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SAMMANFATTNING  
Barn med cancer måste genomgå många olika ingrepp vilket kan skapa rädsla.  
Syfte: Att sammanställa forskning kring hur den ingreppsrelaterade rädslan hos barn med 
cancer kan förebyggas och lindras utan psykofarmaka.  
Metod: En systematisk sökning genomfördes i Cinahl, PubMed och PsychINFO. Påträffade 
artiklar granskades och analyserades. Åtta kvantitativa studier inkluderades i den systematiska 
litteraturöversikten.  
Resultat: Rädslan i samband med ingrepp minskades genom att ge barnen möjlighet att tänka 
på något annat och få emotionellt stöd. Föräldrarnas beteende och engagemang visade sig 
påverka effektiviteten av avledningsmetoder.  
Slutsats: Eftersom rädslan i samband med ingrepp minskades vid användning av olika 
avledningsmetoder bör avledningsmetoder användas mer i klinisk verksamhet. Vidare 
forskning med större deltagarantal behövs för att resultaten ska bli generaliserbara. 
Kvalitativa studier som för närvarande saknas skulle kunna ge ytterligare perspektiv i ämnet.  
 
Nyckelord: Rädsla, barncancer, undersökning, behandling. 
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PROCEDURERELATED FEAR AMONG CHILDREN WITH CANCER - 
How can the fear be prevented and alleviated? 
Zara Genchel and Amelie Sanner 
 
 
ABSTRACT 
Children with cancer must undergo many different procedures which create fear. 
Aim: To compile research about how procedure related fear among children with cancer can 
be prevented and alleviated without psychopharmacological drugs.    
Method: A systematic search was implemented in Cinahl, PubMed and PsychINFO. The 
articles that were found were reviewed and analyzed. Eight quantitative studies were included 
in the systematic review.  
Results: The procedure related fear was alleviated by giving the children the opportunity to 
think about something else and by receiving emotional support. The parents’ behavior and 
engagement influenced the effectiveness of the interventions. 
Conclusions: The procedure related fear decreased while using different interventions, 
therefore should these interventions be used more frequently in clinical practice. Further 
research with a larger number of participants is required to make the results generalizable. 
Qualitative studies that presently are missing could give further perspective in the subject 
area.   
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Bakgrund 
Det är vanligt att barn är rädda för de ingrepp som är relaterade till cancerbehandling; 

lumbalpunktion, Porth-a-Cath-start, venpunktion, benmärgsaspiration med flera ingrepp 

(Ljungman, 2000). Rädsla är en normal reaktion som människor alltid har upplevt i olika 

situationer. Fobier är en stark form av rädsla som riktas mot ett speciellt föremål eller 

situation. Rädslan är bestående trots kunskap om att föremålet eller situationen egentligen är 

ofarlig. Kroppen kan då reagera genom till exempel ökat blodtryck, skakningar, ökad 

andningsfrekvens och svettningar. Däremot vid injektions- och blodfobi sjunker blodtrycket, 

vilket kan leda till svimning (Hellström & Hanell, 2000). 

  

Trots lokalbedövning kan barnet känna rädsla i samband med ingrepp (Ljungman, 2000). Det 

finns även flera olika former av generella smärtreducerande och lugnande mediciner, men det 

är brist på kunskap kring hur dessa mediciner påverkar barnet (Simonsen & Aarbakke, 2001; 

Tveiten, 2000; Von Essen, 2000). En del läkemedel med lugnande effekt kan förorsaka en 

paradoxal reaktion hos vissa barn. Barnet kan då bli hyperaktivt och drabbas av mer oro och 

ångest (Simonsen & Aarbakke, 2001). I brist på evidensbaserade studier om hur den här typen 

av medicin påverkar barn är det viktig att titta närmare på andra metoder för att lindra barnets 

rädsla i samband med ingrepp. Olika avledningsmetoder kan istället användas för att minska 

rädslan i samband med ingrepp (Tveiten, 2000; Von Essen, 2000). 

 

Föräldrarnas reaktioner i samband med ingreppen påverkar hur barnet i sin tur reagerar 

(Edwinson Månsson, 2000; Von Essen, 2000). Till exempel kan föräldrar som är rädda 

omedvetet föra över sin rädsla på barnet (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Föräldrarnas 

beteende gentemot barnet kan förändras då barnet drabbas av sjukdom, och alla föräldrars 

reaktioner är olika. Det debatteras om föräldrarna bör vara närvarande vid ingrepp eller inte. 

Vid de ingrepp där föräldern inte är närvarande bör barnet informeras om varför föräldern är 

frånvarande. Barnet kan annars tro att förälderns frånvaro är en bestraffning. Föräldrarnas 

närvaro har olika påverkan på barnet beroende av barnets ålder (Edwinson Månsson, 2000). 

 

Barn i olika åldrar har olika rädslor inför sin sjukdom och dess behandling (Hedström, 

Haglund, Skolin & Von Essen, 2003; Von Essen, 2000). Upp till tre års ålder upplever barnen 

främst rädsla i samband med ingreppet och fasthållning vid ingrepp (Von Essen, 2000). De 

yngre barnen, upp till sju år, reagerar vanligtvis starkare än äldre barn. Det beror bland annat 
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på att det yngre barnet inte har utvecklat förmågan att förstå vad som pågår (Von Essen, 

2000). De flesta barn, oavsett ålder, känner rädsla inför nålstick (Hagelin, 2000).  

 

Rädslan påverkas av barnets verklighetsuppfattning och fantasi (Edwinson Månsson, 2000). 

Alla barn reagerar inte likadant, en del reagerar kraftigare än andra (Von Essen, 2000). Det 

händer att barn inte ger uttryck för sin rädsla, vilket försvårar identifikationen av vilka barn 

som är rädda (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Barnets rädsla kan utvecklas till en fobi 

om sjuksköterskan förringar barnets rädsla. Första gången ett barn får en injektion har stor 

betydelse för hur barnet reagerar i liknande situationer i framtiden. Barnet kan uppleva att 

sjuksköterskan inte går att lita på om sjuksköterskan förringar rädslan genom försäkringar om 

att injektionen inte ska göra ont (Hellström & Hanell, 2000). 

 

Begreppsförklaring 

Ingrepp 
Begreppet ”ingrepp” kommer i litteraturöversikten att användas synonymt med orden 

”undersökning” och ”behandling” och innefattar alla former av undersökningar och 

behandlingar på sjukhus, såsom provtagning, röntgen och andra undersöknings- och 

behandlingsmetoder som omnämns i bakgrunden. (För förklaring av vilka ingrepp som utförts 

i respektive studie, se Bilaga 3).  

 

Rädsla 
Orden ”distress”, ”anxiety” och ”fear” översattes av författarna till rädsla eftersom det var 

svårt att skilja begreppen åt i den engelskspråkiga litteraturen. Litteraturöversikten innefattar 

därmed forskning över obehag, oro och rädsla. Dessa ord används i litteraturöversikten 

synonymt med ”rädsla”.    

 

Problematisering 
Det är vanligt att barn med cancer måste genomgå många ingrepp vilket kan framkalla 

mycket rädsla (Ljungman, 2000). Det verkar som att de flesta barn upplever rädsla i samband 

med ingrepp, dock är barn med cancer särskilt utsatta då de behandlas intensivt under en 

längre period. Orsakerna till att barn upplever ingreppsrelaterad rädsla är många (Edwinson 

Månsson, 2000). Det är av stor vikt att både sjuksköterskan och föräldrarna förbereder barnet 
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inför en undersökning så den ger så lite rädsla som möjligt. Om förberedelsen misslyckas 

finns stor risk att barnets rädsla ökar inför kommande ingrepp. Rädslan kan stanna kvar långt 

efter ingreppen. När ingreppen hanteras på ett positivt sätt ger det barnet självförtroende att 

bemästra liknande situationer i framtiden (Ljungman, 2000). Därför behöver sjuksköterskan 

kunskap kring hur rädsla kan lindras hos barn med cancer inför ingrepp utan psykofarmaka.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att sammanställa forskning kring hur ingreppsrelaterad rädsla hos barn 

med cancer kan förebyggas och lindras utan psykofarmaka. 

 

Metod 
Studien är gjord som en systematisk litteraturöversikt. En litteratursökning visar vilka 

områden det redan har forskats mycket kring och vilka områden som behöver ytterligare 

forskning (Polit & Beck, 2004).  

 

Urvalskriterier 
Artiklarna i denna litteraturöversikt ska vara publicerade tidigast år 2004. Genom att 

exkludera artiklar efter publiceringsår ges möjligheten att ta del av den senaste forskningen 

inom området oavsett kultur eller annan begränsning. Forskning som används i en 

litteraturöversikt bör inte vara äldre än tre till fem år för att vara aktuell (Forsberg & 

Wengström, 2003). Språket i studierna ska vara på engelska eller svenska. Barn som 

inkluderas i denna litteraturöversikt är individer upp till och med 19 års ålder. 

 

Ett exklusionskriterie är studier på barn med psykiska diagnoser, då dessa barn kan uttrycka 

rädsla på annat sätt. Artiklar om hur psykofarmaka kan påverka barnets rädsla inför 

medicinska ingrepp exkluderades. 

 

Sökningsförfarfarande 
En pilotsökning inledde litteraturöversikten för att kunna uppskatta mängden vetenskapligt 

material i databaserna. Olika databaser använder sig av olika booleska sökoperatorer. Därför 

undersöktes hur varje databas fungerar samt databasernas meshtermer innan sökningen 

genomfördes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökningar genomfördes i databaserna 
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Cinahl, PubMed och PsychINFO. I en pilotsökning användes sökorden ”anxiety”, ”pediatric 

oncology”, ”procedure”, ”fear”, ”nursing care” och ”child distress”. De tre sistnämnda 

söktermerna gav inget ytterligare material till studien, och uteslöts därför. Sökningen 

förfinades genom begränsningar i databaserna, se Bilaga 1. Sökningen genomfördes med 

varje ord för sig samt i kombinationer med det booleska sökordet AND. Vid träff på mindre 

än 200 artiklar lästes titlarna, och om titlarna ansågs relevanta lästes även abstrakten. 

Sökningsförfarandet genomfördes av båda författarna. Sökresultaten redovisas i en tabell (Se 

Bilaga 1) vilket gör det enklare att upprepa samma sökningsprocess (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).  Fler artiklar uteslöts efter att abstrakten lästs, tio artiklar lästes igenom i 

fulltext. Vid genomläsningen uteslöts två artiklar eftersom de visade sig vara systematiska 

litteraturöversikter.  

  

Kvalitetsgranskning 
Åtta artiklar gick vidare i granskningsprocessen. Båda författarna gjorde en enskild 

bedömning av studiernas kvalitet för att sedan föra en gemensam diskussion. På så sätt ökar 

granskningens trovärdighet (Polit & Beck, 2004).  Författarna har försökt hålla sig objektiva 

till studieresultaten och diskuterat allt tillsammans för att minimera risken för bias. Vid 

granskningen användes en granskningsmall som var uppbyggd efter ett poängsystem. 

Beroende av poäng bedömdes artiklarna till Hög, Medel eller Låg kvalitet. Artiklar med låg 

kvalitet uteslöts ur litteraturöversikten. Alla studier blev bedömda till Hög eller Medel kvalitet 

och inkluderades därför (se Bilaga 2).  

  

Databearbetning och analys 

Databearbetningen påbörjades genom att studiernas resultat genomlästes av båda författarna 

flera gånger. En innehållsanalys genomfördes för att strukturera resultaten (Forsberg & 

Wengström, 2003). För att resultatredovisningen ska bli lättöverskådlig bör resultaten 

organiseras tidigt i analysprocessen. Organiseringen kan underlättas genom att dela in 

resultaten i kategorier (Polit & Beck, 2004). De resultat som svarade på litteraturöversiktens 

syfte markerades av båda författarna var för sig, så markeringarna sedan kunde jämföras. 

Därefter kodades resultaten till olika kategorier; ”Avledningsaktivitet”, ”Tillit, trygghet och 

beröring”, ”Barns önskemål” och ”Åldersskillnader”. Resultaten från de olika kategorierna 

placerades sedan under två teman; ”Avledning genom att tänka på något annat” och 

”Avledning genom emotionellt stöd”.  
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Etiskt resonemang  
Ett etiskt resonemang fördes av författarna inför systematiska litteraturöversikten. I 

systematiska litteraturöversikten användes endast artiklar där etiska överväganden diskuterats. 

Systematiska litteraturöversikten presenterar alla olika resultat som kom fram, och inte bara 

de resultat som stöder det författarna själva önskar komma fram till (Forsberg & Wengström, 

2003). 

 

Resultat 
I litteraturöversikten ingår åtta artiklar, samtliga studier är kvantitativa och genomförda i 

USA. Åldern på deltagarna i studierna varierade från två till 19 år. I studierna deltog både 

pojkar och flickor men majoriteten av de deltagande barnen var pojkar i samtliga studier utom 

en, där något fler flickor deltog (Kettwich, Sibbitt, Brandt, Wong & Bankhurst, 2007). 

Resultatet i en studie visade att barnets kön inte hade något samband med barnets rädsla 

(Vannorsdall, Dahlquist, Shroff Pendley & Power, 2004). I övriga studier nämndes inget 

samband mellan barnets kön och rädsla. 

 

Två av studierna visade på ett samband mellan barns smärta och rädsla då barnen genomgår 

ett ingrepp. Genom att lindra smärtan lindras också rädslan (Windich-Biermeier, Sjoberg, 

Conkin Dale, Eshelman & Guzzetta, 2007; Wolitzky, Fivush, Zimand, Hodges & Olasov 

Rothbaum, 2005). 

 

Avledning genom att tänka på något annat 
I interventionsgruppen där barnen fick välja en självvald avledningsaktivitet mellan att blåsa 

såpbubblor, läsa en rebusbok, skapa musik med hjälp av ett redskap, använda sig av Virtual 

Reality glasögon eller att spela Gameboy uppmättes rädslan till lägre än i kontrollgruppen 

(Windich-Biermeier et al., 2007). Även då barnen fick en specifik intervention under 

ingreppet visade sig rädslan vara lägre hos barnen i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 

(Gershon, Zimand, Pickering, Olasov Rothbaum & Hodges, 2004; Klosky, Garces-Webb, 

Buscemi, Schum, Tyc & Merchant, 2007; Wolitzky et al., 2005). De studier som använde sig 

av specifika interventioner och som visade sig vara effektiva, var Virtual Reality (Gershon et 

al., 2004; Wolitzky et al., 2005), och en interaktiv figur kallad Barney. Barney är en välkänd 
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figur för barn i USA. I studien fick barnen först se en film om ingreppet förklarad av Barney, 

där det också framkom att Barney skulle vara med under hela ingreppet. Under ingreppet fick 

barnet ett gosedjur i form av Barney, samt höra Barney berätta historier under hela ingreppet 

(Klosky et al., 2007).  

 

I samtliga studier som behandlade olika typer av avledningsaktivitet visade 

interventionsgrupperna lägre rädsla än jämförelsegrupperna (Gershon et al., 2004; Klosky et 

al., 2007; Windich-Biermeier et al., 2007; Wolitzky et al., 2005). Virtual Reality minskade de 

yngre barnens rädsla (upp till 12,7 år), mer än de äldre barnens rädsla. I studien jämfördes 

Virtual Reality, dataspel på skärm och ingen intervention med varandra. Virtual Reality 

visade sig minska de yngre barnens rädsla betydligt mer än i de båda jämförelsegrupperna. 

Hos de äldre barnen var det inte lika markant skillnad mellan de tre grupperna. Virtual Reality 

var mest effektiv, men även dataspel på skärm minskade de äldre barnens rädsla. Vid mätning 

av barnens rädsla utgick studien från tre olika parametrar. Två av parametrarna, VAS och 

CHEOPS, visade ingen signifikant ökning av rädslan. Pulsen ökade vilket tolkades som en 

ökning av barnens rädsla (Gershon et al., 2004). Då barnen fick använda en självvald 

avledningsaktivitet tyckte 91 % av barnen att avledningsaktiviteten lindrade rädslan i 

samband med ingreppen och önskade att få använda den vid nästa tillfälle (Windich-

Biermeier et al., 2007).  

 

Stressreducerade sprut- och butterfly-nålar var traditionella nålar som dekorerats med olika 

typer av klistermärken. Vid användning av stressreducerade sprut- och butterfly-nålar 

minskade rädslan med 46 %. Alla barnen tyckte att stressreducerade sprut- och butterfly-nålar 

skulle finnas tillgängligt på den pediatriska onkologiavdelningen. Majoriteten av barnen 

(96%) föredrog stressreducerade sprut- och butterfly-nålar framför traditionella sprut- och 

butterfly-nålar (Kettwich et al., 2007). 

 

Avledning genom emotionellt stöd 

Föräldrarnas beteende visade sig ha ett samband med barnets rädsla inför och under ingrepp 

(Cline, Harper, Penner, Peterson, Taub & Albrecht, 2006; Dahlquist och Shroff Pendley, 

2005). Studien av Dahlquist och Shroff Pendley (2005) visade att barn hade större fördel av 
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avledningsaktiviteter vid ingrepp om föräldrar var mindre oroliga. En annan studie visade att 

föräldrars oro inte påverkade barnets rädsla (Vannorsdall et al., 2004). 

 

I samband med ingrepp identifierades fyra olika kommunikationsmönster hos föräldrar; 

förnekande, stödjande, normaliserande och avståndstagande, varav ett av dessa 

kommunikationsmönster påverkade barnet negativt. Det negativa kommunkationsmönstret, 

”förnekande”, innebar att föräldrarna förnekade barnets rädsla, att föräldrarna visade ilska 

eller irritation, samt ljög om vad som skulle hända. Barn till föräldrar med ett stödjande eller 

avståndstagande kommunikationsmönster visade mindre rädsla enligt föräldrarna, 

sjuksköterskan och observatörerna, än barn till föräldrar med ett ”förnekande” 

kommunikationsmönster (Cline et al., 2006). 

 

Vid ett tillfälle under ingreppet var sjuksköterskans ”ej nödvändiga” beröring mer effektiv än 

under andra delar av ingreppet för att minska barnets rädsla. ”Ej nödvändig” beröring innebar 

den beröring sjuksköterskan och föräldrarna gav utöver den beröring som var nödvändig för 

ingreppet. ”Ej nödvändig” beröring av föräldrarna visade ingen minskning av barnets rädsla. 

Barn med stor rädsla innan ingreppet som fick mycket ”ej nödvändig” beröring av 

sjuksköterskan visade mindre rädsla under ingreppet än de barn som inte fick lika mycket ”ej 

nödvändig” beröring. Studien visar också att sjuksköterskans ”ej nödvändiga” beröring har 

betydelse för hur snabbt rädslan minskar efter ingreppet. Barn som fick mycket ”ej 

nödvändig” beröring av sjuksköterskan återhämtade sig snabbare från känslan av rädsla. De 

yngre barnen visade mer rädsla än de äldre barnen i samband med ingreppet. De yngre 

barnens (upp till sju år) rädsla reducerades mer av sjuksköterskans ”ej nödvändiga” beröring 

än hos de äldre barnen (Vannorsdall et al., 2004).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa vilka resultat som tidigare visats samt 

vilka styrkor och svagheter som finns i tidigare forskning. En litteraturöversikt indikerar 

också till vidare forskning. Det är av stor betydelse att granska tidigare studier för att kunna 

utföra ytterligare forskning inom området (Backman, 1998).  

 

 7  



ZARA GENCHEL  2008-05-28 
AMELIE SANNER  

Urval 
Sökningen gjordes endast på studier på engelska eller svenska. Det kan ha medfört att 

relevant forskning, såsom studier på andra språk, inte påträffades till litteraturöversikten. Det 

kan vara både en fördel och en nackdel att publiceringsåret begränsades till år 2004. 

Litteraturöversikten visar den senaste forskningen, samtidigt som äldre forskning kan ha 

missats då ämnet har forskats kring under en längre tid. Två litteraturstudier kring ämnet 

hypnos påträffades men inga kvantitativa eller kvalitativa studier om hypnos påträffades efter 

år 2004. Det medför att den här litteraturöversikten saknar hypnos som metod för att 

förebygga och lindra barns rädsla. Eftersom hypnos används som en avledningsmetod enligt 

de litteraturöversikter som påträffats, hade det varit av intresse att undersöka även hypnos. 

 

Sökningsförfarande 
Sökningsförfarandet genomfördes av båda författarna., en form av forskartriangulering som 

förstärker sökningens trovärdighet samt minskar risken för bias (Polit & Beck, 2004). Vid 

sökning på orden ”distress” och ”fear” uppkom inga ytterligare resultat, därför användes 

endast ordet ”anxiety” i sökningen. Sökningen gjordes i tre databaser. Om sökningen 

genomförts i fler databaser är det möjligt att ytterligare forskning påträffats. Trovärdigheten 

av datainsamlingen påverkas av antalet databaser som sökts igenom (Polit & Beck, 2004). 

Databasernas ämnesområden var omvårdnad, medicin och psykologi, vilket ändå gav en 

relevant och bred sökning (Forsberg & Wengström, 2003). De studier som påträffades i 

Cinahl och behölls för granskning, påträffades även i PsychINFO. Författarna är medvetna 

om att begränsningen ”tillgängligt abstrakt” i Cinahl och PubMed kan ha medfört att viss 

forskning inte påträffades. Begränsningen gjordes eftersom en vetenskaplig artikel ska ha en 

viss uppbyggnad där ett abstrakt ingår (Forsberg & Wengström, 2003). Begränsningen 

medförde därför en garanti på att alla funna artiklar mötte detta vetenskapliga kriterie.    

 

Trovärdighet och överförbarhet 
En studies överförbarhet är ett mått för att se om studieresultaten kan användas i klinisk 

verksamhet (Polit & Beck, 2004). Sex av studierna var randomiserade kontrollerade studier 

(Dahlquist & Shroff Pendley, 2005; Gershon et al., 2004; Kettwich et al., 2007; Klosky et al., 

2007; Windich-Biermeier et al., 2007; Wolitzky et al., 2005). Randomiserade kontrollerade 

studier är enkla att bedöma effekterna av, därför har dessa studier en hög trovärdighet. Genom 

att använda metodtriangulering ges en djupare inblick i ämnesområdet, därför är avsaknaden 
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av kvalitativa studier en brist i litteraturöversikten (Polit & Beck, 2004). Kvalitén kan även 

sänkas om deltagarantalet är litet (Forsberg & Wengström, 2003). En studie var en pilotstudie 

men var en randomiserad kontrollerad studie och hade näst flest deltagare (Gershon et al., 

2004). Under litteratursökningen upptäcktes att forskning i ämnet genomgående hade ett lågt 

deltagarantal.  

 

Styrkor med litteraturöversikten är att studierna som använts representerar en spridd ålder 

bland barn, samt olika typer av ingrepp (Forsberg & Wengström, 2003). Dock definieras 

”yngre barn” olika i de båda studier som jämför åldrar (Gershon et al., 2004; Vannorsdall et 

al., 2004). Alla studier som ingår i litteraturöversikten kommer från USA, vilket kan minska 

resultatens överförbarhet (Forsberg & Wengström, 2003) på grund av kulturella skillnader 

mellan USA och Sverige vad gäller barnuppfostran och förväntat beteende hos barn, vuxna 

och personal.  

 

Studierna har använt olika mätinstrument för att mäta barnens rädsla. Barnens rädsla har 

också skattats av olika personer; sjuksköterska och/eller förälder och/eller barn. Det försvårar 

jämförandet av de olika studierna.  

 

Etiskt resonemang 
Alla inkluderade studier i litteraturöversikten utom en redovisade sitt etiska godkännande. Det 

framgick inte i studien av Dahlquist och Shroff Pendley (2005) om studien var etiskt 

granskad. Dock är tidskriften där studien publicerades välrenommerad och publicerar enbart 

artiklar med etiskt godkännande. Dahlquist och Shroff Pendley (2005) inkluderades därför i 

litteraturöversikten.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet belyser flera aspekter av hur ingreppsrelaterad rädsla hos barn med cancer kan 

förebyggas eller lindras utan psykofarmaka. Flera studier visade att någon form av 

intervention minskade barnets rädsla inför ingrepp (Gershon et al., 2004; Kettwich et al., 

2007; Klosky et al., 2007; Vannorsdall et al., 2004; Windich-Biermeier et al., 2007; Wolitzky 

et al., 2005).  Samband mellan barns kön och rädsla nämndes bara i en studie, där påvisades 

inget samband (Vannorsdall et al., 2004). Däremot visar annan litteratur att flickor oftare ger 

uttryck för rädsla än pojkar och att det kan bero på att flickor i högre grad än pojkar skyddas 
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från faror (jfr. Hellström & Hanell, 2000). En annan hypotes är att pojkar är formade av 

samhället att inte visa rädsla. Vidare forskning behövs för att undersöka genusskillnader bland 

pojkar och flickor vad gäller uttryck av rädsla.  

 

Sjuksköterskans roll  

Resultatet visar att smärta och rädsla i samband med ingrepp påverkas av varandra (Windich-

Biermeier et al., 2007; Wolitzky et al., 2005). Resultatet styrks av Tveiten (2000) som menar 

att en orsak till att rädsla för smärta kan uppkomma är åsynen av en nål. Hur kan 

sjuksköterskan minska rädslan för smärta? En del barn uttrycker att de får för lite information 

inför olika ingrepp och känner stress från personalen. Barnen uppger att de känner sig lugnare 

med mer information och att det underlättar ingreppen (Ljungman, 2000). Ett annat svar på 

frågan skulle kunna vara stressreducerade sprut- och butterfly-nålar (jfr. Kettwich et al., 

2007). 

 

 
En av studierna visar tydligt på hur sjuksköterskan kan förebygga eller lindra barnens rädsla 

inför ingrepp. Barn som var mest rädda inför ett ingrepp hade mest nytta av sjuksköterskans 

”ej nödvändiga” beröring (Vannorsdall et al., 2004). Beröring påverkar barn positivt fysiskt, 

psykiskt och socialt. Beröring är även betydande för kontaktetablering (Peterson, Cline, 

Foster, Penner,  Parrott, Keller, Naughton, Taub, Ruckdeschel, & Albrecht, 2007). En 

litteraturöversikt som utförts om komplementär medicin visade också att sjuksköterskans 

beröring kan minska barns rädsla (Post-White & Hawks, 2005). Är det viktigt att 

sjuksköterskan identifierar dessa barn innan ingreppet? Sjuksköterskan behöver veta vad det 

är som skrämmer barnet. Det kan göras genom att sjuksköterskan skapar en god relation till 

barnet (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997). Att relationen har betydelse för 

hur barnet upplever vården styrks av Forsners (2006) avhandling.  

 

Sjuksköterskan bör också uppmärksamma hur föräldrarna interagerar med barnen i samband 

med ingrepp. Om sjuksköterskan identifierar det ”förnekande” kommunikationsmönstret kan 

sjuksköterskan ingripa till förändring (Cline et al., 2006). Det är betydelsefullt att ge ärlig 

information till barnet inför smärtsamma ingrepp, och inte förringa betydelsen av att det kan 

göra ont (Lindberg, 2007). Det kan diskuteras om det innebär att sjuksköterskan själv bör 

undvika att använda sig av ett ”förnekande” kommunikationsmönster. 
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Föräldrarnas roll 
En anledning till att en avledningsaktivitet inte fungerar kan vara att föräldrarnas oro påverkar 

barnens gensvar på avledningsaktiviteten (Dahlquist & Shroff Pendley, 2005). En tidigare 

studie pekar åt samma håll, föräldrar som själva är oroliga försvårar för barnet att använda sig 

effektivt av avledningsaktiviteten (Dahlquist, Busby, Slifer, Tucker, Eischen, Hilley & Sulc, 

2002). Föräldrarnas oro har även visat sig påverka barnens rädsla. Genom att försöka lindra 

föräldrarnas oro kan i sin tur barnens rädsla minska (Dahlquist & Shroff Pendley, 2005; 

Klosky, 2007; Robinson, Gerhardt, Vannatta & Noll, 2007; Von Essen 2000). Eftersom 

resultatet visar att barnens rädsla har visat sig påverkas av föräldrarnas oro, skulle 

sjuksköterskan kunna lindra barnets rädsla genom att minska föräldrarnas oro? Det är också 

viktigt att föräldrarna är aktivt närvarande trots att en avledningsaktivitet används för att 

lindra barnets rädsla (Windich-Biermeier et al., 2007). Resultaten pekar åt olika håll i en 

litteraturöversikt med syfte att undersöka hur föräldrars närvaro påverkar barnet under ett 

ingrepp. Som slutsats dras att även om det inte är säkerställt att rädslan hos barn reduceras då 

föräldrarna är närvarande bör föräldrarna erbjudas möjligheten att vara närvarande vid 

ingreppet (Piira, Sugiura, Champion, Donnelly & Cole, 2005). Även Enskär et al. (1997) drar 

slutsatsen att föräldrar bör involveras i barnets vård.   

 

Det är anmärkningsvärt att föräldrarnas ”ej nödvändiga” beröring i samband med ingrepp inte 

lindrade barnets rädsla lika effektivt som sjuksköterskans ”ej nödvändiga” beröring 

(Vannorsdall et al., 2004). Ytterligare en studie pekar mot att föräldrarnas ”ej nödvändiga” 

beröring under ingreppet inte påverkade barns upplevelse av rädsla. Däremot minskade 

barnets rädsla vid den ”ej nödvändiga” beröringen av föräldrarna innan och efter ingreppet 

(Peterson et al., 2007). Von Essen (2000) menar att när barnet har kroppskontakt med 

föräldern ökar tryggheten hos barnet, därför underlättas undersökningen om barn i yngre 

åldrar kan sitta i en förälders knä.  

 

Slutsats 
Genom att ge barnen möjlighet att tänka på något annat, tänka annorlunda och få emotionellt 

stöd kan barns rädsla i samband med ingrepp minska. En faktor som påverkar hur effektivt 

interventionen verkar är föräldrarnas engagemang och beteende. Tydlig information till både 

föräldrarna och barnet kan minska barnets rädsla. Därför bör sjuksköterskan involvera 

föräldrarna i vården av barnet. Minskad smärta kan också lindra rädslan. Eftersom 
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litteraturöversikten visar att avledningsmetoder minskar rädslan i samband med ingrepp bör 

avledningsmetoder användas mer i klinisk verksamhet. 

 

Personal på barnkliniken i Kalmar kontaktades för att ta reda på om den forskning som finns 

redan nu används i praktiken. På Länssjukhuset i Kalmar får alla barn genomgå ett 

förberedelsebesök. Under besöket får barnet se operationssal, röntgenavdelningen och 

uppvakningsavdelningen. Information ges angående narkos och det aktuella ingreppet. Barnet 

får också leka med utrustningen som används vid ingreppet. En docka finns på avdelningen 

som barnet kan pröva ingreppen på. Det är i möjligaste mån samma person som förbereder 

barnet inför ingreppet som genomför ingreppet. Det görs för att barnet ska få större tillit till 

den som utför ingreppet.1  

 

Litteraturöversikten öppnar upp till vidare forskning, då flera brister identifierats. Ett 

forskningsområde som saknas är en jämförelse mellan de undersökta interventionerna. Vilken 

intervention är mest effektiv för att förebygga och lindra barns rädsla? Eftersom studier i 

ämnet visat sig ha ett lågt deltagarantal, är det önskvärt att utföra studier med ett större 

deltagarantal för att kunna generalisera resultaten. Då alla studier som påträffades till 

litteraturöversikten var kvantitativa, skulle kvalitativa studier kunna ge ett subjektivt 

perspektiv kring barns rädsla i samband med ingrepp.   

                                                 
1 Mette Broby, leg. Sjuksköterska barn – och ungdomskliniken på Länssjukhuset i Kalmar (personlig 
kommunikation, 14 mars, 2008) 
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BILAGA 1: Tabeller över databaserade sökningar 
 
 
Cinahl¤ 
 
Sökord Antal träffar Antal artiklar uttagna för granskning 
      
1 anxiety 9384 0 
2 "pediatric oncology" 594 0 
3 procedure 12179 0 
      
1 AND 2 31                                                             1  
1 AND 2 AND 3 4 0 
2 AND 3 22                                                             1  
 
 
PubMed¤¤ 
 
Sökord Antal träffar Antal artiklar uttagna för granskning 
      
1 anxiety 64974 0 
2 "pediatric oncology" 3621 0 
3 procedure 387832 0 
      
1 AND 2 55 0 
1 AND 2 AND 3 217 0 
2 AND 3 9 0 
 
 
 
PsychINFO¤¤¤ 
 
Sökord Antal träffar Antal artiklar uttagna för granskning 
      
1 anxiety 119491 0 
2 "pediatric oncology" 896 0 
3 procedure 53319 0 
      
1 AND 2 297 0 
1 AND 2 AND 3 69                                                            8         
2 AND 3 105                                                             2  
 
 
¤  = Begränsningar: Peer-Review, Tillgängligt abstrakt, Språk: svenska eller engelska 
¤¤ = Begränsningar: Tillgängligt abstrakt, Språk: svenska eller engelska 
¤¤¤ = Begränsningar:  Peer-Reviewed Journal, Språk: svenska eller engelska 
 
 

  



BILAGA 2: Granskningsmall för Kvantitativa studier 
 
Modifierad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006)2 
 

Forskningsmetod:............... ............................................... 

 

Patientkarakteristiska:  

Antal: ...................................  

Ålder:....................................  

Antal män: ............................  

Antal kvinnor:.......................  

 

Syfte: ................................... ...............................................   

 

Adekvata exklusions/inklusionskriterier: .............................Ja          Nej  

Urvalssförfarandet beskrivet: ...............................................Ja          Nej  

Representativt urval: ............ ...............................................Ja          Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet: .................................Ja          Nej  

Likvärdiga grupper vid start: ...............................................Ja          Nej  

Analyserade i den grupp som de randomiserades till:..........Ja          Nej  

 

Bortfallsanalysen beskriven: ...............................................Ja          Nej  

Bortfallsstorleken beskriven: ...............................................Ja          Nej  

Etiskt resonemang: ............... ...............................................Ja          Nej  

Är instrumenten valida: ........ ...............................................Ja          Nej  

Är instrumenten reliabla:...... ...............................................Ja          Nej  

Är resultatet generaliserbart: ...............................................Ja          Nej  

 

Resultat: .............................. ...............................................   

 

Bedömning: ........................ Låg(0-4p):    Medel(5-8):     Hög(9-12):  

Ja = 1 p 

Nej = 0 p 

                                                 
2 Modifierad genom att två frågor uteslöts; blindning och statistisk metod. De längre frågorna kortades ned med 
bibehållet syfte.  

  



BILAGA 3: Artikelmatris (1/4) 
 

 
Författare, 
år, 
tidsskrift, 
land 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod, mätinstrument & urval 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 
Cline et 
al., 2006, 
Social 
Science 
and 
Medicine, 
USA 

 
Parent 
communi
cation 
and child 
pain and 
distress 
during 
painful 
pediatric 
cancer 
treatment
s 
 

 
Undersöka 
föräldrars 
Kommunkation
s Mönster 
(KM), KM’s 
frekvens samt 
förhållandet 
mellan KM och 
barnets 
reaktion i 
samband med 
lumbalpunktio
n, 
benmärgsaspir
ation och port-
a-cathstart 
 

 
Kvantitativ 
Icke- experimentell design  
 
Observationer, videofilm och Wong-Baker 
faces scale 
 
Systematiskt kvoturval 
 
31 barn i åldrarna 
3-12 år och deras föräldrar 
 

 
Barn till föräldrar med 
ett förnekande KM 
upplever mer stress och 
oro än barn till föräldrar 
med annat KM 

 
Hög 

 
Dahlquist 
& Shroff 
Pendley, 
2005, 
Journal of 
Pediatric 
Psycholog
y,  USA 

 
When 
Distracti
on Fails: 
Parental 
Anxiety 
and 
Children’
s 
Response

 
Undersöka hur 
avledningsakti
viteter hos 
barn påverkas 
av 
föräldrarnas 
oro i samband 
med 
intramuskulära 

 
Kvantitativ 
Experimentell design, 
Randomiserad, kontrollerad studie 
 
The Observational Scale of Behavioral 
Distress (OSBD- skala) och en sjuskalig 
skala från ”inte alls rädd” till ”extremt 
rädd” 
 

 
Barnens respons till 
distraktion kan påverkas 
negativt av föräldrarnas 
oro 

 
Medel 
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s to 
Distracti
on during 
Cancer 
Procedur
es 
 
 

injektioner och 
port-a-
cathstart 
 

Systematiskt kvoturval 
 
29 barn i åldrarna 
2,5–5,2 år och deras föräldrar 
 
 
 



BILAGA 3: Artikelmatris (2/4) 
 
Författare, 
år, 
tidsskrift, 
land 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod, mätinstrument & urval 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 
Gershon et 
al., 2004, 
Journal of 
the 
American 
Academy 
of Child & 
Adolescent 
Psychiatry, 
USA 
 
 

 
A Pilot 
and 
Feasibili
ty Study 
of 
Virtual 
Reality 
as a 
Distracti
on for 
Children 
With 
Cancer 

 
Att undersöka 
om Virtual 
Reality är en 
möjlig och 
välgörande 
avledningsakti
vitet för barn i 
samband med 
port-a-
cathstart 
 

 
Kvantitativ 
Experimentell design, 
Randomiserad, kontrollerad studie 
 
Visual Analogue Scale (VAS), Children’s 
Hospital of Eastern Ontario Pain Scale 
(CHEOPS) och pulsmätning 
 
Systematiskt kvoturval 
 
59 barn i åldrarna 
7-19 år 
 

 
Barnen i 
interventionsgruppen 
hade lägre puls och 
skattade lägre rädsla än 
kontrollgruppen 

 
Medel 

 
Kettwich et 
al., 2007, 
Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing, 
USA 

 
Needle 
Phobia 
and 
Stress- 
Reducin
g 
Medical 
Devices 
in 
Pediatri
c and 
Adult 
Chemoth
erapy 

 
Undersöka om 
nålfobi är 
större hos 
barn än vuxna 
samt om 
nålfobi kan 
minska av 
stressreducera
d medicinsk 
utrustning 

 
Kvantitativ 
Experimentell design, 
Randomiserad, kontrollerad studie 
 
Visual Analogue Anxiety Scale (VAAS) och 
Visual Analogue Fear Scale (VAFS) 
 
Systematiskt kvoturval 
 
25 barn i åldrarna 
4,8–15,4 år och 25 vuxna 
 
 
 

 
Barnen uttryckte mer 
nålfobi än de vuxna och 
båda grupperna visade 
mindre stress med den 
stressreducerade 
medicinska utrustningen 

 
Hög 
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Författare, 
år, 
tidsskrift, 
land 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod, mätinstrument & urval 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 
Klosky et 
al., 2007, 
Children’s 
Health 
Care, USA 

 
Examination 
of an 
interactive-
educational 
intervention 
in 
improving 
parent and 
child 
distress 
outcomes 
associated 
with 
pediatric 
radiation 
therapy 
procedures 
 

 
Att undersöka 
om föräldrars 
oro och barns 
rädsla inför 
strålbehandli
ng minskas 
med 
interaktiv 
utbildning i 
form av en 
figur vid 
namn Barney, 
en välkänd 
figur för barn 
i USA 
 

 
Kvantitativ 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Enkät riktad till föräldrarna om 
effektiviteten av interventionen 
 
Konsekutivt urval 
 
79 barn i åldrarna 2-7 år och deras 
föräldrar 
 

 
Föräldrarna skattade 
barnen i 
Barneyinterventionen 
som mindre rädda än 
föräldrarna till barnen 
i kontrollgruppen 
skattade sina barn 

 
Hög 
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Vannorsdall 
et al., 2004, 
Children’s 
Health 
Care, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The 
Relation 
Between 
Nonessentia
l Touch and 
Children’s 
Distress 
During 
Lumbar 
Punctures 

 
Undersöka 
om 
föräldrarnas 
och 
sjuksköterska
ns ”ej 
nödvändiga” 
beröring 
minskar 
barns rädsla i 
samband med 
lumbalpunkti
on 
 

 
Kvantitativ 
Icke- experimentell design, 
Prospektiv studie 
 
OSBD- skala 
 
Konsekutivt urval 
 
50 barn i åldrarna 
5-15 år, deras föräldrar och sjuksköterskor
 
 
 
 
 

 
Barns oro minskade 
framförallt vid 
sjuksköterskans ”ej 
nödvändiga” beröring 

 
Medel 
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Författare, 
år, 
tidsskrift, 
land 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod, mätinstrument & urval 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 
Windich- 
Biermeier 
et al., 
2007, 
Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing, 
USA 

 
Effects of 
Distraction 
on Pain, 
Fear, and 
Distress 
During 
Venous Port 
Access and 
Venipunctur
e in 
Children 
and 
Adolescents 
With Cancer 
 

 
Värdera 
effekten av hur 
smärta, rädsla 
och oro 
påverkas av 
barns 
självvalda 
avledningsakti
viteter i 
samband med 
venprovtagnin
g eller port-a-
cathstart 

 
Kvantitativ 
Experimentell design, Randomiserad, 
kontrollerad studie 
 
Glasses fear scale (en sexgradig skala 
mellan ingen rädsla och värsta tänkbara 
rädsla) 
 
Konsekutivt urval 
 
50 barn i åldrarna 
5-18 år 
 

 
Rädslan var lägre i 
interventionsgruppen än 
i kontrollgruppen 

 
Hög 

 
Wolitzky et 
al., 2005, 
Psycholog
y and 
health, 
USA 

 
Effectiveness 
of virtual 
reality 
distraction 
during a 
painful 
medical 
procedure in 
pediatric 
oncology 
patients 
 

 
Undersöka hur 
Virtual Reality 
kan påverka 
barns oro, 
rädsla och 
obehag i 
samband med 
port-a-
cathstart 

 
Kvantitativ 
Experimentell design, 
Randomiserad, kontrollerad studie 
 
Enkät med 20 frågor till barnen, 
pulsmätning och VAS för barn samt för 
vuxna 
 
Konsekutivt urval 
 
20 barn i åldrarna 
7-14 år 

 
Barnen i 
interventionsgruppen 
hade lägre puls och 
uttryckte mindre smärta 
och oro än 
kontrollgruppen 

 
Hög 
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