedövningssalva utan behöver kompletteras med 
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alternativa metoder för att på så sätt öka förutsättningarna att minska hela smärtupplevelsen 

hos barnet som genomgår en smärtsam procedur (Dahlquist et al., 2002).  

 

Smärtlindringsmetoder 

Smärtlindringsmetoder som kan användas för att minska obehag och negativa känslor kan 

vara distraktion, föräldrars närvarande och lokalanestesi (Hughes, 2012). Willock et al. (2004) 

belyser att barn är barn, det vill säga inte små vuxna och att leken utgör en viktig del i 

kommunikationen. Vidare har lek och leksaker visat sig underlätta procedurer genom 

exempelvis sagor, ljud, pekböcker och lekfulla material (da Silva et al., 2016; Willock et al., 

2004). Karlsson, Dalheim Englund, Enskär, Nyström och Rydström (2016) beskriver att 

föräldrastöd och åldersanpassade förberedelser är en smärtlindringsmetod som kan 

användas till barn. Caprilli, Vagnoli, Bastiani och Messeri (2012) belyser att hypnos, 

avslappning och andningsteknik kan minska oro och ångest i samband med 

procedurrelaterad smärta. 

 

Sjuksköterskor kan hjälpa barn att hantera och minska den negativa upplevelsen i samband 

med venpunktion genom stöd, information och förberedelser (Willock et al., 2004). 

Läkemedelsverket (2014) ger information om förebyggande åtgärder och behandling vid 

procedurrelaterad smärta hos barn och menar att detta bör vara en självklarhet av 

humanitära skäl. Lundeberg (2016, s. 97) betonar att smärta underbehandlas hos barn, trots 

en förbättrad kunskap inom området. 

 

Smärtbedömningsinstrument 

En adekvat smärtbedömning är första steget i en effektiv smärtbehandling. Det finns olika 

metoder som kan användas för att mäta och utvärdera barns smärtupplevelse. Metoden ska 

vara tillförlitlig, enkel att använda och anpassad till barnets utvecklingsstadium (Ortiz et al., 

2012). Oavsett val av smärtbedömningsinstrument, ska samma instrument konsekvent 

användas på barnet vid alla mättillfällen eftersom bedömningsinstrumenten inte går att 

jämföra med varandra (Huguet, Stinson & McGrath, 2010). 
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Det vanliga är att smärtbedömningen uppskattas med hjälp av självskattning och 

beteendeobservation. Visuell analog skala [VAS] är en självskattningsskala som kan vara 

lämplig att använda på barn över 7 år. Med VAS anger barnet sin smärta med hjälp av en 

markör utmed en 100 mm lång linje, med ändpunkterna 0 = ingen smärta till 10 = värsta 

tänkbara smärta (Ortiz et al., 2012). Coloured analolouge skala [CAS] använder istället färg 

och form för att förstärka samt förtydliga smärtintensiteten (McGrath et al., 1996). Numerisk 

skala visar siffror i skrift och kan användas till äldre barn samt vara brukbart till barn med 

autism (Bandstra, Johnson, Filliter & Chambers, 2012).  

 

Facial Affective scale [FAS] skalan illustrerar ett ansikte med olika smärtuttryck. Barnet visar 

på det ansikte som överensstämmer med deras känsloupplevelse. Skalan kan med fördel 

användas för att barnet ska kunna särskilja smärta från oro (McGrath et al., 1996). 

Observationsskalor kan vara värdefullt då barnet av olika anledningar inte klarar av att 

gradera sin smärta (Nilsson et al., 2015). Face, Legs, Activity, Cry and Consolability [FLACC] 

är en observationsskala som bedömer ansiktsuttryck, benrörelse, aktivitet, gråt och 

tröstbarhet. Instrumentet kan användas på barn i ålder 0–18 år och skalan graderas med 0 till 

10 poäng (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren & Markel, 2011; Merkel, Voepel-Lewis, 

Shayevitz & Malviya, 1997). Vidare har forskning beskrivit att fysiologiska mätvärden som 

pulsfrekvens, genomsnittligt arteriellt tryck, systoliskt tryck och kortisolnivåer kan vara 

värdefullt att väga samman i bedömningen av barnets smärta (Ortiz et al., 2012). 

 

Teoretisk ram 

Vårdlidande  

Det finns många varianter av vårdlidande och detta kan upplevas på olika sätt. Vårdlidande 

kan uppstå på grund av kränkning, fördömelse, bestraffning, maktutövning eller utebliven 

vård. Vårdlidande handlar framförallt om att inte kränka, fördöma eller missbruka makt 

mot patienten. Kränkning kan ske genom både direkta och konkreta åtgärder så som slarv, 

brister i bemötande och ett oetiskt förhållningssätt. Patienter ska tas på allvar och deras 

upplevelser betraktas som sanna. Människans värdighet ska bekräftas genom en individuellt 

anpassad vård. I vården kan makt tillsynes innebära att patienter tvingas utföra handlingar 



   
 

7 
 

   

som är påtvingade eller emot deras vilja och förmåga. Maktutövning kan komma till uttryck 

då sjuksköterskor håller fast vid rutiner eller har svårt att gå in i patientens tankevärld 

(Eriksson, 2015, s. 81–91).  

 

Problemformulering 

Det kan vara ett problem att barn i ålder 2–12 år upplever smärta, rädsla och oro i samband 

med stickrelaterade procedurer inom hälso- och sjukvård. Problemet kan bero på att barn 

inte har några förväntningar eftersom de inte har tillräckligt med erfarenhet. De kommer 

oftast till en ny miljö och träffar nya människor i en situation som är helt okänd för dem. 

Procedurrelaterad smärta underbehandlas hos barn. Därför ska olika smärtlindringsmetoder 

i samband med venpunktion belysas som kan lindra smärtupplevelsen hos barn. Detta för 

att använda den forskning som finns och för att hitta så optimala rutiner som möjligt. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa olika smärtlindringsmetoders effekt vid venpunktion hos barn i ålder 2 

till 12 år. 

 

Metod 

Design 

Denna studie är en systematisk litteraturöversikt av omvårdnadsrelaterade vetenskapliga 

artiklar. Enligt Rosén (2017, s. 375) ger en litteraturöversikt en inblick i forskningsläget samt 

underlag för att utöva evidensbaserad vård. Litteraturöversikten har genomförts utifrån 

tidigare forskning med kvantitativ ansats, innehållande mätningar eller systematiska 

observationer för att jämföra olika smärtlindringsmetoder vid venpunktion hos barn. För att 

studien skulle ske systematiskt, enhetligt och på ett öppet sätt har statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] använts i arbetet (Rosén, 2014, s. 5). 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Litteraturöversikten skulle inkludera randomiserade studier med kvantitativ ansats. 

Urvalspopulationen var barn mellan 2 till 12 år. Studier som uppfyllde den högre graden i 

kvalitetsgranskningen inkluderades. Artiklarna skulle innehålla ett etiskt resonemang samt 

vara skrivna på engelska. Rosén (2014, s. 24) menar att avgränsningar av språket kunde 

göras till engelska för att ta hänsyn till granskarnas språkkunskap. Polit och Beck (2017, s. 

90–91) rekommenderar att artiklar i en litteraturöversikt inte skulle vara äldre än 15 år. Med 

anledning av detta kommer artiklarna i litteraturöversikten vara publicerade från år 2009 till 

2019. Studierna skulle vara godkända av en etisk kommitté alternativt innehålla ett etiskt 

övervägande för att vara etiskt godkända (Polit & Beck, 2017, s. 154–155). Deltagarna i 

studien skulle ha fått adekvat information och gett sitt samtycke (Rosén, 2014, s. 181). 

Smärtlindringsmetoder som inte var godkända på barn i Sverige och 

smärtbedömningsinstrument som enbart bedömt oro eller rädsla har exkluderats. 

Översiktsartiklar och pilotstudier har exkluderats. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades med en inledande sökning inom området. Detta för att 

undersöka det aktuella forskningsläget (Friberg, 2017b, s. 40). Litteratursökningen utfördes i 

databasen PubMed. Enligt Polit och Beck (2017, s. 92–93) är databasen PubMed lämplig inom 

området omvårdnad och medicin. MeSH-termer användes för att hitta studier som 

besvarade syftet till litteraturöversikten. För att koppla ihop flera söktermer användes de 

booleska operatorerna AND och OR (Östlundh, 2017, s. 67, 69). Sökorden som använts var 

Child, Randomized controlled trial, Child preschool och Phlebotomy. Sökningen av 

artiklarna presenteras i tabellen översikt av artikelsökningar (tabell 1).  

 

Tabell 1: Översikt av artikelsökningar  
Databas Sökord Avgränsningar  Antal träffar Urval* Urval** Urval*** Urval**** Inkluderade 

artiklar 

PubMed 
190313 

Randomized 
Controlled Trial 
AND Child OR 
Child, Preschool 
AND 
Phlebotomy 

Publiceringsdatum: 
>10 år 
Language: English 

 
 

46 34 31 28 15 15 

Urval* = efter lästa, titlar Urval** = efter lästa, abstrakt Urval*** = relevanta artiklar Urval**** = kvalitetsbedömda artiklar 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Rosén (2014, s. 41) rekommenderar att relevansbedömningen sker i två steg. I det första 

steget lästes artikelns titel och abstrakt i grova drag. I urval* samt urval** skedde en 

övergripande gallring och bedömning, utifrån inklusions- och exklusionskriterier. I steg två 

utfördes en relevansbedömning. Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt och sedan 

tillsammans, utifrån SBU:s mall för bedömning av relevans (Rosén, 2014, Bilaga 1). I 

litteratursökningen hittades 28 relevanta studier som togs vidare till urval ***. I 

kvalitetsgranskningen användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 

studier (Rosén, 2014, Bilaga 2). För att studierna skulle hamna i högsta grad gjordes en 

sammantagen bedömning där vissa frågor besvarades med ja. 15 studier kvalificerade sig 

vidare till urval**** och bedömdes vara av hög kvalitet och därmed lämpliga att användas i 

resultatet. Studierna i resultatet redovisas i översikten, översikt av inkluderade studier till 

resultatet (bilaga 1). 

 

Analys 

Artiklarna sammanställdes i en systematisk litteraturöversikt där störst fokus lades på att 

fånga upp ett statistiskt signifikant värde. Detta för att ge en samlad visuell bild och en 

gemensam slutsats av en metods effekter (Rosén & Anttila, 2017, s. 391). Enligt Polit och Beck 

(2017, s. 385–387) var värdet signifikant om p-värde låg under 0.05 vilket motsvarar 5%, vid 

jämförelse mellan två grupper. Artiklarna kodades med hjälp av siffror för att underlätta 

hanteringen. Detta för att på ett enkelt sätt samla data, utan att behöva återkomma till 

författarna och rubriken i artiklarna. När artiklarna bearbetats, sammanställdes dessa i en 

översikt av inkluderade studier till resultatet, för att på så sätt få en överskådlig bild, se bilaga 

1 (Friberg, 2018a, s. 150). All data redovisas i text eller tabeller.  

 

Etiska övervägande 

Artiklarna i litteraturöversikten var granskade och godkända av en etisk kommitté. Detta 

innebär att samtliga efterföljde autonomiprincipen, nyttoprincipen, rättviseprincipen och 
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inte skadaprincipen. Materialet har hanterats varsamt och det har inte medvetet förvrängts 

eller uteslutits data i litteraturöversikten. Innebörden har även diskuterats ur språklig 

synvinkel. 

 

Resultat 

I resultatet inkluderades 15 kvantitativa studier med 1574 deltagare. 4 artiklar från Turkiet, 2 

artiklar från Kanada och en artikel vardera från Irland, Indien, USA, Japan, Korea, Israel, 

Iran, Tjeckien och Italien.  

 

Effekten av farmakologiska smärtlindringsmetoder 

Bedövningskräm 

I en studie av Akdas et al. (2014) undersöktes effekten av valsalvamanöver, EMLA® 5% samt 

vaselinkräm. Valsalvamanövern kan användas som avledning till barn i samband med 

venpunktion. Metoden bygger på en andningsteknik som går ut på att hålla andan i 10 

sekunder följt av en kraftig utandning. Barn i ålder 5–12 år delades in i tre olika grupper där 

smärtan mättes före, under och efter venpunktionen. Smärtskattningen utfördes med hjälp 

av VAS, medelartärblodtryck [MAP], hjärtfrekvens [HR] och syremättnad i blodet [SpO2]. 

Gruppen som hade EMLA® fick krämen applicerad på huden 60 min innan venpunktionen. 

EMLA® visade sig reducera smärtupplevelsen hos dessa barn jämfört med dem som fick 

vaselinkräm. MAP, HR och SpO2 kontrollerades på barnen före och efter venpunktionen. Det 

framkom att EMLA® vara mest effektiv jämfört med de övriga grupperna.  

 

I en annan studie har EMLA® 5% jämförts med indisk musik och placebo. Barnen delades in 

i tre olika grupper med barn i ålder 5–12 år. Barn i kontrollgruppen fick varken EMLA® eller 

indisk musik. Barnets smärta uppskattades med VAS utav förälder, barn, forskare samt en 

oberoende observatör, vid 0, 1 och 5 minuter [min]. Det framkom att smärtupplevelsen hos 

barn kan reduceras genom användning av antingen EMLA® eller indisk musik. I jämförelse 

med varandra, fanns det ingen signifikant skillnad. Föräldrarnas smärtskattning på barnets 

smärta blev lägre jämfört med barnens skattning (förälder: 0 min: p=0.116; 1 min: p=0.033 

samt 5 min: p=0.221; barnens självskattning: 0 min: p=0.140; 1 min: p=0.258 och p=0.827). 
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Forskaren uppskattade barnets smärta som lägre än den oberoende observatören (0 min: 

p=0.030; 1 min: p=0.003; 5 min: p=0.003 respektive 0 min: p=0.115; 1 min: p=0.182; 5 min: 

p=0.038) (Balan, Bavdekar & Jadhav, 2009).  

 

Brenner et al. (2013) har jämfört effekten mellan Lidokain 4% och placebokräm. Krämerna 

applicerades på barnets hud 15 min innan venpunktionen. Smärtskattningen utfördes med 

Wong-Baker självskattningskala [WB FACES] och VAS (p=0.60 samt p=0.71). Barnets oro 

inför proceduren och ångestnivå mättes (p=0.79 och p=0.70). HR noterades före, under och 

efter proceduren (p=0.07; p=0.26 och p=0-01). Inga skillnader på smärtnivåer kunde ses 

mellan grupperna, men det fanns ett samband mellan ökad ångest och högre smärtnivåer. 

Studien visade att 4% lidokain kräm inte gav en tillräcklig önskad effekt inom 15 minuter i 

samband med venpunktion hos barn.  

 

Bedövningskrämen Lidoderm® 5% har visat sig kunna förebygga smärta i samband med 

venpunktion hos barn. Metoden beskrivs som praktisk, säker och effektiv. En studie har 

utförts på barn i ålder 4–15 år. Barnen delades in i två grupper. Testgruppen fick Lidoderm® 

och kontrollgruppen fick placebokräm med samma vikt, utseende och färg. Smärtan mättes 

med FLACC (p=<0.001) samt en observationsskala för att observera olika rörelser hos barnet 

(p=0.917). I observationsskalan ingick en bedömning av 4 parametrar, 1; ingen rörelse, 2; 

rörelser i vrister, 3; rörelser enbart i arm och 4; rörelser i fler än en extremitet. En signifikant 

minskning av smärtupplevelsen kunde ses med FLACC bedömning i testgruppen. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan grupperna utifrån observationsskalan (Kim et al., 2012).  

 

En jämförelse har gjorts på lokalbedövningsmedlen amethocaine gel 4% och liposomal 

lidocaine 4%, [Maxilene®]. Barnen som deltog i studien var i ålder 5–12 år. Barnen delades in 

i två grupper. Inläggning av perifier venkateter tog som längst 5 minuter för båda grupper, 

proceduren pågick under kortast tid i amethocaine gruppen (p=028). Det fanns ingen 

signifikant skillnad på smärtupplevelsen mellan läkemedlen efter bedömning med ansikts 

smärtskala [FPS-R] (p=0.28). Båda läkemedlen kunde förknippas med en låg förekomst av 

biverkningar i form av hudreaktioner (p=0.30). Det fanns ingen signifikant skillnad på HR 

mellan grupperna (p=0.40) (Poonai, Alawi, Rieder, Lynch & Lim, 2012).  
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Tabell 2: Visar effekten av EMLA® och Avledning/Distraktion  
Studie Ålder Smärtlindringsmetod Effekten (p=värde) Smärtbedömning 

Akdas et al.  5–12 år EMLA®* eller 

Valsalvamanöver 
0.045* VAS, MAP, HR & 

SpO2 

Balan et al.  5–12 år EMLA®* eller 

Indisk musik 
0.003* VAS 

Meiri et al.  2–10 år EMLA®* eller 

Clown 
0.04* VAS 

Pour et al.  6–12 år EMLA® eller 

Akupressur 
0.692 FLACC 

* EMLA® signifikant 

 

Pour, Ameri, Kazemi och Jahani (2017) har jämfört effekten av smärtlindring med EMLA® 

och akupressur. Barnen som medverkade i studien var i ålder 6–12 år. Deltagarna blev 

indelade i tre grupper, EMLA®, akupressurgrupp och kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick 

varken EMLA® eller akupressur. Smärta som uppstod i samband med venpunktion 

utvärderades med FLACC 5 min efter proceduren. I första gruppen applicerades 2 gram 

EMLA® på barnets hud. Efter 45 minuter avlägsnades krämen. För barn i 

akupressurgruppen användes tryckpunkter mellan ögonbrynen och i mitten av handflatan. 

Med tekniken tillämpades ett tryck på de nämnda punkterna med hjälp av fingertopparna. 

Det framkom ingen signifikant skillnad mellan barn som fick EMLA® och akupressur, men 

jämfört med kontrollgruppen var smärtan lägre (p=<0.0001). Sammanställning av EMLA® 

och Avledning/Distraktion (tabell 2).  

 

Lustgasbehandling 

Furuya et al. (2009) har studerat effekten av lustgasbehandling [N2O] hos barn. Lustgasens 

dosering och inhalationstid jämfördes på barn i ålder 6–15 år. Barnen fick börja med att 

inandas lustgas innan venpunktionen, medan förälder och en oberoende sjuksköterska 

observerade och uppskattade barnets smärta utifrån Bieris ansiktskala. Barnen delades in i 

fyra olika grupper. Grupp 1 inhalerade 50% N2O under 3 minuter, grupp 2; 50% N2O >5 min, 

grupp 3; 70% N2O >3 min och grupp 4; 70% N2O >5 min. Smärtskattningen som utfördes av 

föräldrarna i grupp 3 jämfördes med grupp 1 och 2 (p=<0.005). Förälderns smärtskattning i 

grupp 4 jämfördes med grupperna 1 och 2 (p=<0.05). Jämfört med de övriga grupperna 

visade sjuksköterskans smärtskattning vara signifikant lägre i grupp 3 än grupp 1 (p=<0.005). 
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Det framkom att lustgas minskade oro och rädsla i samband med venpunktion och kan 

användas till barn som har svårigheter att medverka i samband med venpunktion. Metoden 

visade dessutom en signifikant skillnad av smärta samt en snabbare återhämtning efter 

proceduren. En högre frekvens av biverkningar förekom dock hos barn som inhalerade 70% 

N2O under 5 min.  

 

Effekten av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder 

Avledning/Distraktion 

Valsalvamanövern studerades på barn i ålder 5–12 år. Barn som utförde valsalvamanövern 

innan och under venpunktionen fick uppskatta sin smärtupplevelse med VAS. MAP, HR 

samt SpO2 kontrollerades på barnen före och efter venpunktionen. Det framkom att 

valsalvamanövern är en praktisk och enkel metod som kan reducera smärta vid venpunktion 

hos barn, men är dock inte lika effektiv som EMLA® (p=>0.05 respektive p=0.045) (Akdas et 

al., 2014).  

 

I studien av Meiri, Ankri, Hamad-Saied, Konopnicki och Pillar (2016) användes avledning 

med sjukhusclown för att se om smärtupplevelsen minskade i samband med venpunktion 

hos barn. Även effekten av EMLA® studerades. Barn som medverkade i studien var i ålder 

2–10 år. Förekomst av barns gråt, smärta och ångest jämfördes mellan tre grupper. 

Grupperna bestod av en clowngrupp, EMLA® grupp samt en kontrollgrupp. Barnen fick 

ligga ner och ha föräldrar närvarade under venpunktionen. Barnen i kontrollgruppen fick 

hålla sjuksköterskan i handen men fick inte EMLA® eller närvaro av en clown. För att mäta 

smärtupplevelsen hos barn användes ansiktsskala och VAS. Förekomst av gråt hos barnen 

var signifikant lägre hos clowngruppen jämfört med kontrollgruppen (p=<0.01). Smärtan hos 

EMLA® gruppen var signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen. I kontrollgruppen 

pågick proceduren under kortast tid (p=<0.0001). 

 

I en studie fick barn använda tre olika distraktions metoder för att utvärdera smärta och oro i 

samband med venpunktion hos barn. Barnen var i ålder 7–12 år. Dessa barn fördelades i en 

bollgrupp, ballonggrupp, distraktionskortsgrupp och en kontrollgrupp. I bollgruppen fick 

barnen klämma en mjuk boll under proceduren. Barnen i ballonggruppen fick blåsa upp en 
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ballong i samband med att venpunktion utfördes. Distraktionskortsgruppen fick ta del av 

distraktionskort innan och under proceduren samtidigt som de fick besvara ett antal 

ålderanpassade frågor om korten. Korten bestod av olika bilder och illustrationer som barn 

fick titta på. I kontrollgruppen fick barnen ha sin familj närvarande. Smärtan uppskattades 

med WB FACES. Barnens oro mättes med Children´s Fear Scale [CFS]. Mellan grupperna 

förekom inga skillnader i smärtskattning gällande barnets smärtupplevelse (barnet p=0.446; 

föräldern p=0.467; observatören p=0.318). Vidare observerades ingen signifikant skillnad i 

skattningen av oro mellan grupperna, oro nivå före procedur (barnet p=0.076; föräldern 

p=0.147; observatören p=0.107) samt oro nivåer efter venpunktion (föräldern p=0.323; 

observatören p=0.144). Oro och smärta kunde förebyggas med alla tre distraktionsmetoder 

och ingen signifikant skillnad mellan grupperna observerades (Aydin, Sahiner & Ciftci, 

2016). 

 

Canbulat, Inal och Sönmezer (2014) har jämfört kalejdoskop, distraktionskort med en 

kontrollgrupp. Detta för att utvärdera smärta och oro i samband med venpunktion. Barnen 

var i ålder 7–11 år och fördelades i tre grupper. Barnen i kontrollgruppen fick ha sina 

föräldrar närvarande under proceduren. Barnets oro graderades med hjälp av CFS. Det 

framkom ingen signifikant skillnad i barnets oro inför proceduren (barn p=0.130; föräldern 

p=0.079; observatör p=0.199). Barnets smärta uppskattades med WB FACES som visade en 

signifikant skillnad (barn p=0.005; föräldern p=<0.001; observatör p=<0.001). Barnets oro i 

samband med proceduren observerades av föräldrar och observatör (föräldern p=<0.001; 

observatör p=<0.001). Distraktionskorten var den mest effektiva metoden för att minska 

smärta och oro. Det framkom även att kalejdoskop var en effektiv metod för att minska 

smärta och oro vid venpunktion.  

 

Sahiner och Bal (2016) har studerat tre distraktionsmetoder i samband med venpunktion hos 

barn i ålder 6–12 år. Distraktionsmetoder som undersöktes var ballonguppblåsning, musik 

som spelades från tecknad film, distraktionskort samt en kontrollgrupp. Barnen fördelades i 

fyra grupper. Barnen i kontrollgruppen fick ha sina föräldrar närvarande under proceduren. 

Data samlades in genom intervjuer med barn, förälder och observatör, före samt efter 

proceduren. Före proceduren fick barnet ifråga, föräldrar och observatör skatta barnets oro 
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(p=0.099; p=0.300 samt p=0.811). Förälder och observatör skattade barnets oro med CFS 

(p=0.429 respektive p=0.032). Av nämnda metoder var ballonguppblåsning effektivast för oro 

(p=0.49). De övriga formerna av distraktion visade en signifikant minskning av oro; 

musikgrupp (p=0.89), distraktionskortsgrupp (p=0.987) jämfört med kontrollgrupp (p=1.000).  

 

I samma studie fanns en signifikant skillnad på barnets självskattning av smärta mellan 

grupperna enligt WB FACES (p=0.040). Av dessa metoder var distraktionskort det mest 

effektiva för smärta (p=0.057). Övriga former av distraktion visade en signifikant skillnad i 

smärta; ballonggrupp (p=0.108), musik (p=0.410) och kontrollgrupp (p=1.000). Observatören 

skattade barnets smärta högre än vad föräldrarna gjorde (p=0.062 respektive p=0.055). Alla 

tre former av distraktion visade en lägre smärtupplevelse i samband med venpunktion 

(Sahiner & Bal, 2016). 

 

Tüfekci, Celebioglu och Kücükoglu, (2009) har jämfört smärtupplevelsen hos barn i ålder 7–

11 år. I testgruppen fick barn titta i ett kalejdoskop och i kontrollgruppen fick barn inte titta i 

ett kalejdoskop. Ett kalejdoskop är en kikare som innehåller olika färger och speglar. När 

barnet snurrar på skivorna i kalejdoskopet skapas olika former av färger. Barnen 

uppskattade sin smärta med WB FACES och VAS (p=<0.01 respektive p=>0.05). 

Smärtnivåerna visade en signifikant skillnad, där barn som använde kalejdoskopet skattade 

en lägre smärta i jämförelse med barn som fick standard vård (p=<0.001). Sammanställning 

av Avledning/Distraktion (tabell 3). 

 

I en studie av Vagnoli et al. (2015) framkom att barns oro kan minska genom hundars 

närvaro i samband med venpunktion (p=0.042). Barn som medverkade i studien var i ålder 

4–11 år. Smärta, oro och ångest uppskattades före, under och efter proceduren samt att 

kortisolvärdet kontrollerades med hjälp av blodprov. Smärtinstrumenten som användes var 

VAS, WB FACES samt observationsskala specifikt för oro [OSBD] samt två tillstånd av 

ångest [STAI]. Barnens oro och ångest i samband med venpunktion blev genomgående 

uppskattad av två psykologer. Barnen i interventionsgruppen fick klappa och röra hunden 

samt ha den närvarande i rummet under hela proceduren. Barnen i kontrollgruppen fick 

sedvanligt omhändertagande, utan hund. Det framkom ingen signifikant skillnad i 
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smärtupplevelsen mellan grupperna enligt självskattningsskala (p=0.776). Psykologernas 

skattning av oro var lägre hos interventionsgruppen både före och under proceduren 

(p=0.018 och p=0.046). Efter proceduren framkom ingen signifikant skillnad av oro och ångest 

mellan grupperna (p=0.224 respektive p=0.597). Kortisolvärdet visade en signifikant skillnad 

mellan grupperna (p=0.034). 

 

Tabell 3: Visar effekten av Avledning/Distraktion  
Studie Ålder Smärtlindringsmetod Effekten (p=värde) Smärtbedömning 

Aydin et al. 7–12 år Bollgrupp 

Ballonggrupp 

Distraktionskortgrupp 

Barnet 0.446; 

föräldern 0.467; 

observatör 0.318 

WB FACES 

Canbulat et al.  7–11 år Kalejdoskop 

Distraktionskort* 
0.005* WB FACES 

Sahiner et al.  6–12 år Ballonggrupp 

Musik från tecknat 

Distraktionskort* 

0.040* WB FACES 

Tüfekci et al.  7–11 år Kalejdoskop* <0.001* WB FACES & VAS 

* signifikant 

 

Förberedelse 

Sikorova och Hrazdilova (2011) har gjort en studie om informationsgivning i samband med 

venpunktion hos barn i ålder 5–10 år. Barnen delades i två grupper, kontrollgruppen fick 

åldersanpassad, adekvat information och där användes en docka som hjälpmedel. I 

testgruppen utfördes momenten i fyra faser. Momenten utfördes före, under och efter en 

venpunktion. I den första fasen intervjuades barnet med olika frågor. Barnets intressen och 

erfarenheter hamnade i fokus. Barnen fick veta anledningen till varför de skulle genomföra 

en venpunktion. Syftet med första fasen var att skapa trygghet och en dialog som kunde vara 

till nytta i ett senare skede i proceduren. I andra fasen användes en docka för att 

demonstrera de olika momenten. Barnen fick veta vad som kunde respektive skulle ske samt 

att de skulle vara stilla under proceduren. De fick veta att det var okej att gråta samt att detta 

inte var något att skämmas för. Under tredje fasen demonstrerades proceduren på barnet. 

Riktiga kanyler visades till de äldre barnen och för de yngre användes pennor istället. 

Barnen fick hjälp och stöttning under hela fasen. I den fjärde fasen fick barnet besöka 

undersökningsrummet där venpunktionen skulle äga rum. Barnet fick information om var 

de skulle sitta under proceduren. Barnen fick se en kort bildberättelse som handlade om en 

pojke som genomfört en venpunktion. Under proceduren användes avledande samtal. 
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Barnet fick beröm för deras insats och deras smärta skattades utifrån Children’s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale [CHEOPS] (p=0.005) och WB FACES (p=0.039). En signifikant 

skillnad visade sig mellan grupperna. Barnen som fick förberedande information genom de 

fyra faserna hade lägre smärtnivåer än kontrollgruppen. Barn i ålder 5–7 år visade sig 

uppleva en högre smärtnivå jämfört med dem i övriga åldrar. 

 

Fysikaliska metoder  

Buzzy® minskar smärta och rädsla hos barn i samband med venpunktion. Buzzy® är ett 

hjälpmedel som vibrerar och kyler området på huden där venpunktionen ska utföras. Barn 

som medverkade i studien var i ålder 4–18 år (medianåldern 9.97 ± 3.83). Dessa blev indelade 

i två grupper. Testgruppen använde Buzzy® och kontrollgruppen fick enbart kylspray i 

samband med venpunktionen. Smärtan skattades med ansiktsskalan FPS-R. Smärtan var 

signifikant lägre hos barn som använde Buzzy® (barn p=0.029; förälder p=0.005). Det 

framkom att smärtan, som barnen självskattade, upplevdes högre för barn i den yngre åldern 

(p=0.018). Vidare framkom att observatören skattade lägre nivå av oro och smärta med 

OSBD, hos barn som använde Buzzy® (p=0.036) (Baxter, Cohen, McElvery, Lawson & von 

Baeyer, 2011). 

 

Diskussion  
Metoddiskussion 

En litteraturöversikt utfördes, eftersom det sedan tidigare fanns forskning att tillgå inom 

ämnet procedurrelaterad smärta hos barn. Studiens trovärdighet hade kunnat öka om fler 

databaser använts i litteratursökningen. För att erhålla relevanta sökningar anpassades 

söktermerna till databasen (Polit & Beck, 2017, s. 92). Enligt Rosén (2014, s. 14) ska sökningar 

utföras i flera databaser för att inte missa viktiga studier. Det gjordes dock flera sökningar i 

andra databaser som enbart genererade i dubbletter. Efter relevans och 

kvalitetsbedömningen gick 15 vetenskapliga artiklar vidare till resultatet. Utifrån resultatet 

bedömdes detta vara tillräckligt för att besvara syftet. Vikten av trovärdighet ökade då SBU:s 

mall för bedömning av relevans och SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 

studier användes (Rosén, 2014, Bilaga 1–2). För att minska de systematiska felen användes 

övervägande dubbel- och trippelblindade studier som skulle innehålla ett lågt bortfall av 
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deltagare. De studier som hade ett bortfall över tio procent bedömdes till en lägre grad i 

kvalitetsgranskningen. 

 

För att stärka validiteten och reliabiliteten har samtliga artiklar analyserats tillsammans och 

på samma sätt. Studiernas innehåll analyserades utifrån ett objektivt synsätt, för att inte väga 

in egna värderingar i resultatet. Där de fanns delade meningar om innehållet i artiklarna 

diskuterades detta gemensamt till konsensus uppnåddes. Detta styrks av Billhult (2017, s. 

133–135) som menar att en samsyn stärker validiteten och reliabiliteten.  

 

Det skulle tydligt framgå i artiklarna vilken ålder barnen hade. Ålder 2–12 år grundades 

utifrån att databasen hade olika åldersindelningar, samt att det fanns god tillgång till aktuell 

forskning för den valda målgruppen. Litteraturöversikten har dock inkluderat ett antal 

artiklar med en högre ålder, eftersom barnets högre ålder inte ansetts ha påverkat resultatet. 

Studien med Buzzy® inkluderade barn i ålder 4–18 år (medelålder 9.97±3.83). Studien med 

Lidokain 4% inkluderade barn i ålder 5–18 år, (15–18 år; 28,1% av deltagarna). Studien med 

lustgasbehandling inkluderade barn i ålder 6–15 år. 

 

I en randomiserad kontrollerad studie [RCT] har studiedeltagarna slumpmässigt fördelats 

mellan försöks- och kontrollgrupp. Deltagarna som ingår i försöksgruppen får en 

experimentell behandling. Deltagarna som ingår i en kontrollgrupp motsvarar istället en 

försöksgrupp som inte får den experimentella behandlingen i fråga. Generellt anses RCT ha 

den högsta bevistyngden när det gäller undersökning av behandlingseffekter. Därför 

användes sökordet RCT i litteratursökningen (Rosén, 2014, s. 43–44). Litteraturöversiktens 

trovärdighet ökar då enbart RCT studier inkluderades i resultatet. En annan aspekt i det hela 

är att det var flera som skattade barnets smärta. Enligt Hemmingsson, Ólafsdóttir och 

Egilson (2017) är förälderns smärtskattning viktig för att inte missa viktig information om 

barnet.  

 

Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikt har undersökt effekten av smärtlindringsmetoder på  barn i ålder 2–

12 år. I resultatet ingår 15 vetenskapliga artiklar, som besvarat syftet. Smärta i samband med 
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venpunktion handlar om lidande, ett vårdlidande som kan kopplas till Katie Erikssons teori 

om vårdlidande inom omvårdnad (Eriksson, 2015, s. 81–91). 

 

Av resultatet framkom att barnsjuksköterskan behöver ta hänsyn till barnets olika 

känslouttryck. Ett genomgående mönster hos barn var att det uppstod känslor som oro, 

ångest och rädsla i samband med en smärtsam procedur. Detta kan tolkas som att dessa 

känslor hörde tätt samman och föranledde en ökad smärtupplevelse hos barn. Utifrån detta 

resonemang kan smärtbehandling behöva individanpassas, eftersom barnets upplevelse är 

subjektiv och omfattar fysiska, psykiska och kognitiva delar. I enlighet med Forsner et al. 

(2016, s. 6) ska barnsjuksköterskans vård omfatta en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. 

Svendsen & Bjørk (2014) lyfter att humor och en god kommunikation är viktiga delar i 

relationen med barn.  

 

I artiklarna förekom olika smärtbedömningsinstrument. Det är viktigt att få en samlad bild 

av barns smärta. Detta styrker Hemmingsson et al. (2017) som beskriver att både föräldrar 

och barns smärtskattning utgör viktig information om barnets hälsa och välbefinnande. I 

enligt med Unneby (2018) behöver flera smärtskattningsinstrument användas vid 

komplicerade smärttillstånd. I övervägande artiklar användes självskattningsskalor och 

observationsskalor som bedömningsinstrument. I studien med EMLA® och akupressur 

gjorde barnet ingen självskattning.  

 

Resultatet består av övervägande studier där smärtlindringsmetoder använts var för sig. Det 

kan tolkas som att Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder kan vara effektiv, 

kostnadseffektiv och sällan kontraindicerad och kan användas som komplement till 

farmakologiska smärtlindringsmetoder. Detta styrker Hedén (2012) som jämfört effekten av 

såpbubblor i kombination med lokalanestesi. Det framkom att barns smärta lindrades vid 

venpunktion samt att metoden ansågs vara ekonomiskt lönsam. 

 

Resultat tyder på att EMLA® är en mycket effektiv smärtlindringsmetod. I jämförda studier 

var EMLA® den mest effektiva farmakologiska behandlingen på barn i ålder 2–12 år. Genom 

att applicera EMLA® kräm på huden innan venpunktion kände barnen sig smärtlindrande 
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inom 60 min. Det kan därför vara rimligt att använda bedövningskräm mer frekvent hos 

barn i smärtlindrande syfte.  

 

Resultat tyder på att avledning med distraktionskort var en effektiv smärtlindringsmetod. 

Metoden går under icke-farmakologiska läkemedel. Tillvägagångssättet är enkelt och 

praktiskt att använda. Detta kan tolkas som att distraktionskort kan kopplas till lek och att 

lek är en central del av barnets kommunikationsverktyg. Detta styrker Tunc-Tuna och 

Acikgoz (2015) som visar att barns lek kan minska smärta och oro signifikant i samband med 

venpunktion. 

 

Vidare framkom det i resultatet att indisk musik och akupressur var lämpliga 

smärtlindringsmetoder. Avledning med sjukhusclown minskade barns gråt och att den 

totala gråttiden var signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen. Vilket i sig var ett fynd 

som inte besvarade syftet men som ändå anses vara viktig att nämna. För små barn eller barn 

som inte är kapabla till att själv förklara och uttrycka sina känslor verbalt, kan gråt vara det 

första tecknet på smärta (Herr, 2011). 

 

När barn fick förberedande information i fyra steg, sågs lägre smärtnivåer hos barn i framför 

allt ålder 8–10 år. Förberedande information är viktigt för att barnets smärta och negativa 

förväntningar ska minska. Detta styrker Dalley och McMurtry (2016) som visar att barn i 

denna åldersgrupp kan uppleva lägre smärta med hjälp av liknande förberedelser i en 

stickprocedur.  

 

Resultatet pekar på att det fysiologiska mätvärdet kortisol var lägre hos barn som hade en 

hund närvarande under en stickprocedur. Detta styrker Calcaterra et al. (2015) som har 

funnit att vårdhundar på barnsjukhus minskade smärtupplevelsen hos barn. Det hade varit 

intressant att jämföra deltagarnas kortisolnivåer mellan respektive studie. För att på så sätt 

kunna dra vidare slutsatser gällande barns smärtupplevelse i samband med venpunktion.  

 

I resultatet framkom det att lustgas gav ett snabbt tillslag och minskade barns smärta. Det 

förekom fler biverkningar när läkemedlet användes i en högre koncentration. Även 
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Livingston, Lawell och McAllister (2017) har funnit att lustgas kan lindra barns smärta i 

samband med olika procedurer i vården. Det hade varit önskvärt att ta del av vidare 

forskning där lustgasbehandling använts som komplement till andra smärtlindringsmetoder. 

 

Slutsats 

Tidigare forskning pekar på att barns smärtpåverkan länge har ignorerats i vården och att 

behovet av smärtlindring inte uppmärksammats. Barnsjuksköterskans kunskap och 

förståelse om barns smärtupplevelser och känslomässiga uttryck har betydelse i bemötande 

av barn i vården. Det går att minska barns smärta med olika smärtlindringsmetoder i 

samband med venpunktion. Litteraturstudien visar att förberedande information, lustgas, 

valsalvamanövern, akupressur, kalejdoskop, bedövningskräm, distraktionskort, 

ballonguppblåsning, klämma på en boll och vibration med kyla är effektiva 

smärtlindringsmetoder vid venpunktion på barn i ålder 2–12 år. 
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Bilaga 1: Översikt av inkluderade studier till resultatet  
Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av studie  Deltagare/Bortfall Datainsamling Analys Huvudresultat Kvalitet 

Akdas et al. 
 
2014  
 
Irland 

This study was 
designed to evaluate 
VM as compared with 
Eutectic Mixture of 
Local Anesthetic 
(EMLA®) cream for 
venipuncture pain in 
childen. 

Randomiserad 60 deltagare  
5–12 år 
29 pojkar 
31 flickor  
10 exluderade 

Observation 
3 testgrupper (20st i varje) 
Grupp E = EMLA®, Grupp V = 
Valsalvamanövern och Grupp C = 
kontrollgrupp.  
VAS  
MAP  
(HR)  
SpO2 

 

Data i denna studie visar 
att Valsalvamanövern är 
en praktisk och enkel 
metod som kan reducera 
smärta vid venpunktion 
hos barn, men är inte lika 
effektiv som EMLA®. 

Hög 

Aydin et al.  
 
2016  
 
Turkiet 
 

This study aimed to 
investigate three 
different distraction 
methods (squeezing 
a soft ball, balloon 
inflation and 
distraction cards) on 
pain and anxiety 
relief in children 
during phlebotomy. 
 

Randomiserad  
Prospektiv 

120 deltagare  
7–12 år 
59 pojkar 
61 flickor 
Inga bortfall 

Intervjuer  
WB FACES  
CFS 
4 testgrupper (30st i varje) 
Grupp 1 = Bollgruppen, Grupp 2 = 
Ballonggruppen, Grupp 3 = 
Distraktionskortsgruppen, Grupp 4 = 
Kontrollgrupp.  

Distraktion genom 
distraktionskort, klämma 
på en mjuk boll och blåsa 
upp en ballong under 
venpunktion minskade 
smärta och oro hos barn, 
resultatet var inte 
statistiskt signifikant. 

Hög 

Balan el al. 
 
2009 
 
Indien 

To determine 
comparative efficacy 
of local anesthetic 
cream, Indian 
classical instrumental 
music and placebo, in 
reducing pain due to 
venepuncture in 
children. 
 

Randomiserad 
prospektiv studie 

150 deltagare  
5–12 år 
88 pojkar 
62 flickor 
Inga bortfall  

 

Observation  
3 testgrupper (50st i varje),  
LA – Local anesthetic agent 
(EMLA®), Indisk musik & Placebo 
VAS 

 

Smärtupplevelsen under 
venpunktion kan 
reduceras genom att 
använda EMLA® eller 
Indisk musik. Den 
smärtlindrande effekten 
visade ingen signifikant 
skillnad mellan EMLA® 
och indisk musik enligt 
VAS skalan.  

 

Hög 

Baxter et al.  
 
2011 
 
Kanada 

The purpose of this 
study was to 
compare standard 
pediatric ED 
venipuncture pain 
control practices to a 
prototype of a novel 
battery-powered 
device, Buzzy 
combing cold, 
vibration, and 
distraction. 

Randomiserad 
prospektiv 

81 deltagare 
4–18 år  
(medel 9,97, SD, 3,83 år) 
42 pojkar 
39 flickor 
13 exluderade 

Kontrollgrupp  
Interventionsgrupp  
2 testgrupper (40st/41st)  
Standard vård = Kontrollgrupp & 
Device = Buzzy®. 
FPS-R 
(Self-reported pain, Parent-reported 
child pain & observatör) 
Videoband inspelning-observation 
OSBD 
 

Kombinationen av kyla 
med vibration (Buzzy®) 
minskade smärtan vid 
venpunktion signifikant än 
kontrollgruppen. 

Hög 



   
 

 
 

   

 
Brenner et al.  
 
2013  
 
USA 

The aim of the study 
was to assess the 
differences in 
reported pain from 
venipuncture 
comparing liposomal 
4% lidocaine with 
placebo cream in a 
pediatric population. 
Other factors 
assessed were 
patient anxiety, 
difficulty of 
venipuncture, and 
history of 
venipuncture. 

 

Prospective  
Randomiserad 
dubbel-blind  
Placebo kontrollerad 

114 deltagare 
5–18 år 
44 pojkar 
70 flickor  
6 exluderade 

2 testgrupper (57st i varje) 
Kontrollgrupp = Placebo & 
Testgrupp = Lidocaine 4% 
VAS  
WB FACES  

Självskattning av oro och 
smärta före, under och 
efter proceduren samt 
hjärtfrekvens visade ingen 
signifikant skillnad mellan 
kontroll- och 
placebogruppen. Studien 
visade att 4% lidokain 
kräm inte gav tillräckligt 
effekt inom 15 minuter. 

Hög 

Canbulat et al. 
 
2014  
 
Turkiet 
 
 

This study aims to 
investigate two 
different distraction 
methods, distracton 
cards and 
kaleidoscope, on pain 
and aniety relief of 
children during 
phlebotomy. 

Randomiserad 
Prospektiv 

188 deltagare 
7–11 år  
(medel 8,8 ± 1,5 år) 
93 pojkar 
95 flickor 
Inga bortfall 

Intervjuer  
3 testgrupper (63st/63st/62st) 
Grupp 1 = kontrollgrupp, Grupp 2 = 
Distraktionskort, Grupp 3 = 
Kalejdoskop.  
Observation 
WB FACES  
CFS  
Self-reported, Parent-reported & 
Observer-reported 
 

Smärta och oro hos barn 
vid venpunktion minskade 
med hjälp av 
distraktionskort. 
Distraktionskort var den 
mest effektiva metoden, 
även kalejdoskop var 
användbart under dessa 
procedurer.  

Hög 

Furuya et al. 
 
2009  
 
Japan 

 

To investigate the 
time of administration 
and concentration of 
inhaled nitrous oxide 
(N2O) needed to 
reduce the pain 
associated with 
intravenous (IV) 
cannulation in 
children.  

 

Randomiserad  
Prospektivstudie 

73 deltagare 
6–15 år 
41 pojkar 
32 flickor 
1 exluderade 

Kontrollgrupp 
4 testgrupper (18st/18st/18st/19st) 
Grupp 1 = 50% N2O 3 min, Grupp 2 
= 50% N2O 5 min, Grupp 3 = 70% 
N2O 3 min, Grupp 4 = 70% N2O 5 
min. 
Revised Bieri face scale 
(Parent and an oparating nurse) 

Smärta hos barn i grupp 1 
och 2 var signifikant högre 
jämfört med barnen i 
grupp 3 och 4. 
Sjuksköterskans 
smärtskattning var 
signifikant lägre i grupp 3 
jämfört med grupp 1. Det 
var ingen skillnad i 
smärtskattningen mellan 
grupp 3 och 4. Flest 
biverkningar förekom hos 
barn i grupp 4.  

Hög 

  



   
 

 
 

   

Kim et al. 
 
2012  
 
Korea 
 

Venipuncture- or 
injection-related pain 
is still major problem 
during anesthetic 
induction in children. 
This study was 
designed to 
determine the 
availability of a 5% 
lidocaine patch used 
prophylactically for 
venipuncture- or 
injection-related pain 
during the induction 
of anesthesia. 

 

Randomiserad 
dubbel-blind  
placebo kontrollerad 

72 deltagare 
4–15 år 
(medel 8,9 ± 2,7 år/9,4 ± 5,4) 
40 pojkar 
32 flickor 
5 exluderade 

Observationer 
2 testgrupper (40st/32st) 
Grupp A = 5% Lidoderm®, Grupp B 
= placebo 
FLACC 
Observationsskala, 4 poäng för 
rörelse 

5% Lidoderm® före en 
venpunktion förebygger 
smärta i samband med 
venpunktion hos barn. 
Metoden är praktisk, 
säker och effektivt. 

Hög 

Meiri et al. 
 
2016  
 
Israel 
 

To reduce pain, one 
common approach is 
to aply a local 
anesthetic prior to the 
procedure. In the 
current study, we 
sought to compare 
the utilization of 
medical clowning in 
this process. We 
hypothesized that a 
medical clown will 
reduce pain, crying, 
and anxiety in 
children undergoing 
this procedure.  
 

Randomiserad  100 deltagare  
2–10 år  
(medel 5,3 ± 2,5 år) 
53 pojkar 
27 flickor 
Inga bortfall 

Frågeformulär  
3 testgrupper (31st/16st/33st) 
Grupp EMLA®, Grupp Clown & 
Kontrollgrupp 
Observation 
VAS 

Sjukhusclowner kan 
användas som avledning i 
provtagningssituationer. 
Nivåerna av smärta, gråt 
och oro och var lägre hos 
dem som använde 
EMLA® än hos dem med 
sjukhusclowner. 

Hög 

Poonai et al. 
 
2012  
 
Kanada 
 

Compare a 
commonly used 
preparation, 4% 
liposomal lidocain 
(Maxilene), with 4% 
amethocaine 
(Ametop), a newer 
agent with reportedly 
good efficacy and an 
intrinsic vasodilatory 
effect. 

Randomiserad 
Prospektiv  
Dubbelblindad  

60 deltagare  
5–12 år 
35 pojkar 
25 flickor 
5 exluderade 

Videoobservationer  
2 testgrupper (28st i varje) 
4% Liposomal lidocaine (Maxilene®) 
och 4% Amethocaine 
VAS 
FPS-R 
HR 

En jämförelse mellan 
lokalbedövning 
amethocain 4% och 
liposomal lidocaine.visade 
ingen signifikant skillnad 
gällande smärtlindring i 
samband med 
venpunktion hos barn. 
Båda läkemedlen är 
förknippade med en låg 
förekomst av biverkningar 
i form av hudreaktioner 

Hög 

  



   
 

 
 

   

Pour et al. 
 
2017  
 
Iran 
 

The aim of the 
present study was to 
compare the effects 
of topical anesthesia 
and acupressure at 
the Yintang (Extra 1) 
and the Laogong (P-
8) points on the 
severity of 
venipuncture pain 
among hospitalized 
6-12-year-old 
children. 

Randomiserad  
Dubbel-blind 
 
 

120 deltagare  
6–12 år 
(7,97 ± 1,79) 
60 pojkar 
60 flickor 
Inga bortfall  

Observation 
3 testgrupper (40st i varje) 
EMLA®, Akupressur & 
Kontrollgrupp.  
Frågeformulär 
FLACC  

Smärta hos barnen i 
försöksgrupperna var 
signifikant lägre än dem i 
kontrollgruppen. Det fanns 
inte någon signifikant 
skillnad mellan 
försöksgrupperna vad 
gällande smärta. Även om 
akupressur var lika 
effektiv som lokal 
anestesikräm för att lindra 
barns smärta i samband 
med venpunktion, 
rekommenderas 
sjuksköterskor att 
använda akupressur 
istället för farmakologiska 
smärtlindringsmetoder på 
grund av dess större 
säkerhet, 
kostnadseffektivitet och 
tillämplighet. 
 

Hög 

Sahiner & Bal  
 
2016  
 
Turkiet 
 

This study aims to 
investigate of three 
different distraction 
methods (distraction 
cards, listening to the 
music of cartoon and 
balloon inflation) on 
pain and anxiety 
relief of children 
during phlebotomy. 

 

Prospective 
randomiserad 

120 deltagare  
6–12 år 
(medel 9,1 ± 1,6 år) 
63 pojkar 
57 flickor  
Inga bortfall 

Intervjuer 
4 testgrupper (30st i varje) 
Distraktionskort, Ballonggrupp, 
Lyssna på musik från tecknat & 
Kontrollgrupp. 
Observation  
WB FACES  
Fear Scale  
Self-reported, Parent-reported & 
Observer-reported 

Självskattning av smärta 
visade signifikanta 
skillnader mellan 
studiegrupperna (p = 
0.040). 
Distraktionskortgruppen 
(2,33 ± 3,24) hade 
signifikant lägre smärta (p 
= .057) än kontrollgruppen 
(4,53 ± 3,23). Barns 
ångestnivåer som 
rapporterats av 
observatören visade en 
signifikant skillnad bland 
studiegrupperna (p 
= .032). Alla former av 
distraktion minskade 
smärta och ångest. 
 

Hög 

  



   
 

 
 

   

Sikorova & Hrazdilova 
 
2011  
 
Tjeckien 
 

The main objective of 
the study was to 
determine the effect 
of structured 
psychological 
intervention on the 
level of perceived 
pain in children 
undergoing 
venipuncture. A 
second goal was to 
investigate how pain 
behavior during 
venipuncture is 
affected by age, sex, 
previous number of 
venipunctures, the 
presence of parents 
during the procedure 
and reason for the 
venipuncture. 

 

Randomisrad 
deskriptiv studie 

60 deltagare  
5–10 år 
(medel 7 år) 
31 pojkar 
29 flickor 
Inga bortfall  

Kontrollgrupp  
2 testgrupper (30st i varje) 
Kontrollgrupp och förberberedande 
information. 
Interventionsgrupp 
CHEOPS 
WB FACES 
 

Förberedande information 
som utfördes av 
sjuksköterska, visade sig 
sänka smärta under 
venpunktionen (mätt i 
CHEOPS-skalan & 
självrapportskala). En 
högre nivå av smärta 
uppstod hos barn i 
åldersgruppen 5–7 år än 
barn i ålder 8–10 år. Samt 
hos dem som fick perifer 
venkateter jämfört med 
provtagning. 
Förberedande information 
bör ingå vid venpunktion.  

Hög 

Tüfekci et al. 
 
2009  
 
Turkiet 
 

To assess the effect 
of distraction (looking 
through 
kaleidoscopes) to 
reduce perceived 
pain, during 
venipuncture in 
healthy school-age 
children. 
 

Randomiserad 
deskriptiv 
Interventionsstudie 

206 deltagare  
7–11 år  
(medel 9,12 ± 1,53, 9,01 ± 1,50, 
9,07 ± 1,51) 
96 pojkar  
110 flickor  
Inga bortfall 

Kontrollgrupp  
2 testgrupper (105st/101st) 
Kalejdoskop & Kontrollgrupp 
Interventionsgrupp 
Intervjuer  
VAS  
WB FACES  

Distraktion med 
kalejdoskop effektivisera 
reducerade smärtan vid 
venpunktion hos friska 
skolbarn och att vissa 
egenskaper hos barnen 
påverkade uppfattningen 
av smärta. 

Hög 

Vagnoli et al. 
 
2015  
 
Italien 
 

The aim of this study 
was to investigate the 
effectiveness of 
animalassisted 
intervention as 
distraction for 
reducing children´s 
pain and distress 
before, during, and 
after standard blood 
collection procedure. 
 

Randomiserad 50 deltagare  
4-11år 
(medel 7,38 ± 2,5, 7,1 ± 1,8) 
24 pojkar 
26 flickor 
Inga bortfall 

2 testgrupper (25st i varje) 
CG = Kontrollgrupp och EG = 
närvaro av en hund.  
Observation  
OSBD-A 
WB FACES eller VAS  
STAI  
Blodprover: kortisol 

Barn i testgruppen hade 
mindre ångest än 
kontrollgruppen, även 
kortisolvärdena var 
mindre i testgruppen. Att 
en hund närvarade under 
venpunktionen minskade 
barnets ångest.  

Hög 

 
 


