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Sammanfattning: 

Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården 

nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och 

det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. Att utsättas för 

venpunktion på akuten blir mer komplext då det är en miljö med mycket intryck och ljud som 

kan skapa stress hos barnet. Personal som arbetar med barn på akuten har ett ansvar i att göra 

situationen mindre traumatisk och minska lidandet som kan uppstå, men på grund av stress, 

okunskap och kostnader uppnås inte alltid detta mål. Syfte: Att undersöka vilka 

distraktionsmetoder sjuksköterskan kan använda för att minska smärta och rädsla hos barn vid 

venpunktion på akutmottagningen. Metod: 13 artiklar har använts för att göra en 

litteraturöversikt. Artiklarna har hämtats från Cinahl, PubMed och Scopus och har 

kvalitetsgranskats. Artiklarna analyserades enskilt utifrån förutbestämda frågor. Två 

övergripande teman plockades ut. Resultat: Resultatet delades in i aktiv och passiv 

distraktion och totalt beskrevs tio olika distraktionsmetoder. Resultaten från artiklarna var 

uppbyggda av olika skattningsskalor för smärta och rädsla för att visa om effekten var 

signifikant. Slutsats: Både passiva och aktiva distraktionsmetoder har påvisats kunna minska 

smärta och oro och kan implementeras vid venprovtagning på barn på akutmottagningar för 

att minska vårdlidandet. Vid val av distraktionsmetod är det viktigt att ta hänsyn till barnets 

ålder och egna vilja för att uppnå optimal effekt. 
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Inledning  
Venpunktioner är vanligt förekommande ingrepp inom vården. Ingreppen kan upplevas som 

stressande, smärtsamma och traumatiska för många barn. Sjuksköterskan behöver ha 

tillräckliga kunskaper kring hur situationen ska hanteras på bästa sätt och ta barnets subjektiva 

och objektiva smärta i beaktning. Evidensbaserad vård är en av de sex hörnstenarna i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och det innebär att metoder som används ska vara 

beprövade och väljas efter bäst evidens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta stödjs 

även av avsnitt 24 i barnkonventionen som beskriver att alla barn har rätt till bästa möjliga 

hälso- och sjukvård (UNICEF Sverige, 2021). Vid procedurrelaterad smärta har topikala 

anestetikum visats kunna bidra till minskad smärta men ibland kan det krävas ytterligare 

åtgärder i form av icke-farmakologiska metoder som exempelvis distraktion för att uppnå 

maximal smärtlindring (Spagrud m.fl., 2008).  

 

Det saknas enligt vår vetskap tydliga evidensbaserade riktlinjer kring hur vårdpersonal kan 

arbeta med icke-farmakologiska metoder för att minska barns oro och smärta vid venpunktion 

på akutmottagningen. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka 

distraktionsmetoder sjuksköterskan kan använda för att minska smärta och oro hos barn vid 

venpunktion på akutmottagningen.  

 

Bakgrund  

Barn i sjukvården 

Omvårdnad av barn inom sjukvården är ett aktuellt ämne som ständigt bearbetas och 

kunskapen kring ämnet växer snabbt. Idag vet vi att barn i sjukvården har individuella behov 

och att vissa faktorer spelar extra stor roll för god omvårdnad. Kontroll över situationen, 

information och möjlighet till lek och glädje är alla viktiga aspekter för barn inom vården 

(Hallström, 2019a). Att få möjligheten att göra sin röst hörd i samband med vården är också 

något barn skattar högt men samtidigt är det många som anser att de inte blir lyssnade på 

(Bensted m.fl., 2015). 

 

Barn som vårdas på en akutmottagning kan uppleva obehag relaterat till den främmande 

miljön. Akuten är oftast en hektisk plats med mycket ljud och intryck som kan bidra till ökade 

stressnivåer och rädsla hos barnet (Ramponi, 2009). Barn har andra förutsättningar än vuxna 

och behöver därför vård på andra villkor (Tracy, 2007). Detta går dock inte alltid att 

tillgodose då personal som har mycket att göra inte hinner ge barnet möjlighet att vara mer 

delaktiga i sin egen vård och på sätt få mer kontroll över situationen vilket kan leda till 

traumatiska upplevelser (Hemingway & Redsell, 2011). 

 

Venpunktion på barn 

Venpunktion definieras som punktion av ven i syfte att utföra medicinska undersökningar 

som blodprovstagning eller för att föra in katetrar (Nationalencyklopedin [NE], u.å.b). Under 

sjukhusvistelsen upplever barn att rädsla för smärta är något av det jobbigaste och här 

inkluderas smärtan vid venpunktion (Ortiz m.fl., 2012; Duff, 2003). Vid venpunktion är 

momentet som helhet problematiskt och en stor rädsla hos barnen finns oftast redan innan 
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nålen har plockats fram (Stinley m.fl., 2015). Tidigare studier visar på att topikal bedövning 

kan ge viss smärtlindrande effekt på den fysiska smärtan hos barn (Spagrud m.fl., 2008). 

Proceduren kan fortfarande vara traumatisk för barnet då de farmakologiska metoderna inte 

lindrar barns psykiska och känslomässiga smärta. De farmakologiska metoderna är även ofta 

tidskrävande då en bedövningskräm bör appliceras 30-60 minuter innan venpunktionen, vilket 

är tid som inte alltid finns i akuta situationer (Stinley m.fl., 2015).   

 

Studier visar att traumatiska upplevelser vid venpunktion, där det inte tagits hänsyn till 

barnets perspektiv, kan ge både långsiktiga och kortsiktiga problem för barnet (Ramponi, 

2009). Kortsiktiga problem kan vara att barnet utvecklar en rädsla mot vårdpersonal och att 

det kommande ingreppet blir ännu mer smärtsamt än det förra. Långsiktiga problem är att 

barnen kan utveckla nålfobi och avstå från exempelvis vaccination eller till och med avstå helt 

från att söka hjälp av sjukvården vid ohälsa i framtiden (Ballard m.fl., 2018).  

 

Tidigare studier visar på att en metod som kan bidra till att minska barns smärta och oro vid 

venpunktion är att använda sig av distraktioner (Birnie m.fl.,2014). En distraktion har som 

syfte att omdirigera barnets tankar ifrån det smärtsamma ingreppet och istället fokusera på 

något de anser är roligt och intressant (Birnie m.fl., 2017). Ett sätt att dela in distraktioner i är 

aktiva och passiva. Aktiva distraktioner kräver ett engagerat och aktivt deltagande vid 

distraktionsmomentet medan passiva distraktioner inte kräver något aktivt deltagande (Law 

m.fl., 2011). 

 

Rädsla och smärta 

Rädsla är en obehagskänsla som kan utlösas av ett tänkbart eller konkret hot om skada. 

Styrkan i känslan kan variera från att vara en mild oroskänsla till en extrem ångest. Vid 

upplevd rädsla styrs kroppens reaktioner av det autonoma nervsystemet och det kan leda till 

att personen upplever att pulsen höjs, de blir yra och får hjärtklappning 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). För barn är smärta ofta kopplat till rädsla (Nilsson, 

2019).   

 

Smärta är en individuell subjektiv upplevelse som kan delas in i de tre komponenterna 

sensoriskt- diskriminativ, kognitiv och affektiv smärta. Sensoriskt- diskriminativ smärta 

innefattar hur smärtan uppfattas i förhållande till typ av smärta och dess intensitet. Affektiv 

smärta handlar om den känslomässiga reaktionen och den kognitiva smärtan innefattar hur 

individens tankar påverkas (Molin & Bergh, 2019).  

 

Smärta kan vara akut, kronisk eller en blandning av båda. Akut smärta kan uppstå till följd av 

sjukdom eller i situationer då kroppen hotas av vävnadsskada. Detta kan exempelvis ske vid 

skada eller vid medicinska undersökningar som venpunktion. Akut smärta som inte åtgärdas 

kan i vissa fall leda till kronisk smärta. Definitionen av kronisk smärta är smärta som är mer 

ihållande eller uppstår mer än tre gånger under en tremånadersperiod. Sjuksköterskan har ett 

professionellt ansvar att försöka minska lidandet smärtan kan orsaka (Molin & Bergh, 2019). 
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Skattningsskalor för barn 

Vid undersökning av barns smärta bör sjuksköterskan vara uppmärksam på barnets 

fysiologiska och beteendemässiga svar på smärtan. Det är även viktigt att lyssna in hur barnet 

själv beskriver smärtan om barnet kan kommunicera (Manworren & Stinson, 2016; Young, 

2005). När man undersöker smärta är det viktigt att ta reda på i vilken omfattning smärtan 

finns, vilken sorts karaktär den har och i vilket sammanhang den kommer (Manworren & 

Stinson, 2016).  

 

För att bedöma barns smärta finns det olika skalor som sjuksköterskan kan ta till sin hjälp. 

När sjuksköterskan ska välja skala bör hen ta hänsyn till vilken åldersgrupp skalan är 

anpassad för och att den är praktisk genomförbar. När barnet inte kan kommunicera så 

används endast skalor som utgår efter barnets beteende (Young, 2005). När en skala har börjat 

användas för att skatta smärtan är det viktigt att fortsätta använda samma skala även vid nästa 

skattning för att få en konsekvent bedömning. Detta eftersom skalorna inte alltid är likvärdiga 

och vid användning av olika skalor kan det ge en fel uppfattning om hur smärtan har 

förändrats (Läkemedelsverket, 2014). 

  

Några av de vanligaste skalorna för att mäta smärta är visuell analog skala (VAS) och 

numerisk skala (NRS). De är två liknande skattningsskalor som lämpar sig för barn från sju år 

(Manworren & Stinson, 2016). Vid användning av VAS får barnen sätta ut en markering på 

en 10 cm lång linje där ena änden markerar ingen smärta och där andra änden markerar värsta 

tänkbara smärtan. Därefter mäter man vart markeringen sitter och får en siffra som 

symboliserar smärtan (Young, 2005). NRS-skalan liknar VAS men istället för att sätta ut en 

markering får barnet själv uttrycka sin smärta med en siffra mellan 1-10 (Manworren & 

Stinson, 2016).   

 

En annan vanlig förekommande skala för att skatta smärta är face pain scale-revised (FPS-R). 

Detta är en skala som är användbar vid smärtskattning för barn från fyra års ålder. Skalan 

hjälper barn skatta sin smärta genom att de får välja mellan sex olika ansikten som 

symboliserar olika känslor. Ansiktena går från ett som lider och är sorgset till ett som skrattar 

och är lycklig. Varje ansikte symboliserar sedan en siffra som blir måttet på smärtan 

(Läkemedelsverket, 2014).  

 

Childrens fear scale (CFS) används ofta när barns rädsla ska utvärderas. Skalan är en 

anpassad version av adult faces anxiety scale (FAS) och kan användas för att mäta rädsla hos 

barn från fem år vid smärtsamma procedurer. Ursprungligen består FAS av sex könsneutrala 

ansikten som går från ett neutralt ansiktsuttryck till ett som uttrycker extrem smärta. CFS är 

modifierad så att ansiktsuttrycken går från att vara neutralt till ett som uttrycker extrem rädsla 

istället för extrem smärta (McMurtry m.fl., 2011). 

 

Person- och familjecentrerad vård 

Begreppet personcentrering handlar om ett partnerskap mellan vårdpersonal och patient. Detta 

partnerskap förutsätter att vårdprocessen grundar sig i patientberättelsen och därmed utgår 

från patientens villkor och livssituation (Kristensson Uggla, 2014). Fokus skiftas till att ha 

personen i centrum istället för sjukdomen (Håkansson Eklund m.fl., 2019). Patienten ska ses 

som en jämbördig partner och ska få medverka i sin egen vård i den mån det går (Hedman, 
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2014). Detta gäller även barn då de också har en rätt till att vara delaktiga i sin egen vård. 

Avsnitt 12 i barnkonventionen beskriver hur barn efter sin mognad och ålder har en rättighet 

att få göra sin röst hörd och uttrycka sina åsikter i frågor som handlar om barnet själv 

(UNICEF Sverige, 2021).  

 

Även närstående bör involveras i partnerskapet (Hedman, 2014) och föräldrarna är en viktig 

faktor för att barnet ska uppleva trygghet (Hallström, 2019a). Familjecentrerad vård är ett 

förhållningssätt som blir allt vanligare och det grundar sig i att familjen ses som en helhet där 

alla familjemedlemmar påverkar varandra (Benzein m.fl., 2012). Taylor m.fl. (2011) visar i en 

studie att föräldrarnas beteende har en stor betydelse för hur barnen uppfattar och hanterar 

vårdsituationen vid exempelvis venpunktion. Det är därför viktigt att föräldrarna involveras 

och undervisas i hur de ska kunna hjälpa sina barn på bästa sätt. Ytterligare forskning har 

visat att familjens involvering leder till ökad kvalitet på vården om familjens önskningar och 

förväntningar tas i beaktning (Matziou m.fl., 2018). Det har även visats att familjen får en 

ökad tillit till vårdpersonalen på sjukhuset om de blir mer involverade (Gangodage Done 

m.fl., 2020). Duff (2003) beskriver att föräldrarnas närvaro under venpunktion kan minska 

barnets upplevda stress i situationen och det är därför viktigt att de inkluderas. Föräldrars 

närvaro skattades även högt ur barnens egna perspektiv (Bensted m.fl., 2015). 

 

Vårdlidande 

Att möta lidande patienter och dess närstående är något som alla sjuksköterskor kommer 

erfara inom vården. Lidandet kan grunda sig i många olika saker som exempelvis 

sjukdomsbesked, rädsla för olika moment inom vården eller att patienten upplever smärta 

(Wiklund Gustin, 2019).  
 

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande är olika sorters lidande som kan ses inom 

omvårdnad (Eriksson, 2015). Vårdlidande är det lidande patienten upplever i samband med 

olika moment inom vården. Det kan vara att patientens värdighet inte tas i beaktning, att 

patienten blir utan vård eller att vårdpersonal inte tar hänsyn till patientens autonomi och 

därmed får vårdpersonalen en maktposition. Detta kan skapa känslor av övergivenhet, 

ängslighet, otrygghet och leder till lidande för patienten (Eriksson, 2015). Vid de tillfällen det 

finns olika behandlingsalternativ bör alltid det alternativ som orsakar minst lidande väljas 

(Elander, 2008).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten i sitt lidande och detta görs genom att en 

relation skapas med patienten utifrån dennes förutsättningar (Wiklund Gustin, 2019). När det 

gäller barn är det viktigt att bemöta barnet efter de premisser barnet har och visa intresse för 

barnets livsvärld och på så sätt få en genuin kontakt. Att se till att barnets basala behov 

uppfylls, såsom att barnet är mätt, piggt, tryggt och tillräckligt varmt, kan också hjälpa 

sjuksköterskan i relationsbyggandet (Forsner, 2019). 

 

Avsnitt 3 i barnkonventionen beskriver att i frågor som rör barnet ska barnets bästa alltid tas 

hänsyn till (UNICEF Sverige, 2021). I vissa situationer kan det vara svårt att avgöra vad som 

är barnets bästa då vårdpersonalens och barnets åsikter kan skilja sig åt. Vid dessa tillfällen är 

det viktigt att ta ett etiskt ställningstagande till situationen samt lyssna in barnet och 

förädlarnas tankar och önskemål för att minimera vårdlidandet (Bärtås, 2020) 
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Problemformulering 
Det finns sedan tidigare flera sammanställningar om icke-farmakologiska metoder för att 

minska smärta i samband med planerade venpunktioner men det saknas enligt vår vetskap 

sammanställande dokument som har sitt fokus på akutmottagningar. Att behöva genomgå 

venpunktion som barn är ofta både stressande och smärtsamt trots topikal bedövning. 

Akutmottagningen är en plats som i sig kan vara stressande för barn och detta är ytterligare en 

faktor som kan påverka barns upplevelse av smärta negativt. Sjuksköterskor behöver mer 

kunskap kring hur de ska hantera barnets smärta och oro i den hektiska miljö som 

akutmottagningen vanligtvis är. En sammanställning om distraktionsmetoder och dess 

positiva effekter för att minska smärta och oro kan bidra med viktig kunskap kring hur 

sjuksköterskor på akutmottagningen kan arbeta för att minska barns vårdlidande.  

 

Syfte 
Undersöka vilka distraktionsmetoder sjuksköterskan kan använda för att minska smärta och 

rädsla hos barn vid venpunktion på akutmottagningen. 

 

Metod 
Detta examensarbete har använt en litteraturöversikt som design vilket innebär att 

undersökningen har gjorts för att få en överblick över vilken forskning som finns sedan 

tidigare inom området (Friberg, 2017a). Detta passar till syftet då vi vill undersöka vilka olika 

distraktionsmetoder som finns beskrivna i litteraturen. Principerna för litteraturöversikten 

enligt Friberg (2017a) har använts som struktur till arbetet. Till att börja med gjordes en 

inledande litteratursökning för att undersöka vilket material det fanns inom ämnet. Friberg 

(2017b) beskriver detta som ett bra sätt att ta reda på om en litteraturöversikt är möjlig att 

göra inom området eller om en empirisk studie är lämpligare. 

 

Databassökning 

I detta arbete har databaserna PubMed, Cinahl och Scopus använts då dessa är relevanta 

akademiska fulltextdatabaser (Östlundh, 2017). Cinahl är en akademisk databas med fokus på 

främst hälsovetenskap och omvårdnad. Scopus är en tvärvetenskaplig databas (Östlundh, 

2017) och PubMed innehåller artiklar relaterade till främst omvårdnad och medicin (Karlsson, 

2017). Alla dessa databaser var därmed relevanta för att hitta artiklar inom ämnet omvårdnad. 

 

Problemformuleringen bröts ner med hjälp av PICO-modellen (Population, Intervention, 

Comparison, Outcome) då den är anpassad för att utveckla problemformuleringar vid 

systematiska litteraturöversikter (Friberg, 2017b). Då det inte var aktuellt med jämförelse 

motsvarar modellen istället PIO och redovisas i tabell  1. 
 

Tabell 1. 

P (Population) I (Intervention) O (Outcome) 

Barn 0 till 18 år  Venpunktion på akutmottagningen Minskad smärta och rädsla 
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Utifrån PIO och syftet skapades de fyra sökblocken barn, akutsjukvård, venpunktion samt 

smärta & rädsla. Sökorden till dessa block togs fram med hjälp av Cinahl subject headings, 

Svensk Mesh, tidigare studiers sökord och fritextord. Svensk Mesh användes för att ta ut 

ämnesorden phlebotomy, emergency service, child, pain, anxiety, fear, emergency nursing och 

emergency treatment. Detta kompletterades sedan med ämnesorden venipuncture, puncture, 

emergency care, stress, och distractions från Cinahl subject hedings. De relevanta sökord som 

tagits från andra artiklar är intravenous insertion, pediatric, distress, a&e, examination, ED 

och emergency department. Slutligen lades fritextorden children, kids, kid, youth, discomfort 

och coping till.  

 

Alla sökord i sökblocken kombinerades med den booelska sökoperatorn OR och sökblocken 

kombinerades sedan med den booelska sökoperatorn AND (Karlsson, 2017). Fritextsökning 

användes i alla databaser. Begränsningar som användes i alla databaser var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt att de inte skulle vara äldre än tio år. I 

Cinahl användes även begränsningen peer-reviewed för att sortera bort de artiklar som ej var 

vetenskapligt granskade (Östlundh, 2017). En sammanställning av sökningarna går att se i 

Bilaga 2, 3 & 4.  

 

Urval 

Inledningsvis när artiklar skulle väljas ut så granskades rubrikerna individuellt för att hitta de 

titlar som kunde vara relevanta för syftet. Totalt hittades 71 artiklar där rubriken hade något 

gemensamt med syftet. 18 av dessa var dubbletter i minst två av databaserna och kvar blev 53 

artiklar. Dessa artiklars abstract lästes sedan igenom för att se om de matchade studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var att artikeln skulle handla om 

akutsjukvård, undersöka smärta eller rädsla samt att undersökningen inkluderade någon sorts 

venpunktion. Alla artiklar som studerade barn upp till 18 år inkluderades men vid 

artikelsökningen hittades inga artiklar med deltagare yngre än två år och därför finns inga 

studier inkluderade med yngre patienter i detta arbete. Exklusionskriterier var artiklar som 

fokuserade på farmakologiska metoder samt översiktsartiklar. Efter granskning av abstract så 

återstod 22 artiklar som det gick att få åtkomst till. Dessa artiklar skrevs sedan ut på papper 

för att kvalitetsgranskas. En översikt över hur urvalet gått till går att utläsa i tabell 2.  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen användes Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvantitativa 

studier. Frågorna som användes går att se i bilaga 5. Artiklarna granskades individuellt och 

resultaten jämfördes sedan med varandra. Efter ett gemensamt övervägande av resultaten från 

kvalitetsgranskningen bedömdes artiklarnas kvalitet vara låg, medel eller hög. På varje fråga 

kunde den granskade artikeln få 0, 0,5 eller 1 poäng. Totalt gick det att få 12 poäng och 

gränsen för att artikeln skulle anses ha hög kvalité sattes vid 9,5 och medel vid 8 poäng. Nio 

av artiklarna som granskades exkluderades på grund av låg kvalitet eller att artiklarna inte var 

etiskt godkända. 13 artiklar med medel eller hög kvalitet valdes ut till resultatet och 

presenteras i bilaga 1.  
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Etik 

I etikprövningslagen §18 (2003:460), som avser människor fastställer att all forskning som 

involverar människor måste genomgå en etikprövning. Vad det gäller forskning involverande 

barn ska denna inte genomföras om det finnas andra möjligheter att få fram resultaten. I de 

fall forskning kräver barns deltagande måste både barn och deras föräldrar få både muntlig 

och skriftlig information för att därefter kunna ge sitt samtycke (Hallström, 2019b). Det är 

viktigt att värna om de etiska principerna för att säkerställa att hänsyn tas till deltagarnas 

autonomi och att det tillämpas en respekt för människans rättigheter (Kjellström, 2017). 

 

När kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes så fanns ett etisk övervägande med. Alla 13 

artiklar som inkluderades hade fått ett etiskt godkännande för att utföra sin studie. Alla 

studierna hade även fått ett skriftligt godkännande av antingen både det deltagande barnet och 

dess vårdnadshavare eller endast av vårdnadshavaren i de fall då barnet inte själv hade 

möjlighet att ge sitt samtycke. 
 

 

Tabell 2. 
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Dataanalys 

Dataanalysen utfördes i enlighet med Fribergs (2017a) modell för analys av studier. Alla 

artiklar lästes först självständigt igenom flertalet gånger för att en bättre helhetsbild och 

förståelse kring artiklarna. Artiklarna lästes ytterligare en gång självständigt och analyserades 

då utefter de frågor som gemensamt skapats före analysen (se bilaga 6). Vid detta tillfälle 

avgjordes det även om distraktionsmetoderna var aktiva eller passiva utifrån den förbestämda 

definitionen av Law m.fl. (2011), (se bilaga 6). I de fall författarna själva benämnt om 

distraktionen var aktiv eller passiv användes deras definition. Därefter sammanställdes 

gemensamt ett dokument med en kort sammanfattning av svaren på frågorna. Likheter och 

skillnader togs sedan ut och delades in i olika teman. Artiklarna granskades sedan ytterligare 

en gång för att garantera att all relevant fakta plockats ut. En medvetenhet om eventuell 

förförståelse fanns vid granskningen och detta diskuterades gemensamt för att undvika att den 

skulle påverka resultatet. 

 

Resultat 

De två huvudteman som identifierades var passiv och aktiv distraktion.  

 

Totalt inkluderades 13 artiklar i litteraturstudien och alla dessa var kvantitativa. Barn i 

åldrarna 2-18 år ingick i studierna och av de olika studierna kom fyra från Kanada, två från 

Turkiet och resterande var från Taiwan, Israel, Italien, Australien, Indonesien, Sydafrika och 

USA. Alla studier hade som syfte att undersöka antingen en eller flera distraktionsmetoder 

och dessa jämförde med en kontrollgrupp som fick standardvård. Undantaget var en studie där 

distraktionsmetoden jämfördes med en kontrollgrupp där barnen fick använda en iPad. 

Standardvården kunde se olika ut beroende på vilket sjukhus studien utfördes på. 

 

Studierna har använt sig av olika skalor för att utvärdera barnets rädsla och smärta i samband 

med de olika distraktionsmetoderna. Skalorna har använts för att se om det fanns någon 

skillnad som talade för eller emot att distraktionsmetoden hjälpte barnen. De olika skalorna 

som användes kan ses i tabell 3.  

 
Tabell 3. 

Skalor  Artiklar som använt skalan  

Face Pain Scale Revised (FPS-R) Rimon m.fl., 2016; Hartling m.fl., 2013; Ali m.fl., 2021; 

Chan m.fl., 2019; Heijden m.fl., 2019; Baxter m.fl., 2011 

Children Fear Scale (CFS)  Lilik Lestari m.fl., 2017; Arıkan & Esenay, 2020; 

Düzkaya m.fl., 2021; Litwin m.fl., 2021; Chen m.fl., 

2020 

Children Anxiety and Pain Scale 

(CAPS) 

Felluga m.fl., 2016; Baxter m.fl., 2011 
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Observational Scale of Behavioral 

Distress (OSBD) 

Hartling m.fl., 2013; Ali m.fl., 2021; Heijden m.fl., 

2019; Baxter m.fl., 2011 

Numerisk skala (NRS)  Felluga m.fl., 2016; Litwin m.fl., 2021 

Wong Baker Faces Pain Rating 

Scale 

Felluga m.fl., 2016; Arıkan & Esenay, 2020; Düzkaya 

m.fl., 2021; Chen m.fl., 2020 

Visuell Analog Skala (VAS)  Rimon m.fl., 2016; Dumoulin m.fl., 2019; Chan m.fl., 

2019; Arıkan & Esenay, 2020 

Face, Legs, Activity, Cry and 

Consolability (FLACC) 

Lilik Lestari m.fl., 2017 

Alder Hey Triage Pain Score  

(AHTPS)  

Heijden m.fl., 2019 

 

Aktiv distraktion 

Nio av artiklarna har undersökt någon sorts aktiv distraktion. I fem av artiklarna hade en aktiv 

distraktionsmetod undersökts och jämförts med en kontrollgrupp (Rimon m.fl., 2016; Felluga 

m.fl., 2016; Chan m.fl., 2019; Chen m.fl.,2020; Ali m.fl., 2021). I tre av artiklarna jämfördes 

både en aktiv och en passiv distraktionsmetod med en kontrollgrupp (Dumoulin m.fl., 2019; 

Lestari m.fl., 2017; Arıkan & Esenay, 2020) och i en studie jämfördes distraktionsmetoden 

med en kontrollgrupp som fick tillgå en Ipad (Litwin m.fl., 2021). En sammanställning av 

distraktionsmetoderna och deras resultat går att se i tabell 4. 

 
Tabell 4. 

Författare  Ålder på 

deltagarna 

Typ av 

distraktion 

Minskning av 

oro 

Minskning av 

smärta 

Ali m.fl. (2021)  6-11 år Humanoid robot X  
 

Arıkan & Esenay 

(2021) 

 6-12 år Roterbarleksak  X X 

Chan m.fl. (2019)  4-11 år VR* X X 

Chen m.fl. (2020)  7-12 år VR* X X 

Dumoulin m.fl. 

(2019) 

 8-17 år VR* X 
 

Felluga m.fl. 

(2016) 

 4-11 år Clowner  X 
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Lilik Lestari m.fl. 

(2017) 

 3-6 år Såpbubblor  X X 

Litwin 

m.fl. (2021) 

 8-17 år VR* 
 

X 

Rimon m.fl. 

(2016) 

 2-15 år Clowner  
 

X 

*(VR = viritual reality) 

 

 

Rimon m.fl. (2016) och Felluga m.fl. (2016) undersökte vilken effekt clowner hade för barn 

som vistas på en akutmottagning. I Rimon m.fl. (2016) studie så fick de barn mellan 2-15 år 

som ingick i interventionsgruppen interagera med en clown 15 minuter innan ingreppet och 

sedan ha clownen närvarande under venpunktionen. Clownen utförde bland annat olika 

magiska tricks och hjälpte barnen att visualisera behagliga objekt. Felluga m.fl. (2016) 

undersökte vilken effekt clowner hade för barn mellan 4-11 år. I studien inkluderas fler 

moment utöver venprovtagning och insättning av perifer venkateter såsom såromläggning, 

gipsning och suturering. I studien umgicks barnen i interventionsgruppen med två clowner 20 

minuter innan ingreppet och clownerna var närvarande i rummet under pågående ingrepp. 

Clownerna trollade, improviserade med dockor och berättade skämt. Rimon m.fl. (2016) 

visade på att en clowns närvaro bidrog till en minskning av smärta vid venpunktion. Felluga 

m.fl. (2016) visade inga skillnader vad det gällde smärta men barnen som fick umgås med 

clownerna upplevde mindre oro. 

 

En annan aktiv distraktionsmetod som undersöktes var virtual reality (VR) och hur den kunde 

påverka barns smärta och oro under ingreppet (Dumoulin m.fl., 2019; Litwin m.fl., 2021; 

Chan m.fl., 2019; Chen m.fl., 2020). Vilken sorts VR-miljö barnen fick tillgå och 

åldersspannet på barnen i de olika studierna kan avläsas i tabell 5.  

 
Tabell 5. 

Författare Chen m.fl. (2020) Chan m.fl. (2019) Litwin m.fl. (2021) Dumoulin m.fl. 

(2019)  

Ålder 7-12 år 4-11 år 8-17 år  8-17 år 

VR miljö Barnen fick själva 

välja mellan de 4 

olika miljöerna 

berg- och dalbana, 

rymdexpedition, 

djurpark eller olika 

resedestinationer. 

Undervattensmiljö 

där barnen fick 

interagera med 

fiskar. 

Undervattensmiljö 

där barnen fick 

skjuta 

regnbågsbollar på 

fiskar. 

Barnen fick 

spela ett spel 

där de skulle 

skjuta flugor. 

 

 

Studier av Chan m.fl. (2019) och Chen m.fl. (2020) visade på att barn som fick använda VR 

som distraktion under venpunktionen fick en minskning av både smärta och rädsla i 

jämförelse med kontrollgruppen. Litwin m.fl. (2021) studie visade att det fanns en minskning 



 

11 

av smärta vid användning av VR och det blev en större minskning av ångest för VR gruppen 

jämfört med kontrollgruppen. I studien av Dumoulin m.fl. (2019) var resultatet det motsatta. 

Det fanns en minskning i upplevelsen gällande rädsla men det visades inte att smärtan 

minskade mer för de barn som fick tillgå VR.  

 

Ali m.fl. (2021) undersökte hur en aktiv robotbaserad distraktion kunde påverka barn mellan 

6-11 år. Barnen i interventionsgruppen hade en robot i rummet under insättningen av perifer 

venkateter. Roboten interagerade med barnet genom att leka olika lekar med barnet och sedan 

hjälpa barnet med olika andningsövningar. Efter insättningen gjorde roboten en dans och 

berättade hur tappert barnet hade varit. Resultatet visade på att barn i interventionsgruppen 

hade en lägre nivå av oro. Barnen som fick umgås med en robot hade även en lägre 

medelpoäng på FPS-R skalan.   

 

Lilik Lestari m.fl. (2017) undersökte vad som hände med smärtan och ångesten hos barn 

mellan 3-6 år om barnen samtidigt som venpunktionen pågick fick blåsa såpbubblor. 

Resultatet visade på att barnen som fick blåsa såpbubblor upplevde både mindre smärta och 

ångest. 

 

Arıkan & Esenay (2020) undersökte vilken skillnad en roterande träleksak gjorde för barns 

smärta och ångest. Teorin var att leksaken utmanade barnens intellekt, deras visuella sinnen 

och aktiverade deras muskelminne och blev på så sätt en distraktion. Barnen som var mellan 

6-12 år fick ha leksaken i den hand som personalen inte skulle sticka i och instruerades att 

snurra på leksaken med tummen och pekfingret för att skapa olika mönster. Både smärtan och 

ångesten innan och under venpunktionen var mindre för de barn som fick tillgå träleksaken. 

 

Passiv distraktion  

Totalt undersökte sju av artiklarna en eller flera sorters passiva distraktioner. I två av 

artiklarna hade en passiv distraktionsmetod undersökts och jämförts med en kontrollgrupp 

(Hartling m.fl., 2013; Baxter m.fl., 2011). I tre av artiklarna jämfördes en aktiv och en passiv 

distraktionsmetod med en kontrollgrupp (Dumoulin m.fl., 2019; Lilik Lestari m.fl., 2017; 

Arıkan & Esenay, 2020). I två studier jämfördes två passiva distraktionsmetoder med 

varandra och mot en kontrollgrupp (Heijden m.fl.,2019; Düzkaya m.fl., 2021). En 

sammanställning av distraktionsmetoderna och deras resultat går att se i tabell 6.  

 
Tabell 6. 

Författare  Ålder på 

deltagarna 

Typ av 

distraktion 

Minskning av 

oro 

Minskning av 

smärta 

Arıkan & Esenay 

(2020) 

 6-12 år Leksaksarmband X X 

Baxter m.fl. (2011)  4-18 år Buzzyapparat 
 

X 

Dumoulin m.fl. 

(2019) 

 8-17 år Tv-tittande   
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Düzkaya m.fl. 

(2021) 

 6-12 år Tecknad serie och 

en 

informationsvideo  

X X 

Hartling m.fl. 

(2013) 

 3-11 år Musik X X 

Heijden m.fl. 

(2019) 

 3-13 år Musik och 

tecknade serier  

 
X 

Lilik Lestari m.fl. 

(2017) 

 3-6 år Kläder med 

tecknade 

seriefigurer 

X 
 

 

 

Studierna av Hartling m.fl. (2013) och Heijden m.fl. (2019) hade som mål att ta reda på om 

musik går att använda som distraktionsmetod. Hartling m.fl. (2013) inkluderade i sin studie 

barn mellan 3-11 år och Heijden m.fl. (2019) barn mellan 3-13 år. I Heijden m.fl. (2019) 

studie inkluderades fler moment utöver venprovtagning och insättning av perifer venkateter 

såsom såromläggning, gipsning och suturering. I båda studierna fick barnen som tilldelades 

musikintervention under proceduren lyssna på en förutbestämd lista med låtar utvalda av en 

musikterapeut. Resultatet i Hartling m.fl. (2013) studie visade först inte på att musik hjälpte 

barnen men när de deltagare som inte upplevde stress eller oro innan eller under 

venpunktionen exkluderades fick studien andra resultat. Då visades det att barn som lyssnade 

på musik under ingreppet upplevde mindre rädsla efteråt. Innan venpunktionen hade barnen i 

interventions- och kontrollgruppen samma smärtskattning men efteråt så påvisade 

kontrollgruppen en ökad skattning av smärta men inte interventionsgruppen. Heijden m.fl. 

(2019) visade på att interventionsgruppen som fick tillgå musik under proceduren upplevde en 

minskning av smärta men ingen skillnad i nivåerna av rädsla. 

 

Ytterligare en distraktionsmetod som undersöktes var hur Tv-tittande kunde påverka barns 

smärta och rädsla (Düzkaya m.fl., 2021; Heijden m.fl., 2019; Dumoulin m.fl., 2019). Tv-

tittandet jämfördes med en annan distraktionsmetod och en kontrollgrupp. I tabell 7 går det att 

avläsa vilken ålder studierna har undersökt, vilken intervention studierna jämförs med och 

vad barnen fick kolla på för TV-program.  

 
Tabell 7. 

Författare  Ålder  Interventionsgrupper 

utöver Tv-tittande   

TV-program  

Heijden m.fl.  

(2019) 

3-13 år  Barn som fick lyssna på 

musik  

Piff & Puff  

Düzkaya m.fl. 

(2021) 

6-12 år  Tecknad informationsvideo  Framgår ej specifikt vilka men 

barnen fick välja mellan två 

olika program 
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Dumoulin 

m.fl. (2019) 

8-17 år VR  Looney tunes eller Animals 

planet's funniest animals  

 

 

I Düzkaya m.fl. (2021) studie användes en tecknad informationsfilm som visade vilket 

material som skulle komma att användas och hur insättningen av perifer venkateter skulle gå 

till. Studierna av Heijden m.fl. (2019) och Dumoulin m.fl. (2019) visade inte på att varken 

barnens smärta eller ångest minskade. Düzkaya m.fl. (2021) kom i sin studie fram till att både 

barnen som fick titta på en informationsvideo innan och barnen som fick se på en tecknad 

film under insättningen av perifer venkateter hade lägre intensitet i smärta och rädsla. 

 

Lilik Lestari m.fl. (2017) undersökte i sin studie förutom en aktiv metod även en passiv 

distraktionsmetod för barn mellan 3-6 år där vårdpersonalen bar kläder med tecknade 

seriefigurer på. Barnen fick under venpunktionen undersöka motiven på kläderna. Skattningen 

av smärta var lägre för interventionsgruppen med passiv distraktion än för kontrollgruppen. 

Gällande ångestnivåerna var skattningen även här lägre för interventionsgruppen med passiv 

distraktion. 

 

Arıkan & Esenay (2020) undersökte barn som var mellan 6-12 år och som fick tillgå ett 

armband som hade en mjuk leksak på sig och som spelade upp en melodi när man tryckte på 

toppen. Barnen ombads att lyssna på melodin och kolla på leksaken under venpunktionen för 

att bli distraherade från sticket. Barnen som fick använda armbandet upplevde en lägre 

smärtintensitet och mindre rädsla både innan och under venpunktionen. 

 

Baxter m.fl. (2011) undersökte vilken skillnad apparaten Buzzy gjorde för barns smärta i 

ålder 4-18 år vid venprovtagning. Buzzy är en batteridriven apparat som ser ur som ett bi och 

som vårdpersonalen fäste i nära anslutning till insticksstället. Apparaten utgav vibrationer och 

hade en anordning så man kunde fästa en ispåse på och teorin var att detta skulle minska 

smärtan vid sticket. Barnen som tilldelades Buzzy fick även möjlighet att undersöka och 

pröva apparaten tre minuter innan sticket för att vänja sig vid hur apparaten lät och såg ut. 

Barnen i interventionsgruppen med Buzzy rapporterade en lägre smärta. Även resultaten från 

OSBD-skalorna visade på en lägre smärtintensitet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet är uppbyggt efter Friberg (2017a) struktur vilket är en styrka då ett strukturerat 

arbetssätt ökar bekräftelsebarheten i arbetet. En risk med att göra en litteraturstudie är att det 

finns en begränsad mängd forskning kring ämnet samt att det finns en risk att endast artiklar 

som stödjer de egna åsikterna väljs (Friberg, 2017a). Detta har tagits hänsyn till vid val av 

artiklar genom att inte exkludera artiklar som talar emot att distraktionsmetoderna fungerar. 

 

Genom att artikelsökningen skedde i flera olika databaser med omvårdnadsvetenskapliga 

publikationer stärks reabiliteten och validiteten i arbetet då chansen att hitta alla relevanta 

artiklar blev större (Henricson, 2017). Flera av de relevanta artiklarna kom upp sökningar i 

mer än en databas vilket Henricson (2017) beskriver som hög sensitivitet i sökningarna. 
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Sökblocken genererade var för sig ett stort antal artiklar. När sökblocken sedan kombinerades 

minskades antalet träffar drastiskt och det är en av anledningarna till att både ämnesord från 

Cinahl subject headings och Svensk Mesh användes i alla sökblock. Att använda ämnesord 

som är anpassade till databaserna gjorde att sökresultaten blev mer precisa till syftet 

(Karlsson, 2017). Sökord togs även från relevanta artiklar vid den inledande 

litteratursökningen för att fånga in artiklar med liknande benämningar samt tänkbara 

synonymer. Den booleska sökoperatören OR användes för att expandera sökningen och AND 

användes för att öka specificiteten (Karlsson, 2017). Genom att öka specificiteten blev det 

större chans att alla de artiklar som var mest relevanta utifrån problemformuleringen fångades 

in (Rosén, 2017). 

 

Sökningen i Cinahl gjordes ytterligare en gång fast utan sökblocket “venpunktion”. 

Anledningen till detta var för att även fånga in de artiklar där de inte specifikt benämner 

venpunktion som en av deras största undersökningsområden men där det trots allt ingår i 

studien. Denna sökning resulterade över i 400 träffar som sedan sållades ut manuellt i syfte att 

hitta artiklarna som inkluderade venpunktion under andra begrepp. Genom att bredda 

sökningen ökade sensitiviteten i arbetet vilket innefattar sökstrategins förmåga att fånga in 

alla tänkbara artiklar (Rosén, 2017). Specificiteten på sökningen utan sökblocket 

“venpunktion” minskade till viss del då majoriteten av artiklarna inte var relevanta till syftet. 

 

För att inte missa artiklar som inte fått ämnesord registrerade ännu gjordes fritextsökning i 

alla databaser. I en fritextsökning i akademiska databaser görs sökningen av orden i både 

referensposten och i abstract (Karlsson, 2017). Detta var en fördel då det finns relativt lite 

forskning kring ämnet och vi ville garantera att inga artiklar missades. 

 

Artiklarna i detta arbete är alla publicerade från 2011 och framåt. Årsbegränsningen tio år 

användes för att endast den senaste forskningen skulle inkluderas. Språkbegränsningen som 

gjordes borde inte ha påverkat sökresultaten då majoriteten av allt vetenskapligt material i 

databaserna är skrivet på engelska (Östlundh, 2017). Det finns trots allt en risk att relevanta 

artiklar på andra språk kan ha uteslutits.  

Att bara inkludera artiklar som är peer-reviewed ökar trovärdigheten i ett arbete (Henricson, 

2017). På databaserna PubMed och Scopus fanns inte möjligheten att använda begränsningen 

peer-reviewed och detta behövdes därför bekräftas på annat sätt. Med hjälp av eftersökningar 

fann vi att alla artiklar som publiceras i Scopus är peer-reviewed och denna begränsning fanns 

därför inte där (Scopus, 2021). För de artiklar som endast fanns publicerade i databasen 

PubMed återgick vi till originalpublikationerna för att bekräfta att de var peer-reviewed. På 

detta sätt har kvaliteten på artiklarna säkerställts ytterligare. 

Att endast kvantitativa artiklar inkluderades beror på att vi ville utforska effekterna av 

distraktionsmetoderna mer konkret och detta ses bäst genom statistiken som kvantitativa 

studier genererar. En svaghet med att inte inkludera kvalitativa studier kan dock vara att vissa 

aspekter av barnens upplevelser och åsikter kan ha missats. Alla studier förutom en som 

analyserats i detta arbete var prospektiva randomiserade studier och detta är en styrka då 

Henricson (2017) förklarar att både trovärdigheten och validiteten ökar om designen på de 

olika studierna är samma.  
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Tio artiklar fick exkluderas ur studien trots relevanta abstracts då det ej fanns åtkomst till 

artiklarna i fulltext. Då det var ont om artiklar kring ämnet inkluderades även pilotstudier i 

arbetet. En styrka med dessa studier är att de inkluderade nya distraktionsmetoder som inte 

undersökts tidigare. En svaghet med pilotstudier är dock att studierna endast utförs på en 

mindre grupp deltagare vilket kan sänka trovärdigheten i resultatet. I arbetet inkluderades 

även två artiklar som undersökte flera procedurer på akuten då inklusionskriteriet var att 

undersökningen inkluderade någon sorts venpunktion. Detta kan ses som en svaghet och 

minskar specificiteten eftersom en del av dessa studiers innehåll inte var relevanta för syfte. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades individuellt av respektive författare vilket Henricson (2017) 

bekräftar stärker reliabiliteten. Frågorna justerades för att passa denna litteraturstudie och två 

av frågorna från Fribergs (2017) mall plockades bort då vi inte upplevde att dessa påverkade 

kvaliteten för vårt arbete. Det är viktigt att göra en kvalitetsgranskning av artiklar som 

inkluderas i en litteraturstudie för att se till att arbetet får en vetenskaplig kvalitet (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Kvalitetsnivån på artiklarna bedömdes efter hur många av Fribergs 

(2017a) kriterier för kvalitet som artiklarna uppfyllde. Det är viktigt att artiklarna har hög 

standard i alla delar och inte bara har ett resultat som passar till syftet (Friberg, 2017b) och 

därför valde vi att exkludera alla artiklar vi ansåg ha för låg kvalitet. 

En styrka i arbetet är att alla artiklar har analyserats både enskilt och gemensamt samt att 

samma frågor användes som grund för dataanalysen i alla studier (se bilaga 6). Detta 

garanterar att förutsättningarna för dataanalysen har varit lika för alla studier. För att inga 

egna värderingar skulle vägas in i resultatet analyserades alla artiklar med ett objektivt 

förhållningssätt där egna åsikter och eventuell förförståelse åsidosattes. Båda författarna har 

sidan tidigare arbetet med barn inom vården och sett olika distraktionsmetoder som 

exempelvis såpbubblor användas i praktiken. För att undvika att de metoder vi kände till 

skulle få en partisk analys gjordes stora ansträngningar för att endast observera resultaten 

objektivt. Vid de tillfällen det fanns meningsskiljaktigheter kring artiklarnas innehåll 

diskuterades detta tills en samsyn uppnåtts vilket Billhult (2017c) beskriver stärker validiteten 

och reliabiliteten ytterligare. Vid de tillfällen då det fanns svårigheter att tyda resultaten i 

artiklarnas tabeller och diagram togs det hjälp av utomstående personer med kunskap kring 

hur tolkningen går till för att tydliggöra vad de innebar. Detta är en styrka då validiteten i ett 

arbete stärks när utomstående personer deltagit vid dataanalysen eller vid datainsamlingen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i detta arbete är att sjuksköterskan i sitt arbete kan använda olika 

distraktionsmetoder för att hjälpa barn att minska deras smärta och oro i samband med 

venpunktion. Resultatet visar på att både aktiva och passiva metoder kan implementeras i 

sjukvården. Det visar även att både passiv och aktiv distraktion är bättre än ingen metod alls. I 

de fall där passiva distraktioner jämfördes med aktiva distraktioner visar resultaten på att de 

aktiva fungerade bättre. Totalt undersöktes tio olika sorters distraktionsmetoder och 

effektiviteten i att minska smärta och oro skiljde sig bland de olika metoderna.  

 

I vården behöver barn känna att de har någon sorts kontroll över situationen för att göra 

proceduren mer hanterbar. I flera av artiklarna har distraktionsmetoder som kan ses som 

lustfyllda använts och där distraktionen utöver sitt huvudmål att minska smärta och oro även 
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gett barnen en möjlighet att leka. Díaz-Rodríguez m.fl. (2021) visade i sin undersökning att 

barn som får leka under sin sjukhusvistelse får en minskning av smärta och ångest och en 

ökad känsla av välbehag överlag under sjukhusvistelsen. 

 

Venpunktion är något som skapar lidande för patienter och barn kan ses som en extra utsatt 

grupp. I de artiklar som analyserats har fokus varit på vilken smärta och oro barnen upplevt 

under venpunktionen och hur denna kan lindras. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår olika 

sorters venpunktion och hen har ett stort ansvar i att minska lidandet vid procedurerna. 

Barnen blir fråntagna det egna valet över sin vård när de behöver genomgå procedurer de 

själva inte vill men som ändå är ett måste och detta ses som ett vårdlidande. Det är dock 

viktigt att barnen får vara delaktiga i sin vård i den mån det går och detta bekräftas av både 

Hedman (2014) och av barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2021). Ett sätt att minska 

lidandet är att låta barnet välja om de vill få tillgång till en distraktion och om det finns 

möjlighet även kunna välja vilken sort. Alla barn har olika intressen och här belyser vi vikten 

av personcentrerad vård och att lyssna in varje enskilt barn. Distraktionsmetoder går endast att 

använda om barnen själva vill bli distraherade. Om barnen vill vara med och titta på självaste 

sticket så kommer inte distraktionen fungera (Vangronsveld m.fl., 2006).  

 

Vid jämförelse med tidigare forskning visar flera studier på liknande resultat som de vi fått 

fram i detta arbete. Boles (2018) visar på att aktiva distraktioner generellt sett är mer effektiva 

än passiva men att passiva distraktioner ger en viss effekt och är bättre än att inte använda 

några distraktioner alls. Detta stämmer överens med vårt resultat som visar att när aktiva och 

passiva distraktioner jämförs med varandra så har de aktiva distraktionerna gett en bättre 

effekt än de passiva. En litteraturstudie av Sridharan & Sivaramakrishnan (2016) stödjer 

resultatet att clowner kan användas för att minska barns oro. Eijlers m.fl. (2019) har i sin 

systematiska översikt fått liknande resultat gällande VR som resultaten i detta arbete och även 

de anser att det är en distraktionsmetod som skulle kunna implementeras mer i vården. 

Gällande användning av såpbubblor som distraktionsmetod styrks vårt resultat av Longobardi 

m.fl. (2019) som i sin studie visar på att såpbubblor kan användas för att minska oro samt 

upplevelsen av smärta.  

  

En studie av Durak & Uysal (2021) visar däremot inte på liknande resultat som de vi fått fram 

i detta arbete. Deras studie visar på hur Tv-program i form av serier kan minska barns smärta i 

samband med andningssvårigheter på akutmottagningen medan majoriteten av resultaten i vår 

studie inte visar på att Tv-tittande minskar varken smärta eller rädsla. En anledning till de 

spridda resultaten kan bero på vad barnen fick se på för video. För att en distraktionsmetod 

ska fungera optimalt krävs det att barnets intresse fångas och att de har en positiv attityd till 

distraktionsmomentet (Vangronsveld m.fl., 2006). Om inte barnen ansåg att videon var 

tillräckligt intressant kan distraktionen haft sämre effekt än om barnen själva fått välja video. 

 

Både gällande VR- och clowninterventionerna visade två studier motsatta resultat gällande 

påverkan på smärta och oro. Gällande studierna med clowner är en förklaring på de spridda 

reultaten att en av studierna endast undersökte hur smärtan påverkades. De spridda resultaten 

skulle även kunna bero på vilken standardvård som kontrollgrupperna fick tillgå. Ytterligare 

en aspekt som kan påverka resultaten är att studierna som motsäger varandra har stort 

åldersspann mellan barnen i sina undersökningar vilket gör det svårt att generalisera resultatet 

för alla åldersgrupper och därmed hitta gemensamma effekter. I två av studierna som 

undersökte effekten av VR användes samma miljö för alla barn mellan 8-17 år. Detta är ett 
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åldersspann där både intressen och stadier i utvecklingen kan variera. Att använda samma 

VR-miljö kan ha påverkat resultatet då miljön inte anpassats för alla i studien.  

 

De flesta distraktionsmetoder som undersökts i detta arbete jämfördes med standardvården på 

sjukhusen. Olika länder har olika direktiv för hur smärthantering ska bedrivas vid 

standardvård vilket kan leda till skillnader i barnens upplevelse av smärta och rädsla. På vissa 

sjukhus ingick användning av topikalbedövning i standardvården vilken kan ha påverkat 

resultaten. Tak & van Bon (2006) beskriver i sin studie hur användning av den topikala 

bedövningskrämen EMLA visats minska barns smärta i samband med venpunktion samt att 

det bidrog till viss minskning av oro vid sticket. Användning av EMLA kan alltså ha 

resulterat i en minskad signifikans i distraktionsmetodernas effekt för både smärta och oro. 

Alla studier som inkluderats var etiskt godkända men trots detta kan det etiska övervägandet 

ifrågasättas för de studier som ej lät barnen i kontrollgruppen få tillgång till topikal bedövning 

om detta vanligtvis ingick i standardvården. Detta eftersom vi från tidigare forskning har 

evidens på att topikal bedövning generellt hjälper (Fanurik m.fl., 2000; Tak & van Bon, 

2006). 

 

I studierna har nio olika mätskalor använts för att skatta smärta och rädsla. Detta kan göra det 

svårt att ställa resultaten mot varandra och göra en tydlig jämförelse. Henricson (2017) 

beskriver att det blir svårare att dra slutsatser kring resultatet om flera olika mätinstrument 

använts och detta är en svaghet i vårt arbete. Även Läkemedelsverket (2014) bekräftar detta 

då de förklarar att skalor kan vara ojämförbara och därför ska samma skala användas 

konsekvent vi smärtskattning hos barn. Att använda självskattningsskalor kan även ha 

påverkat resultatet då barn har olika erfarenheter med sig till venpunktionen. Von Baeyer 

(2006) beskriver att självskattningsskalor för barn kan vara problematiskt då barnens tidigare 

vårderfarenheter kan påverka vad de anser är värsta tänkbara smärta. Detta gör det svårt att 

jämföra skattningen från olika barn med varandra. 

 

I flera av studierna fanns det ej möjlighet att utföra blinded trials då utförare av 

distraktionsmomenten var medvetna om att metoderna de använde ej ingick i standardvården. 

I och med att det var nödvändigt att informera deltagarna om hur studien gick till för att 

informerat samtycke skulle erhållas gick det inte heller att blinda undersökningen för 

deltagarna. Detta kan leda till att studiens resultat påverkas relaterat till bias vilket innebär att 

personliga åsikter och synsätt omedvetet leder resultatet åt ett visst håll (Billhult, 2017a). En 

annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att det inte var samma person som utförde alla 

provtagningar. Provtagarens bemötande av barnet kan också ha bidragit till barnets upplevelse 

av venpunktionen orelaterat till distraktionsmetoden som testades. Även föräldrarnas närvaro 

kan ha påverkat resultaten. I alla studier fick föräldrarna vara närvarande under 

venpunktionen men deras roll vid ingreppet kunde variera beroende på hur sjukhusen arbetar 

med familjecentrerad vård. I vissa studier uppmanades föräldrarna att ta ett steg tillbaka 

medan de i andra kunde uppmanas att interagera med sina barn vilket i sig kan ses som en typ 

av distraktionsmetod. Enligt Taylor m.fl. (2011) och Duff (2003) kan föräldrars involvering 

påverka hur barnet upplever vårdsituationen genom att minska barnens stressnivåer och deras 

delaktighet kan därmed ha påverkat studiernas resultat. 

 

Studier från hela världen inkluderades vilket kan påverka resultatets generaliserbarhet. 

Förutsättningarna för sjukhusets resurser och kompetensen hos personalen kan variera i olika 

delar av världen. Även standardvården som användes som jämförelse mot 
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distraktionsmetoderna kan skilja sig åt. Trots denna vetskap visade fortfarande många av 

studierna på samma resultat och detta går att tolka som att distraktionerna går att 

implementera inom barnsjukvården generellt i världen. 

 

Slutsats 

Både passiva och aktiva distraktionsmetoder är effektiva för att minska både rädsla och 

smärta. Genom att implementera de olika distraktionsmetoderna clowner, VR, robotar, 

såpbubblor, leksaker, musik eller vibrerande armband (Buzzy) kan sjuksköterskor på 

akutmottagningen bidra till att minska barnens vårdlidande samt minska risken för långsiktiga 

konsekvenser som rädsla för framtida medicinska undersökningar. 

 

Kliniska implikationer 

Metoder som roliga kläder, såpbubblor, musik eller att barnet har tillgång till en leksak under 

ingreppet är alla enkla metoder som lätt skulle kunna implementeras i de flesta verksamheter. 

Dessa metoder är inte tidskrävande och har låga kostnader. VR-teknik, clowner, 

robotdistraktioner eller användning av Buzzy är även de metoder som visats fungera bra för 

att minska smärta och oro men kan vara svårare att använda i klinisk praxis. Det största 

hindret för implementeringen av flera av dessa olika distraktionsmetoder är att de kan 

förlänga tiden det krävs för att genomföra venpunktionen och att de är relativt dyra. Tre av 

dessa är dock aktiva metoder vilket studien kom fram till fungerar bäst. Ur barnets perspektiv 

är därför dessa metoder (clowner, VR och robotdistraktion) värda att investera både tid och 

pengar i för att säkerställa att barnen får bästa möjliga vård. 

 

Det finns potential för att den information som sammanställts i detta arbete kan omvandlas till 

ett informationsmaterial för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som arbetar med barn på 

akutmottagningar. Genom att skapa en samanställning med evidensbaserade 

distraktionsmetoder kan vårt resultat bidra till ett förbättringsarbete inom akutsjukvården. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor fastställer att sjuksköterskan har ett 

ansvar att vara uppdaterad på den senaste evidensen och aktivt arbeta för att utveckla 

verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning bör fokusera på att jämföra olika distraktionsmetoder på akutmottagningar 

med varandra för att få en bättre förståelse för vilka som bäst bidrar till minskad oro och 

rädsla. Det finns även ett behov av att undersöka vilka metoder som är bäst för olika 

åldersgrupper då det kan vara stora skillnader på hur ett litet barn reagerar jämfört med ett 

äldre. Vi hittade inga studier om distraktionsmetoder på akuten för barn under två år. Detta är 

en åldersgrupp det skulle behöva forskas mer om. Fler kvalitativa studier inom området bör 

även utföras för att kartlägga vilka interventioner som fungerar bäst ur både ett barn- och 

föräldraperspektiv.  
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En stor del av studierna vi hittade var pilotstudier. Dessa studier skulle behöva omprövas som 

större randomiserade kontrollerade studier då de är de mest tillförlitliga kvantitativa studierna 

(Billhult, 2017b). Detta skulle stärka evidensen för metodernas effekt. 

 

Mer forskning bör även göras kring vilken skillnad distraktionsmetoderna ha för barnen på 

lång sikt. Vi vet att om barns vilja inte tas i beaktning i samband med venpunktionen kan 

detta leda till att barnet utvecklar nålfobi och att de i framtiden kan avstå från att söka vård. 

Att använda distraktioner skulle kunna vara kostnadseffektivt då detta förebygger långsiktiga 

problem men mer forskningen behövs för att konkret visa vilken skillnad distraktionerna gör 

för individen, men även samhället, på lång sikt.  
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Kvasiexperimentell 

studie.  

 

Beroende på vilken dag 

barnen kom så fick de 

tillgå den intervention 

som var vald för den 

dagen. Smärtan 

skattades med hjälp av 

FLACC och rädslan 

skattades med hjälp av 

CFS.  

57 barn  

 

3-6 år 

Resultatet visade på en 

statistisk signifikant skillnad 

i både smärta och rädsla där 

barnen som fick blåsa 

såpbubblor under ingreppet 

upplevde både mindre 

smärta och ångest än de i 

kontrollgruppen. 

 

Barnen som fick titta på 

kläderna visade signifikans i 

minskning av ångest men 

inte lägre smärtnivåer.   

MEDEL 



 

 

Litwin 

m.fl.,  

 

2021 

 

Kanada 

 

Virtual Reality 

to Reduce 

Procedural Pain 

During IV 

Insertion in the 

Pediatric 

Emergency 

Department: A 

Pilot 

Randomized 

Controlled Trial. 

 

Primära syftet var att 

utvärdera om det går att 

använda VR som 

distraktion under 

intravenös insättning på 

en pediatrisk 

akutmottagning.  

 

Sekundärt undersöktes 

vilken skillnad VR gör 

för barns smärta och 

oro.  

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

En interventionsgrupp 

fick tillgå VR under 

insättningen jämfördes 

med en grupp som fick 

standardvård.  

 

Smärtan bedömdes med 

hjälp av NRS och rädsla 

bedömdes med  

CFS.   

60 barn 

 

8-17 år  

Studien visade att det fanns 

en signifikant minskning av 

smärta vid användning av 

VR och det blev en större 

minskning av ångest för VR 

gruppen jämfört med 

kontrollgruppen men denna 

effekt var inte signifikant. 

 

MEDEL  

Rimon 

m.fl. 

  

2016 

 

Israel 

Medical Clowns 

and Cortisol 

levels in 

Children 

Undergoing 

Venipuncture in 

the Emergency 

Department: A 

Pilot Study.  

Undersöka om 

distraktioner med hjälp 

av clowner minskar 

barns smärta vid 

venpunktion. Samt 

undersöka om S-

kortisolnivåerna 

minskar. 

 

Prospektiv 

randomiserad studie. 

 

Barnen fick antingen 

standardvård eller ha en 

clown närvarande vid 

ingreppet. Barns smärta 

skattades med hjälp av 

FPS-R på barnen som 

var 4-7 år och med 

VAS för barnen som 

var 8-15 år. Man tog 

även blodprov för 

serumundersökning då 

de ville undersöka om 

det fanns någon skillnad 

i kortisolnivåerna hos 

de olika grupperna. 

  

53 barn 

 

2-15 år  

Clowner minskade den 

subjektiva upplevelsen av 

smärta och oro men 

kortisolnivåerna förblev 

oförändrade. 

  

HÖG  



 

 

Bilaga 2 

Söktabell Cinahl 

 

Datum 

 

Sökord Begränsningar 

(Limits) 

Antal 

träffar 

Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 
15/10 

2021 

 

 

 
child or children or kids or youth or pediatric 

AND 

venipuncture or phlebotomy or distraction or 

puncture or intravenous insertion or 

examination 

AND 

pain or distress or discomfort or anxiety or 

coping or fear 

AND 

emergency nursing or emergency care or 

emergency or a&e or a & e or emergency 

treatment 

 

 
peer reviewed 

2011-2021 

engelska 

 

 
148 

 
8 

 
3 

 

 
Hartling m.fl (2013) 

 

Lilik Lestari m.fl (2017) 

 

 

 

20/10 

2021 

 

 

child or children or kid or kids or pediatric 

AND  

pain or anxiety or stress or discomfort or 

distress 

AND  

ed or er or emergency department or 

emergency or emergency room or emergency 

service 

 

 
peer reviewed 

2011-2021 

engelska 

abstract 

 

 
481 

 
12 

 
6 

 
Felluga m.fl (2016) 

 

Heijden m.fl (2019) 

 

 

Ämnesord från Cinahl subject headings: venipuncture, puncture, emergency care, stress, och distractions  

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Söktabell PubMed  
 

Datum 

 

Sökord Begränsning

ar 

(Limits) 

Antal 

träffar 

Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

27/10 

2021 

 

 
(child or children or kids or youth or 

pediatric)  

AND  

(venipuncture or Intravenous Insertion or 

phlebotomy or distraction or puncture) 

AND  

(pain or distress or discomfort or anxiety or 

coping or fear) 

AND  

("emergency nursing" or "emergency care" or 

emergency or "a&e" or "a & e" or 

"emergency treatment") 

 

 
Abstract 

10 years 

Svenska 

Engelska 

 

 
315 

 
28  

 

 
12 

 

 
Arıkan, & Esenay (2020) 

 

Dumoulin m.fl (2019) 

 

Düzkaya m.fl (2021) 

 

Litwin m.fl (2021) 

 

Rimon m.fl (2016) 

 

 

Ämnesord från Svensk Mesh: phlebotomy, emergency service, child, pain, anxiety, fear, emergency nursing och emergency treatment.  

 
 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 

Söktabell Scopus 

 

Datum 

 

Sökord Begränsningar 

(Limits) 

Antal 

träffar 

Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

24/10 

2021 

 

 
(“child” OR "children" 
OR "kids" OR "youth" OR "pediatric")   
AND   

("venipuncture" OR "intravenous 
insertion"  
OR distraction OR "phlebotomy" OR 
“puncture”)   

AND   
("pain" OR "distress" OR “discomfort” 

OR “coping” OR "anxiety" OR"fear")   

AND  
("emergency nursing" OR "emergency 
care" OR "emergency"   
OR "a&e" OR "a & e"   
OR "emergency treatment") 
 

 
Engelska 

2011-2021 

Article 

 

 
223 

 
23 

 

 

 
10 

 

 
Ali m.fl (2021) 

 

Baxter m.fl (2011). 

 

Chan m.fl (2019) 

 

Chen m.fl (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

 

Granskningsfrågor för kvantitativa studier enligt Friberg (2017) 

 

• Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta formulerat och avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes och var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Finns det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller generaliserbarheten? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

Frågor för resultatanalys 

Vilka metoder användes för att undersöka effekten av distraktionen? 

Undersöktes smärtan, rädsla eller både och? 

Är distraktionsmetoden passiv eller aktiv? 

Vart utfördes studien? 

Vilka var med i studien? Ålder? 

Vilka skalor användes? 

Gav distraktionsmetoden någon signifikant effekt på nivåerna av smärta eller oro? 

 

Definitioner enligt (Law m.fl., 2011) 

Aktiva distraktioner: kräver ett engagerat och aktivt deltagande av barnet vid distraktionsmomentet. 

Passiva distraktioner: kräver inte något aktivt deltagande av barnet vid distraktionsmomentet. 

 

 


