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Abstrakt  
Många personer upplever smärta i samband med injektioner och punktion av 
blodkärl. Applicering av EMLA är en effektiv smärtförebyggande farmakologisk 
intervention men dess verkningstid är lång. Lokal applicering av kyla kan vara en 
alternativ smärtlindrande omvårdnadshandling som är kostnadseffektiv och har en 
snabb verkningstid. Syftet med denna studie var att genom en systematisk evi-
densbaserad litteraturöversikt undersöka om lokal applicering av kyla lindrar per-
sonens smärta i samband med injektionsgivning och blodkärlspunktion, samt ana-
lysera eventuella risker vid interventionen. Studien omfattade 12 vetenskapliga ar-
tiklar. Sju artiklar visade att kyla lindrar smärtupplevelsen. Tre artiklar fann inget 
samband mellan kylapplicering och smärtlindringen. Riskanalysen påvisade vikti-
ga faktorer som bör uppmärksammas inför kylapplicering. Vi föreslår att interven-
tionen kan erbjudas till den patient som önskar smärtlindring inför injektion där 
det saknas tid för långtidsverkande bedövningsmedel. Resultatet grundar sig på ett 
begränsat vetenskapligt underlag och vidare forskning inom ämnet är nödvändig.  

 
 
 
 
Nyckelord: kyla, kryoterapi, is, smärtlindring, injektion, blodkärlspunktion, systematisk evi-
densbaserad litteraturstudie.  
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Enligt ICN (International Council of Nurses, 2006) etiska riktlinjer för sjuksköterskan upp-

ges lindrande av smärta som ett av de primära ansvarsområdena som är nödvändigt för att 

god omvårdnad skall vara möjligt. Smärta är ett grundläggande mänskligt fenomen som är 

vanligt vid olika former av ohälsa och därför är viktigt i omvårdnadsarbetet. Otillfredsstäl-

lande smärtlindring är en viktig utmaning för omvårdnaden. Smärta och lidande kan ge upp-

hov till etiskt dilemma och utgöra hinder för sjuksköterskans strävan att öka individens väl-

befinnande och livskvalitet. Florence Nightingale betonade värdet av att förstå smärtans in-

nebörd. Hon ansåg att fysiologiska och psykologiska faktorer har stark påverkan på den sub-

jektiva upplevelsen av smärta. Sociokulturell kontext har en viktig påverkan på upplevelsen 

av smärta. Innebörden av begreppet smärta kan variera bland olika kulturer. I vissa kulturer 

upplevs uthärdande av smärta som mod, medan andra kan uppleva den som ett straff utfär-

dad från Gud. Personerna har olika förmåga att hantera och bedöma upplevelsen av smärta. 

Smärta väcker ångest som i sin tur stärker smärtupplevelser. Upplevelsen av ångest relateras 

till personernas subjektiva bedömning av smärtan. Det finns också ett antagande att ångest 

har en nära anknytning till känslan av maktlöshet och förlust av kontroll över situationen 

(Montes-Sandoval, 1999).  

 

Den internationella smärtorganisationen, International Association for the Study of Pain, 

subcommittee on taxonomy, (1979) definierade smärta som en obehaglig, plågsam sensorisk 

och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Smär-

tan är en individuell och subjektiv upplevelse som endast personen som upplever den kan ut-

tala sig om. Smärtlindring är en bestående och integrerad aspekt inom omvårdnad och sjuk-

sköterskan spelar en viktig roll för att identifiera och behandla smärttillstånd samt hjälpa pa-

tienten att kontrollera smärtan (Godfrey, 2005).  

 

Inom hälso- och sjukvården utförs många invasiva procedurer där något instrument förs in i 

kroppen. Enligt vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen utförs idag många 

invasiva terapeutiska behandlingsåtgärder och interventioner inom den radiologiska verk-

samheten. Angiografi och ultraljud är exempel på invasiv teknik där patienter får injektioner 

av anestesimedel preoperativt. Datortomografi-, magnetresonanstomografi- och urografiun-

dersökningar innebär att patienten behöver ha en inlagd venkateter för att kunna tillföra kon-

trast under undersökningen. En av de vanligaste förekommande invasiva procedurerna är 

olika former av injektioner, samt insättning av perifer venkateter (PVK). Dessa procedurer 

upplevs av många människor från vuxna till barn, som mycket smärtsamma och represente-
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rar en av de ångestväckande upplevelser som de kommer ihåg från sin kontakt med sjukvår-

den (Cassidy, Reid, McGrath, Smith, Brown & Finley, 2001; Deacon & Abramowitz, 2006; 

Thurgate & Heppell, 2005).  

 

Enligt Hamilton (1995) upplever 9 % av populationen i USA inom åldern 10-50 år en stark 

rädsla i samband med injektion. Stickrädslan och rädslan för smärta uttrycker sig genom oli-

ka kroppsreaktioner som ångest, muskelspänningar, ökad puls, blodkärlsammandragning 

och reducerad koncentrationsförmåga hos patienten. Dessa reaktioner är inte sjukliga i sig 

men de kan ha en negativ påverkning på blodcirkulationen, samt försvåra läknings- och till-

friskningsprocessen hos patienten. Det kan även försvåra patientens medverkan under un-

dersökning och behandling. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan använder sig av olika 

metoder och tekniker för att reducera patientens smärta (Moreau & Zonderman, 2000).  

 

Det finns ett antal metoder som kan användas för att lindra smärta och minska obehag i 

samband med punktion av huden. Dessa metoder inkluderar farmakologiska behandlingar i 

form av lokalanalgetika, berörings- och avledningsterapi (Selby & Bowles, 1995; Wendler, 

2003; Usichenko, Pavlovic, Foellner & Wendt, 2004). Den vanligaste förekommande far-

makologiska behandlingen i samband med injektioner är användning av bedövningskrämen 

eller plåstret EMLA som läggs eller fästes på huden före injektionen. Metodens nackdel be-

står av att EMLA behöver en lång verkningstid på 1-2 timmar för att uppnå en optimal ef-

fekt (Plotkin, 1998). För att minska smärta och obehag använder man sig också av kyla. 

Denna metod, som anses vara kontroversiell, har tydliga fördelar genom att den är enkel att 

applicera och har en kort verkningstid samt att den är kostnadseffektivare jämfört med 

EMLA. Att metoden är kontroversiell beror på osäkerhet om tiden för applicering, tempera-

turen vid kylning av vävnaden, samt att det finns olika sätt att applicera kyla på huden. Des-

sa tre faktorer påverkar tillsammans med personliga faktorer hos varje individ, som exem-

pelvis smärttröskelnivå, den biologiska och fysiologiska effekten av kryoterapi (Morsi, 

2002).  

 

Applicering av kyla och is är en intervention som används i smärtlindrande syfte inom fysi-

kalisk terapi och anestesi. Den har smärtlindrande effekt vid förlossning, mjukdelstrauma 

och vid mindre ortopediska ingrepp postoperativt. I det postoperativa skedet eller efter trau-

ma bidrar applicering av kyla till reducering av blödning, inflammation och svullnad (Wa-

ters & Raisler, 2003; Meeusen & Lievens, 1986; Sauls, 2002; Konrath, Lock, Goits & Sche-
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idler, 1996). Lokal applicering av kyla kan vara en användbar smärtlindrande metod vid oli-

ka typer av muskuloskeletal smärta, men dess effektivitet behöver bevisas på ett mer överty-

gande sätt eftersom forskningen inom detta område är relativt begränsad (Ernst & Fialka, 

1994). 

 

Applicering av kyla har länge använts inom många kulturer för att lindra smärta och öka 

välbefinnande. Trots den omfattande tillämpningen av metoden, har de underliggande ef-

fektmekanismerna varit relativt okända. Utvecklingen inom smärtforskning har visat att ter-

mostimuleringens smärtlindrande effekt kan förklaras med den så kallad grindteorin. Grind-

teorin är en medicinsk förklaringsmodell som innebär att de snabba sensoriska impulserna 

kan konkurrera bort smärtimpulser, ”stänga grinden” på ryggmärgsnivå och på detta sätt 

minska smärtupplevelser. Kroppens eget smärtstillande medel, endorfiner, som frisätts när 

man har ont eller efter en viss stimulering, förhindrar också överföringen av smärtimpulser 

(Godfrey, 2005). När kroppen utsätts för kyla minskas nervfibrernas elasticitet och förmåga 

att leda smärtimpulser. Förutom en smärtlindrande effekt kan en sänkning av vävnadstempe-

raturen ge sänkt ämnesomsättning, vilket kan motverka sekundära vävnadsskador i form av 

cellskador och syrebrist. Det antas att nedkylningsprocessen kan minska vävnadsskadans 

omfattning och förkorta återhämtningsprocessen (Hubbard, Aronson & Denegar, 2004).  

 

Eftersom injektioner och punktioner av blodkärl är en integrerad del av den radiologiska 

verksamheten, kan lokal applicering av kyla ha stor betydelse för patientens smärtupplevel-

se. Kunskap om denna intervention kan vara värdefullt för röntgensjuksköterskan i sin yr-

kesroll för att tillgodose bättre omvårdnadskvalitet och öka patientens välbefinnande. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att genom en systematisk evidensbaserad litteraturöversikt un-

dersöka om lokal applicering av kyla lindrar patientens smärta i samband med injektions-

givning och blodkärlspunktion. Risker som kan finnas vid lokal applicering av kyla har ock-

så analyserats i denna studie.  
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Metod 
För att identifiera och bedöma vetenskaplig litteratur som berör det aktuella ämnet har vi 

använt oss av Goodmans sju steg: (1) specificera problemet för utvärdering, (2) precisera in-

klusions- och exklusionskriterier för studien, (3) formulera en plan för litteraturstudien, (4) 

genomförandet av litteraturstudien, (5) tolka bevisen från de individuella studierna, (6) 

sammanställa bevisen och (7) formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

(Willman & Stoltz, 2002, s.50-51). För att fastställa att det fanns tillräcklig och tillgänglig 

vetenskaplig information inom det valda området gjorde vi en snabb ostrukturerad översikts-

sökning, så kallad pilotsökning i olika databaser. Denna första sökning bidrog vidare till 

precisering av frågeställningen, identifiering av kriterier för inkludering och exkludering 

samt relevanta sökord. 

 

Specificering av frågeställning 

En specifik frågeställning formulerades och strukturerades med hjälp av Flemmings tabell 

(tabell 1). Eftersom vi önskade undersöka effekten av en behandlingsåtgärd i jämförelse med 

en annan åtgärd, har vi använt kolumnen motåtgärd. Enligt nedanstående tabell, önskade vi 

att jämföra effekten av ”lokal kylapplicering” mot åtgärden ”ingen kylapplicering” (Willman 

& Stoltz, 2002, s.54). 

 

Tabell 1 Flemmings tabell 
Situation Intervention Motåtgärd Resultat 

Patienter i ålder från 5 till 

100 år som upplever smär-

tor i samband med injek-

tionsgivning och blod-

kärlspunktion 

Lokal kylapplicering på 

huden 

Ingen kylapplicering Minskad upplevd smärta  

 

Riskanalys  

 
Specifika frågeställningar:  

Lindrar lokalt applicerad kyla smärtupplevelser hos personer vid injektionsgivning och 

blodkärlspunktion? 

Finns det risker med att applicera kyla lokalt på huden? 

 

Specificering av inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie var deltagare i åldergrupp från 5 till 100 år som har ge-

nomgått behandling i form av lokal applikation av kyla i smärtlindrande syfte. Behandlingen 
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eller undersökningen ska ha anknytning till blodkärlspunktion eller olika former av injektio-

ner och där deltagarnas smärta värderas genom visuell skattningsskala. Injektionsformerna 

ska inkludera alla förekommande injektioner. Studierna ska omfatta inneliggande, polikli-

niska patienter eller friska deltagare i experimentella studier. Studierna ska vara kvantitativa 

interventionsstudier, publicerade i vetenskapliga tidskrifter och skrivna på engelska. Exklu-

sionskriterier för studien var deltagare med nedsatt förmåga att bedöma och uttrycka sin 

smärta, personer med nedsatt känslighet eller medvetslösa. Spädbarn och barn < 5 år kan ha 

svårt att bedöma smärtintensitet och utgick därför (Ho, Spence & Murphy, 1996). Vi exklu-

derade även kylande geler som smörjs på huden och sprayer eftersom dessa innehåller speci-

fika ämnen och dess effekt utgörs inte primärt av nedsänkning av vävnadens temperatur. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes med hjälp av bibliotekets databaser inom ämnesområdet 

medicin vid Luleå tekniska universitet. För litteratursökningarna har vi använt databaserna 

Medline, Cinahl och Academic Search. Innan sökningarna påbörjades inskaffades informa-

tion om de olika databasernas uppbyggnad och funktion, samt sökord och indexformer som 

användas vid sökningarna. För att uppnå ett bredare resultat vid sökningarna har vi förutom 

Booleska sökoperatorer som and och or, även använt trunkering (*) i samband med utvalda 

sökord (Willman & Stoltz, 2002, s.58-62). 

 

Litteratursökningarna har utförts genom att använda ämnesord i kombination med text i fri 

form. Ämnesordsökningar gjordes genom att använda Thesarus funktionen i Cinahl, MeSH 

funktion i Medline och Subject Terms i Academic Search. Vi använde följande ämnesord: 

cold, cryotherapy, cryotherapy/adverse effects, cryotherapy/contraindications, ice, pain, in-

jections, catheterization, radiology, radiography, wounds, injuries och följande ord i fritext: 

cooling*, venipuncture, discomfort*. Av särskilt intresse var randomiserade, kontrollerade 

studier och kliniska studier. Vi har även inkluderat metaanalyser i vår sökning. Översikt av 

sökresultat demonstreras i tabell 2.  
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Tabell 2 Resultat av sökning 
Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 
Antal 
valda 

Medline  1 Cold [MeSH] OR Cryotherapy [MeSH] OR Ice [MeSH]  
 OR Cooling 

75553 0 

 2 Injections [MeSH] OR Catheterization [MeSH]  
OR Venipuncture 

330295 0 

 3 Pain [MeSH] OR Discomfort* 223832 0 

 4 Cold [MeSH] OR Cryotherapy [MeSH] OR Ice [MeSH] OR Cooling 
AND Injections [MeSH] OR Catheterization [MeSH] 
OR Venipuncture AND Pain [MeSH] OR Discomfort* 

129 7 

 5 Cold [MeSH] OR Cryotherapy [MeSH] OR Ice [MeSH] OR Cooling 
AND Injections [MeSH] OR Catheterization [MeSH]  
OR Venipuncture AND Pain [MeSH] OR Discomfort*  
AND Radiography [MeSH] OR Radiology [MeSH] 
Limits: English, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Humans 

0 0 

 6 Sökning med fritext: Cold OR Cryotherapy OR Ice OR Cooling AND In-
jection OR Catheterization OR Venipuncture AND Pain OR Discomfort*  
Limits: English, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Humans 

126 3 

Medline  7 Cold [MeSH] OR Cryotherapy/adverse effects [MeSH] OR Cryother-
apy/contraindications [MeSH] OR Ice [MeSH] OR Cooling AND 
Wounds and Injuries [MeSH] 
Limits: English, Meta-Analysis, Review, Humans, Systematic Reviews 
 

12 2 

 8 Cold [MeSH] OR Cryotherapy/adverse effects [MeSH] OR Cryother-
apy/contraindications [MeSH] OR Ice [MeSH] OR Cooling AND Risk 
[MeSH]  
Limits: English, Meta-Analysis, Review, Humans, Systematic Reviews 
 

7 0 

Cinahl 1 MH Cold OR MH Cryotherapy OR Cooling 1333 0 

 2 MH Cold OR MH Cryotherapy OR Cooling OR Ice 2064 0 

 3 MH Injections OR MH Catheterization OR MH Venipuncture 2506 0 

 4 MH Pain OR Discomfort* 16719 0 

 5 MH Cold OR MH Cryotherapy OR Cooling OR Ice AND MH Pain OR 
Discomfort* 

168 0 

 6 MH Cold OR MH Cryotherapy OR Cooling OR Ice AND MH Pain OR 
Discomfort* AND MH Injections OR MH Catheterization OR MH Veni-
puncture 

6 2 

 7 MH Radiography OR Radiology AND MH Cold OR MH Cryotherapy 
OR Cooling OR Ice AND MH Pain OR Discomfort* AND MH Pain OR 
Discomfort* 

0 0 

  Totalt antal valda  14 

 

Samtliga sökningar gjordes under en begränsad tidsperiod. Av de tre databaserna var det en-

dast Cinahl och Medline som gav önskvärda vetenskapliga artiklar. Vid varje enskild sök-
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ning gjordes en första sortering genom att rubrikerna av artiklarna lästes igenom. De utvalda 

artiklarna som vi tyckte var aktuella för vår studie genomgick vidare en ny sortering där vi 

läste igenom artiklarnas abstrakt. Totalt lästes abstrakt av 448 artiklar och av dem sorterades 

434 artiklar bort eftersom de inte motsvarade syftet och inte uppfyllde inklusionskriterierna 

för studien. Fjorton artiklar kvarstod och dessa skrevs ut eller beställdes via bibliotekets 

kundtjänst om de inte fanns i full text. För att få fram liknande studier valdes relaterade ar-

tiklar till de utvalda artiklarna men inga lämpliga artiklar uppkom. Sökningen genomfördes 

även manuellt i de valda artiklarnas referenslistor men inga nya av relevans hittades. Littera-

tursökningen bidrog slutligen till 12 kvantitativa vetenskapliga artiklar och två evidensbase-

rade systematiska översikter.  

 

Tolkning och sammanställning av bevisen från de individuella studierna 

Samtliga identifierade artiklar granskades med hänsyn till sin vetenskapliga kvalitet. För att 

värdera kvaliteten har vi använt protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod och protokoll för kvalitetsbedömning av systematiska översikter och metaanalyser 

(Willman & Stoltz, 2002, s.120-121, 118-119). 

 

Dessa två systematiskt uppbyggda protokoll används för att bedöma olika typer av studier 

och innehåller kriterier som bör ingå i en vetenskaplig studie. Exempel på sådana kriterier är 

i det förstnämnda protokollet, forskningsmetod och patientkarakteristika, samt olika detalje-

rade element av forskningsprocessen (Willman & Stoltz, 2002, s.120-121). Vid protokoll för 

kvalitetsbedömning av systematiska översikter och metaanalyser värderas liknande kriterier 

som ovanstående protokoll förutom att man här även tar hänsyn till hur varje enskild inklu-

derad artikel är värderad (Willman & Stoltz, 2002, s.118-119). Den enskilda artikelns forsk-

ningsmetod har också en viss inverkan på vår kvalitetsbedömning. En välgjord litteratur-

översikt eller metaanalys anses ha mycket hög kvalitet och stor vetenskaplig styrka. En ran-

domiserad kontrollerad undersökning (RCT), som redogör för jämförelser mellan kontroll-

grupp och en eller flera experimentgrupper, anses ha högre kvalitet jämfört med andra 

forskningsmetoder, exempelvis jämförande kontrollerade kliniska studier (CCT) och icke-

kliniska studier. Stora och omfattande studier, exempelvis multicenterstudier, där samarbete 

finns mellan flera medicinska centra och där randomiseringsförfarandet och forskningsme-

toden är väl beskriven anses vara av högre kvalitet. Studier med bristfällig redogörelse av 

undersökningsgrupp och intervention, samt stora bortfall vid studier anses vara av lägre kva-

litet (Willman & Stoltz, 2002, s.81-83). 
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Vid granskningen har vi tagit hänsyn till om varje enskilt element i protokollet finns beskri-

vet i studien. För att uppnå en adekvat bedömning av kvaliteten har samtliga punkter i pro-

tokollerna värdesatts med hänsyn till dess betydelse och mening. Den specifika värderingen 

ingick vidare i den sammanfattande bedömningen som utgjorde underlaget för den slutgilti-

ga betygsättningen av kvaliteten i form av antigen stark, medel eller svag (Willman & 

Stoltz, 2002, s.83-89). 

 

För att göra en sammanfattande bedömning av studierna, samt identifiera eventuella svaghe-

ter vid studiens metodik, har vår primära fokus lagts på utvalda delar av forskningsproces-

sen. Vi har dels granskat studiernas bakgrund, dels hur väl forskningsfrågan och den använ-

da forskningsmetoden var beskriven samt hur lämplig denna var för att besvara frågeställ-

ningen. Förutom antalet deltagare, har vi vidare studerat på vilka som har inkluderats i de 

olika studierna och om dessa har studerats på ett naturligt sätt. Dessutom har vi även bedömt 

om forskningsmetoden verkade trovärdig. Här har vi tagit i åtanke vilken specifik interven-

tion som har undersökts och om den jämförs mot någon annan intervention. Det är också här 

av relevans att veta vilka faktorer som har mätts och på vilket sätt detta har gjorts. Hänsyn 

har även tagits till forskarens strävan att undvika eller reducera systematiska fel i forsk-

ningsprocessen, eftersom detta påverkar studiens resultat på ett negativt sätt. Vidare har vi 

noterat om blindning förekommer i studien. Om forskaren som utvärderar resultatet av en 

given intervention inte är blindad, kan denne person på sådant sätt omedvetet påverka resul-

tatet och ge upphov till systematiska fel (Greenhalgh, 2006, s.40-44, 59-72). 

 

Vidare gjordes en gradering av bevisvärdet vid varje enskild artikel enligt Britton (2000). 

Här indelas studierna i olika grader av bevisvärde, från högt till medelhögt och lågt (tabell 

3). Graderingen avspeglar studiernas trovärdighet när det gäller att besvara den aktuella frå-

geställningen. Artiklar som värderas ha ett lågt bevisvärde har exkluderas från denna studie.  

 

Två artiklar har exkluderats från vår studie: Smith, Comite och Storwick (2007) och Linder, 

Edmondson, Laquis, Drewry och Fleming (2002). I studien av Smith et al. (2007) var forsk-

ningsmetoderna otydligt beskrivna och det framgick inte hur många patienter som behandla-

des när forskarna utvärderade effekten av lokal applicering av kyla och kom fram till sitt re-

sultat. I studien av Linder et al. (2002) använde forskarna inte adekvat statistisk metod för 

att komma fram till att skillnaderna mellan metoderna var betydelsefulla. Ovanstående osä-
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kerheter i studiernas forskningsmetodik och dåligt uppfyllda uppställda kriterier bidrog till 

att dessa två studier bedömdes vara av svag kvalitet och ha ett lågt bevisvärde.  

 

Tabell 3 Studiens bevisvärde (Britton, 2000) 
Gradering av bevisvärde Kriterier 
Högt Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara 

en stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en be-
handlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

Medelhögt Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska 
områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 
förhand uppställda kriterier. 

Lågt Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller 
dåligt på förhand uppställda kriterier. 

 

Översikt av artiklar som ingår i denna studie kan ses i tabell 4, bilaga 1. Här beskrivs varje 

enskild artikel i detalj, samt den slutliga bedömningen av kvalitet och bevisvärde. Varje arti-

kel har granskats enskilt av varje författare och tolkningarna har slutligen jämförts tillsam-

mans. 

 

Våra frågeställningar omformulerades till påståenden. Påståendenas trovärdighet värderades 

evidensmässigt enligt Brittons (2000) definition för gradering av evidensstyrkan vid slutsat-

ser (tabell 5). Evidensstyrkan beskriver hur säker en slutsats är.  

 

Tabell 5 Bedömning av evidensstyrka för slutsatser (Britton, 2000) 

Evidensstyrka 1 Evidensstyrka 2 Evidensstyrka 3 

Starkt vetenskapligt underlag. 

 

Minst två oberoende studier med 
högt bevisvärde eller god systema-
tisk översikt. 

Måttligt starkt vetenskapligt under-
lag. 
En studie med högt bevisvärde plus 
minst två studier med medelhögt be-
visvärde. 

Begränsat vetenskapligt underlag.  
Minst två studier med medelhögt 
bevisvärde. 

Om en slutsats om en metod har värderats som evidensgrad 3 betyder det inte att den meto-

den saknar effekt. Om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt bidrar detta till en vidare 

gradering i form av evidensstyrka 4. Underlaget kan vid denna nivå ej ligga till grund för 
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någon säker bedömning. Förutsättningen för styrkan hos det vetenskapliga underlaget är att 

studierna pekar i samma riktning, att de överensstämmer och inget talar emot slutsatsen. Vid 

mindre divergenser kan styrkegraden sänkas (Britton, 2000).  

 

Resultat  
Analysen av de 12 studierna som visas i bilaga 1 utgör underlaget för vårt resultat. Vi be-

dömde att dessa kvantitativa interventionsstudier besvarade våra frågeställningar och kunde 

utvärdera den smärtlindrande effekten av lokal applicering av kyla i samband med injek-

tionsgivning och blodkärlspunktion samt beskriva risker vid kylapplicering.  

 

Lokal applicering av kyla lindrar patientens upplevelse av smärta i samband med in-

jektionsgivning  

Påståendet om lokal applicering av kyla lindrar patientens smärta i samband med injektioner 

och blodkärlspunktion värderades som begränsad (evidensstyrka 3). Värderingen beror på 

att studierna är små och har begränsad kvalitet. Sju studier visade på signifikant skillnad i 

smärtupplevelser vid lokal applicering av kyla.  

 

Kuzu och Ucar (2001) undersökte effekten av lokal applicering av is före och efter heparin-

injektioner på blåmärkens och hematomens storlek och på smärtintensitet. Verbal Descriptor 

Scale användes för att mäta smärtintensiteten hos patienterna. Resultatet visade att ingen 

hematom förekom efter heparininjektion och det existerade ingen signifikant skillnad i före-

komstfrekvens eller blåmärkets storlek mellan patientgrupper. Däremot visade sig personer-

nas upplevelse av smärta (p<0, 05) samt smärtans varaktighet vara signifikant mindre (p<0, 

05) vid applicering av is.  

 

I studien av Ross och Soltes (1995) granskades det effekten av lokal applicering av is före 

och efter injektionsgivning i buken. Deltagarna bedömde sin smärtupplevelse med hjälp av 

VAS skalan. Applicering av is minskade förekomsten och storleken av hematom och redu-

cerade patientens känslor av obehag och smärta i samband med heparininjektioner. Resulta-

tet demonstrerade signifikant lägre smärtupplevelse vid lokal applicering av is (p= 0,01). 

Det framkom att några deltagare upplevde att lokal applicering av is på buken under en tids-

period av mer än 4 minuter kändes mer obehaglig än själva injektionen. 
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Hayward, Landorf och Redmond (2006) applicerade i sin experimentella studie is före injek-

tioner av bedövningsmedel i stortån och undersökte om denna metod kan lindra smärta. Del-

tagarna bedömde smärtintensiteten med hjälp av VAS skalan. Experimentell injektionssida 

och kontrollinjektionssida valdes ut genom att använda randomiserad urvalsteknik. Resulta-

tet visade signifikant reducerad smärta vid injektionsgivning i den experimentella sidan 

(p<0, 001). Infiltrationssmärta visade ingen signifikant reduktion i intensitet med lokal ap-

plicering av is. Deltagarna intervjuades om vilken metod de ansåg vara bäst och 16 av 21 

deltagare föredrog lokal applicering av is.  

 

Kuwahara och Skinner (2001) jämförde effekterna mellan två alternativa interventioner mot 

smärta vid injektioner hos friska deltagare. Interventionerna som ingick i studien var lokal 

applicering av EMLA-kräm och lokal applicering av is på deltagarnas överarm och under-

arm. VAS skalan användes för att bedöma deltagarnas smärtintensitet. Både lokal applice-

ring av EMLA och lokal applicering av is (p<0, 05) visade signifikant reduktion av smärta i 

jämförelse med kontrollinjektionen. Lokal applicering av EMLA hade bättre smärtlindrande 

effekt än is.  

 

Sarifakioglu och Sarifakioglu (2004) undersökte effekten av att applicera is på injektionsom-

rådet. Vid multipla injektioner av botulinum under ögonen, skattades patientens smärtupple-

velse. Injektioner utfördes vid båda ögonen, där höger sida var experimentell och vänster är 

kontrollsida. Patienterna bedömde sin smärta med hjälp av VAS skalan. Studien visade sig-

nifikant reducerad smärtskattning när is applicerades på injektionsstället (p=0, 000). Ingen 

signifikant skillnad av smärtskattning upptäcktes mellan kvinnor och män. Applicering av is 

bidrog även till att fyra injektioner kunde utföras under 30 sekunder vilket innebär 50 % 

minskning av behandlingstid jämfört med kontrollsida.  

 

Goel, Chang, Bhan, El-Hindy och Kolli (2006) analyserade vilken effekt lokal applicering 

av is på injektionsområdet kan ha på patientens smärtupplevelse. Detta skedde preoperativt i 

samband med injektioner av bedövningsmedel i ögonlocket. Smärtintensiteten bedömdes 

subjektivt av patienterna och objektivt av forskarna. Resultatet visade signifikant reduktion 

av injektionssmärta med föregående applicering av is (p= 0, 039).  

 

Movahedi, Rostami, Salsali, Keikhaee och Moradi (2006) undersökte effekten av att appli-

cera is lokalt vid injektionsstället i samband med venpunktion hos barn i ålder 6-12 år. Bar-
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nen bedömde sin smärta enligt Oucher-skala. Forskarna utförde en objektiv utvärdering av 

barnens smärtbeteende i experimentell- och kontrollgruppen. Mätningar utfördes även för att 

kontrollera den fysiologiska responsen före och efter proceduren. Resultatet visade signifi-

kant lägre smärtupplevelse hos den experimentella gruppen vid venpunktion. De fysiologis-

ka mätningarna visade inte någon signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Tre artiklar visade inget samband mellan användning av is och lindring av smärta vid injek-

tionsgivning och blodkärlspunktion. I studien av Gedaly-Duff och Burns (1992) undersöktes 

om applicering av is lokalt har effekt på smärtupplevelsen hos barn i ålder av fem-sex år 

som skulle vaccineras. Forskarna analyserade även fysiologiska effekter mellan experimen-

tell- och kontrollgruppen i form av pulsmätning. Studien visade ingen signifikant skillnad i 

reduktion av smärta mellan experimentell gruppen som appliceras med is och kontroll grup-

pen som inte appliceras med is. 

 

Ebner (1996) utforskade om barns smärtupplevelser reduceras när is appliceras lokalt på in-

jektionsområdet. Barnen var i åldrarna 10-18 år och mottog intramuskulära injektioner. Stu-

dien genomfördes på akutmottagningen och de flesta av barnen hade sår som behövde sys 

ihop med suturtråd. Injektionerna utfördes av olika personer och genomfördes före, under 

och efter suturering. Studiens utfall visade ingen signifikant skillnad i smärtupplevelser mel-

lan experimentell- och kontrollgruppen, men det fanns signifikant skillnad i smärtupplevelse 

beroende på vilken person som utförde injektionen.  

 

Richman, Singer, Flanagan och Thode (1999) undersökte om lokal applicering av is kan 

lindra smärta hos friska deltagare i samband med insättning av PVK. Forskarna placerade 

PVK i armvecket i båda armarna, där ena armen fungerade som experimentellsida och den 

andra armen som kontrollsida. Studien visar ingen signifikant skillnad i smärtintensitet mel-

lan experimentell- och kontrollsidan. När de 28 deltagarna intervjuades om vilken metod de 

föredrog, svarade 61 % att isapplicering inte var nödvändigt före insättning av PVK. Där-

emot bland de kvinnliga deltagarna var det fem av sju som föredrog lokal applicering av is 

före venpunktionen.  

 

Det finns risker vid lokal applicering av kyla på huden 

Två evidensbaserade systematiska litteraturöversikter undersökte risker i samband med lokal 

applicering av kyla eller is vid injektionsområdet. Båda studiers resultat grundades på sys-
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tematiska sammanställningar av vetenskapliga studier inom det specifika ämnet. Vid till-

lämpning av interventionen undersöktes olika aspekter och både studier visade på tydliga 

riskfaktorer. Värderingen om det finns risker vid att applicera kyla lokalt på huden bedöms 

ha ett måttligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 2). Två litteraturöversikter stödjer på-

ståendet. Översikterna hade tydlig klinisk frågeställning, adekvata inklusionskriterier och 

tydlig beskrivning av tillvägagångssätt vid utvärderingen av inkluderade studier. Det veten-

skapliga underlaget för påståendet grundar sig på en studie med högt bevisvärde och en stu-

die med medelhögt bevisvärde. 

 

Studien av Bleakley, McDonough och MacAuley (2004) genomförde en systematisk evi-

densbaserad litteraturöversikt som inkluderade RCT-studier vilka beskrev tillämpning av 

kryoterapi i samband med mjukdelsskador. Författarna har även granskat biverkningar vid 

användning av kryoterapi. Fyra studier rapporterade lokal hudförfrysning, köldskada och 

nervskador efter 20-30 minuter av isapplicering. Ett fall av köldinducerad nervskada var 

rapporterat i samband med postoperativ kontinuerlig isapplicering under 40 minuter. 

 

Mac Auley (2001) undersökte i sin systematiska litteraturöversikt om det fanns evidensbase-

rade riktlinjer för behandling med kryoterapi i samband med mjukdelsskador. Originalstudi-

er som beskriver effekten av kryoterapi inkluderades. Författaren undersökte metodens ef-

fektivitet för sänkning av vävnadens temperatur. Här togs hänsyn till olika sätt att applicera 

is, vid olika temperaturer och tidsperioder, samt den djupgående effekten i vävnaden. I stu-

dien undersöktes även riskfaktorer vid interventionen. Studien visar på att en sänkning av 

temperaturen i vävnaden på mer än 10-15 grader kan bidra till cellskador i vävnaden. Om is 

med en temperatur mellan -5 och -10°C appliceras direkt på huden kan detta bidra till väv-

nadsskador och köldskador. Författaren rekommenderar att is inte appliceras direkt på hu-

den, utan att man istället använder någon form av barriär. Is bör inte appliceras över längre 

tidsperioder över ytliga nerver eftersom detta kan bidra till nervskador. För att vidare undvi-

ka risk för hud- och vävnadsskada bör isen appliceras upprepade gånger. 
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Sammanfattande värdering 

Det formulerade påståendena var grunden för evidensgraderingen. Översikt av analys med 

evidensstyrka, kvalitet och bevisvärde demonstreras i tabell 6. 

 

Tabell 6 Sammanfattning av analys med evidensstyrka, kvalitet och bevisvärde  
Påstående Evi-

denss-
tyrka 

Referens Kvalitet Bevisvärde

Lokal applicering av kyla 

lindrar patientens smärt-

upplevelse i samband med 

injektioner och blodkärls-

punktion 

3 Kuzu & Ucar (2001) 

Ross & Soltes (1995) 

Hayward et al. (2006) 

Kuwahara & Skinner (2001) 

Sarifakioglu & Sarifakioglu (2004) 

Goel et al. (2006) 

Movahedi et al. (2006) 

Medel 

Medel 

Medel 

Medel 

Medel 

Bra 

Medel 

 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

  Studier som visade inget samband mellan 

användning av is och lindring av smärta  

Gedaly-Duff & Burns (1992) 

Ebner (1996) 

Richman, Singer, Flanagan & Thode (1999)

 

 

Medel 

Medel 

Medel 

 

 

Medelhögt 

Medelhögt 

Medelhögt 

Det finns risker vid lokal 

applicering av kyla på hu-

den 

2 Bleakley et al. (2004) 

Mac Auley (2001) 

Bra  

Medel 

Högt 

Medel 

 

Tio av de ovanstående studierna mätte patienternas subjektiva upplevelse av hur lokal appli-

cering av kyla påverkar deras smärta i samband med injektioner och insättning av PVK. Per-

sonerna i studierna värderade sin smärtintensitet med hjälp av olika skattningsskalor som 

Verbal Descriptor Scale, Visuell Analog Skattningsskala (VAS), Oucher-skala och ansikts-

kasla. Vid granskning och analys av samtliga artiklar visade sju studier att lokal applicering 

av kyla hade lindrande effekt på patientens smärta i samband med injektionsgivning. Smär-

tan lindras vid heparininjektioner i underhudsfettet i buken hos både inneliggande patienter 

och friska deltagare, smärtans varaktighet förkortas också. Lokal applicering av kyla visade 

även smärtlindrande effekt vid injektion av bedövningsmedel i armen, tå och ögonlock hos 

friska deltagare och inneliggande patienter. Vid multipla injektioner av botulinum i ansiktet 

minskas smärtupplevelsen hos polikliniska patienter vid lokal applicering av is före injektio-

nerna. Behandlingsproceduren utförs 50 % snabbare och slutförs under en session utan tids-
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mellanrum på den sidan där isen appliceras lokalt före injektionen eftersom patienterna upp-

lever mindre smärta. 

 

Tre av artiklarna visade på inget samband vid användning av lokal kylapplicering och den 

upplevda smärtupplevelsen hos patienten. Vid samtliga studier visar tillämpning av interven-

tionen på icke-signifikanta resultat. Avsaknad av effekt vid användning av interventionen 

kan tänkas vara relaterad till olika faktorer i artiklarna. Två av studierna omfattade barn i ål-

dern 5-18 år som vaccineras eller mottar intramuskulära injektioner. En studie berör vuxna 

friska deltagare som får perifer venkateter inlagd.  

 

I studien av Gedaly-Duff och Burns (1992) utförs applicering av is under 60 sekunder vilket 

kan leda till en otillräcklig bedövning av huden. Många av deltagarna som är i åldern 5-6 år, 

hade tidigare erfarenheter av smärtsamma procedurer inom sjukvården. Många av föräldrar-

na förberedde barnen genom att säga att det kommer att göra ont, något som också kan tän-

kas ha påverkat barnens subjektiva upplevelse av smärtan. Det kan också här tilläggas att 

några av barnen i kontrollgruppen som inte behandlades med is applicering, var oroliga och 

klagade på smärta innan injektionen.  

 

I studien av Ebner (1996) utfördes intramuskulära injektioner på barn i ålder 10-18 år på en 

akutmottagning. Injektionerna utfördes vid olika tidpunkter hos deltagarna, dels före, under 

och efter suturering av sår. Såren var av olika storlekar bland barnen, vilket innebar att en-

dast en särskild del av barnen hade sår som behövde att sutureras i samband med injektio-

nen. Eftersom injektionerna utfördes delvis under sårsuturering kan detta förändra smärtupp-

levelsen av själva injektionen och påverka studiens resultat. Det fanns även en etnisk skill-

nad bland deltagarna. Studien visade på en signifikant skillnad mellan den använda injek-

tionstekniken och smärtupplevelsen hos barnen.  

 

I studien av Richman, Singer, Flanagan och Thode (1999) utfördes insättning av PVK på 

vuxna friska deltagare. I den studien var patientkategorierna osymmetriskt fördelade, det vill 

säga att av 28 deltagare var 21 män och 7 kvinnor. Patientkategorierna var ojämna konstrue-

rade, exempelvis när det gäller könsmässig fördelning. När forskarna frågade deltagarna om 

vilken metod som var bäst, svarade 15 männen att de inte önskade någon förbehandling med 

is, medan 5 kvinnor önskade isapplicering inför PVK insättningen. Den ojämna könsfördel-

ningen kan ha påverkat studiens resultat.  



 17

 

Den sammanfattande värderingen av om lokalt applicerad kyla lindrar smärtupplevelser hos 

personer vid injektionsgivning och blodkärlspunktion bedöms vara begränsad (evidensstyrka 

3) vilket innebär att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd. Det begränsade vetenskapliga 

stödet beror främst på att det är små studier av begränsad kvalitet. Det ska finnas minst två 

studier med medelhögt bevisvärde för att evidensstyrkan ska graderas som begränsad. Sex 

artiklar med medel och en artikel med bra kvalitet och medelhögtbevisvärde stödjer påstå-

endet. De flesta artiklarna uppfyller enbart kriterierna för medelkvalitet och medelhögt be-

visvärde. Studierna är få och populationerna är små. Dessutom finns det tre studier där inget 

samband mellan användning av is och lindring av smärta kan påvisas. 

 

Den sammanfattade värderingen om risker vid applicering av kyla lokalt på huden bedöms 

ha ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 2). Två evidensbaserade systema-

tiska litteraturöversikter stödjer påståendet. Det vetenskapliga underlaget för påståendet 

grundar sig på en litteraturöversikt med högt bevisvärde och en litteraturöversikt med me-

delhögt bevisvärde. 

 

Trots ett begränsat vetenskapligt underlag, visar studierna på en positiv effekt vid använd-

ning av interventionen. Applicering av kyla kan vara mycket aktuell på en röntgenavdelning 

eftersom injektioner och insättning av PVK tillhör de dagliga uppgifter. Patienter som vistas 

där kan uppleva smärta på olika sätt och vara i behov av smärtlindring. Det finns flera fakto-

rer som talar för att införa denna intervention. Dels är metoden billig och mera ekonomiskt 

fördelaktig jämfört med alternativa metoder, exempelvis användning av EMLA kräm eller 

plåster. Användning av kyla är också mer gynnsamt eftersom metoden appliceras under en 

kort tidsperiod, jämfört med EMLA som har en appliceringstid från minst en timme till 

högst fem timmar (FASS, 2007). Interventionen som är mer snabbverkande kan vara lämp-

lig att använda på en röntgenavdelning eftersom de flesta undersökningar är tidsbokade och 

utförs under en begränsad tid. Metoden är enkel att lära sig och att utföra på patienten, vilket 

gör att den är aktuell även för andra inom hälso- och sjukvården.  

 

Faktorer som talar emot införande av interventionen är dels att den är tidskrävande jämfört 

med ingen behandling. Det är inte praktiskt eller ekonomiskt fördelaktigt att applicera kyla 

lokalt på huden hos alla patienter som skall ha injektioner eller insättning av PVK. Detta 

skulle i sådant fall resultera i större och längre patientköer. Med tanke på detta är det mer ak-
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tuellt att utföra interventionen under specifika omständigheter, exempelvis när patienten är 

orolig för smärta och önskar smärtlindring inför injektion eller PVK insättning och det sak-

nas tid för långtidsverkande bedövningsmedel. Vidare bör interventionen vara frivillig och 

genomföras i samråd med patienten. För att metoden skall fungera på ett optimalt sätt, bör 

personen som utför interventionen ha adekvata kunskaper. Detta innebär lärdom och känne-

dom om metoden och risker. 

 

Diskussion  
Metoddiskussion  

Subjektivitet vid granskning, kvalitetsbedömning och bevisvärdering av artiklarna kan på-

verka tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat. Detta kan bidra till en ökad risk för fel-

tolkningar och felaktiga bedömningar av artiklarna som ingår i studien. Det kan även finnas 

en risk för att vi inte har varit systematiska i vårt tillvägagångssätt och på så sätt missat rele-

vant litteratur vid sökningarna. Dessutom finns risker att vi har missat några passande studi-

er i andra databaser eftersom vår sökning begränsades enbart till tre utvalda databaser. Det 

är däremot inte sannolikt att vi har missat relevanta studier i dessa tre databaser eftersom vi 

var noggranna i sökstrategin, sökningsgenomförandet och datainsamlingen. Vår studie be-

handlar väl riktade frågeställningar och inklusionskriterier för de granskade artiklarna är 

adekvata. Sökningsprocedur och utvärdering av de enskilda studierna är detaljerat beskrivna 

vilket gör studien reproducerbar. Trovärdigheten av litteraturstudiens resultat understöds av 

ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt där vi använde sig av Goodmans sju steg 

och Flemmings tabell för att strukturera vårt arbete (Willman & Stoltz, 2002, s.50-51, 54-

55). Eftersom vi söker efter effektstudier för att påvisa om den aktuella metoden eller inter-

ventionen har effekt, är Flemmings förslag till struktur ett lämpligt förfaringssätt. Goodmans 

sju steg utgörs av en tydlig strukturerad metod och var ett passande tillvägagångssätt för att 

systematiskt söka och hitta vetenskaplig litteratur (Willman & Stoltz, 2002, s.51-56). Studi-

en genomfördes av två författare vilket ökar studiens trovärdighet. Varje enskild artikel 

granskades och värderades av båda författarna. Det slutgiltiga resultatet sammanställdes ur 

båda författarnas perspektiv vilket bidrar till att risken för feltolkningar minimeras. Subjek-

tiviteten minimeras när två personer sorterar, granskar och kvalitetsbedömer studier utifrån 

förutbestämda kriterier (Willman & Stoltz, 2002, s.50-51). 
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Eftersom det är första gången vi genomför en litteraturöversikt kan eventuella brister finnas. 

Studiens begränsningar är att författarna hade lite kunskaper inom det specifika undersök-

ningsområdet innan arbetet startade. Vidare är samtliga artiklar, som ligger till grund för 

studiens resultat, skrivna på engelska. Översättningen innebär alltid tolkningar och vår be-

härskning av engelska är begränsad. Vi försökte minimera feltolkning av artikelförfattarnas 

skrivna ord genom att läsa artiklarna var för sig. Forskningsprocessen granskades av handle-

dare och vid fyra olika seminarier, där författarna fick synpunkter på arbetet. 

 

Studiens svagheter är att det finns relativt lite forskning som beskriver kylans smärtlindran-

de effekt hos patienter som genomgår medicinska behandlingar i form av injektioner och 

venpunktioner, samt eventuella risker vid applicering av den specifika interventionen. De 

vetenskapliga kvantitativa artiklar som utgör datamaterial för denna studie grundar sig på en 

forskning med begränsad omfattning och relativt små studier.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att genom en systematisk evidensbaserad litteraturöversikt un-

dersöka om lokal applicering av kyla lindrar patientens smärta i samband med injektions-

givning och blodkärlspunktion samt analysera risker som kan finnas vid kylapplicering.  

 

Resultatet grundar sig på tolv vetenskapliga artiklar. Tre studier visade inga signifikanta 

skillnader och inget samband mellan användning av is och lindring av smärta. Sju av artik-

larna stödjer frågeställningen om lokal applicering av kyla lindrar smärta i samband med in-

jektionsgivning och visar ett begränsat vetenskapligt underlag. Studierna visade signifikanta 

skillnader i reduktion av smärtupplevelser när kyla applicerades. Två evidensbaserade sys-

tematiska litteraturöversikter beskrev risker som kan finnas vid lokal applicering av is på 

huden.  

 

Det framkom att vid multipla injektioner kan undersökningen genomföras snabbare med 

kylapplicering, att förekomsten av hematom minskade vid heparininjektioner, att EMLA 

hade bättre smärtlindrande effekt än is. Studierna är världsomfattande vilket visar att smärt-

lindrande effekt av lokalapplicering av kyla inte är begränsad till olika kulturer. Ingen av 

studierna är utförd i Sverige. Riskanalys har visat att applicering av is kan bidra till lokal 

hudförfrysning, köldskador och nervskador. Appliceringen över ytliga nerver över längre 
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tidsperioder bör undvikas. Tiden för appliceringen behöver begränsas och appliceringen ska 

genomföras upprepade gånger.  

 

I omvårdnadssammanhang ses smärta utifrån ett holistiskt perspektiv. Smärta är en komplex 

upplevelse som påverkas av personens mentala, emotionella och fysiska tillstånd. Ångest 

och känslan av hjälplöshet eller maktlöshet interagerar med varandra och kan förstärka 

smärtintensiteten. Det finns antaganden att omvårdnadsinterventioner som minskar känslan 

av hjälplöshet samt ökar känslan av kontroll över situationen kan reducera intensiteten av 

den upplevda smärtan. Omvårdnadsinterventionerna som personalens goda bemötande, in-

formation, miljö, avslappnande och ångestreducerande metoder i form av avledning, musik, 

beröring kan minska den upplevda smärtintensiteten. Eftersom smärta är en subjektiv upple-

velse bör alla smärtlindrande interventioner tillämpas utifrån varje individs förutsättningar 

och önskemål (Walding, 1991).  

 

Smärta är en unik och subjektiv upplevelse som är bunden till varje människa. Upplevelsen 

färgas ofta av faktorer som personens ålder, kön, hälsotillstånd, livssituation och etnicitet. 

Vallerand och Polomano (2000) visar att smärtans intensitet kan upplevas annorlunda av 

män och kvinnor. Det antas att kvinnor har lägre smärttolerans tröskel och större förmåga att 

urskilja smärtsamma impulser. Kvinnorna värderar sin smärta högre och reagerar olika på 

smärtlindrade behandlingar. Detta kan vara en orsak till att de flesta kvinnor i studien av 

Richman et al. (1999) föredrog lokal isapplicering inför PVK insättningen. Enligt Young 

(2005) skattar ofta mörkhyade och människor med ett latinamerikanskt ursprung sin smärta 

högre jämfört med människor med ett europeiskt ursprung. Denna skillnad som existerar hos 

vuxna individer, anses bero på kulturella influenser på smärthantering, uttryckande och 

övervakande av smärtsymptom. Enligt Li, Greenwald, Gennis, Bijur och Gallagher (2001) 

finns det en åldermässig aspekt vid smärtupplevelsen. I deras studie framkommer det att äld-

re patienter över 65 år uppskattar sin smärta lägre jämfört med yngre patienter, detta i sam-

band med PVK insättning. Personer som har tidigare erfarenhet av hudpunktion i form av in-

jektioner eller insättning av perifer venkateter kan uppleva sin smärta mer intensivt när de 

genomgår proceduren igen (Ahrens, Wiersema & Weilitz, 1991). Smärta i samband med in-

jektioner kan upplevas olika av friska och sjuka personer. Depression anges kunna förstärka 

smärtupplevelsen i samband med venpunktion (Soysal, Topacoglu, Karcioglu, Serinken, 

Koyuncu & Sarikaya, 2005). 
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Det finns även objektiva faktorer som kan påverka smärtintensitet. Injektionshastighet, med-

lets volym och egenskaper, injektionsteknik samt i vilken kroppsdel injektionen administre-

ras kan påverka smärtintensiteten (Brazeau, Cooper, Svetic, Smith & Gupta, 1998; Jorgen-

sen, Romsing, Rasmussen, Moller-Sonnergaard, Vang och Musaeus, 1996; Chan, 2001).  

 

EMLA i form av kräm eller plåster som appliceras på huden är en effektiv smärtlindrande 

metod som används före injektioner och punktioner av blodkärl. Den farmakologiska inter-

ventionen har tydliga nackdelar och används således inte rutinmässigt. Enligt FASS (2007) 

har EMLA har en appliceringstid på minst 60 minuter och högst fem timmar och kräver 

därmed en välanpassad tidsplanering i samband med undersökningar och behandlingar. I 

studien av Egekvist och Bjerring (2000) betonas att det sker en sammandragning av blodkär-

len under tiden EMLA appliceras. Effekten bedöms inte vara av klinisk betydelse vid insätt-

ning av perifer venkateter. Blodkärlsammandragningen sker även i samband med en kortva-

rig kylapplicering. Långtidsappliceringen av kyla kan leda till en motsatt effekt i form av 

blodkärlsvidgning (Kellogg, 2006). Blodkärlsvidgande effekt i samband med 5-10 minuter 

av kylappliceringen på en fingertopp registrerades i studien av Daanen (2003). Interaktionen 

mellan sammandragning av blodkärl och ändrat blodflöde till följd av kylapplicering och in-

sättning av perifer venkateter belyses inte i den vetenskapliga litteraturen. Det finns inga 

studier som undersöker om insättning av PVK försvåras till följd av kylappliceringen. Den 

kliniska betydelsen av kylapplicering vid insättning av perifer venkateter är därmed oklar. 

Lokal applicering av kyla är kostnadseffektivare än EMLA och kräver ej långtidsplanering 

eller fler tillgängliga resurser i form av material, personal eller nya färdigheter. Den är an-

vändbar i ett kliniskt sammanhang, snabbverkande, kan förvaras under en längre tid, lättill-

gänglig och kan administreras på ett enkelt sätt. Genom att placera is i en steril handske kan 

lokal kylapplicering även utföras med bibehållen aseptik. Inom den radiologiska kliniska 

verksamheten kan interventionen användas för lindring av smärta innan inläggning av PVK 

och injicering av bedövningsmedel. Applicering av is används i andra kliniska sammanhang 

som till exempel vid mjukdelsskador och postoperativt och har visat en lindrande effekt på 

smärta.  

 

Artiklarna som ingick i vår studie inkluderade deltagare av båda könen, från vuxna till barn. 

Dessa var antingen inneliggande, polikliniska eller friska deltagare i experimentella studier. 

Förutom ålder och livsstil, var deltagarna även av olika etnisk bakgrund. Eftersom patienter-

na som vistas på en röntgenavdelning varierar stort, kan deltagarna i studierna trots skillna-
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derna tänkas motsvara patienter som vi kan möta på en röntgenavdelning. På röntgenavdel-

ningen utförs invasiva procedurer dels på inneliggande, men också på polikliniska patienter. 

Vi upplever att smärtförebyggande omvårdnadshandlingar kan vara särskilt aktuella på en 

röntgenavdelning eftersom injektioner och blodkärlspunktion ingår i de dagliga arbetsupp-

gifterna.  

 

Hallbjörg, Valand, Bilicz och Berntzen (2002, s.65-67) betonar att smärtreaktionen kan vara 

klart situationsbetingad. Miljön och omgivningen kring patienten har en viss påverkan på 

hur patienten upplever sin smärta. Många personer är oroliga och ångestfulla inför under-

sökningen och påverkas av den högteknologiska och främmande miljön på röntgenavdel-

ningen och känner rädsla för smärta (Murphy, 2001). Dessa psykologiska faktorer kan i sin 

tur förstärka den upplevda smärtan i samband med undersökningen. Därför är det av stor 

vikt att röntgensjuksköterskan använder sig av olika interventioner som reducerar rädsla, 

ångest och förebygger smärta i samband med undersökningen. Personalens goda bemötande, 

empati, individanpassad information och lyhördhet för personens unika behov är viktiga 

element i omvårdnaden som kan minska rädslan inför injektionen (Nir, Paz, Sabo & Potas-

man, 2003). Vår litteraturöversikt har visat att applicering av kyla har smärtlindrande effekt. 

Vi föreslår att röntgensjuksköterskan kan erbjuda lokal kylapplicering till patienten som 

önskar smärtlindring inför injektionen eller blodkärlspunktion och där det saknas tid för 

långtidsverkande bedövningsmedel. Genom att erbjuda personen en alternativ smärtlind-

ringmetod visar sjuksköterskan omtanke och förståelse för dennes situation. Personen får en 

valmöjlighet som kan reducera känslan av maktlöshet och hjälper personen att uppleva käns-

lan av kontroll över situationen. Adekvat smärtlindring kan vidare bidra till ökad medverkan 

från patientens sida som vidare underlättar och gör att undersökningen kan göras fortare 

(Walding, 1991).  

 

Vi rekommenderar att lokal applicering av is bör vara minst två minuter för att uppnå en 

hudbedövningseffekt och inte överstiga 15-20 minuter. Bugaj (1975) redovisar att tiden för 

lokal applicering av is behöver vara minst två minuter för att uppnå analgetisk effekt på hu-

den. Smärtlindringen visar sig vara effektiv när hudtemperaturen reduceras till cirka 13, 6ºC 

och varar i ungefär tre minuter efter borttagning av isen.  

 

Det finns vissa risker som måste iakttas vid applicering av kyla. Riskerna vid lokal applice-

ring av kyla analyseras inte i studierna som behandlar injektionsgivning och blodkärlspunk-
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tion. Två evidensbaserade systematiska litteraturöversikter beskrev biverkningar som kan 

finnas vid lokal applicering av is på huden i samband med mjukdelsskada och postoperativt. 

Lokal hudförfrysning, köldskada och nervskador kan förekomma efter längre än 20 minuter 

isapplicering. Appliceringen bör begränsas i tid och patientens hud bör kontrolleras regel-

bundet. Första kontrollen rekommenderas fem minuter efter isappliceringen. Om patienten 

upplever frossa och rapporterar obehag eller smärta måste behandlingen avbrytas. Det finns 

rekommendationer att isen inte bör appliceras direkt på patientens hud (McConell, 1998). 

Det rekommenderas att behandlingstiden bör vara max. 15-20 minuter åt gången. Anmärk-

ningsvärt är att systematiska litteraturöversikter inte tog upp risker som finns när kyla appli-

ceras på personer med köldallergi eller kärlsjukdom som leder till nedsatt blodflöde, till ex-

empel vid Raynauds sjukdom. Kyla minskar blodcirkulationen och kan orsaka syrebrist i 

vävnaden. Personer med allergi eller ökad känslighet kan få nässelutslag, klåda och svullnad 

av behandling med kyla. Köldallergin kan utlösa yrsel, trötthet och i allvarligare fall svim-

ning eller allergichock (Nadler, Weingand & Kruse, 2004).  

 

Lokal applicering av kyla kan ha en skadlig effekt vid en felaktig administrering men dessa 

risker är hanterbara. Riskerna kan hanteras genom att personalen frågar patienten om aller-

gier och är observant att appliceringen av kyla inte utförs under längre tid än 15-20 minuter. 

Aspekter som behöver integreras vid tillämpning av kunskap från forskningsresultat i vårdsi-

tuationer är patientens önskemål, resurstillgång och klinisk erfarenhet. Det är viktigt att vara 

uppmärksam på att en del patienter kan uppfatta applicering av kyla som en obehaglig upp-

levelse. Alla interventioner måste tillämpas i samråd med patienten och med hänsyn till var-

je persons unika situation, förväntningar, kunskap, behov och värderingar. Alla dessa aspek-

ter är betydelsefulla för att uppnå en god omvårdnad (Willman & Stoltz, 2002, s.23-25).  

  

Slutsatser 
Många patienter som genomgår olika undersökningar och behandlingar upplever smärta i 

samband med injektioner och blodkärlspunktion. Injektioner och insättning av perifer venka-

teter tillhör dagliga uppgifter på en röntgenavdelning. Eftersom dessa procedurer ofta bidrar 

till smärtupplevelser hos patienten är det betydelsefullt att uppmärksamma den kunskap som 

finns inom ämnet och som tar upp omvårdnadshandlingar som kan förebygga smärta och 

öka patientens välbefinnande. Användning av kyla som smärtlindrande intervention är ett 
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spännande ämne och vår studie har förhoppningsvis framkallat intresse hos läsarna och bi-

dragit till ökad kunskap. 

 

Studierna var få och de omfattade en begränsad icke-representativ population samt uppfyllde 

enbart kriterierna för medelhögt bevisvärde. Evidensstyrkan för frågeställningen i denna 

studie bedöms som begränsad (3) vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser om 

appliceringen av kyla har effekt på patientens smärta i samband med injektionsgivning och 

blodkärlspunktion. Resultaten i de sju funna studierna tyder på att lokal applicering av kyla 

har en positiv effekt på smärtlindring vid injektionsgivning och blodkärlspunktion i samband 

med undersökning och behandling. Tre studier visade inget samband mellan applicering av 

is och smärtlindring. Våra rekommendationer är att röntgensjuksköterskan kan erbjuda in-

tervention till den patient som önskar smärtlindring inför injektion eller PVK insättning när 

det saknas tid för långtidsverkande bedövningsmedel. Innan interventionen kan tillämpas är 

det av stor betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal får grundlig utbildning om tillväga-

gångssätt och risker vid metoden. Detta för att ge patienten trygg och säker vård av hög kva-

litet. 

 

Applicering av kyla är en billig intervention, snabbverkande och kan administreras på ett 

enkelt sätt. När vi genomförde riskanalys framkom det att applicering av kyla kan ha en 

skadlig effekt vid en felaktig administrering. Den sammanfattade värderingen om risker vid 

applicering av kyla lokalt på huden bedömdes ha ett måttligt starkt vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka 2). Riskerna kan hanteras genom att röntgensjuksköterskan frågar patienter 

om eventuella allergier och är observant att tiden för lokal applicering inte överstiger 15-20 

minuter. För att uppnå en analgetisk effekt på huden bör appliceringen ske under minst två 

minuter. Isen bör ha en skyddande barriär för att undvika skador på huden, detta uppnås ge-

nom att lägga isen i en handske eller kompress, alternativt kan vara att använda en gelför-

packning. Den sistnämnda har fördel genom att den kan användas flera gånger. 

 

Ett begränsat vetenskapligt underlag innebär att vidare forskning inom ämnet är nödvändig 

med större randomiserade kontrollerade studier med ett representativt urval. Det finns även 

behov av fortsatt forskning för att belysa den optimala tiden för lokal applicering av kyla för 

att uppnå en effektiv bedövning inför injektionen. Forskningen bör genomföras även i nor-

diska länder för att kunna värdera vilken relevans frågan har för nordisk hälso- och sjukvård.  



 25

Referenser 

Artiklar markerade med * är med i studien 

Ahrens T., Wiersema L., & Weilitz, P.B. (1991). Differences in pain perception associated 
with intravenous catheter insertion. Journal of intravenous nursing: the official publication 
of the Intravenous Nurses Society, 14(2), 85-89.  

* Bleakley, C., McDonough, S., & MacAuley, D. (2004). The use of ice in the treatment of 
acute soft-tissue injury. The American Journal of Sports Medicine, 32(1), 251-261.  

Brazeau, G.A., Cooper B., Svetic K.A., Smith C.L., & Gupta, P. (1998). Current perspec-
tives on pain upon injection of drugs. Journal of Pharmaceutical Sciences, 87(6), 667-677.  

Britton, M. (2000). Evidensgradering. Läkartidning, 97, 4414-4415. 

Bugaj, R. (1975). The cooling, analgesic, and rewarming effects of ice massage on localized 
skin. Physical Therapy, 55(1), 11-19.  

Cassidy, K-L., Reid, G-J., McGrath, P-J., Smith, D-J., Brown, T-L., & Finley, G-A. (2001). 
A randomized double-blind, placebo-controlled trial of the EMLA [sup ®] patch for the re-
duction of pain associated with intramuscular injection in four to six-year-old children. Acta 
Paediatrica, 90(11), 1329-1336.

Chan, H. (2001). Effects of injection duration on site-pain intensity and bruising associated 
with subcutaneous heparin. Journal of Advanced Nursing, 35(6), 882-892. 

Daanen, H. A. (2003). Finger cold-induced vasodilatation: a review. European journal of 
applied physiology, 89(5), 411-426.  

Deacon, B., & Abramowitz, J. (2006). Fear of needles and vasovagal reactions among phle-
botomy patients. Journal of Anxiety Disorders, 20(7), 946-960. 

* Ebner, C.A. (1996). Cold therapy and its effect on procedural pain in children. Issues in 
comprehensive pediatric nursing, 19(3),197-208. 

FASS (2007). EMLA® AstraZeneca kräm. [WWW document]. URL 
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19841101000029&DocTyp
eID=3 07-05-23 

Egekvist, H., & Bjerring, P. (2000). Effect of EMLA cream on skin thickness and subcuta-
neous venous diameter. A randomized, placebo-controlled study in children. Acta dermato-
venereologica, 80(5),340-343. 

Ernst E., & Fialka, V. (1994). Ice freezes pain? A review of the clinical effectiveness of an-
algesic cold therapy. Journal of pain and symptom management, 9(1), 56-59. 

* Gedaly-Duff, V., & Burns, C.(1992). Reducing children’s pain distress associated with in-
jections using cold: a pilot study. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 
4(3), 95-100.  

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19841101000029&DocTypeID=3
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19841101000029&DocTypeID=3


 26

Godfrey, H. (2005). Understanding pain, part 1: physiology of pain. British Journal of Nurs-
ing, 14(16), 846-852.  

* Goel, S., Chang, B., Bhan, K., El-Hindy, N., & Kolli, S. (2006). “Cryoanalgesic prepara-
tion” before local anaesthetic injection for lid surgery. Orbit, 25(2), 107-110.  

Greenhalgh, T. (2006). How to read a paper, the basis of evidence-based medicine. Black-
well: Malden, Mass. 

Hallbjörg, A., Valand, E., Bilicz, J-A., & Berntzen, H. (2002) Smärta. I Almås (Red.), Kli-
nisk omvårdnad (pp. 65-111). Liber AB: Stockholm. 

Hamilton, J. G. (1995). Needle Phobia: A neglected diagnosis. Journal of Family Practice, 
41(2), 169-175.  

* Hayward ,S.C., Landorf, K.B., & Redmond, A.C. (2006). Ice reduces needle-stick pain as-
sociated with a digital nerve block of the hallux. The Foot, 16, 145-148.  

Ho K., Spence J., & Murphy, M. F. (1996). Review of pain-measurement tools. Annals of 
emergency medicine, 27, 427-432. 

Hubbard, T.J., Aronson, S.L., & Denegar, C.R. (2004). Does cryotherapy hasten return to 
participation? A Systematic Review. Journal of Athletic Training, 39(1), 88-94.  

International Association for the Study of Pain, subcommittee on taxonomy (1979). Pain 
terms: a list with definitions and notes on usage. Pain 6(3): 247-52.  

International Council of Nurses. (2006). The ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: Im-
primerie Fornara. 

Jorgensen, J.T., Romsing, J., Rasmussen, M., Moller-Sonnergaard, J., Vang, L., & Musaeus, 
L. (1996). Pain assessment of subcutaneous injections. The Annals of pharmacotherapy, 
30(7-8), 729-732.  

Kellogg, D. L. (2006). In vivo mechanisms of cutaneous vasodilatation and vasoconstriction 
in humans during thermoregulatory challenges. Journal of applied physiology, 100, 1709-
1718.  

Konrath, G.A., Lock, T., Goits, H.T., & Scheidler, J. (1996). The use of cold therapy after 
anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective, randomized study and literature re-
view. The American journal of sports medicine, 24, 629-633.  

* Kuzu, N., & Ucar, H. (2001). The effect of cold on the occurrence of bruising, haematoma 
and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. International 
Journal of Nursing Studies, 38, 51-59. 

* Kuwahara, R.T., & Skinner, R.B. (2001). EMLA versus ice as topical anesthetic. Derma-
tologic Surgery, 27(5), 495-496.  

Li, S.F., Greenwald ,P.W., Gennis, P., Bijur, P.E., & Gallagher, E.J. (2001). Effect of Age 
on Acute Pain Perception of a Standardized Stimulus in the Emergency Department. Annals 
of emergency medicine, 38(6), 644-647. 



 27

Linder, J.S., Edmondson, B.C., Laquis, S.J., Drewry, R.D., & Fleming, J.C. (2002). Skin 
cooling before periocular botulinum toxin a injection. Ophthalmic Plastic and Reconstruc-
tive Surgery, 18(16), 441-442.  

* Mac Auley, D-C. (2001). Ice therapy: how good is the evidence? International journal of 
sports medicine, 22(5), 379-384.  

McConnell, E-A. (1998). Clinical do’s & don’ts. Applying cold treatment. Nursing, 28 (6), 
26.  

Meeusen, R., & Lievens, P. (1986). The use of cryotherapy in sports injuries. Sports medi-
cine, 3, 398-414.  

Moreau, N., & Zonderman, A. (2000). Does it always have to hurt? Premedications for 
adults and children for use with intravenous therapy. Journal of Intravenous Nursing, 23(4), 
213-219.  

Montes-Sandoval, L. (1999). An analysis of the concept of pain. Journal of Advanced Nurs-
ing, 29(4), 935-941. 

Morsi, E. (2002). Continuous-flow cold therapy after total knee arthroplasty. The Journal of 
Arthroplasty, 17(6), 718-722.  

* Movahedi, A.F., Rostami, S., Salsali, M., Keikhaee, B., & Moradi, A. (2006). Effect of lo-
cal refrigeration prior to venipuncture on pain related responses in school age children. The 
Australian Journal of Advanced Nursing, 24(2), 51-55.  

Murphy, F. 2001. Understanding the humanistic interaction with medical imaging  
technology. Radiography, 7, 193-201. 

Nadler, S.F., Weingand, K., & Kruse, R.J. (2004). The physiologic basis and clinical appli-
cations of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician, 7(3), 
395-399.  

Nir, Y., Paz, A., Sabo, E., & Potasman, I. (2003) Fear of injections in young adults: preva-
lence and associations. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 68(3), 341-
344. 

Plotkin, S. (1998). Clinical comparison of preinjection anesthetics. Journal of the American 
Podiatric Medical Association, 88(2), 73-79. 

* Richman, P.B., Singer, A.J., Flanagan, M., & Thode, H.C. (1999). The effectiveness of ice 
as a topical anesthetic for the insertion of intravenous catheters. American Journal of Emer-
gency Medicine, 17(3), 255-257.  

* Ross, S., & Soltes, D. (1995). Heparin and haematoma: does ice make a difference? Jour-
nal of Advanced Nursing, 21, 434-439. 

* Sarifakioglu, N., & Sarifakioglu, E. (2004). Evaluating the effects of ice application on the 
pain felt during botulinum toxin type-a injections: a prospective, randomized, single-blind 
controlled trial. Annals of plastic surgery, 53(6):543-546 



 28

Sauls, J. (2002). The use of ice for pain associated with chest tube removal. Pain manage-
ment nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, 3, 44-
52.  

Selby, I.R., & Bowles, B.J. (1995). Analgesia for venous cannulation: a comparison of 
EMLA (5 minute application), lidokaine, ethyl, chloride and nothing. Journal of the Royal 
Society of Medicine, 88 (5), 264-267.  

Smith, K., Comite, S.L., & Storwick, G.S. (2007). Ice minimizes discomfort associated with 
injection of botulinum toxin type A for the treatment of palmar and plantar hyperhidrosis. 
Dermatologic Surgery, 33, 88-91.  

Soysal, S., Topacoglu, H., Karcioglu, O., Serinken, M., Koyuncu, N., & Sarikaya, S. (2005). 
Analysis of factors affecting pain in intravenous catheter placement: a survey of 925 pa-
tients. International journal of clinical practice, 59(6), 675-679.  

Thurgate, C., & Heppell, S. (2005). Needle phobia - changing venipuncture practice in am-
bulatory care. Paediatric nursing, 17(9), 15-18. 

Usichenko, T.I., Pavlovic, D., Foellner, S., & Wendt, M. (2004). Reducing venipuncture 
pain by a cough trick: a randomised crossover volunteer study. Anesthesia and Analgesia, 
99(3), 952-953.  

Vallerand, A.H., & Polomano, R.C. (2000). The relationship of gender to pain. Pain Man-
agement Nursing, 1(3), 8-15.  

Walding, M.F. (1991). Pain, anxiety and powerlessness. Journal of Advanced Nursing, 16, 
388-397.  

Waters, B.L., & Raisler, J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain. Journal of 
Midwifery & Women's Health, 48, 317-321. 

Wendler, M.C. (2003). Effect of Tellington touch in healthy adults awaiting venipuncture. 
Research in Nursing and Health, 26(1), 40-52.  

Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 

Young, K-D. (2005). Pediatric procedural pain. Annals of emergency medicine, 45(2), 160-
171.  

 

  

 



 29
Bilaga 1 

Tabell 4 Översikt av artiklar som ingår i studien (n=12) 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Deltagare 

Gruppfördelning 

(-) 

(Bortfall) 

 

Metod 

 

Resultat 

Typ av stu-

die Kvalitet 

Bevisvärde 

Richman, 
Singer, Fla-
nagan & 
Thode  
1999 
USA  
 

The effectiveness 
of ice as a topical 
anesthetic for the 
insertion of intra-
venous catheters  

Att undersöka om lokal 
applicering av is kan 
reducera smärta i sam-
band med placeringen 
av perifer venkateter.  

28 friska frivilliga 
personer (21 män 
och 7 kvinnor) 

Perifer venkateter (PVK) 18G sattes in i armvecket i 
deltagarnas båda arm. Man applicerade iskudde un-
der 10 minuter på ena armen före insättningen av 
PVK. Denne placerades i den andra armen utan is-
applicering. Personerna bedömde smärtintensitet di-
rekt efter insättningen av venkateter med hjälp av en 
visuell analog skattningsskala (VAS).  
 

Studien visade att det fanns ingen signifikant skill-
nad i smärtintensitet med isapplicering och utan is-
applicering. Patienterna fick bedöma vilken metod 
skulle de föredra och de flesta patienterna (61 %) fö-
redrog ingen isapplicering. Bland de kvinnliga del-
tagare i studien föredrog de flesta (5 av 7) applice-
ring av is i samband med insättning av PVK.  

Kvantitativ 
CCT 
 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Ross & Sol-
tes 
1995 
Canada 

Heparin and hae-
matoma: does ice 
make a differ-
ence? 

Att undersöka om ap-
plikation av is på sub-
kutana heparin injek-
tionsområden, minska-
de förekomsten och 
storleken på hematom, 
samt minskade patien-
tens känslor av obehag.

Bekvämlighetsval 
av 70 friska männi-
skor anställda på ett 
sjukhus. 54 män och 
16 kvinnor av euro-
peiskt ursprung. 
Frivilligt att delta.  
Ålder 18 till 64 år. 
 
(0) 

Varje person fick två stycken subkutana heparin 
5000 IU injektioner med 12 timmars mellanrum. In-
jektionen sattes i bukväggen. Is förpackade i plast 
applicerades 2 minuter före och efter injektionen på 
det ena stället. Omedelbart efter varje injektion fick 
varje person uppskatta obehag och smärtan genom 
en visuell analog skattningsskala (VAS). Med en 
penna markerades det hematoma området. 48 tim-
mar efter andra injektionen gjordes en bedömning 
av insticksställen av en oberoende sjuksköterska. 

Det visade sig att förekomsten av hematom var 
knappt märkbar mellan applicering av is före och ef-
ter, jämfört med utan (P=0, 08). Vidare analyserade 
man förekomsten av hematom med ålder och kön. 
Även här var det ej någon signifikant skillnad. Kvin-
nor fick dock (p=0, 07). Det fanns ingen signifikant 
skillnad i hematomets storlek med applicering av is 
och utan. 
VAS skala användes för smärtskattning. Applicering 
av is gav 292 mm, utan is gav 420 mm. Dubbla t-
tester utfördes för att mäta skillnaden i uppfattning 
av smärta. Resultaten var statistiskt signifikant vid 
applicering av is (P=0, 01) 
 

Kvantitativ  
CCT 
 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Kuzu & 
Ucar  
2001 
Turkiet  

The effect of cold 
on the occurrence 
of bruising, hae-
matoma and pain 
at the injection 
site in subcutane-
ous low molecular 
weight heparin 

Att undersöka effekten 
av att applicera kyla på 
hudområden med blå-
märken, hematom och 
smärta, orsakade av 
heparin injektioner 
 
 
 

63 patienter (14 
män och 49 kvin-
nor) som behandla-
des med heparin in-
jektioner (0,2; 0,3; 
0, 4ml) i underhuds-
fett.  
 
17-16-15-15 
(Finns, men ej tyd-
ligt beskriven) 

Grupp ett var en kontrollgrupp, grupp två applice-
rades med is fem minuter före injektion och grupp 
tre applicerades med is fem minuter efter injektio-
nen. Grupp nummer fyra applicerades fem minuter 
före och efter injektionen. Patienternas smärtinten-
sitet och smärtans varaktighet kontrollerades med 
hjälp av skattningsskalan Verbal Descriptor Scale. 
Blåmärkens storlek registrerades i mm med hjälp av 
ett genomskinligt hölje 48 respektive 72 timmar ef-
ter injektion. 

Studiens resultat visade att ingen hematom förekom 
efter heparininjektion. Det fanns ingen signifikant 
skillnad i frekvens eller blåmärkets storlek mellan 
patientgrupper. Däremot patientens upplevelser av 
smärta samt smärtans varaktighet var signifikant 
mindre vid applicering av is.  

Kvantitativ 
CCT  
 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 
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Tabell 4 Översikt av artiklar som ingår i studien (n=12) 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Deltagare 

gruppfördel-

ning (-) 

(Bortfall) 

 

Metod 

 

Resultat 

Typ av studie 

Kvalitet 

Bevisvärde 

Hayward, 
Landorf & 
Redmond 
2006 
Australien  

Ice reduces nee-
dle-stick pain as-
sociated with a 
digital nerve block 
of the hallux  

Att undersöka om lokal 
applicering av is före be-
dövningsinjektion i stortå 
kan reducera smärta. 
Deltagarna fick även be-
döma efter experimentet 
vilken metod är bättre: 
med isapplicering eller 
utan.  

21 friska frivilli-
ga deltagare: 7 
kvinnor och 13 
män 
(1)  

Varje deltagare fick 2 injektioner av 1 ml 
bedövningsmedel lignocaine i stortå. Innan 
injektionen applicerades is lokalt på injek-
tionsställe under 6 minuter. Forskarna an-
vände sig av randomiseringsteknik för att 
välja lateral eller medial sida av tå för in-
jektion och applicering av is. Efter varje 
injektion fick deltagarna uppskatta smärta i 
samband med nålstick och infiltration med 
hjälp av en visuell analog skattningsskala 
(VAS). 

Studien visade det fanns skillnaden i smärtintensitet. 
Smärta i samband med nålstick reducerades signifikant 
med applicering av is (p<0, 001). Däremot minskades in-
filtrationssmärtan inte signifikant efter applicering av is. 
16 deltagare (80 %) föredrog isappliceringsmetod och 4 
deltagare angav att ingen av metoderna var bättre.  

Kvantitativ 
CCT 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Kuwahara 
& Skinner 
2001 
USA 

EMLA versus ice 
as a typical anes-
thetic  

Att undersöka hur lokal 
applicering av EMLA-
kräm eller is före injektion 
påverkar smärtintensitet.  

20 friska frivilli-
ga deltagare: 16 
män och 4 kvin-
nor av europeiskt 
ursprung.  
(0) 

EMLA-kräm placerades på vänstra över-
armen och täcktes över med genomskinligt 
förband. Verkningstiden för EMLAkrämen 
var 52 minuter. Is i gummihandske place-
rades på vänstra överarmen under 1-2 mi-
nuter. Vänstra underarmen användes som 
kontrollinjektionsställe där ingenting ap-
plicerades före injektionen. 30G injek-
tionsnål användes vid alla injektioner och 
1 ml lidocaine-epinephrine injicerades. 
Samma person utförde injektioner för att 
eliminera variationer i injektionsteknik.  
En visuell analog skattningsskala (VAS) 
användes för att bedöma patientens smärta 
efter varje injektion.  

Det fanns statistiskt signifikant skillnaden mellan EMLA-
applicering och isapplicering (p<0, 05), mellan EMLA-
applicering och kontrollinjektion (p<0, 01) samt mellan 
isapplicering och kontrollinjektion. Patienterna utvärdera-
de att EMLAapplicering smärtlindrade mer effektivt än is-
applicering och att både EMLA- och isapplicering bidrog 
till mindre smärta än vid kontrollinjektionen.  

Kvantitativ 
CCT 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 
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Tabell 4 Översikt av artiklar som ingår i studien (n=12) 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Deltagare 

gruppfördel-

ning (-) 

(Bortfall) 

 

Metod 

 

Resultat 

Typ av studie 

Kvalitet 

Bevisvärde 

Sarifakioglu 
N. & Sari-
fakioglu E.  
2004 
Turkiet  
 

Evaluating the Ef-
fects of Ice Appli-
cation on the Pain 
Felt During Botu-
linum Toxin 
Type-A Injec-
tions: A Prospec-
tive, Randomized, 
Single-Blind Con-
trolled Trial. 
 

Att undersöka effekten av 
lokal applicering av is i 
syfte att reducera smärta i 
samband med Botulinum 
injektioner. 

24 patienter 
(0)  

24 patienter som fick botulinum typ A be-
handling i övre ansiktes regionen ingick i 
studien. Varje patient fick fyra injektioner 
vid höger respektive vänster sida av ögo-
nen. På höger sida applicerades is inlindad 
i plastpåse på insticksområdet fem minuter 
innan injektionen. Botulinum typ A ut-
späddes med saltlösning till en injektions-
volym av 2 ml. Varje injektion innehöll 5 
enheter botulinum. Varje patient fick be-
skriva sin upplevda smärta genom skatt-
ningsskalan, VAS. Statistisk signifikans 
utvärderades genom att använda student t 
test. Den totala undersökningstiden av ex-
periment och kontroll sidan av ansiktet 
jämfördes vidare. 

Genomsnittliga skattningen av smärtan, visade på VAS 
värde av 1.1 på höger sida, där is blev applicerad. På väns-
ter sida var VAS värdet, 5.9.  

Ingen skillnad upptäcktes vid smärt uppfattning mellan 
män och kvinnor. 

Behandlingstiden för sidan där is blev applicerad, var 50 
% kortare jämfört med den andra sidan. Hela behandlings-
proceduren slutfördes vid en session, vid andra sidan gjor-
de behandlingen genom intervaller hos vissa patienter. 

Skillnad mellan VAS värden var statistisk signifikant (P= 
0.000) 

Kvantitativ  
CCT 
 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Gedaly-Duff 
& Burns 
1992 
USA 
 

Reducing Chil-
dren’s Pain-
Distress Associ-
ated With Injec-
tions Using Cold: 
A Pilot Study 

Att undersöka om lokal 
applicering av is har effekt 
på smärt upplevelsen hos 
barn i samband med injek-
tioner. 

38 barn, 5-6 år,  
15 pojkar och 22 
flickor, vithyade  
19-19 
 
(0) 

Bekvämlighetsurval av 38 barn (5-6 år) 
som skulle vaccineras före inträde i första 
klass. Barnen fördelades randomiserad in i 
en av två grupper. I ena standard, experi-
mentella gruppen applicerades iskuber för-
packade i plast på injektionsområdet 30 
sekunder innan injektionen. I den andra 
kontroll gruppen applicerades ingen is i 
samband med injektionen. Datainsamling-
en tog plats vid tre tillfällen. Detta var när 
barnet satt i väntrummet, i undersöknings-
rummet och under/efter injektionerna. Vid 
datainsamlingen användes följande in-
strument: 
Global humör skala (GMS), Oucher-skala, 
ansiktsskala, frågeformulär. Det gjorde 
även mätningar av radial pulsen hos varje 
barn. 
 

GMS skalan visade på en signifikant ökning i humöret i 
experiment och kontroll gruppen från preinjektion till 
postinjektion. Det var ingen signifikant skillnad vid post-
injektion mellan de två grupperna. De utförde pulsmät-
ningarna visade på samma resultat som GMS. Ansiktsska-
lan visade även på liknande resultat. Studien visade på 
ingen signifikant skillnad mellan gruppen som applicera-
des med is och kontrollguppen utan applicering av is. 

Kvantitativ  
RCT 
 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 
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Tabell 4 Översikt av artiklar som ingår i studien (n=12) 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Deltagare 

gruppfördel-

ning (-) 

(Bortfall) 

 

Metod 

 

Resultat 

Typ av studie 

Kvalitet 

Bevisvärde 

Ebner 
1996 
USA 

Cold therapy and 
its effect on pro-
cedural pain in 
children 

Att analysera om lokal ap-
plicering av is till injek-
tionsställe kan lindra smär-
ta hos barn i samband med 
vaccinationen. 

40 barn, 10-18 
år, 14 pojkar och 
26 flickor. Ur-
sprung: europe-
iskt, afro-
amerikanskt, 
iranskt. 
(5) 
 

Studien genomfördes på akutmottagningen under 12 
månader period. Vid ankomst till akutmottagningen 
hade de flesta barn sår som behövde sutureras. 11 
barn hade sår som behövde inte sutureras. 5 barn 
fick sin vaccination före suturering, 16 barn fick in-
jektionen under suturering och 8 barn fick den efter 
suturering. Forskarna applicerade is lokalt under 15 
minuter före injektionen. Barn bedömde sin smärta 
efter injektionen med hjälp av ansiktsskala. Vaccina-
tionen utfördes av flera olika person. Intervjun med 
föräldrarna genomfördes för att samla in statistisk 
data om barn. Föräldrarna fick närvara under proce-
duren (87 % av barn hade med sig en förälder). 

Studiens resultat har inte visat signifikant reduk-
tion av den upplevda smärta med lokal applice-
ring av is före injektionen. Det fanns inte signi-
fikanta skillnader i smärtupplevelser beroende på 
barnens ålder, kön, kulturell ursprung eller för-
äldrarnas närvaro i undersökningsrummet. Där-
emot fanns det signifikant skillnad i smärtupple-
velse beroende på vilken person som utförde in-
jektionen. 

Kvantitativ 
RCT 
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Movahedi, 
Rostami, 
Salsali., Ke-
ikhaee & 
Moradi 
2006 
Iran 

Effect of local re-
frigeration prior to 
venipuncture on 
pain related re-
sponses in school 
age children 

Att utforska hur lokal ned-
kylning före venpunktio-
nen påverkar smärta hos 
förskolebarn 
 

80 barn, 6-12 år, 
40-40 
(0) 

I den experimentella gruppen applicerade forskarna 
is under 3 minuter före venpunktionen. I den kon-
trollgruppen utfördes venpunktionen enligt de vanli-
ga rutiner. Smärtintensitet mätes med hjälp av Ou-
cher-skala 5 minuter efter undersökningen. Fysiolo-
giska effekter i form av blodtryck, puls och and-
ningsfrekvens kontrollerades före och 5 minuter ef-
ter undersökningen. Beteenderespons registrerades 
under proceduren och 5 minuter efter. 

Resultatet visade att det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan experimentell och kontrollgrupp 
vad gäller de fysiologiska effekter. Skillnaden i 
beteenderespons (p=0, 0011) och smärtintensitet 
(p=0, 0097) var signifikant mellan grupperna. 

Kvantitativ 
CCT  
Medel kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 

Goel, 
Chang, 
Bhan, El-
Hindy & 
Kolli  
2006 
England  
 

“Cryoanalgesic 
preparation” be-
fore local anaes-
thetic injection for 
lid surgery.  

Att undersöka om lokal 
applicering av is kan lindra 
smärta i samband med in-
jektionen av bedövnings-
medel i ögonlocket  

39 patienter, 13-
85 år.  
21-17  
(0)  

Is applicerades på injektionsstället under 2 minuter 
före injektionen. Sterilitet var bibehållen genom att 
isen placerades i en steril handske. 26 G nål använ-
des för att injicera Xylocaine. Smärtan hos patienter 
registrerades med hjälp av en visuell analog skatt-
ningsskala (VAS) och Verbal skala. Smärtan regi-
strerades även objektivt av operationssjuksköterska 
som var ”blindad” för interventionen.  

Studiens resultat visade på signifikant reduktion 
av smärta i samband med injektionen i den expe-
rimentella gruppen (p=0, 039) enligt VAS. Regi-
strering med hjälp av Verbal skala har visat att 
den experimentella gruppen bedömde sin smärta 
som måttlig medan kontrollgruppen beskrev sin 
smärta som svår. Den objektiva bedömningen av 
smärta bedömdes som måttlig blinkande i expe-
rimentellgrupp och som ryckningar i kontroll-
gruppen. 

Kvantitativ  
RCT 
Bra kvalitet 
 
Medelhögt be-
visvärde 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Inkluderade 

studier  

 

 

Metod 

 

Resultat 

Typ av studie 

Kvalitet 

Bevisvärde 

Bleakley,  
McDonough 
& MacAuley  
2004 
Irland  
 
 
 
 
 

The use of ice in 
the treatment of 
acute soft-tissue in-
jury: a systematic 
review of random-
ized controlled tri-
als. 
 

En systematisk litteratur-
översikt genomförs i syf-
te att hitta evidens för 
tillämpning av kryoterapi 
vid behandling av akuta 
mjukdelskador  

Översikt över 
RCT-studier  

Medline, Cinahl, Amed och Cochrane databaser 
användes för en systematisk sökning (fram till 
april 2002). Två författare granskade studierna 
oberoende av varandra och använde sig av ska-
lan från fysioterapeutisk evidensdatabas (Phy-
siotherapy Evidens databas, PEDro) för att be-
dömda studiernas validitet. Inklusionskriterierna 
var RCT-studier som beskrev behandling med 
kryoterapi för akut mjukdelsskada. Kryoterapi 
tillämpades i studierna enskilt eller i kombina-
tion med andra terapier.  

22 RCT-studier motsvarade författarnas inklusionsk-
riterier. Evidensstyrkan för att isapplicering efter fot-
ledstrauma och postoperativt är mest effektiv i sam-
band med posttraumatiska fysiska övningar bedöm-
des vara begränsad. Några studier bevisade att appli-
cering av is är effektiv vid sluten mjukdelsskada. 
Det fanns inget bevis för vilken varaktighet och sätt 
att applicera is är den optimala och mest effektiva. 
Forskarna har även granskat biverkningar av isappli-
cering i samband med mjukdelsskador.  
Författarna kom fram att det fanns begränsat veten-
skapligt underlag och det behövdes fler studier för 
att kunna publicera evidensbaserade rekommenda-
tioner för kryoterapi i samband med mjukdelsskador. 

Systematisk litte-
raturöversikt  
Bra  
Högt  

Mac Auley  
2001 
Irland 

Ice therapy: how 
good is the evi-
dence? 
 

Genom en systematisk 
litteraturöversikt försöka 
hitta evidens baserade 
riktlinjer för behandling 
av akuta mjukdelskador 
vid användning av kryo-
terapi. Specifika mål är 
att undersöka isen effek-
tivitet genom att över-
blicka olika sätt att ap-
plicera is vid olika tem-
peraturer och tidsperio-
der, samt att fastställa 
kylans djupgående effekt 
 

Översikt av 148 
artiklar. 

Litteratursökning gjordes vid databaserna Med-
line, Embase, SportDiscus och National Sports 
Medicine Institute. Inklusionskriterier var pri-
märstudier som undersökte effekten av att appli-
cera kyla/is. 
Sökning gjordes även i artiklars referenslista och 
i olika böcker i biblioteket vid British Medical 
Association, the National Sports Medicine Insti-
tute i London och vid Wisconsin universitet. 

148 referenser identifierades vid sökningarna. Studi-
en visade på att användning av fryst vatten inlindad i 
blöta handdukar som applicerades upprepade gånger 
under en tidsperiod av tio minuter var mest effektivt. 
Genom att isen applicerad vid upprepade tillfällen 
och ej kontinuerligt, upprätthålls den sänkta tempe-
raturen i vävnaden utan att hud och vävnad skadas. 
Sänkning av kroppsvävnad bör ej överstiga 10-15 
grader, eftersom detta kan bidra till cellskador i väv-
naden. 

Systematisk litte-
raturöversikt 
Medel 
Medel 
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