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Sammanfattning  

Bakgrund: Till följd av sjukdom, rutinkontroll eller skada söker barn vård i olika former 

såsom akutsjukvård eller via vårdcentral. Mötet med sjukvården ha en avgörande betydelse 

för barnens upplevelse av sjukvård. Därför är det viktigt som sjuksköterska att känna till 

omvårdnadsåtgärder som kan minska rädsla och smärta vid undersökning eller behandling 

utav barnen, för att tillsammans kunna skapa en positiv upplevelse. 

Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att minska 

upplevelse av smärta och rädsla hos barn i samband med undersökning och behandling.  

Metod: Vald metod blev en allmän litteraturöversikt, vilken beskrivs likt ett strukturerat 

arbetssätt med avsikt att skapa en överblick av ett avgränsat område, en beskrivande 

presentation. 

Resultat: Omvårdnadsåtgärder som kan minska barns upplevelse av rädsla och smärta i 

samband med undersökning eller behandling i sjukvården kan exempelvis vara med hjälp av 

distraktion, olika sätt att bemöta barnen eller farmakologiska åtgärder. Sjuksköterskan kan på 

detta sätt hjälpa barnen att få en positiv upplevelse och minne från sjukvården. 

Slutsats: Många barn upplever rädsla inför kommande sjukhusbesök, men också smärta från 

de besök som redan passerat. Viktigt för barnen är förälders närvaro, att inte bli lämnade 

ensamma men också få tid till förståelse för varför sjukhusbesöket måste ske, samt 

individanpassad information.  

 

Nyckelord 

Barn, rädsla, smärta, undersökning, behandling, sjukvård. 
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Inledning  
Varje år söker drygt 200 000 barn vård på akutmottagningar till följd av sjukdom eller skada 

(Socialstyrelsen, 2011). Majoriteten av barn som vårdas på sjukhus är i förskoleåldern 

(Bischofberger, Dahlquist, Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). Barns rädsla för 

sjukdom och sjukvård kan komma att påverka i det vårdande mötet. Redan från sex månaders 

ålder kan smärtsamma upplevelser förnimmas med rädsla för sjukvårdspersonal som påföljd 

(Forsner, 2006). Mitt intresse för barnets perspektiv på vården väcktes när jag själv som liten 

blev skrämd vilket resulterat i kvarstående nålfobi. Ett annat perspektiv är att jag har två barn 

i förskoleåldern och önskar kunna ge dem positiva minnen av vården. I mitt kommande yrke 

som allmänsjuksköterska kan jag komma att möta barn som visar på rädsla för vårdpersonal 

och vårdmiljön. Då mitt yngsta barn skulle vaccineras blev han mycket ledsen. Jag frågade 

sjuksköterskan om hon hade förslag på någon omvårdnadsåtgärd jag kunde använda för att 

neutralisera upplevelsen vid nästa vaccinationstillfälle. Svaret blev att sjuksköterskan alltid 

arbetat så här under alla år och att hon aldrig använt sig av någon smärtstillande åtgärd. Vid 

nästkommande vaccinationstillfälle använde jag Emla-plåster (innehåller de verksamma 

ämnena lidokain och prilokain) som smärtlindring. Det blev stor skillnad, både för mig som 

förälder och för mitt barn som inte behövde bli ledsen av en smärtupplevelse som han inte 

förstod, endast fem månader gammal.       

1 Bakgrund 

1.1 Barnet i vården genom tiden 

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt var ett av de första barnsjukhusen i Sverige; det öppnades 

år 1854. I början hölls miljön hemlik vid barnsjukhusen och mödrar uppmuntrades vara 

delaktiga och närvarande i barnets vård. I början av 1900-talet ändrades dock denna 

inställning då anhörigas närvaro kopplades till smittorisk bland dessa barn. Besökstiderna 

minskade och i vissa fall tilläts inga besök alls, vilket resulterade i att barnen blev ledsna och 

otröstliga när de blev lämnade. Efter några dagar blev det åter lugnt och stillsamt. 

Sjukvårdspersonalen tolkade detta som att barnen kommit över sin sorg och rädsla, samt att 

besök av föräldrar endast skadade. Idag vet vi att själva separationen från föräldern är skadligt 

för barnet. Depression kunde utvecklas hos barn som vårdades under längre tid på sjukhus och 

även utvecklas till apati. Med tiden förändrades även sjukvårdspersonalens klädsel och 

munskydd började användas i hygieniskt syfte. Leksaker ansågs överföra smitta och blev 
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därför inte tillgängliga, vilket resulterade i minskad lek och fantasi. Leken som gav barnen 

glädje tog bort. Barnen fick ligga ensamma i sina sängar. Det enda sällskapet som gavs var av 

sjukvårdspersonalen i samband med undersökning. Att leka med varandra var också klassat 

som en smittorisk. Idag är föräldrarna med sina barn på sjukhus dygnet runt. Ökad kunskap 

om hygienrutiner inom sjukvården relaterat till smittorisk har förändrat synen på förälders 

närvaro. En stramare ekonomi har förändrat villkoren i vården och det är allt vanligare med 

stressade arbetssituationer, vilket påverkar hur undersökningar och behandlingar genomförs. 

Minskad vårdtid medför minskad tid för reflektion och uppföljning för sjuksköterskan. 

Föräldrarnas delaktighet har istället blivit en nödvändighet i vårdarbetet (Ygge, 2004).                     

1.2 Rättigheter och etiskt förhållningssätt 

1989 antog Sverige FN:s barnkonvention som innefattar barns rättigheter. Den är juridiskt 

bindande för de stater som har ratificerat (förpliktat sig att följa) konventionen. Dokumentet 

säger alla barn rätt till hälsa och skydd, samt att bli behandlade med värdighet. Alla barn har 

rätt till liv, utveckling och överlevnad (Lönnerblad, 2009). Enligt Magnusson Österberg 

(2013) bedöms ett barns rätt till självbestämmande av vårdansvarig i en vårdsituation. Där 

utgår vårdpersonal utifrån barnens mognad i förhållande till hur svårt beslutet är och vilken 

betydelse det får för barns hälsa. Barn kan exempelvis få möjlighet att bestämma i vilken 

form ett läkemedel ska tas, i vilken arm eller vilket finger ett blodprov ska göras och om de 

önskar bedövningssalva. Barn har rätt att alltid ha förälder närvarande under hela vårdtiden. 

Ju äldre barnen blir desto oftare krävs både förälders och barns samtycke. I första hand vårdas 

barn på plats där det finns personal med speciell barnkompetens, där skolundervisning kan 

ske och där det finns tillgång till leksaker och avkopplande aktiviteter. Vårdpersonalens 

skyldighet är att informera om möjligheten att avbryta en undersökning eller behandling.  

Möjlighet till att få avbryta en undersökning eller behandling tillhör barns rättigheter. Där 

allvarligare medicinska beslut måste tas har dock inte barn möjlighet att bestämma, 

exempelvis vid operation, behandling eller undersökning för att främja barnets hälsa. Barn 

kan inte neka till vård där de vårdas enligt smittskyddslagen, men har dock rätt att överklaga 

dessa beslut. Vårdnadshavare har inte rätt att neka sitt barn livräddande behandling, inte heller 

medicinsk vård och behandling som utan skulle bidra till allvarlig risk för barnets hälsa eller 

utveckling. vårdnadshavaren har heller inte rätt att tacka nej till vård om barnet har en 

allvarlig smittsjukdom och ska vårdas enligt smittskyddslagen (ibid). 
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1.3 Rädsla och smärta 

Forskning visar att barn kan uppleva rädsla och smärta i samband med sjukvård. Sjukvården 

beskrivs av barnen som farlig, hotande och monsterlik. Barn behöver uppmuntras till att 

uttrycka rädsla och sin egen vilja (Koening, Chesla, & Kennedy, 2003). Forskare belyser det 

faktum att sjukhusrelaterad rädsla hos barn till största del baseras på information från vuxna 

(Salema, Aronen & Salanterä, 2010). Barn som inte förstår mening med smärta eller 

sjukhusbesök känner sig sårad då sjuksköterskan utfört något skrämmande mot deras vilja, 

barn försöker då komma ifrån situationen genom att gömma sig, fly eller blunda (Idvall, Holm 

& Runeson, 2005). När hjärna registrerar primära känslor som kopplas till limbiska systemet 

och amygdala blir reaktionen att gömma sig för det som hotar. Patienten kan visa sin fruktan 

genom att möta vården, och på så sätt bli medveten om sina känslor (Damasio, 2003). 

Sjukvårdpersonalens arbetskläder och deras medicinska språk kan leda till att yngre barn kan 

få en traumatiska upplevelser av vårdsituationen. Barns rädsla i vårdsammanhang är ofta 

kopplad till smärta eller rädsla för smärta och det kan vara svårt att veta vilket av dessa som 

ligger bakom barnens upplevelser. Smärtupplevelsen ger upphov till rädsla som i sin tur 

påverkar smärtan. En annan rädsla som barn berättar om är att skiljas från sina föräldrar och 

ensam behöva hantera en skrämmande, obehaglig och ovan situation. Denna upplevelse 

beskrivs som mer skrämmande än behandlingen i sig, när den gäller yngre barn (Koening, 

Chesla, & Kennedy, 2003; Tamm 2003). Om barnen måste hållas fast under en undersökning 

eller provtagning kan det grunda sig i bestående rädsla för liknande situationer i framtiden. 

Rädslan kan bero på för lite eller ingen information alls till barnet. Det är också viktig att 

föräldrarna lyssnar till varandra och arbetar tillsammans för barnets bästa (Ygge 2004). 

Vilken information barnet kan ta till sig hänger samman med dess ålder och utveckling. Ett 

barn i åldern två till sex år utvecklar förmåga till symboliskt tänkande, där fantasin utvecklas 

starkt och språket öppnar nya vägar till tänkande, lek och handling (Hwang & Nilsson, 2011).  

1.4 Lek 

Att leka tillhör ett naturligt beteendemönster hos människan. Det kan ses som ett uttryck för 

hälsa och hör till en naturlig del av barns utveckling. Det kan i vårdsammanhang bli ett 

centralt verktyg för att uppnå övning, lust, skapande och önskningar med barnet. Lek är också 

ett verktyg som sjuksköterskan kan nyttja i syfte att nå förståelse och förtroende hos barnen 

(Eriksson, 1989). Lekterapi kan hjälpa barn att fokusera på annat än sin egen sjukdom eller 

kommande behandling. Det används som en omvårdnadsåtgärd på flertal pediatriska 

avdelningar på sjukhus. Barn kommer oftast ofrivilligt till sjukvården och möter människor de 
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inte känner. Miljön är annorlunda och barnen får kanske vara med om smärtsamma 

upplevelser. Lekterapi ger en möjlighet att slappna av. Ett sjukt barn kan vara avvaktande till 

lek och behöver en vuxen som hjälper dem in i lek. Genom lek kan barnen stärka sig själva i 

sjukdomsförloppet. Barn uttrycker sig, sina upplevelser och sin vilja med hjälp av lek. Lek ger 

uttryck för känslor hos de yngre barnen och hjälper därmed till i bearbetning av upplevelser 

(Lekterapi, 2010).  

1.5 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons (1989) omvårdnadsteori som baseras på förståelsen av lidande valdes då barn 

visat på lidande i samband med sjukvårdsbesök de studier som författaren läst och valt till 

studien. Lidande är ett centralt begrepp i vårdvetenskap som studerats av flera forskare i olika 

sammanhang. Övergripande kan lidande kopplas till människans upplevelse av sig själv och 

sin existens som kränkt, hotad eller förlorad, vilket kan leda till existentiell smärta. Begreppet 

lidande skiljer sig från begreppet smärta då lidande blir en tolkning av smärtupplevelsen 

jämfört med den fysiologiska reaktionen. Enligt Eriksson (1989) innebär lidande en 

förnimmelse av ett döende, och lidande är ett grundmotiv för vårdandet. Lidandet 

manifesteras som en kamp mellan det onda och det goda. Bekräftelse är en förutsättning för 

att lidandet ska kunna lindras och om lidande förnekas eller trängs undan hindras lindring. 

Människan försöker fly från lidande genom att skapa distans till det som orsakar lidande. 

Individen kan också söka kortsiktig lösning för att lindra sitt lidande, exempelvis genom yttre 

trygghet. Katie Erikssons teori kan vara en hjälp att förstå människans upplevelse av lidande 

som kamp, exempelvis i samband med en sjukdom (ibid).          

2 Problemformulering 
Barns upplevelse av rädsla för sjukdom och sjukvård kan komma att påverka barnet i det 

vårdande mötet. Redan från tidig ålder kan smärtsamma upplevelser erfaras med rädsla för 

sjukvårdspersonal som följd (Forsner, 2006). Rädsla för smärtsamma upplevelser i samband 

med vård kan vara svårt att helt och hållet eliminera. Vissa akuta situationer kan vara 

livsnödvändiga och kräva snabb hjälp som kan innebära smärta och leda till rädsla och 

lidande. Etiska aspekter, såsom vuxnas förhållningssätt till barn samt givet utrymme för barns 

upplevelse och autonomi, kan här komma i bakgrunden för att inte riskera barnets hälsa eller 

livet (Tamm 2003). Även en rutinkontroll kan te sig mycket obehaglig för barnet beroende på 

sjuksköterskans bemötande och metod för att fullfölja sitt arbete. Finnström, Käck och 

Söderhamn (2011) beskriver hur en ökad stress hos barn visades om de tidigare varit med om 
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att ha blivit fasthållna och tvingade under venpunktion. ”Om man kommer in på fel spår och 

dessutom sitter och håller fast flera stycken och tvingar in en nål, då blir det ju en 

skräckupplevelse oavsett om man har fått bedövningssalva eller inte”(ibid). Området behöver 

belysas så att barn som går igenom undersökning och provtagning blir bemötta på ett sätt som 

minimerar en obehaglig upplevelse (Månsson & Enskär, 2008). Att lyfta fram 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan nyttja är viktigt för att skapa en trygg vårdmiljö 

och upplevelse, för både barn och sjuksköterska.   

3 Syfte 
Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att minska 

upplevelse av smärta och rädsla hos barn i samband med undersökning och behandling.  

4 Metod 
Vald metod blev en allmän litteraturöversikt, vilken beskrivs likt ett strukturerat arbetssätt 

med avsikt att skapa en överblick av ett avgränsat område, en beskrivande presentation 

(Friberg, 2012).   

4.1 Urval 

Vetenskapliga artiklar som svarar på syftet valdes (Forsberg & Wengström, 2013). Studier 

som inkluderades publicerades mellan år 2008 till 2013, var skrivna på engelska och peer-

review. Urvalet kom att begränsas till studier med svensk anknytning där barnen var mellan 2 

och tolv år. Studier innefattande tandläkarrädsla eller psykiatri exkluderades.  

4.2 Sökningsförfarande 

Ämnesord som berör omvårdnadsforskning och svarar på syftet nyttjades för att få fram 

sökord. Under perioden 130921- 131024 har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO då dessa databaser inkluderar omvårdnadsforskning. Svensk MeSH är 

en medicinsk ämnesordlista där valt svenskt ämnesord översätts till engelskt sökord för dessa 

databaser (Forsberg & Wengström, 2013). Valda sökord kombinerades med avsikten att hitta 

artiklar som svarade på syftet. För att nå bredare material används explode. Peer reviewed är 

en hjälpfunktion som granskar artiklar och svarar på om de är vetenskapligt granskade 

(Friberg, 2006). Då artiklar hittats via databas där hjälpfunktion peer-reviewed saknas har 

Ulrich´s Periodicals Directory använts som ger information om studien är vetenskapligt 

granskad. Sökord som använts i de nämnda databaserna är fear, pain och Sweden, sökorden 

http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb/
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kombineras med ordet AND. Booleska operatorer, såsom AND, OR och NOT, är ord som 

kombineras med sökorden i syfte att begränsa eller utvidga en sökning som ger ett mindre 

respektive utökat resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Sökresultatet begränsades sedan till 

child två till tolv år. Sextiotvå abstrakt lästes, därefter avgränsades urvalet av studier till dem 

som svarade på syftet. Nio artiklar inkluderades till studien, fem kvalitativa och fyra 

kvantitativa. Sökresultatet visas i bilaga 3.  

4.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitet i valda artiklar granskades med hjälp av olika bedömningsmallar beroende på om 

studien var kvalitativ (bilaga 1) eller kvantitativ (bilaga 2). Frågor besvarades för att kunna 

göra bedömning av studiernas kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna bedömdes 

som hög, medel eller låg kvalitet. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet, där det var enkelt att 

följa forskningsprocessens olika delar, metoden och där datainsamling och analys redovisats 

tydligt. Då artikel bedömts ha hög kvalitet kunde majoriteten av frågorna i bedömningsmallen 

besvaras och författaren värderade svaren efter ett eget poängsystem, eftersom valda 

bedömningsmallar inte är poängsatta. Varje fråga fick en poäng för att sedan omvandla 

resultatet till procent. Över 80 procent ansåg författaren ge en hög kvalitet. Artikelförfattarna i 

dessa studier beskrev även studiens svagheter. Tre av de valda studierna bedömdes ha en 

medelmåttig kvalitet då varken svagheter eller eventuellt bortfall redovisades, vilket bidrog 

till poängbortfall och minskad procentenhet. Medelmåttig kvalitet ansåg författaren artiklar ha 

med ett värde över 60 procent. Kvaliteten blev således hög i majoriteten av inkluderade 

artiklar och materialet har hög trovärdighet med möjlighet till överförbarhet. Kvaliteten 

redovisas i artikelmatrisen (bilaga 4).  

4.4 Analys  

Vald metod blev en allmän litteraturöversikt, vilken beskrivs likt ett strukturerat arbetssätt 

med avsikt att skapa en överblick av ett avgränsat område, en beskrivande presentation 

(Friberg, 2012). En litteraturöversikt inom vårdvetenskap behandlar ett valt områdes 

systematiskt framtagna artiklar, men är inte lika ingående i sin analys som metaanalys eller 

metasyntes. Metoden kan innebära risk för selektivt urval utifrån författarens egen ståndpunkt. 

För att undvika det krävs ett kritiskt förhållningssätt i valet av artiklar. Genom ett så kallat 

helikopterperspektiv ges en helhetsbild av området som valts att studerats. Valda artiklar 

lästes sedan igenom ett flertal gånger för att förstå deras innebörd. Därefter togs innehåll, som 

svarade mot syftet, ur artiklarnas resultat, så kallade nyckelfynd. Nyckelfynden sattes sedan 
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samman utifrån likartat innehåll för att därefter sorteras under lämpligt tema. Dessa teman, 

blev distraktion, bemötande, vuxenstöd och farmaka. Under varje tema beskrevs artiklarnas 

skillnader och likheter (Friberg, 2012).  

4.5 Tabell 1. Exempel på nyckelfynd och teman. 

 

Nyckelfynd 

 

Teman 

Nyfikenhet och lek med den medicinska 

utrustningen minskade barnets upplevelse av 

rädsla. 

Distraktion  

Att blåsa såpbubblor eller ha en uppvärmd 

kudde minskade barnets känsla av rädsla 

och smärta. 

Distraktion  

”Att få träffa samma sjuksköterska, som jag 

redan känner, gör att jag inte känner mig 

lika rädd”  

Vuxenstöd 

Närvaro av förälder gav barnet 
känslomässigt stöd och minskade känsla av 

rädsla. 

Vuxenstöd 

 

4.6 Etiska överväganden  

Studier valdes som alla blivit godkända och granskade av etisk kommitté, och alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien har redovisats i artikelmatris (bilaga 4) och i referenslista. 

Resultat som stödjer, respektive inte stödjer forskarens egen åsikt eller hypotes har 

presenterats (Forsberg & Wengström, 2013). Egen förförståelse har i största möjliga mån satts 

åt sidan genom arbetets gång.    

5 RESULTAT 
Resultatet beskrivs i fyra teman vilka var distraktion, bemötande, vuxenstöd och farmaka, där 

studiers likheter och skillnader redovisas. 

5.1 Distraktion 

Fyra av studierna (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009; Hedén, von Essen & Ljungman, 

2009; Nilsson, Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2011; Nhan Nguyen, Nilsson, Hellström & 

Bengtson, 2010) beskrev hur distraherande omvårdnadsåtgärder kom att minska barns 

upplevelse av rädsla och smärta. Likheten i de olika studierna visades i barnens skiftande 
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fokus och uppmärksamhet från det som skrämde till någon mer positivt genom distraktion. 

Det som skiljde studierna åt var variationen av omvårdnadsåtgärder som kan användas för att 

minska barn upplevelse av rädsla och smärta. 

Enligt Forsner, Jansson och Söderberg (2009) kan barn bli distraherade av att någon, förälder 

eller vårdpersonal, pratar med de i samband med undersökning eller behandling. Samtalet kan 

flytta ett barns intresse och fokus från vårdproceduren. Barnen beskrev minskad rädsla då det 

fanns fotografier eller bilder att titta på istället för att se de skrämmande vårdinstrumenten. 

Fotografierna gjorde det möjligt att tänka på något annat. Att få lyssna på musik i samband 

med undersökning eller behandling minskade rädsla hos barnen. Barn berättade hur de kände 

sig mindre rädda än vid tidigare behandling då musik inte använts. Bäst resultat visades hos 

barn som fick välja musik. Musiken riktade barnens fokus på något mer angenämt än 

behandlingen (Nhan Nguyen, Nilsson, Hellström & Bengtson, 2010). Genom lek, med 

exempelvis autentiskt sjukvårdsmaterial, skapas nyfikenhet, vilket minskade barnens 

upplevelse av rädsla (ibid). Lek hjälpte barnen att hantera smärtan, exempelvis genom att få 

spela dataspel samtidigt som vårdproceduren skedde. Handdataspelet gjorde det möjligt för 

barn att röra sig fritt i vårdrummet samt också välja sittplats efter eget önskemål (Nilsson, et 

al., 2011). Hedén, von Essen och Ljungman (2009) beskriver hur metoder som att blåsa 

såpbubblor eller använda sig av uppvärmd kudde på barn minskat upplevelsen av rädsla och 

smärta. Båda omvårdnadsåtgärderna visade lika stor verkan på flyttat fokus, från den otäcka 

vårdproceduren till såpbubblor eller skön värmekänsla från kudden. Ingen omvårdnadsåtgärd 

var bättre än den andra (ibid).      

5.2 Bemötande 

I fyra av studierna (Anderzén Carlsson, Sörlie, Gustafsson, Olsson & Kihlgren, 2008; Forsner, 

Jansson & Söderberg, 2009; Nilsson, Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2011; Wenneström, 

Hallberg & Bergh, 2008) beskrevs bemötande som omvårdnadsåtgärd för att minska barns 

upplevelse av smärta och rädsla. Skillnaderna visades i vårdpersonalens olika sätt att bemöta 

barn och hur barnen själva upplevde bemötandet.  

Enligt Nilsson, Hallqvist, Sidenvall och Enskär (2011) studie framkom barns önskan om att 

sjuksköterskan skulle arbeta försiktigt och långsamt. Detta arbetssätt minskade barnens rädsla. 

Barn upplevde adekvat smärtlindring i samband med att sjuksköterskan lyssnade och 

bekräftade det. Önskan fanns också att få vara en del av vården genom att få vara med och 

bestämma, exempelvis vilken färg på gipset som skulle användas. Smärta kunde barnen 
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kontrollera bättre när de kände sig trygga och förstod varför behandling eller undersökning 

måste ske (ibid). Genom möte med lugn och snäll vårdpersonal kunde känsla av rädsla 

försvinna. Då vårdpersonalen var öppen, gav barnen tid och ett bemötande som signalerade 

tillgänglighet, blev det möjligt att dela rädslan (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009) Att inte 

veta vad som skulle hända skapade mer rädsla än att veta. Sjuksköterskan som öppnade upp 

till dialog med barnen skapade nyfikenhet. Viktigt var att anpassa informationen till barn, 

samt känna av när barnen inte ville veta mer. Barn som fick kontroll över situationen och fick 

möjlighet till kommunikation visade sig inte vara lika rädda som barn utan 

kontroll(Wenneström, Hallberg & Bergh, 2008). Att förbereda barnen innan behandling eller 

provtagning med hjälp av bilder visade sig kunna minska upplevelse av rädsla. 

Sjuksköterskan bör söka ögonkontakt, tala mjukt och tyst till barnen, ibland genom 

viskningar. (Anderzén Carlsson, et al., 2008).         

5.3 Vuxenstöd 

I tre av studierna (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009; Andersson, Johansson & Almerud 

Österberg, 2012; Wenneström, Hallberg & Bergh, 2008) lyfts förälders betydelse för minskad 

rädsla, samt betydelsen av att möta välkänd personal. Skillnader visade sig i hur barn fick stöd 

av vuxen.  

Wenneström, Hallberg och Bergh (2008) beskrev hur barn upplevde minskad rädsla om de 

fick samma sjukvårdpersonal som de brukade ha på sina besök. Detta handlar om barn som 

besökte sjukvården kontinuerligt för behandling eller provtagning (ibid). Att få stöd från 

förälder verkade avgörande för barnen då det handlade om att övervinna rädsla. Exempelvis 

kunde barnen få sitta i förälders knä och höra lugnande ord (Forsner, Jansson & Söderberg, 

2009). Närvaro av förälder gav barnen känslomässigt stöd (Andersson, Johansson & Almerud 

Österberg, 2012). ). Att bli tröstad av förälder minskade rädsla, tröst kunde exempelvis vara 

kramar, hålla handen eller något godis (Forsner, Jansson & Söderberg, 2009; Nilsson, 

Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2011).   

5.4 Farmaka  

I tre studier (Wenneström, Hallberg & Bergh, 2008; Hedén, von Essen, Frykholm & 

Ljungman, 2009; Hedén, von Essen & Ljungman, 2011) beskrevs farmakologiska metoder 

som kunde minska barns upplevelse av rädsla och smärta. Skillnaden var hur farmaka 

användes och att de var av olika art.  
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Wennerström, Hallberg och Bergh (2008) förklarar att barn upplevde användning av Emla 

som viktigt i samband med nålstick. Barnen förstod att Emla tog bort sticksmärtan, det blev 

istället en känsla av ett tryck. Detta medförde att rädsla och smärta minskade (ibid). Peroral 

användning av Midazolam 0.26 mg/kg gav en effekt genom att minska rädslan hos barnen, 

jämfört med barn i placebogruppen. Effekten visade sig vara störst hos det barn som var yngre 

än sju år (Hedén, von Essen, Frykholm & Ljungman, 2009). Peroral dos morfin 0,25mg/kg 

gav däremot ingen signifikant skillnad mot placebo i avsikt att minska barns upplevelse av 

rädsla och smärta (Hedén, von Essen & Ljungman, 2011). 

6 DISKUSSION 
Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att minska 

upplevelser av smärta och rädsla hos barn i samband med undersökning och behandling.  

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att barn i samband med en vård- och behandlingssituation kan uppleva 

minskad rädsla och smärta. Resultatet visar även betydelsen av vuxenstöd inför och vid 

vårdbesöket. Innan behandling kan dock rädsla ge upphov till lidande hos barn. Katie 

Erikssons teori om lidande styrker resultatet i studien. Eriksson (1989) beskriver lidande som 

en kamp mellan det onda och det goda. Genom att ge barn bekräftelse finns möjlighet enligt 

Eriksson (1989) att lindra lidande. Det onda kan också ses i det material som används i 

samband med undersökning eller behandling, exempelvis kanyler. Barn väljer flyktbeteende i 

hopp om att kunna fly undan lidande och det som skapar lidande. En lösning kom här bli att 

lindra lidandet, exempelvis med trygghet från förälder eller genom att skapa trygghet mellan 

barn och sjuksköterskan (ibid).  

Studiens resultat styrker omvårdnadsåtgärders betydelse för barn i vården såsom användning 

av distraktion. Dess inverkan påverkar barnens upplevelse av sjukvården till något positivt. 

Distraktion har varit en genomgående omvårdnadsåtgärd i flertalet av artiklarna som nyttjats 

på olika sätt och bör användas i samband med vård av barn. Linge (2011) och Idvall, Holm 

och Runeson (2005) stödjer att distraktion bidragit till minskad upplevelse av rädsla hos barn, 

samt att det visade inverkan på smärtupplevelsen (ibid). Finnström, Käck och Söderhamns 

(2011) forskning kring distraktion stödjer studiens resultat och beskrivs som en underlättande 

faktor för barn och kan utföras av både föräldrar och vårdpersonal. Det kan ske på många 

olika sätt, exempelvis genom samtal, spel, lek eller titta på TV, samt en distraherande miljö i 
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provtagningsrummet. Distraktionen flyttar barnet fokus till något trevligare än sticket. ”Han 

lekte med en kulram som plingade och den var väldigt rolig så den satt han och pillade med 

hela tiden och märkte inte att de höll på”(ibid). Söderbäck (2013) beskriver hur 

distraktionstekniker under venpunktion, såsom musik, samtal eller att få titta på bilder hjälpte 

barnen att tänka på något trevligare än provtagningen (ibid). Forskning som inte visar 

signifikant skillnad på barns upplevelse av smärta och rädsla i samband med sjukvård och 

som förkastar studiens resultat kan läsas i Cavender, Goff, Hollon och Guzzettas (2004) 

artikel där distraktion i samband med venös provtagning för barn mellan fyra och elva år inte 

visade någon signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen. Barnen fick välja om de ville 

titta i en bok eller på ett kalejdoskop i samband med provtagningen. I barnens självskattning 

av sin smärta och rädsla tenderade nivåerna att vara lägre i den experimentella gruppen. 

Dessutom sågs barnens gradering av sin egen smärta vara starkt korrelerade med deras egna 

värderingar av rädsla, vilket indikerar på ett direkt samband mellan smärta och rädsla (ibid). 

Deras studie stärks av Carlson, Broome och Vessey (2000) som beskriver hur yngre barn var 

signifikant mer bekymrade än de äldre barnen. Självrapportering för smärta från yngsta 

barnen, som används främst i bildform av Oucher (skattningsskala) var betydligt högre än för 

äldre barn. Forskarna använde sig av kalejdoskop som distraherande medel. Yngre barn 

visade dock ingen signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen för minskad rädsla eller 

smärta. Windich-Riermeier, Sjöberg, Dale, Eshelman och Guzzettas (2007) studie visade 

heller ingen signifikant effekt vid användande av distraherande medel jämfört med 

kontrollgruppen. Distraktioner såsom såpbubblor och handdataspel användes till barn i ålder 

mellan fem och nio år (ibid). Dessa olika resultat kring liknande forskning ses skilja sig ibland 

annat barnens åldrar, samt den sjukhusmiljö som barnen befinner sig i vid 

behandlingstillfället. Barns upplevelse av lidande kan jämföras med Erikssons (1989) 

beskrivning av lidande som en kamp mellan hopp och hopplöshet. I Erikssons (1987) talas om 

vårdandets olika utgångspunkter, vilka bland annat är leka och lära. ”Att vårda innebär att 

genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av utveckling i syfte att 

förändra (upprätthålla, igångsätta, stödja) hälsoprocesserna”(Eriksson, 1987, s.21). Vilka 

resultat som framkommer i en studie bygger på de förutsättningar som ges för både 

vårdpersonal, föräldrar och barnen. Winskill och Andrews (2008) enkätundersökning, som 

berör distraktion och dess betydelse för barn i samband med sjukvårdsbesök, visade att alla 

barn svarat positivt på frågan om distraktion minimerat deras upplevelse av smärta och rädsla. 
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Forskarna hade här använt sig av en leklåda som innehöll diverse leksaker vilket barnen 

kunde nyttja i samband med vårdbesöket. Dock visade det sig att hälften av vårdpersonalen 

som svarat på enkätundersökningen inte använt sig av leklådan i samband med behandling 

utan efteråt (ibid). Något som kan vara tänkvärt är den lilla leksaken som barnet får, efter det 

att han eller hon varit duktig i samband med en undersökning, provtagningen eller behandling. 

Leksaken blir en tröst, något roligt som ger barnet ett positivt minne av besöket. Vad är det 

som gör att barnet inte kan få leksaken innan vårdproceduren, den kan då bli en hjälp till 

distraktion. Istället riktas hela barnets fokus under vårdproceduren på rädsla eller smärtan för 

att efteråt få tillgång till något roligt. Det positiva minnet från leksaken kopplas ihop med 

prestation från barnets samarbetsvilja och uppförande. Är det ”duktigt” fås något fint. Det 

positiva slutet från mötet med sjukvården kan ju istället bli en helhetsupplevelse om metoder 

som minskar rädsla och smärta används från början till slut.  

Av studien framgår lekens betydelse för barnet, som skapar samband mellan barnets värld och 

vuxenvärlden. Exempelvis så beskriver Linge (2011) hur universitetssjukhusen i mellersta och 

södra Sverige använder sig av sjukhusclowner som hjälper personalen att öka sin 

känslomässiga förmåga tillsammans med barnen. Barnen får hjälp med att bygga upp sin egen 

förmåga att övervinna svåra situationer med hjälp av leken. Barnets nyfikenhet väcks med 

leken samtidigt som fysisk hälsa och välbefinnande ökar, clownerna skapar en känsla av 

lättsamhet och glädje i sjukhusmiljön. Barnet upplevde en stunds avkoppling och befrielse då 

clownen kunde sympatisera med dem. Det byggde upp en känsla av hopp om att bli frisk. 

Clownen var där för barnet, för dennes önskningar, lek och bus. Nyfikenhet kunde skapas, 

vilket kan leda till att vilja samarbeta vid vårdprocedur. En positiv upplevelse från barndomen 

följer med i vuxen ålder, en glädje utan krav (ibid). En sjukhusclown kan hända inte finns 

tillgänglig vid alla vårdsituationer med barnet. En plasthandske finns alltid inom sjukvården 

att blåsa upp som en ballong, likt såpbubblorna från resultatet. Musik hjälpte barnet att 

minska rädsla och handdataspelet blev en distraktion, båda flyttade barnets fokus från 

vårdproceduren till något mer positivt. Ett dataspel och en musikspelare kanske inte alltid 

finns tillgängliga, ett substitut med liknande funktion kan bli förälders mobiltelefon. Vagnoli, 

Caprilli, Robiglio och Messeri (2005) beskriver hur clowner på sjukhus signifikant minskar 

barnens ångest jämfört med kontrollgruppen. Clownerna var fördelaktiga för barnen. Dock 

önskade majoriteten av vårdpersonalen ett slut på sjukhusclowner då de ansåg sig bli störda i 

sitt arbete (ibid). Att bryta gamla arbetsmönster kan vara svårare än att ta fram ny forskning. 
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Forskning behövs som riktas till barn inom vården och bör sen tas in i praktiken. Detta för att 

göra omvårdnadsåtgärder tillgängliga till barnet i det dagliga arbetet inom vården. Öppenhet 

för ny kunskap och nya arbetssätt bör ses som en möjlighet till personlig utveckling hos 

sjuksköterskan. Arbetet kan bli att få in teorin i praktiken då tidsbrist och stress lever i dagens 

samhälle som hindrande faktorer. 

Resultatet visar att barns önskan om att få träffa samma sjuksköterska som tidigare då en 

relation påbörjats. Denna önskan kan vara mer eller mindre svår att bemöta beroende på 

vilken avdelning och ur vilken avsikt barn från början sökte vård. I de fall då barn kommer 

behöva träffa sjuksköterska kontinuerligt under en kortare eller längre tid kan sjukvården och 

familjen vinna på att skapa en relation med en eller ett par sjuksköterskor. När barnen vet vem 

han eller hon kommer träffa och vad som ska hända under besöket behöver inte fantasin skapa 

oro. När trygghet i relationen finns kan tid sparas som istället kan läggas på att ge barnen en 

positiv upplevelse av vårdsituationen. Mötet mellan barn och sjukvården bidrar till barns 

upplevelse och beskrivs i resultatet med olika omvårdnadsåtgärder. Att bli behandlad av 

igenkännande personal blev en trygghet. En god relation mellan vårdpersonal och barn 

minskar rädslan, vilket styrks av Tingberg (2004). Relationen är grunden till att barnen ska 

kunna känna tillit till sjuksköterskan. En bra relation skapas genom att sjuksköterskan 

åsidosätter sina föreställningar gentemot familjen (ibid). Resultatet som berör vuxenstöd och 

igenkännande av personal styrks också av Salmela, Aronen och Salanretä (2010) som 

beskriver hur en bra relation mellan sjuksköterska och barn bidrar till att barnen kan känna 

trygghet. (ibid).  

Forskning visar ett samband mellan minimering av rädsla i samband med 

undersökningar/provtagningar och föräldrars närvaro, då närvaron av förälder skapar trygghet 

hos barnen. Föräldrar vill och önskar kunna förbereda barnen innan vårdbesök med vad som 

kommer ske, hur proceduren genomförs och med vilka verktyg, vilket stöds av Linge (2011) 

och Alex & Whitty-Rogers (2012). Genom en medvetenhet i sitt tal och sitt professionella 

förhållningssätt mot barn kan sjuksköterskan skapa lugn, förståelse och trygghet. Lovord ger 

positiva bilder och kan skapa lugn, förmedla budskap och respekt för patienten. Att anpassa 

språket till barns nivå innebär att visa respekt i dialogen. Sjuksköterskan kan i sin dialog med 

barn inspirera, läka och främja hälsa, samt främja mänskliga rättigheter (Alex & Whitty-

Rogers, 2012) 
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Av studien framgår hur morfin använts som förberedande metod innan en undersökning eller 

behandling för barn. Avsikten med att använda morfin var att kontrollera om läkemedlet tog 

bort barns känsla av rädsla, oro, ångest och smärta. Den morfindos (0,25mg/kg) som barnen 

fick gav ingen signifikant skillnad mot placebo. Med tanke på den kontext som barnen befann 

sig i och avsikten med valt läkemedel kan det tänkas varit för lite. Endast den dos morfin som 

gavs till barnen visade ingen lugnande effekt. Barnens känsla av rädsla var fortfarande 

oförändrad. Enligt MEDA (2012) ger en dos på 0,20-0,30mg/kg peroralt morfin 

smärtlindrande effekt och är rekommenderad dos för barn. De uttrycker dock att oralt intag 

inte ger samma smärtlindrande effekt jämfört med intravenös dos. Det som är tänkvärt är i 

vilken avsikt morfin används för önskad effekt, då barnen enligt artikelforskarna inte fick 

någon hjälp av läkemedlet. Användes morfin i rätt sammanhang eller skulle användningen av 

ett lugnande läkemedel givit mer effekt? Finnström, Käck och Söderhamn (2011) förklarar 

hur föräldrarna betonade vikten av att nyttja bedövningskräm som t ex Emla. Att informera 

barnen om hur Emla verkar var viktigt och gav barnen en trygghet och ett lugn inför 

provtagningen. En förälder hade erfarenhet av att smärtlindring inte ens diskuterats innan 

provtagning. ”På vårdcentralen är det bara pang på och så tar de provet utan 

EMLA®”(ibid). 

6.2 Metoddiskussion  

Vald metod blev en allmän litteraturstudie som inspirerades av Friberg (2012) eftersom 

uppsatsen kom att skrivas på kandidatnivå. Författaren har även använt sig av metodlitteratur 

av Forsberg och Wengström (2013), Henricson (2012) och Granskär & Höglund-Nielsen 

(2008) för att få bredare förståelse och ge uppsatsen större trovärdighet.  

Med hjälp av en erfaren bibliotekarie togs relevanta artiklar fram inom området (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökningen begränsades till artiklar med svensk anknytning och 

resulterade då i 66 artiklar i de tre databaser som valdes att användas (bilaga 3). Flertalet av 

de 66 artiklar kom att påträffas i alla databaser. Av dessa 66 träffar togs nio artiklar ut som 

svarade an till syftet. 

Forskningsetiska överväganden har beaktats under hela studiens gång. Studier valdes som alla 

blivit godkända och granskade av etisk kommitté, och alla artiklar som ingår i litteraturstudien 

har redovisats i artikelmatris (bilaga 4) och i referenslista. Resultat som stödjer, respektive 

inte stödjer forskarnas egen åsikt eller hypotes har presenterats (Forsberg & Wengström, 

2013). Resultatet har diskuterats i resultatdiskussionen, samt både styrkt och förkastats av 
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andra forskare. Detta bidrar till en större trovärdighet för forskningen som förespråkas. 

Författarens egen förförståelse har i största möjliga mån satts åt sidan genom arbetets gång. 

Inkluderades gjorde både kvalitativa och kvantitativa artiklar då deras resultat svarade till 

syftet, därefter valdes lämplig metod som hjälp och inspiration för att sammanställa resultat. 

Metoden allmän litteraturöversikt anser författaren vara lämplig och det sammanställda 

resultatet blir trovärdigt. Dock är författaren medveten om att andra metoder kunde visat och 

analyserat artiklarnas resultat på andra sätt. Därmed kunde resultatet bli annorlunda än det 

som visas i den här studien. Författaren är också medveten om att den egna förförståelsen kan 

ha misstolkat text på ett annat sätt än det forskarna själva menat, författaren kan också ha 

misstolkat texten i översättning från engelska språket till svenska. Författaren är medveten om 

att studien kunnat styrkas mer om hon inte skrivit ensam, ett samarbete hade kunnat ge fler 

reflektioner och ett större perspektiv i diskussionen, samt att trovärdigheten hade stärkts vid 

användning av t ex triangulering i metodarbetet och analysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008).   

Sökord som använts i de nämnda databaserna var fear, pain och Sweden, sökorden var få men 

passande och ledde till artikelträffar som svarade an till syftet. Vid eftertanke kunde fler 

sökningar gjorts med andra sökord för att på så sätt försöka utöka antalet artiklar. Urvalet 

begränsades till studier med svensk anknytning i syfte att nå evidensbaserad kunskap som 

kunde överföras till svensk sjukvård. Exklusionen av internationella forskare gjordes då 

urvalet blev mer begränsat än om all forskning skulle inkluderats. Detta kan ha påverkat 

resultatet eftersom flertalet studier som gjorts utomlands troligtvis hade haft lika stor 

överförbarhet till svensk sjukvård. I denna studie beskrivs utförligt urval och kontext, vilket 

ger möjlighet för bedömning och överförbarhet. 

Kvalitet i valda artiklar granskades med hjälp av olika bedömningsmallar beroende på om 

studien var kvalitativ (bilaga 1) eller kvantitativ (bilaga 2). Frågor besvarades för att kunna 

göra bedömning av studiernas kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna bedömdes 

som hög, medel eller låg kvalitet. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet, där det var enkelt att 

följa forskningsprocessens olika delar, metoden och där datainsamling och analys redovisats 

tydligt. Då artikel bedömts ha hög kvalitet kunde majoriteten av frågorna i bedömningsmallen 

besvaras och författaren värderade svaren efter ett eget poängsystem, eftersom valda 

bedömningsmallar inte är poängsatta. Varje fråga fick en poäng för att sedan omvandla 

resultatet till procent. Över 80 procent ansåg författaren ge en hög kvalitet. Artikelförfattarna i 
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dessa studier beskrev även studiens svagheter. Tre av de valda studierna bedömdes ha en 

medelmåttig kvalitet då varken svagheter eller eventuellt bortfall redovisades, vilket bidrog 

till poängbortfall och minskad procentenhet. Medelmåttig kvalitet ansåg författaren artiklar ha 

med ett värde över 60 procent. Kvaliteten blev således hög i majoriteten av inkluderade 

artiklar och materialet har hög trovärdighet med möjlighet till överförbarhet. Kvaliteten 

redovisas i artikelmatrisen (bilaga 4). Författaren är medveten om att den granskning som 

gjort, med tillhörande procentenhet, kunde blivit annorlunda om hon inte granskat artiklarna 

själv. Det hade då funnit möjlighet till triangulering och konsensus. En svaghet i författarens 

sätt att poängsätta frågeställningarna var också att frågorna var lika värda i poäng, vilket kan 

ha bidragit till en felaktig kvalitetsgranskning.   

Studiernas inklusions- och exklusions kriterier redovisas i artikelmatrisen (bilaga 4). 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara barn i åldrar mellan 2 till 19 år, i två studier 

önskades barn som sannolikt kom att vara rädd i möte med sjukvården, i tre andra studier 

exkluderades barn med nålfobi av etiska skäl. Forskarna önskade deltagare utan försämrat 

allmäntillstånd eftersom det i sig kan ge en ökad känsla av oro, rädsla, samt att 

smärtupplevelsen förändras (Blomberg, 2003). Att förstå det svenska språket var ett måste i 

alla studier utom i en som då gjordes i Vietnam. Anledningen till denna valda studie var att 

svenska forskare gjort den, dock är inte materialet hämtat från Sverige utan från Vietnam. Det 

var en musikdistraktion där barn inkluderades som genomgått en lumbalpunktionsbehandling 

sen tidigare då forskaren önskade en jämförelse, exkluderades där gjorde de barn med 

hörselnedsättning. Forskarna önskade deltagare utan försämrat allmäntillstånd eftersom det i 

sig kan ge en ökad känsla av oro, rädsla, samt att smärtupplevelsen förändras (Blomberg, 

2003). Artikelforskarnas exklusionskriterier (bilaga 4) kan ha gjort att studiens innehåll blivit 

annorlunda än vad resultatet skulle visat om exempelvis barn med nålfobi fått medverka. 

Forskarna från tre av studierna anser dock att deras resultat kan hjälpa det barnet som bär på 

störst rädsla, i samband med sjukhusbesöket. Tre studier är skrivna av samma forskare vilket 

kan ge en tyngd åt av just deras forskningsresultat och tolkningar. Vid eftertanke skulle andra 

studier lyfts fram, med andra författare, för att få en bredare bild med fler tolkningar och 

reflektioner kring ämnet som i sig hade kunnat göra arbetet mer mångsidigt och ge en högre 

tillförlitlighet. Studiens resultat stödjs av andra forskare som redovisas i resultatdiskussionen 

vilket ökar trovärdighet och överförbarhet. 
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6.2.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kring metoder som främjar barnet lek är av betydelse, dels ge möjlighet till 

sjukhusclowners närvaro hos fler barn på sjukhus än idag, samt ge möjlighet till lek under 

behandling eller undersökning. En omvårdnadsåtgärd kan då vara att ha en leklåda i visa 

besöksrum som är mer anpassade för barn. Distraktion har betydelse för barnen i samband 

med vårdbesöket enligt forskningen, fortsatta studier kring olika distraktionsmöjligheter är av 

betydelse. En möjlighet kan vara att fråga barn från förskoleålder och uppåt, på förskola och i 

skolorna, med hjälp av enkäter vad de tycker om att leka med och vad som gör barnen lugna. 

Resultatet kan sen försökas tas in i praktiken som en hjälp vid framtida sjukvårdsbesök. 

Fortsatt forskning på barn styrks av Salmela, Aronen och Salanretä (2010) eftersom den 

forskning som gjorts fram till idag till största del är gjord på vuxna/föräldrar/vårdpersonal. 

Fortsatt forskning önskas också ur ett sjuksköterskeperspektiv för på så sätt lyfta fram 

möjligheten för dem som inte tidigare arbetat med barn. Genom att ge sjuksköterskan verktyg 

till att kunna skapa en positiv distraktion för barnet kan mötet med vården bli något annat än 

skrämmande (ibid). 

7 SLUTSATS  
Många barn upplever rädsla inför kommande sjukhusbesök, men också smärta från tidigare 

erfarenheter. Genom olika metoder har sjuksköterskan möjlighet att hjälpa barnen till en 

positiv upplevelse av mötet med sjukvården. Viktigt för barn är förälders närvaro, att inte bli 

lämnad ensam. Också att få tid till att bilda en förståelse för varför behandling eller 

undersökning måste ske. Att se barnen handlar om att skapa en trygghet med hjälp av 

individanpassad information, bekräfta barnen och ha ett empatiskt förhållningssätt. 

Omvårdnadsåtgärder kan vara med hjälp av distraktion, olika sätt att bemöta barnen eller 

farmakologiska åtgärder. 
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Bilaga 1 

Checklista för kvantitativa artiklar -RCT (randomiserade kontrollerade studier) *  

 

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………..……………………..  

………………………………………………………………………………..………………………..  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja � Nej �  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja � Nej �  

 

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Vilka är exklusionskriterierna?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja � Nej �  

Var genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………………………………………………………………  

När genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Är powerberäkning gjord?  

Ja � Nej �  

 

Vilket antal krävdes i varje grupp?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Vilket antal inkluderades i experimentgruppen (EG) respektive kontrollgruppen (KG)?  

EG = KG =  

Var gruppstorleken adekvat?  

Ja � Nej �  

 

 

C. Interventionen  
Mål med interventionen?  

…………………………………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………………………………….  

Vad innehöll interventionen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Vem genomförde interventionen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Hur ofta gavs interventionen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Hur behandlades kontrollgruppen?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased 

Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of 

Manchester, 1998. 



 
  

 

 

 

D. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….  

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja � Nej �  

Var validiteten diskuterad?  

Ja � Nej �  

 

D. Analys  

Var demografiska data liknande i EG och KG?  

Ja � Nej �  

Om nej, vilka skillnader fanns?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Hur stort var bortfallet?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Kan bortfallet accepteras?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja � Nej �  

Om nej, varför inte?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

Vilka var huvudresultaten?  

……………………………………………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………………………………………..…………  

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?  

Ja � Nej �  

Om ja, vilka variabler?  

……………………………………………………………………………………………….………….  

 

 



 
  

 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

……………………………………………………………………………………………………….….  

…………………………………………………………………………………………………….…….  

Instämmer du?  

Ja � Nej �  

 

F. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja � Nej �  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja � Nej �  

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  

Ja � Nej �  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja � Nej �  

Motivera varför eller varför inte!  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Etisk aspekt 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Bilaga 2 

Checklista för kvalitativa artiklar *  

 

 

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja � Nej �  

 

B. Undersökningsgruppen  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja � Nej �  

Var genomfördes undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………………………………………………………….…….  

Vilken urvalsmetod användes?  

� Strategiskt urval  

� Snöbollsurval  

� Teoretiskt urval  

� Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund).  

…………………………………………………………………………………………………….……..  

…………………………………………………………………………………………………….……..  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja � Nej �  

 

C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja � Nej �  

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 



 
  

 

 

 

 

Ange datainsamlingsmetod:  

 

� ostrukturerade intervjuer  

� halvstrukturerade intervjuer  

� fokusgrupper  

� observationer  

� video/bandinspelning  

� skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja � Nej �  

 

 

D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Ange om:  

� teman är utvecklade som begrepp  

� det finns episodiskt presenterade citat  

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

� svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning:  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja � Nej �  

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja � Nej �  

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja � Nej �  

 

 

E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja � Nej �  

 

 



 
  

 

 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja � Nej �  

 

 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja � Nej � 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja � Nej �  

 

Finns risk för bias?  

Ja � Nej �  

 

Vilken slutsats drar författaren?  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Håller du med om slutsatsen?  

Ja � Nej �  

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja � Nej � 

 

Etisk aspekt 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Bilaga 3 Sökmatris 

PubMED 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar 

Fear 

(2008-2013) 

 

24.258 0 0 0 0 

Sweden 

(2008-2013) 

 

 

228.351 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fear AND 

Sweden 

(2008-2013) 

 

 

1.026 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fear AND 

Sweden 

AND Child 

(0-12 years) 

(2008-2013) 

 

 

24 

 

24 

 

24 

 

7 

 

5 (nr3)* 

(nr4)* (nr5) 

(nr6) (nr8)* 

Fear AND 

Pain AND 

Sweden 

AND Child 

(0-12 years) 

(2008-2013) 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

3 (nr4)* 

(nr6) (nr7) 

 

PsykINFO 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar 

Fear  

 

52.322 0 0 0 0 

Sweden 

 

40.464 0 0 0 0 

Fear AND 

Sweden  

 

711 0 0 0 0 

Fear AND 

Sweden AND 

Child  

(2008-2013) 

282 0 0 0 0 

Fear AND 

Sweden AND 

Child (0-12 

years)  

(2008-2013) 

 

22 22 22 5 3 

(nr5)* (nr7)* 

 



 
  

 

 

 

Fear AND 

Pain AND 

Sweden AND 

Child 

(0-12 years) 

(2008-2013) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

(nr5)* (nr7)* 

(nr8)* (nr9)* 

*Dubblett  

Cinahl

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Fear 

(2008-2013) 

3729 0 0 0 0 

Sweden 

(2008-2013) 

 

4609 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fear AND 

Sweden 

(2008-2013) 

 

113 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fear AND 

Sweden 

AND Child 

(0-12 years) 

(2008-2013) 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

7 

 

5 (nr1) (nr2) 

(nr3)* 

(nr6)* (nr9) 

Fear AND 

Pain AND 

Sweden 

AND Child 

(0-12 years) 

(2008-2013) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 (nr6)* 

(nr9)* 



 
  

 

 

 

Bilaga 4 - Artikelmatris 

  

Författare 

År  

Land  

 

Tidskrift 

Titel   

 

Syfte  

 

Metod 

 

Inklussions- & 

 

exklussionskriterier   

 

Resultat  

 

Kvalitet  

1 Andersson, L., 

Johansson, I., 

& Almerud 

Österberg, S. 

(2012) 

Sverige 

 

 

British Journal of 

Nursing 

Parents' experiences 

of their child's first 

anaesthetic in day 

surgery. 

 

 

Syftet med denna studie 

var att belysa innebörden 

av föräldrars upplevelser 

av sitt barns första 

anestesi i dagkirurgi. 

 

 

Kvalitativ fenomenologisk studie 

där 6 föräldrar intervjuades, 5 

mammor och en pappa.  

 

 

Inkl; 

Förälder till barn som blivit sövt 

1:a gången. 

Kunna svenska språket.  

 

Föräldrarnas önskan är att 

skydda sina barn från oro när 

barnet är i en obekant miljö. 

Föräldrarna upplever sitt 

barns första anestesi i 

dagkirurgi som en 

överväldigande känsla när en 

ny oförutsägbar situation 

uppstår i vardagen. Oron 

yttrar sig starkast vid tiden 

för anestesi induktion när 

känslor av att förlora 

kontrollen erfars.  

 

Medel 

(71%) 

2 Anderzén 

Carlsson, A., 

Sörlie, V., 

Gustavsson, 

K., Olsson M., 

& Kihlgren, M. 

(2008) 

Sverige 

Journal of Child 

Health Care 

Fear in children 

with cancer: 

observations at an 

outpatient visit. 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva samspelet inom 

familjen och mellan 

familjen och sjukvårdare 

inom barnhälsovården.  

 

 

Kvalitativ innehållsanalys där 11 

barn observerades. 

 

 

Inkl; 

Barnet hade en cancerdiagnos och 

kom sannolikt att vara rädd under 

sjukhusbesöket.  

Resultaten i denna aktuella 

studie avslöjar hur barn, 

föräldrar och 

yrkesverksammas agerar och 

interagerar i situationer där 

barn med cancer sannolikt 

skulle komma att vara rädd 

under sjukhusvistelsen vid en 

pediatrisk onkologi klinik. 

 

Medel 

(76%) 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Child%20Health%20Care%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Child%20Health%20Care%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 
  

 

 

 

3 Forsner, M., 

Jansson, L., & 

Söderberg, A. 

(2009) 

Sverige 

Journal of 

Pediatric Nursing 

Afraid of medical 

care school-aged 

children's narratives 

about medical fear. 

 

Syftet med studien var att 

belysa innebörden av att 

vara rädd vid kontakt med 

sjukvården, som berättas 

av barn i åldrarna 7-11 år. 

 

 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk hermeneutisk 

analys metod. 9 barn deltog i 

studien. 

 

Inkl; Barn som var rädda för att 

besöka en läkare eller 

sjuksköterska. 

 

  

Det fanns ingen enskild 

faktor som skrämde barnet, 

bidragande orsak till 

fenomenet var barnets sätt att 

tänka. Ett barns gränslösa 

fantasi gav utrymme för både 

behagliga och skrämmande 

möjligheter, en sorts saga, 

som färgglatt representerar 

en vardaglig händelse. När 

barnen är rädda för sjukvård 

vill de mötas av trevliga och 

lugna människor. 

 

 

Hög 

(93%) 

4 Hedén, L., von 

Essen, L., 

Frykholm, P., 

& Ljungman, 

G. 

(2009) 

Sverige 

Pediatr Blood 

Cancer 

Low-dose oral 

midazolam 

reduces fear and 

distress during 

needle procedures 

in children with 

cancer. 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

om barn upplever mindre 

rädsla, ångest och/eller 

smärta enligt föräldrar, 

sjuksköterskor och barn 

då de får oralt midazolam 

jämfört med placebo vid 

subkutant nålstick.  

 

Kvantitativ experimentell 

randomiserad studie, 

mätinstrument och observationer 

valdes för datainsamlingsmetod. 

50 barn deltog i studien.   

Inkl; 

Ålder 1-20 år 

Exkl; 
Upplever måttlig till svår smärta 

enligt VAS (>50 på en 0-100mm 

skala). 

> 39 graders feber. 

Illamående. 

Tidigare känd nålfobi.  

Samtidig behandling med annat 

lm som kan interagera med 

midazolam.  

Barn och föräldrar som inte 

förstår svenska. 

Låg dos oralt midazolam 

minskar upplevelse av rädsla 

och oro/ångest under 

nålinförande enligt föräldrar, 

sjuksköterskor och barn. 

 

 

 

 

Hög 

(82%) 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Pediatric%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Hed%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19688837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/19688837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/19688837


 
  

 

 

 

5 Hedén, L., von 

Essen, L., & 

Ljungman, G. 

(2011) 

Sverige 

European Journal 

of Pain 

Effect of morphine 

in needle 

procedures in 

children with 

cancer. 

 

 

Syftet var att undersöka 

om barn upplever mindre 

rädsla, ångest och/eller 

smärta när de får oralt 

morfin vs placebo innan 

en nål sätts in i ett 

subkutant implanterad 

intravenös port i 

kombination med lokal 

anestesi. 

 

 

Kvantitativ experimentell 

randomiserad studie där 50 barn 

deltog. Datainsamlingsmetoder 

som användes var mätinstrument, 

samt observationer.  

Exkl; 

< 1 år eller > 20 år 

Måttlig till svår smärta (VAS) 

(>50 på en 0-100mm skala). 

> 39 graders feber. 

Illamående.  

Tidigare känd nålfobi.  

Samtidig behandling av lm som 

integrerar med morfin.  

Barn och föräldrar som inte 

förstår svenska.  

Enligt föräldrar, 

sjuksköterskor och barn 

minskar inte upplevelse av 

rädsla, smärta eller oro vid 

oralt intag av morfin vid en 

dos på 0,25mg/kg kroppsvikt 

jämfört med placebogruppen.    

 

Medel 

(77%) 

6 Hedén, L., von 

Essen, L., & 

Ljungman, G. 

(2009) 

Sverige 

European Journal 

of Cancer Care 

Randomized 

interventions for 

needle procedures 

in children with 

cancer. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka om barn 

upplever mindre rädsla, 

ångest och smärta 

kopplad till en 

rutinmässig nålinförande i 

en intravenös port när de 

utsätts för en intervention: 

blåsa såpbubblor eller 

med en uppvärmd kudde 

utöver 

standardbehandling vs 

standard omvårdnad, och 

när de utsätts för 

såpbubblor vs uppvärmd 

kudde. 

 

 

Kvantitativ studie med 

experimentell randomiserad 

design, 28 barn deltog.  

Inkl; 

Barn 2-7 år. 

Vårdas på pediatrisk hematologi 

& onkologi vid barnsjukhuset i 

Uppsala. 

Exkl; 
< 2år eller 8 år > 

Svår smärta (>40 på en visuell 

analog skala, 0-100mm). 

Annan behandling än 

nålinförande. 

Mer än 38 graders feber. 

Illamående.  Tidigare känd 

nålfobi med behov av 

farmakologisk sedering. 

Att blåsa bubblor eller ha en 

uppvärmd kudde var mer 

effektivt än att bara ge 

standardbehandling i 

samband med nålsättning av 

cvk för att minska barn 

upplevelse av rädsla och 

ångest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

(82%) 
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7 Nguyen, T. N., 

Nilsson, S., 

Hellström, A-

L., & 

Bengtson, A.  

(2010) 

Sverige 

Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

Music therapy to 

reduce pain anxiety 

in children with 

cancer undergoing 

lumbar puncture: A 

randomized clinical 

trial 

 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten och 

erfarenheter av att 

använda hörlurar med 

musik som enda effekt 

med avseende att minska 

ångest hos barn med 

leukemi som genomgick 

LP. 

 

 

Kvantitativ randomiserad studie 

där 40 barn deltog, intervjuer 

användes som metod. 

 

Inkl; 
Genomgått en LP i samband med 

sin cancer minst en gång innan. 

  

Exkl; 
Barnen togs inte med i studien om 

de hade någon betydande hörsel 

eller synskador eller kognitiv 

störning. 

 

 

Studien visade att musik 

medicin är en distraktorn och 

hjälper barnen uthärda 

mängden upplevd smärta och 

ångest. Barnen valde sina 

egna musikstilar. De flesta 

låtarna var välbekanta för 

dem och i samband med 

tidigare trevliga situationer. 

Musiken kan ha hjälpt barnen 

att få kontroll över den 

obehagliga situationen och 

ge dem en känsla av att vara i 

en bekant miljö. 

 

Hög 

(88%) 

8 Nilsson, S., 

Hallqvist, C., 

Sidenvall, B., 

& Enskär, K.  

(2011) 

Sverige 

 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

Children’s 

experiences of 

procedural pain 

management in 

conjunction 

with trauma wound 

dressings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att belysa 

erfarenheterna av barn (5-

10 år) med processuella 

smärta när de genomgick 

sårvård efter traumatisk 

händelse.  

 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys, 

deskriptiv studie som 

genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer, 39 

barn deltog. 

 

Inkl; 

Barn mellan 5-10 år (baserades på 

utvecklingspsykologi) 

Barnets förmåga att förstå och 

uttrycka smärta & ångest. 

Hade sår som var för allvarliga att 

ta hand om på primärvården. 

 

Exkl; 

Barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

Barn/föräldrar som inte kunde 

svenska.  

Genom intervjuer beskriver 

barnen hur mycket enklare 

det blir att genomgå sårvård 

och såromläggning när de 

blir distraherade, minskar då 

upplevelse av smärta, ångest 

eller oro. 

 

 

Hög 

(93%) 



 
  

 

 

 

 

9 Wennström, 

B., Hallberg, 

L., & Bergh, I.  

(2008) 

Sverige 

Journal of 

Advanced Nursing 

Use of 

perioperative 

dialogues with 

children 

undergoing, day 

surgery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte att undersöka vad 

det innebär för barn att 

närvara på sjukhus för 

dagkirurgi.  

Kvalitativ studie, vald metod GT 

(grounded theory). 20 barn deltog 

i studien som innefattade 

intervjuer, observationer och 

målade teckningar.  

 

 

Inkl; 

Barnen skulle vara 6 – 9 år gamla. 

Planerad till dagkirurgi.  

Allmäntillstånd 1-2 enligt ASA 

Största problemet för 6-9 

åringar som är med om en 

operation är att de sätts i en 

okänd och oföresägbar 

situation och där de måste 

utstå ”sjukhusprocessen”. 

 

 

Hög  

(85%) 
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