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Abstrakt
Medicinska procedurer hos barn är ofta förknippade med smärta, oro och rädsla. 
Det är en viktig utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal att reducera smärta,
oro och rädsla, eftersom barn annars utsätts för onödigt lidande. Syftet med 
litteraturstudien var att sammanställa erfarenheter om hur smärta, oro och rädsla 
kan lindras i samband med en medicinsk undersökning eller behandling av barn.
För att svara mot syftet genomfördes en systematisk litteraturöversikt där artiklar 
med både kvantitativ och kvalitativ ansats integrerades. Resultatet baserades på en 
analys av 18 vetenskapliga artiklar och bestod av tre ämnesområden; 
sjuksköterskors roll och betydelse, föräldrars roll och betydelse samt faktorer som 
kan påverka. Det fanns en hel del metoder som både sjuksköterskor och föräldrar 
kunde använda för att lindra barns smärta, oro och rädsla. För barn betydde social 
kontakt, närvaro av föräldrar samt att få vara deltagande mycket. Både 
organisatoriska och individuella faktorer påverkade sjuksköterskors förmåga att 
lindra smärta, oro och rädsla. Resultaten kan ses som generella erfarenheter av hur 
barns smärta, oro och rädsla kan lindras i samband med olika medicinska 
procedurer. Detta innebär att resultaten går att överföras till olika undersökningar 
och behandlingar, exempelvis på en röntgenavdelning där många barn upplever 
smärta, oro och rädsla.     

Nyckelord: Barn, smärta, oro, rädsla, lindra, omvårdnad, föräldrar, sjuksköterskor, 
systematisk litteraturöversikt
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Varje dag genomgår barn olika medicinska procedurer och i samband med dessa upplever de

flesta av dem någon form av oro eller rädsla. Detta kan upplevas under exempelvis en 

röntgenundersökning (Chesson, Good & Hart, 2002). Många undersökningar och 

behandlingar kan vara smärtsamma, till och med ett litet nålstick kan orsaka smärta och oro 

för ett barn, men även oro hos föräldrar (Kennedy, Luhmann & Zempsky, 2008; Nicastro & 

Whetsell, 1999). Att lindra barns smärta, oro och rädsla kan vara en utmaning, eftersom 

dessa upplevelser påverkar varandra (Bishop-Kurylo, 2002; Kennedy et al., 2008; Walco, 

2008).

Det finns mycket som kan skrämma ett barn i en sjukhusmiljö, vilket ställer stora krav på 

deras hanteringsförmåga och det omvårdnadsstöd de får. Förutom själva procedurerna kan 

även oro och rädsla upplevas över den eventuella sjukdomen som står till grund för att de 

besöker sjukvården (Forsner, Jansson & Sørlie, 2005). Barn på sjukhus uttrycker oro för 

separation från föräldrar, lång sjukhusvistelse och att läkare eller sjuksköterskor ska komma 

med dåliga besked (Nicastro & Whetsell, 1999). I en översiktsartikel (Cheng, Foster &

Hester, 2003) beskrivs att faktorer såsom kön, utvecklingsfas, religion, kulturell bakgrund, 

intelligens, copingstrategier, sjukdomsprognos, tidigare smärtupplevelser och personlighet 

kan påverka barns oro och smärtupplevelse, men att forskningen kring dessa faktorer är 

begränsad.

Chesson et al. (2002) menar att barns rädsla ofta baseras på falska förväntningar. Förutom 

genom egna erfarenheter från vården, förvärvar de kunskap om sjukvården via tv-program 

samt från familjen, vänner och skolan. Detta framkommer också i en studie av Forsner et al. 

(2005) som menar att barns kunskap om sjukhus baseras på en hel del fantasier som 

samexisterar med verkligheten. Nicastro och Whetsell (1999) menar att yngre barn relaterar 

sina ospecificerade rädslor till påhittade saker och kan inte skilja på fantasi och verklighet. 

Deras rädslor är dock verkliga, hur mystiska och fantasifulla de än verkar.

Det existerar myter om att barn inte är kapabla att uppleva smärta (Bishop-Kurylo, 2002).

Smärta, oro och rädsla kan dock upplevas av alla (Walco, 2008), men barns utveckling 

påverkar hur de uttrycker sig. Spädbarn och yngre barn uppvisar rädsla för saker som händer 

i det närmaste ögonblicket (Nicastro & Whetsell, 1999). De kan inte uttrycka sig verbalt och 

deras gråt behöver inte alltid betyda att de har ont. Ungefär i 1,5-årsåldern börjar barn 

utveckla ord för smärta, men kan ännu inte precisera sig. Först i 3-årsåldern kan de lokalisera 
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smärta, men inte identifiera dess intensitet och kvalitet (Bishop-Kurylo, 2002). Deras rädslor

associeras med mörka rum, främlingar, höga ljud och att bli lämnad ensam. Förskolebarn är 

mer mottagliga för rädslor angående maskiner och förklädnader som förändrar den 

ursprungliga miljön. Barn från 6 år och upp till tonåren har rädslor kopplat till skada och 

naturliga händelser. Social ångest och rädsla för personlig otillräcklighet ökar med åldern 

(Nicastro & Whetsell, 1999). I skolåldern utvecklar barn en förmåga till att logiskt resonera 

kring olika saker samtidigt som de får en förståelse för orsak och effekt. Tonåringarna kan 

tänka abstrakt och har ett behov av att ha kontroll över situationen. De kan kommunicera fullt 

ut om sin smärtupplevelse och rädsla (Bishop-Kurylo, 2002).

Utsatta barn uttrycker en större oro för en samling rädslor och tar till sig nya situationer, som 

sjukhusvistelse, med större reservation. De som vid andra tillfällen fungerar normalt kan få 

problem med kontroll- och självkänsla samt få problem som stör den normala funktionen.

Rädsla kan ses som en överlevnadsstrategi, men kan vid en mer allvarlig fara som pågår 

under en längre tid skapa en tillbakagång i utvecklingen. Detta är mindre påtagligt om 

trygghet och rutiner finns (Nicastro & Whetsell, 1999). Studier (Kennedy et al., 2008; 

Nicastro & Whetsell, 1999; Walco, 2008) visar att hos många överstressade eller 

traumatiserade barn kvarstår rädslor till det vuxna livet. Vidare menar Kennedy et al. (2008) 

och Walco (2008) att detta kan resultera i en negativ uppfattning om medicinsk vård. En 

studie (Ead, 2005) visar att otillräcklig smärtlindring ökar oro och rädsla, vilket kan leda till 

att de undviker kontakt med vården i framtiden.

Enligt ICN: s etiska kod för sjuksköterskor innebär en viktig del av omvårdnadsarbetet att 

lindra och förebygga lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Kliniska riktlinjer för 

smärtbehandling av barn, publicerade av the US Department of Health and Human Services,

hävdar att skyldigheten att behandla smärta och lindra lidande hos barn är en avgörande 

faktor i sjukvårdspersonalens förpliktelser. Att möta barn med smärta kan vara komplext, 

eftersom smärta är ett subjektivt och multidimensionellt fenomen. Precis som vuxna erfar de 

smärta som ett sammansatt fenomen av psykologiska, biologiska och sociala faktorer 

(Savins, 2002). Barn reagerar även likt vuxna på rädsla, i form av fysisk ineffektivitet, 

känslomässig distraktion och beteendeinaktivitet (Nicastro & Whetsell, 1999).

Barns rättigheter i samband med sjukvård har på senare tid fått en större betydelse. De flesta 

länderna i världen har bland annat antagit FN: s barnkonvention, i vilken det framgår vilka 
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rättigheter ett barn har. Konventionen som antogs 1989 förespråkar att barn alltid, när det 

möjligt, ska få vara med sina föräldrar. Vidare påpekas att alla barn är lika mycket värda och 

att deras bästa alltid ska vara i fokus. Barn har dessutom rätt att säga hur de vill ha det och 

vuxna ska då även lyssna på dem (Hammarberg, 2006). I Norden har vi även en egen 

standard för barn och ungdomar i hälso- och sjukvård, NOBAB, som är utarbetad i enlighet 

med FN: s barnkonvention och innefattar 10 viktiga punkter. Bland annat diskuteras 

föräldramedverkan, relationer, information, medbestämmande samt kvalificerad personal 

(Svenska NOBAB, 2005).

Problemformulering

Litteraturgenomgången indikerar att det är vanligt att barn upplever smärta, oro och rädsla i 

samband med en medicinsk procedur. Att reducera smärta och oro är viktigt eftersom de

annars utsätts för onödigt lidande. Ett viktigt område i omvårdnadsarbetet är att tillgodose 

barns behov samt att minska smärta och lindra lidande. Det finns praktisk erfarenhet av att på 

olika sätt lindra smärta, oro och rädsla bland barn, även i samband med 

röntgenundersökningar. Det finns dock ett behov av att fördjupa kunskapen genom att på ett 

systematiskt sätt sammanställa den forskningsbaserade kunskap som finns inom området 

idag.

I denna studie definieras barn som individer i åldern 0-18 år i enlighet med FN: s 

barnkonvention. Med medicinska procedurer avses undersökningar och behandlingar som 

barn genomgår, exempelvis vaccination, injektion och röntgenundersökningar.

Syfte

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa erfarenheter om hur smärta, oro och 

rädsla hos barn kan lindras i samband med en medicinsk procedur.

Metod

För att svara på syftet genomfördes studien med en metod för systematisk litteraturöversikt

där artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats integrerades. En litteraturöversikt ska

tillhandahålla läsarna en objektiv och välorganiserad sammanfattning av den kunskap som 

finns inom ett visst ämne och inte enbart beskriva vad olika forskare har gjort (Polit & Beck, 
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2004, s.108). Studien genomfördes med en struktur som följer principer för integrerade 

litteraturöversikter beskrivna av Whittermore och Knafl (2005).

Frågeställningar

Studien baserades på en övergripande och tre specifika frågeställningar.

Övergripande frågeställning

Hur kan smärta, oro och rädsla lindras i samband med medicinska undersökningar och 

behandlingar av barn?

Specifika frågeställningar

 Vilken betydelse har sjuksköterskor i samband med lindring av barns smärta, oro och 

rädsla och vilka omvårdnadsåtgärder kan de vidta?

 Vilken betydelse har föräldrar i samband med lindring av barns smärta, oro och 

rädsla?

 Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskors möjlighet att använda 

omvårdnadsåtgärderna?

Inklusions - och exklusionskriterier

Inklusionskriterierna för denna studie var granskade vetenskapliga artiklar med hög kvalitet 

som beskrev olika omvårdnadsåtgärder för att minska smärta, oro och rädsla i samband med 

medicinska procedurer av barn i åldern 0-18 år. Även artiklar som beskrev barns delaktighet

samt olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans möjlighet att använda 

omvårdnadsåtgärderna har inkluderats. Artiklar som hade ett brett innehåll, som beskrev 

både sjuksköterskors och barns perspektiv och som samtidigt kunde ge svar på flera av de 

specifika frågorna inkluderades. Ingen begränsning till metod gjordes och artiklar med både 

kvalitativ samt kvantitativ ansats inkluderades. Andra kriterier var att artiklarna skulle vara

skrivna på engelska samt finnas tillgängliga i fulltext. Ingen begränsning till publiceringsår 

gjordes. Exklusionskriterier för studien var artiklar som enbart berörde farmakologisk 

smärtbehandling samt de som endast studerade effekten av en specifik ickefarmakologisk 

smärtlindringsmetod.

Litteratursökning och urval

Innan litteratursökningen gjordes formulerades en sökplan som omfattade identifiering av 

tillgängliga resurser och relevanta källor. En sökväg utvecklades för varje söksystem. För den 
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här studien var tiden begränsad till 10 veckor och därmed medtogs endast artiklar som fanns i 

fulltext.  Litteratursökningen gjordes via databaser som var tillgängliga via Luleå tekniska 

universitet (november 2009) samt genom manuell sökning i referenslistor. De databaser som 

användes var PubMed, CINAHL och Academic Search Elite. Respektive databas tesaurus 

kontrollerades för att använda de rätta sökorden. Sökorden som användes var child, child 

patients, pediatric, pediatric patient, anxiety, fear, pain, pain in children, treatment related 

pain, procedural pain, relief, alleviate, alleviation, therapeutics, treatment, management,

pain-treatment, pain alleviation, prepare, health facility environment, nurse, nursing, 

pediatric nursing, nursing care och nurse-patient relations. Sökorden användes först enskilt 

och sedan i olika kombinationer med de booleska termerna and och or samt med trunkering. 

Sökandet gjordes i flera omgångar på liknande sätt i alla databaser, både med fria sökord, 

men även med olika ”MeSH-termer” och ”Subject Headings” specifikt för varje databas samt 

en blandning av fria sökord och dessa. Referenslistor granskades även för att se om de 

innehöll någon lämplig artikel helt i enlighet med Polit och Beck (2008, s.109-110). 

Sökvägarna redovisas i tabellform (se tabell 2). Endast sökvägarna för artiklar ingående i 

analysen finns beskrivna. Först lästes titlar och abstrakt igenom på de funna träffarna och 

därefter valdes de artiklar ut som var relevant för syftet och som svarade mot 

inklusionskriterierna.

Tabell 2. Översikt av litteratursökningen.

Sökord Antal 
träffar

Utvalda 
artiklar

PubMed November 2009
Child (MSH) and Pain Alleviation (FT) 76 5
Child (MSH) and Nurse (FT) and Prepare (FT) 98 1
Child (MSH) and Therapeutics (MSH) and Nursing (MSH) and Fear 
(MSH)

76 1

CINAHL November 2009
Child (TSH) and Health Facility Environment (TSH) 111 1
Treatment Related Pain (TSH) and Pediatric Nursing (TSH) 37 3

Academic Search November 2009
Pain in children (TSH) and Pain–Treatment (TSH) 42 3

Referenslistor i de utvalda artiklarna 4
Totalt 440       18

MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – tesaurustermer i databasen CINAHL och Academic Search 
Elite, FT –fritextsökning 
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Kvalitetsgranskning

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av anpassade protokoll för de olika 

studiemetoderna (se bilaga 1). Granskningen gjordes av två författare, oberoende av varandra 

för att sedan enas om kvalitetsgrad för varje enskild artikel. Alla steg i protokollen följdes 

och utifrån det klassificerades studierna som endera låg, medel eller hög. Till denna 

litteraturöversikt utvaldes endast studier med hög kvalitet. För att en studie skulle avses ha 

hög kvalitet skulle den bland annat ha en tydlig problemformulering, metodbeskrivning och 

syfte. Den skulle även ha logiska och begripliga resultat. Ifall flera av dessa delar saknades 

eller var bristfälliga bedömdes studien som låg.

Analys

Enligt Whittemore och Knafl (2005) finns det inte några tydliga riktlinjer hur en analys i en 

litteraturöversikt ska se ut, speciellt inte i en översikt som kombinerar data från olika 

studiemetoder. Det är ändå viktigt att använda sig av en systematisk metod för att undvika 

bias och för att öka trovärdigheten. I den här studien användes en integrerad metod där data 

från olika studietyper kombinerades. Systematiken i analysen innebar att de inkluderade 

artiklarna först lästes igenom och resultatet sammanställdes översiktligt i en tabell för att få 

en helhetsbild av ämnet (se bilaga 2). Därefter har resultaten av de utvalda artiklarna lästs 

och granskats mer ingående. I den granskningen delades resultaten i studierna in i olika 

ämnesområden som motsvarade de specifika frågeställningarna i studien (se tabell 3).

Därefter analyserades varje ämnesområde separat där innehåll identifierades, kodades och 

sammanställdes i kategorier. Dessa kategorier jämfördes sedan med varandra och med syftet, 

men också med primärkällorna för att öka trovärdigheten på studien. Resultatet som 

framkom efter sammanställningen inom varje ämnesområde lästes igenom flera gånger för 

att få en uppfattning om innehållet. Slutligen gjordes en syntes av innehållet inom de olika 

ämnesområdena för att få en integrerad helhet av ämnet (jmf. Whittemore & Knafl, 2005).

Resultat

Resultatet baserades på analys av 18 vetenskapliga artiklar. Tolv av artiklarna är kvalitativa 

studier, fem är kvantitativa och en studie är både kvalitativ och kvantitativ. Resultatet består 

av tre ämnesområden som grundade sig på studiens frågeställningar.
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Tabell 3. Översikt av ämnesområden och kategorier.

Ämnesområden Kategorier

Sjuksköterskors roll och betydelse Förväntningar på sjuksköterskor
Delaktighet
Information och kommunikation 
Smärtbedömning
Farmakologiska metoder 
Icke farmakologiska metoder

Föräldrars roll och betydelse Föräldrars betydelse
Relationen till sjuksköterskor
Kunskap och information 
Icke farmakologiska metoder

Faktorer som kan påverka Organisation
Tidsbrist
Sjuksköterskors erfarenheter 
Sjuksköterskors attityder 
Sjuksköterskors kunskap
Relationer och samarbete 
Barns egenskaper och beteende

Sjuksköterskors roll och betydelse

I analysen av den första specifika frågeställningen framkom det sex olika kategorier:

förväntningar på sjuksköterskor, delaktighet, information och kommunikation, 

smärtbedömning, farmakologiska metoder och ickefarmakologiska metoder.

Förväntningar på sjuksköterskor

Det fanns olika förväntningar på sjuksköterskor i samband med lindring av barns smärta, oro 

och rädsla. Förväntningarna handlade bland annat om att de som arbetar med barn borde ha 

förmåga att kombinera tekniska färdigheter med bra service, ha en vänlig attityd och hög 

social kompetens (He, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki & Pietilä, 2007; Horstman & Bradding, 

2002; Kortesluoma & Nikkonen, 2008). De skulle vara människor som barn kunde söka tröst 

ifrån (Coyne, 2006a; Horstman & Bradding, 2002). I en studie (Woodgate & Kristjanson,

1996) framkom det att sjuksköterskor hade mer hand om den tekniska delen av vården och 

att det var föräldrar som gav stöd och tröst åt barn.

Barn önskade att sjuksköterskor skulle presentera sig och ge en sammanfattning av sina 

erfarenheter för att visa på kompetens (Horstman & Bradding, 2002), eftersom de inte hade 

fullt förtroende för att de verkligen kunde hjälpa. De upplevde att sjuksköterskor var 
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upptagna och att de var tvungna att begära hjälp samt att smärtan bara lindrades i akuta 

situationer (Kortesluoma & Nikkonen, 2008). Sjuksköterskor förväntades ta sig tid att lära 

känna barn som individer och vara uppdaterade på deras intressen, leksaker, tv-program och 

hjältar. Att diskutera ett favoritprogram var ett bra sätt att etablera en fin kontakt (Horstman 

& Bradding, 2002).

Delaktighet

Det var viktigt att barn gjordes delaktiga i beslut och förberedelse inför en procedur och att 

deras perspektiv lyftes fram (Pölkki, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2003b). Barn var ofta 

oroliga för att en undersökning skulle resultera i skada, smärta eller dödshändelse och 

behövde få vara delaktig för att känna sig trygg (Coyne, 2006a). Fick de delta aktivt hade de 

mindre förväntad smärta samt rädsla och effekten av den obehagliga upplevelsen minskade 

(Coyne, 2006b; Runeson, Enskär, Elander & Hermerén, 2001). Respekterades deras kunskap 

ökade även självkänslan och självförståelsen (Coyne, 2006b). Att få sin röst hörd, vara 

delaktig i beslutsfattningen och väl förberedd skapades en känsla av kontroll och minskad 

maktlöshet (Coyne, 2006b; Horstman & Bradding, 2002; Kortesluoma & Nikkonen, 2008). 

Barn kunde i vissa fall påverka sin situation, men utsattes ofta för kränkande handlingar på 

grund av bristande kunskap om utveckling och behov. Det fanns olikheter i att involvera barn

och att lyfta fram deras åsikter. Ibland blev de ignorerade och ibland fick de delta i en

diskussion (Coyne, 2006b; Runeson et al., 2001). En del hade behov av hjälp med 

beslutsfattning, men när de blev tillfrågade kände de sig uppmuntrade och behandlade som 

en person med rättigheter (Coyne, 2006b).

Information och kommunikation

Bra förberedelse underlättade barns hanteringsförmåga av negativa följder från en procedur. 

Det var viktigt att ge sanningsenlig information (Horstman & Bradding, 2002; Smith & 

Callery, 2005). I två studier (He e t al., 2007; Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2001) 

framkom det att förberedande information gavs i form av böcker, instruktionsfoldrar, 

demonstrationer och videofilmer. I några få fall besöktes en vårdavdelning i förberedande 

syfte.

Sjuksköterskor var dåliga på att informera om ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder 

(Melhuish & Payne, 2006; Pölkki et al., 2001; Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2002)
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samt om en procedurs varaktighet eller om känslor som kunde upplevas (Horstman & 

Bradding, 2002; Pölkki et al., 2001; Pölkki et al., 2002; Smith & Callery, 2005). Barn 

hämtade information från föräldrar, andra barn på avdelningen, böcker, medicinska tv-

program och tidigare erfarenheter. Bara ett fåtal hade fått information från sjuksköterskor. Ett 

flertal hade tagit del av information som var tänkt till föräldrar, vilken inte var 

åldersanpassad och inte innehöll någon specifik information om proceduren (Coyne, 2006a; 

Horstman & Bradding, 2002; Smith & Callery 2005).

Sjuksköterskor borde informera och kommunicera mer med barn och föräldrar samt ge 

information på barns nivå (He et al., 2007; Horstman & Bradding, 2002; Kortesluoma & 

Nikkonen, 2008; Melhuish & Payne, 2006; Pölkki et al., 2003b; Smith & Callery, 2005). Det 

var viktigt att rutinmässigt kontrollera om information som gavs uppfattades (Pölkki et al. 

2001). Den sociala kontakten värderades högre än den vård de fick och genom en öppen och 

uppriktig kommunikation skapades en miljö som tillhandahöll emotionell och psykologisk 

trygghet (Horstman & Bradding, 2002). Humor ansågs vara en huvudkomponent i 

kommunikation och sjuksköterskorna uppskattades för sin förmåga att skämta och berätta

roliga historier.

Smärtbedömning

En studie (Gimbler-Berglund, Ljusgren & Enskär, 2008) beskrev att behandling av barns 

smärtor underlättades med hjälp av smärtbedömning och smärtskattningsskalor. Woodgate

och Kristjanson (1996) menar dock att sjuksköterskors smärtbedömning sällan

omvärderades. I tre studier (Jacob & Puntillo, 1999; Pölkki, Laukkala Vehviläinen-Julkunen 

& Pietilä, 2003a; Twycross, 2007) framkom det att smärtskattningsskalor användes i 

varierande omfattning. De mest använda var ansiktsskalan med en glad eller ledsen gubbe 

och nummerskalan (Jacob & Puntillo, 1999; Pölkki et al, 2003a). Jacob och Puntillo (1999) 

menade att kroppsspråk, ansiktsuttryck och humörförändringar ofta iakttogs vid 

smärtvärdering.

Farmakologiska metoder

I två studier (Pölkki et al., 2003b; Woodgate & Kristjanson, 1996) framkom det att 

läkemedel var den vanligaste metoden som användes för att lindra barns smärta, rädsla och 

oro. Jacob och Puntillo (1999) samt Melhuish och Payne (2006) menade däremot att då barn 

upplevde smärta gavs smärtstillande läkemedel endast i hälften av fallen. I en studie av 
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Franck, Sheikh och Oulton (2008) framkom det att barn ansåg att läkemedel, plåster och 

bandage hjälpte men enligt He et al. (2007) önskade ett fåtal barn mer smärtstillande 

läkemedel.

Ickefarmakologiska metoder

Det fanns erfarenheter av att använda flera ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder. Dessa

kan delas in i kognitiva beteendemetoder, fysiska metoder samt emotionellt stöd. De 

kognitiva beteendemetoderna påverkade både barns beteende samt beteendet hos dem som 

var nära (Kortesluoma & Nikkonen, 2008). Av dessa metoder var avslappning och 

distraktion bland de vanligaste. Att prata om dagliga händelser eller att låta barn leka, läsa, 

lyssna på musik, spela spel, se på tv eller rita gav ofta en lugnande effekt (He et al., 2007; 

Jacob & Puntillo, 1999; Pölkki et al., 2001). Tre studier (Jacob & Puntillo, 1999; Pölkki et 

al., 2001; Twycross, 2007) beskrev att trots goda erfarenheter användes dessa tekniker sällan.

Beröring var en ickefarmakologisk metod som skapade ett band mellan sjuksköterskor och 

barn (Kortesluoma & Nikkonen, 2008). Positionering, emotionellt stöd, positiv uppmuntran 

och belöning var även metoder som användes. Överlag användes dessa dock i liten 

utsträckning (Pölkki et al., 2001) trots att barn förespråkade dem (He et al., 2007).

Sammanfattning 

Barns smärta, rädsla och oro kunde lindras på flera olika sätt, både med farmakologiska och 

ickefarmakologiska metoder. Det var vanligare att använda läkemedel i samband med barns 

smärtlindring än att använda ickefarmakologiska metoder. Ickefarmakologiska metoder som 

användes var distraktion, avslappning, positionering, beröring, emotionellt stöd, positiv 

uppmuntran och belöning. Resultatet indikerade inte att någon metod var bättre än den andra, 

men att det var viktigt att kunna anpassa åtgärderna efter varje individ. Delaktighet och 

information påverkade smärta, oro och rädsla samt förstärkte andra åtgärder. Social kontakt 

och humor värderades högre än själva vården. Det fanns en förväntan från föräldrar och barn 

att sjuksköterskor skulle kunna kombinera tekniska färdigheter med hög social kompetens.

Föräldrars roll och betydelse

I analysen av den andra specifika frågeställningen framkom det fyra olika kategorier: 

föräldrars betydelse, relationen till sjuksköterskor, kunskap och information samt 

ickefarmakologiska metoder.
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Föräldrars betydelse

Föräldrar spelade en väsentlig roll i barns sjukvård (Woodgate & Kristjanson, 1996) och har 

fått större inflytande under de senaste decennierna (Runeson et al., 2001). De flesta barn 

beskrev sig själva som den centrala figuren när det gällde smärtlindring, men värderade andra 

personers närvaro högt, främst föräldrars (Franck et al., 2008). Föräldrars och andra 

familjemedlemmars närvaro betydde mycket för att skapa trygghet (Franck et al., 2008; He et 

al., 2007; Horstman & Bradding, 2002; Kortesluoma & Nikkonen, 2008; Woodgate & 

Kristjanson, 1996). Att ha sällskap av syskon, vänner och djur gav en lindrande effekt (Franck 

et al., 2008). Barn kände sig sorgsna över att inte ha föräldrar och vänner hos sig hela tiden 

(Horstman & Bradding, 2002; Pölkki et al., 2003b). Fyra studier (Coyne, 2006a; He et al., 

2007; Smith & Callery, 2005; Woodgate & Kristjanson, 1996) menade att föräldrar var en 

viktig del vid förbättring av negativa aspekter med sjukhusvistelse.

Sjuksköterskor uppskattade föräldrars närvaro i samband med en medicinsk procedur 

(Melhuish & Payne, 2006) och de ansågs vara en bro mellan barn och sjuksköterskor

(Woodgate & Kristjanson, 1996). Föräldrars handlingar och stöd var betydelsefulla vid 

smärtlindring, smärtbedömning och barns möjligheter till deltagande (Gimbler-Berglund et 

al., 2008; Horstman & Bradding, 2002; Pölkki et al., 2003a; Runeson et al., 2001). De kunde 

bidra med användbar information (Horstman & Bradding, 2002; Jacob & Puntillo, 1999; 

Smith & Callery, 2005). Sjuksköterskor var dock dåliga på att be föräldrar att bidra med 

information och förlitade sig på att de självmant berättade om sitt barns smärtupplevelse

(Jacob & Puntillo, 1999; Smith & Callery, 2005). Föräldrar var trots detta bra på att be om 

smärtlindring när deras barn hade ont (Pölkki et al., 2003b). 

Föräldrar påverkade ibland hur mycket deras barn fick delta. En del kände oro att deras barn 

skulle fatta fel beslut och att det mentala ansvaret av att ta komplicerade beslut var för tungt

(Coyne, 2006b; Runeson et al., 2001). Det var även viktigt för föräldrar att delta, men trots 

detta uppmuntrades inte alltid deras deltagande (He et al., 2007; Twycross, 2007; Pölkki et al., 

2002; Woodgate & Kristjanson, 1997).

Relationen till sjuksköterskorna

För att utveckla ett bra samarbete var en bra relation viktig mellan föräldrar och 

sjuksköterskor och då samarbetet fungerade var föräldrar till stor hjälp (Gimbler-Berglund et 

al., 2008). Att känna sig bekväm och väl till mods var viktigt för föräldrar. De ville inte 
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orsaka några problem genom att ställa frågor hela tiden och de flesta hade stor tillit till 

sjuksköterskor. Överlag var dialogen mellan dem minimal (Woodgate & Kristjanson, 1996)

och barn önskade att kontakten skulle utvecklas (He et al., 2007). I en studie av Twycross 

(2007) framkom det att kommunikation ofta inleddes av att föräldrar ställde frågor.

Kunskap och information

Föräldrar kunde komplettera olika smärtlindringsmetoder genom att använda förberedande 

information, både kognitiv och känslomässig (He et al., 2007; Pölkki et al., 2002). De gav

instruktioner till sina barn hur de kunde lindra sin smärta (Pölkki et al., 2003b). Föräldrar 

hade dock inte alltid den information de behövde (Smith & Callery, 2005). Information, 

instruktion och vägledning var därför av stor vikt (He et al., 2007; Pölkki et al., 2002; 

Twycross, 2007; Woodgate & Kristjanson, 1997). Woodgate och Kristjanson (1996) menade 

att vid ökad kunskap om smärtlindring och smärtskattning minskade känslan av hjälplöshet.

Ickefarmakologiska metoder

Barn önskade att föräldrar skulle använda ickefarmakologiska metoder i större utsträckning

(He et al., 2007). Då föräldrar bedömde smärtgraden som hög användes dessa metoder mer 

aktivt (Pölkki et al, 2002). Föräldrar använde i princip likartade metoder som sjuksköterskor, 

exempelvis distraktion och avslappning, men tillhandahöll mer emotionellt stöd (Pölkki et 

al., 2003b). Flera studier (He et al., 2007; Kortesluoma & Nikkonen, 2008; Pölkki et al., 

2002; Woodgate & Kristjanson, 1996) visade att de kunde lindra barns smärta, oro och rädsla 

genom att vara närvarande samt genom att använda humor och tala på ett uppmuntrande sätt.

I en studie (Pölkki et al., 2002) framkom det att de kunde hjälpa och uppmuntra barn att 

fantisera om ett drömställe eller en trevlig händelse.

I flera studier (He et al., 2007; Kortesluoma & Nikkonen, 2008; Pölkki et al., 2002; Pölkki et 

al., 2003b; Woodgate & Kristjanson, 1996) framkom det att föräldrar använde beröring och 

massage. Fysisk kontakt i form av kramar och pussar sågs som ett viktigt stöd för barn i alla 

åldrar (Franck et al., 2008; Kortesluoma & Nikkonen, 2008; Pölkki et al., 2002). Det 

framkom i en studie av Melhuish och Payne (2006) att föräldrar rekommenderades beröra 

och kela speciellt med yngre barn.
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Sammanfattning

De flesta studier som ingick i litteraturöversikten indikerade att föräldrar har stor betydelse

för lindring av smärta, oro och rädsla hos barn. Föräldrar spelade en väsentlig roll och 

uppskattades av barn. För att lindra barns smärta, oro och rädsla använde föräldrar i princip 

likartade metoder som sjuksköterskor, exempelvis distraktion och avslappning. De 

tillhandahöll dock mer emotionellt stöd. Deras blotta närvaro betydde allra mest för barn och 

även sjuksköterskor förespråkade dem. Föräldrar betraktades som en bro mellan barn och 

sjuksköterskor. Det visade sig dock i någon enstaka studie att de kunde påverka barn negativt 

genom att inte låta dem delta och fatta egna beslut.

Faktorer som kan påverka

I analysen av den tredje specifika frågeställningen framkom det sju olika kategorier: 

organisation, tidsbrist, sjuksköterskors erfarenheter, sjuksköterskors attityder, 

sjuksköterskors kunskap, relationer och samarbete samt barns egenskaper och beteende.

Organisation

Det fanns faktorer som sjuksköterskor kände sig maktlösa att påverka (Ely, 2001; Woodgate 

& Kristjanson, 1996). Organisationens uppbyggnad, brist på rutiner och hög arbetsbelastning 

med hög patientomsättning var faktorer som hindrade användning av ickefarmakologiska 

behandlingsmetoder (Gimbler-Berglund et al., 2008; Pölkki et al., 2003a). En organisation 

som inte tillät flexibilitet eller prioriterade barn försvårade barns deltagande i olika 

beslutsprocesser (Runeson et al., 2001). Brist på nedskrivna instruktioner påverkade 

möjligheten att använda vissa tekniker (Pölkki et al., 2003a). Vissa metoder, exempelvis 

positionering, hörde till rutinerna och användes därför mera frekvent (He et al., 2007).

Tidsbrist

Tidsbrist var ett hinder för optimal smärtlindring och gjorde att barns erfarenheter inte alltid 

framkom (Coyne, 2006b; Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008; Jacob & Puntillo, 1999; 

Melhuish & Payne, 2006; Pölkki et al., 2003a; Pölkki et al., 2003b; Runeson et al., 2001). 

Det ledde ibland till att barn kränktes genom att undersökningar och behandlingar

påskyndades samt att de fick dålig förberedelse (Runeson et al., 2001). Detta kunde även leda

till att sjuksköterskor inte hann ge någon smärtlindring (Melhuish & Payne, 2006). Brist på 

tid och resurser för vägledning och bedömning samt för att lära sig hur en evidensbaserade 

metoder fungerade skapade osäkerhet (Jacob & Puntillo, 1999; Pölkki et al., 2003b). Två 
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studier (Gimbler-Berglund et al., 2008; Pölkki et al., 2002) indikerade att med ökad planering 

var det möjligt att kompensera för dessa problem.

Sjuksköterskors erfarenheter

Sjuksköterskors ålder, utbildning och erfarenhet av sjukvård och pediatrisk omvårdnad hade 

ett tydligt samband med deras kompetens och osäkerhet vid val av smärtlindringsmetod 

(Pölkki et al., 2001; Pölkki et al., 2003a). Flera studier (Gimbler-Berglund et al., 2008; 

Pölkki, 2001; Pölkki, 2003a; Woodgate & Kristjanson, 1996) visade att tidigare erfarenheter 

av smärtlindring påverkade den omvårdnad som gavs till barn. De som hade längre 

erfarenheter av att jobba med barn och smärta hade lättare att förstå deras situation. Negativa 

erfarenheter av ickefarmakologiska metoder gjorde att sjuksköterskor var mindre benägna att 

använda dem. Enligt Pölkki et al. (2003a) var sjuksköterskor som hade egna barn mer 

närvarande och bra på att ge tröst, uppmuntran samt information. Däremot gjorde det ingen 

skillnad i antal egna barn.

Sjuksköterskors attityder

Sjuksköterskors attityder till barn med smärta och hur de skulle behandlas spelade en stor 

roll. Om de var positiva till barns rätt till smärtlindring underlättades en procedur, men när 

smärtskattning inte ansågs viktig verkade attityden som ett hinder (Gimbler-Berglund et al., 

2008; Melhuish & Payne, 2006). En bristfällig respekt för rädslor och oförmåga att tänka sig 

in i barns situation ledde till att de utsattes för onödig smärta (Runeson et al., 2001). 

Sjuksköterskors syn på sin egen roll som ansvarig för smärtlindring, intresset för att lära sig 

olika metoder, attityden till ickefarmakologisk smärtlindring, synen på alternativa 

smärtbehandlingsmetoder samt synen på föräldrars roll påverkade (Pölkki et al., 2003a).

Enligt Jacob och Puntillo (1999) inverkade sjuksköterskors värdering av andra viktigare och 

allvarliga företeelser på smärtlindringen. Woodgate och Kristjanson (1996) menade att 

förutom deras värderingar påverkade även missuppfattningar och förväntningar gentemot 

barns upplevelser behandlingsmöjligheten.

Sjuksköterskors kunskap

I flera studier (Gimbler-Berglund et al., 2008; He et al., 2007; Jacob & Puntillo, 1999; 

Kortesluoma & Nikkonen, 2008; Pölkki et al., 2003b; Pölkki et al., 2003a; Runeson et al., 

2001; Woodgate & Kristjanson, 1996) framkom det att kunskapsbrist skapade osäkerhet. 

Gimbler-Berglund et al. (2008) och He et al. (2007) menade att kunskapsbrist om smärta, 
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speciellt då den inte var av fysisk orsak, samt barns beteende inverkade i val av metod och 

hur information gavs. Melhuish och Payne (2006) hävdade att olika myter hindrade en 

rutinmässig och relevant användning av olika smärtlindringsmetoder. I en studie av 

Woodgate och Kristjanson (1996) framkom det att sjuksköterskor hade liten kunskap om 

barns smärtlindring. De förlitade sig ofta på hur barn i allmänhet uttryckte smärta och utgick 

inte utifrån enskilda barns erfarenheter och behov. Gimbler-Berglund et al. (2008) menade att 

dela med sig av sin kunskap och användning av smärtskattningsskalor främjade och 

underlättade hantering av barns smärta.

Relationer och samarbete

Samarbetet med läkare var en faktor som påverkade och deras individuella övertygelse kunde 

hindra att barn fick en rutinmässig och relevant smärtlindring (Melhuish & Payne, 2006). 

Ibland lyssnade inte läkarna och ibland var de dåliga på att ta till sig sjuksköterskors 

upplysningar (Gimbler-Berglund et al., 2008). Otillräckliga eller inga läkemedelsordinationer 

förhindrade en optimal smärtlindring av barn (Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008). I 

flera studier (Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008; Kortesluoma & Nikkonen, 2008; 

Pölkki et al., 2003a; Woodgate & Kristjanson, 1996) framkom att även samarbete, relation 

och kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterskor var viktig. Ofta var föräldrar en 

positiv tillgång, men i två studier (Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008) framkom det att 

det ibland uppstod tillfällen då samarbetet med föräldrar inte var lyckat. Detta kunde bero på 

att föräldrars rapport inte stämde överens med barns beteende eller då de inte lät dem delta.

Barns egenskaper och beteende

En god relation med barn underlättade sjuksköterskors förståelse om vad som låg bakom 

barns smärta, rädsla eller oro (Gimbler-Berglund et al., 2008). Barns personligheter, 

beteende, anpassning och samarbetsförmåga påverkade förmågan att förstå deras upplevelser 

(Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008; Pölkki et al., 2003a; Woodgate och Kristjansons, 

1996). Ibland gick det att tolka deras ansiktsuttryck utan svårigheter, men det kunde vara 

svårt då barn hade smärtor och trots detta fortsatte att uppföra sig som vanligt (Gimbler-

Berglund et al., 2008). Woodgate och Kristjansons (1996) studie visade att aktiva barn erhöll 

mer läkemedel. Runeson et al. (2001) menade att det var svårt att genomföra en procedur på 

ett barn som protesterade och var högljutt. Ett barn som var upprört och hysteriskt fick 

sjuksköterskor att ändra uppfattning.
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Barns diagnos påverkade (Gimbler-Berglund et al., 2008; Woodgate & Kristjanson, 1996)

och det ansågs lätt att ge bra smärtlindring till ett barn med en diagnos som vanligtvis 

associerades med smärta (Gimbler-Berglund et al., 2008). Åldern var också en faktor som 

påverkade (Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008; Pölkki et al., 2003a). Det var svårt att 

bedöma smärta hos yngre barn och deras smärta ignorerades ofta (Gimbler-Berglund et al., 

2008).

Sammanfattning

Det fanns många faktorer som påverkade sjuksköterskors förmåga att lindra barns smärta, 

oro och rädsla. Dessa faktorer var relaterade till vårdens organisation, personliga egenskaper, 

förmågor hos sjuksköterskor, omvårdnadsrelationer och faktorer hos barn. Faktorer kunde 

endera underlätta eller hindra och översikten ger ingen indikation på om någon faktor är 

viktigare än den andra. De organisatoriska faktorerna som tidsbrist, brist på rutiner och

riktlinjer var hinder för optimal smärtlindring. Personliga faktorer hos sjuksköterskor som 

erfarenhetsbrist, kunskapsbrist och attityder påverkade. Sjuksköterskors relation till läkare, 

föräldrar samt barn hade betydelse. Faktorer hos barn som påverkade möjligheter att använda 

olika omvårdnadsåtgärder var ålder, diagnos, egenskaper och beteende.

Diskussion

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa erfarenheter om hur smärta, oro och 

rädsla kan lindras i samband med en medicinsk procedur av barn. Resultatet består av tre 

ämnesområden som innehåller flera underkategorier. Det fanns en hel del metoder som både 

sjuksköterskor och föräldrar kunde använda för att lindra barns smärta, rädsla och oro. Barn 

uppskattade olika ickefarmakologiska metoder, men värderade den sociala kontakten högre. 

Det som hade mest betydelse för barn var närvaron av föräldrar samt att få vara deltagande. 

För att lindra barns oro och rädsla ansågs förberedelser, information, kommunikation och 

relationer spela en väsentlig roll. Det fanns dock en hel del faktorer som påverkade, varav 

brist på tid och kunskap kan nämnas som de mest omdiskuterade faktorerna i de analyserade 

studierna.

Diskussionen inleds kortfattat med ickefarmakologiska metoder och utgår sedan från några 

punkter i NOBAB-standarden. NOBAB är en nordisk standard för barn och ungdomar i 

hälso- och sjukvård, som är utarbetad i enlighet med FN: s barnkonvention. Bland annat 
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diskuteras föräldramedverkan, relationer, information, medbestämmande samt kvalificerad 

personal (Svenska NOBAB, 2005).

Ickefarmakologiska metoder

Det finns många olika ickefarmakologiska metoder att tillgå vid smärta, oro och rädsla. Dessa 

kan definieras och delas in på olika sätt. I ett flertal av de studier som ingick i denna översikt 

delades de in i kognitiva beteendemetoder, fysiska metoder samt emotionella metoder. I andra 

studier (Blount, Piira, Cohen & Cheng, 2006; Duff, 2003) beskrevs dessa enbart som 

psykologiska interventioner eller tekniker. Målen med dem är det samma som för läkemedel, 

nämligen att minska smärta, oro och rädsla samt att öka barns och föräldrars känsla av 

kontroll (Blount et al., 2006). Enligt resultatet i denna litteraturöversikt användes de flesta 

metoder i liten omfattning, trots att barn önskade att de skulle nyttjas. Val av metod varierade 

mellan sjuksköterskor och föräldrar. Föräldrar använde fysiska metoder och gav mera 

emotionellt stöd åt barn än vad sjuksköterskor gjorde. Detta kan förklaras helt naturligt med 

tanke på föräldrars roll i barns liv och att sjuksköterskor ofta är främmande personer. Carr, 

Lemanek och Armstrong (1998) menar att alla barn kan ha nytta av ickefarmakologiska 

metoder, men olika grader och typer av interventioner borde vara tillgängliga beroende på 

ålder och kön samt medicinsk erfarenhet. Detta överensstämmer även med resultatet i denna 

studie som visade att för att det ska vara möjligt att tillämpa metoderna i praktiken borde 

sjuksköterskor ha kunskap om barns utvecklingsnivåer. Förutom den kunskapen hävdade 

Brady (2009) att sjuksköterskorna borde få lära sig mer om olika smärtlindringstekniker och 

den praktiska användningen av åldersbaserade leksaker och aktiviteter. Vi upplever att detta 

inte borde vara något problem eftersom det finns en hel del forskning inom området. Enligt 

Duff (2003) fortsätter dock forskarna att fokusera på effekten av dessa metoder trots att mer 

tid borde ägnas åt att tillämpa dem i praktiken.

Föräldramedverkan

Resultatet i denna litteraturstudie visade att föräldrar spelar en väsentlig roll i barns sjukvård. 

De behövdes som vårdare, informanter och stöd åt barn. Det som dock verkade betyda mest 

var själva närvaron. I en studie av Pelander och Leino-Kilpi (2004) framkom det att barn 

förväntade sig att föräldrar skulle hålla dem sällskap samt lindra deras rädsla. Enligt Svenska 

NOBAB (2005) har barn på sjukhus rätt att ha föräldrar eller andra närstående hos sig för att 

uppleva en känsla av närhet och trygghet. I likhet med NOBAB ansåg Duff (2003) att 

föräldrar borde uppmuntras till att aktivt delta i barns vård. De skulle dock närvara som ett 
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stöd för sitt barn och inte som ett stöd åt sjuksköterskor. 

I samband med barns vård befann sig föräldrar i en svag situation. De fick inte tillräckligt stöd 

från sjuksköterskor och visste inte vad som förväntades av dem. De kände sig osäkra när de 

tappade kontrollen och självständigheten (Blower & Morgan, 2000; Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005; Kristensson-Hallström, 2000). Att föräldrar kände sig 

hjälplösa framkom i resultatet i denna litteraturstudie och enligt Bricher (1999) kunde detta 

påverka förtroendet negativt mellan sjuksköterskor och barn, men även underminera barns 

självkänslor. Flera studier (Blower & Morgan, 2000; Kristensson-Hallström, 2000; Shields, 

Kristensson-Hallström & O’Callaghan, 2003; Simons, 2002) hävdade att stödet från 

sjuksköterskor påverkade i vilken grad föräldrar involverades. Det verkade dock finnas 

oklarheter om vilken roll som föräldrar egentligen hade. I en studie av Cushing Just (2005) 

betonades vikten av att sjuksköterskor inte tog över föräldrarollen. Blower och Morgan (2000) 

samt Hopia et al. (2005) menade att föräldrar har individuella förväntningar och syn på 

deltagande. Detta krävde att sjuksköterskor hade ett speciellt förhållande till varje förälder för 

att uppnå deras förväntningar och utifrån det upprätta en vårdplan. 

Ett begrepp som diskuteras ofta är familjecentrerad vård. Cushing Just (2005) och Galvin et 

al. (2000) menar att familjecentrerad vård är en vårdmodell som grundar sig på samverkan 

med hela familjen. Enligt Galvin et al. (2000) och Hutchfield (1999) är respekt, deltagande, 

samarbete och stöd utmärkande drag för vårdmodellen. I en studie (Shields, Pratt & Hunter, 

2006) framkom det att attityder samt samarbete mellan föräldrar och sjuksköterskor 

påverkade möjligheten att arbeta utifrån en familjecentrerad modell. För att vårdmodellen 

skulle bli möjlig menade Hutchield (1999) att det var viktigt att föräldrar var villiga att delta i 

barns vård. Sjuksköterskor skulle vara kunniga och erfarna för att ge ett adekvat stöd. De 

skulle ha en vilja att dela vården med föräldrar. Enligt Galvin et al. (2000) kan det vara svårt 

att implementera familjecentrerad vård. I en studie (Duffy, Vehviläinen-Julkunen, Huber & 

Varjoranta, 1998) framkom det en variation mellan olika länder hur modellen 

implementerades. Detta berodde bland annat på organisatoriska faktorer och kulturella 

skillnader. Shields et al. (2006) menade att mer forskning borde göras för att försäkra sig om 

att modellen verkligen implementeras rätt. I vår litteraturstudie framkom det tydligt att 

föräldrar och övriga familjemedlemmar betydde mycket vid lindring av barns smärta, oro och 

rädsla. Därför anser vi att en familjecentrerad vårdmodell skulle kunna förbättra 

omvårdnaden.
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Medbestämmande, information och förberedelse

Deltagande definierades som samarbete samt att få möjlighet att göra val gällande olika 

procedurer (Mårtenson & Fagerskiöld, 2007). NOBAB: s standarder hävdade att barn och 

föräldrar ska vara delaktiga vid beslut om behandling och vård (Svenska NOBAB, 2005). I 

FN: s barnkonvention framkom det att barn har rätt till åsikter och rätt att säga hur det vill ha 

det samt att vuxna har ett ansvar att lyssna på dem (Hammarberg, 2006). Detta framkom i en 

studie av Kristensson-Hallström (2000) som menade att förutom barns åsikter skulle även 

deras utveckling och kompetens respekteras. Vidare framkom det att sjuksköterskor och 

föräldrar inte hade rätt att bestämma vad som var bäst för barn, men de skulle lyfta fram deras

bästa intresse samt skydda dem från skada. Resultaten från denna litteraturöversikt visade att 

barns åsikter och perspektiv bör tas i beaktande för att kunna ge en bra smärtlindring. 

Resultaten pekade tydligt på att vid aktivt deltagande uppkom mindre förväntad smärta samt 

rädsla och effekten av den obehagliga upplevelsen minskade. Trots detta framkom dock 

tidsbrist, brist på personal och hög arbetsbelastning som vanligt förekommande orsaker för att 

enskilda barns åsikter inte lyftes fram. Barn blev ofta utsatta för kränkande handlingar. I en 

studie av Runeson, Hallström, Elander och Hermerén (2002) framkom det att sjuksköterskor 

endast vid ett fåtal tillfällen höll en dialog med barn och lyssnade på deras åsikter.

Enligt NOBAB: s standarder ska barn och föräldrar få grundlig information om sjukdom, 

behandling och vård på ett förståeligt sätt som är anpassat efter deras kunskap och ålder. 

Åtgärder ska utföras för att minska fysisk och psykisk stress (Svenska NOBAB, 2005). Denna 

litteraturstudie visade att sjuksköterskor var dåliga på att informera barn om 

ickefarmakologiska metoder, procedurers varaktighet samt känslor som kunde förväntas 

upplevas. Istället hämtade barn information från bland annat föräldrar och medicinska tv-

program, vilket inte alltid var anpassad för barn. Sjuksköterskor borde ge mer lättförståelig 

information till föräldrar och barn samt kontrollera om den givna informationen uppfattades. 

Kristensson-Hallström (2000) och Runeson et al. (2002) menade att information borde ges 

både muntligt och skriftligt vid upprepade tillfällen. I en studie av Mårtenson och Fagerskiöld 

(2007) framkom det att sjuksköterskor skulle fokusera på barn som individer och ge anpassad 

information om undersökning, utrustning och material. Barn skulle tillfrågas om tidigare 

erfarenheter samt få möjlighet att berätta om reaktioner och känslor. Information skulle sedan 

ges på ett förståeligt sätt med hänsyn till tidigare erfarenheter, språkförståelse samt till det 

medicinska och allmänna tillståndet. Enligt Brady (2009) och Bricher (1999) borde 

sjuksköterskorna sitta ner och bemöta barn på deras nivå. NOBAB-standarderna säger att barn
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ska bemötas med takt och förståelse (Svenska NOBAB, 2005).

Resultatet i denna litteraturstudie visade att en bra förberedelse underlättade barns 

hanteringsförmåga av negativa följder från olika procedurer. I tre andra studier (Claar, Walker 

& Smith, 2002; Margolis et al., 1998; Spafford, von Baeyer & Hicks, 2002) framkom det att 

förberedande information minskade förväntad oro- och smärtintensitet samt reducerade 

rädslan under proceduren. Duff (2003) samt Suls & Wan (1989) menade att 

förberedandeinformation om en procedur blev mer effektiv tillsammans med känslomässig 

information. Vidare menade Duff (2003) att förberedelse inte behöver ta lång tid. Tre studier 

(Brady, 2009; Bricher, 1999; Duff, 2003) visade att det viktigaste var att sjuksköterskor var 

ärliga och gav sanningsenlig information till både barn och föräldrar. Förberedelse kan ges på 

olika sätt och enligt Duff (2003) var information via videofilm lämplig till oroliga barn. I en 

annan studie (de Amorim e Silva, Mackenzie, Hallowell, Stewart & Ditchfield, 2006) 

förbereddes barn inför en magnetkameraundersökning genom att testa en visningskamera. 

Förberedelsen gav en positiv medicinsk erfarenhet för barn, föräldrar och sjuksköterskor samt 

minskade barns behov av läkemedel.

Kvalificerad sjukvårdspersonal

I NOBAB – standarderna framkom det att personal som vårdar och behandlar barn ska ha 

utbildning och kompetens så att de kan bemöta fysiska och psykiska behoven hos barn och 

familj (Svenska NOBAB, 2005). Enligt ICN: s etiska kod bör sjuksköterskor genom livslångt 

lärande behålla sin yrkeskompetens och därför ofta värdera den. De har huvudansvaret för att 

utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad och ska aktivt utveckla

omvårdnad som vilar på en evidensbaserad kunskapsgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007).

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor som arbetade med barn skulle ha förmåga att 

kombinera tekniska färdigheter med bra service, en vänlig attityd och en del andra goda 

egenskaper som visade på hög social kompetens. Barn värderade social kontakt högre än 

själva vården de fick. För att barn ska känna sig nöjda och uppleva mindre oro och rädsla bör 

deras egna uppfattningar om en bra sjuksköterska lyftas fram. I en studie av Brady (2009) 

framkom det att egenskaper såsom att vara godhjärtad, sällskaplig, pålitlig, hjälpsam och 

uppmuntrande uppskattades av barn. Barn önskade att sjuksköterskor skulle vara precisa, 

kompetenta, organiserade samt kunna utföra sina uppgifter briljant. Bra sjuksköterskor var 
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även engagerade och koncentrerade på sitt arbete. I en annan studie (Pelander & Leino-Kilpi, 

2004) framkom det att sjuksköterskor skulle vara mänskliga och ha ett gott sinne för humor. 

Andra studier (Brady, 2009; Mårtenson & Fagerskiöld, 2007) visade att humor var en viktig 

egenskap som hjälpte barn att handskas med den verklighet som den främmande vårdmiljön 

medförde. 

I denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor borde kliva ut från professionen och 

visa en del av sig själv. Mårtenson och Fagerskiöld (2007) menade att genom att tillåta sig 

själv att visa känslor under en kommunikation kunde barns integritet respekteras. Barns 

integritet ska respekteras enligt Svenska NOBAB (2005). Det var viktigt att sjuksköterskor 

hade en genuin känsla och respekterade barn (Bricher, 1999). Barn integrerade 

sjuksköterskornas kroppsspråk och uppträdande med det verbala språket. De uppskattade att 

sjuksköterskor visade empati, samt berömde dem för deras tapperhet under en obehaglig 

procedur (Brady, 2009). Enligt ICN: s etiska kod ska sjuksköterskor alltid uppträda på ett sätt 

som bidrar till yrkets anseende och främjar allmänhetens tillit (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007).

Metoddiskussion

För att svara mot syftet och för att ge vetenskapligt stöd till praktiken vid omvårdnad av barn 

i samband med medicinska procedurer användes en metod för systematisk litteraturöversikt.

Kvalitativa och kvantitativa studier integrerades, vilket kan enligt Polit och Beck (2004, 

s.273-274, 284) leda till större insikt om ett ämne, eftersom de olika metoderna kompletterar 

varandra. Vidare menar de att det dock kan vara en utmaning att integrera olika metoder. Det 

finns risker vid integrering av resultat från studier med olika metodansatser. En risk när den 

övergripande frågeställningen är bred är att vissa resultat kan få för stor tyngd. Ett annat 

problem är att resultat med kvantitativ och kvalitativ ansats inte alltid kan integreras på ett 

enkelt sätt. Dessa problem hanterades genom att utgå ifrån specifika frågeställningar samt ett 

noggrant och systematiskt arbetssätt i enlighet med Whittemore och Knafl (2005).

Mycket var skrivet inom området barn och specifika interventioner, men för att svara på 

syftet valdes enbart studier med bred ansats. Smala interventionsstudier valdes bort, vilket 

kan ha resulterat i att viktig information missades. En brist kan vara att det inte går att uttala 

effekten av någon specifik intervention för att lindra oro och smärta. Endast olika 

erfarenheter kan beskrivas. För att inte göra studien för omfattande exkluderades alla artiklar 
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som enbart berörde farmakologiska metoder. Ingen begränsning till publiceringsår gjordes. 

De flesta studierna var dock gjorda under 2000-talet, vilket kan anses höja kvaliteten på 

denna litteraturöversikt. Endast artiklar i fulltext valdes ut. Detta är en svaghet, då relevanta 

studier kan ha missats. Vi anser dock att trots avgränsningarna har tillräckligt med material 

kunnat identifieras för studien. Polit och Beck (2004, s.693) samt Whittemore och Knafl 

(2005) menar att om studiens avgränsningar tydligt framkommer samt om sökstrategin är 

väldefinierad ökar tillförlitligheten.

Valet att inkludera studier som berörde barn i åldrarna 0-18 år försvårade integreringen av 

resultaten då de olika åldersgrupperna befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Studierna var 

dessutom utförda i olika världsdelar och kontexter, vilket kan försvåra jämförandet. Studiens 

ansats var att identifiera de generella erfarenheterna. Resultatet visade heller inte på några 

tydliga skillnader vad gäller de olika åldersgrupperna samt världsdelar och kontexter.

En styrka i denna studie var att alla utvalda artiklar bedömdes ha hög kvalitet. En artikel 

saknade dock etisk diskussion, men eftersom den var publicerad i en vetenskaplig tidskrift 

ansågs den vara lämplig för denna studie. En annan fördel var att många resultat styrktes av 

flera studier. Vissa resultat bekräftades dock endast av en eller ett fåtal studier, vilket 

minskade trovärdigheten. Att artiklarna var skrivna på engelska kan dock ha lett till brister i 

översättningen samt feltolkningar av texten. Polit och Beck (2004, s.693) menar dock att risk 

för feltolkning och subjektivitet minimeras i och med att hela processen genomfördes av två 

författare. Tillvägagångssättet genom hela studien beskrevs noggrant och varje steg 

redovisades detaljerat, vilket ökar studiens trovärdighet.

Studien gjordes i flera steg och avslutas med en syntes av de viktiga elementen. Detta gav en 

bra överblick av de funna resultaten. Resultaten innehöll tre ämnesområden med kategorier 

som inte var helt rena. Detta var ett medvetet val som gjordes för att skapa en 

sammanställning av studierna. Under analysens gång granskades ursprungstexterna flera 

gånger för att försäkra att texten uppfattades rätt, vilket ökar trovärdigheten på studien. Detta 

gjorde studien mer pålitlig och skulle lätt kunna upprepas av andra forskare. 

Syftet var att skapa en överskådlig syntes av resultaten utifrån andra forskares arbete och 

ledde därför inte till nya resultat inom ämnet. Resultaten kan dock ses som generella 

erfarenheter av hur barns smärta, oro och rädsla kan lindras i samband med olika medicinska 
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procedurer. Detta innebär att resultaten går att överföras till olika undersökningar och 

behandlingar, exempelvis på en röntgenavdelning där många barn upplever smärta, oro och 

rädsla.

Slutsatser

Smärta, oro och rädsla kan lindras på många olika sätt, både farmakologiskt och 

ickefarmakologiskt eller som en kombination av båda metoderna. En fördel med de flesta 

ickefarmakologiska smärtlindringsmetoderna är att de är enkla och billiga att genomföra och 

kan till och med minska läkemedelsintag. Studier visar på att barns smärta underbehandlas 

trots en hel del forskning inom området. Sjuksköterskors arbete ska grundas på vetenskaplig

och beprövad erfarenhet och mer tid borde ägnas åt detta. Genom utbildning och att dela med 

sig av kunskaper och erfarenheter samt genom reflektion skulle omvårdnaden och 

smärtlindringen av barn kunna förbättras.

Denna litteraturöversikt bidrog med ökade kunskaper om barn och lindring av deras smärta, 

rädsla och oro. På en röntgenavdelning kommer den här nya kunskapen till stor användning. 

Röntgensjuksköterskor möter många barn med smärta exempelvis i samband med bildtagning 

av frakturer. Ett flertal röntgenundersökningar kan vara smärtsamma för barn och ibland 

behövs en perifer venkateter för att injicera kontrastmedel inför en undersökning, vilket kan 

upplevas som en smärtsam procedur. Fortsatta studier borde göras inom ämnet och speciellt 

på barn som genomgår en röntgenundersökning. Det skulle vara intressant att göra en 

jämförande studie av omvårdnaden på de barn som besöker en allmän röntgenavdelning med 

dem som undersöks och behandlas på en specialiserad barnröntgen. Mer forskning inom 

ämnet skulle kunna bidra till implementering av olika kliniska riktlinjer för smärtlindring och 

behandling av barn som genomgår någon smärtsam procedur. Detta skulle i sin tur kunna ses 

som en förbättring med tanke på patientens lidande och därmed livskvalitet.
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Bilaga 1a
Granskningsprotokoll för kvalitativa studier

1. Typ av studie

…………………………………………………………………

2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga?

 Finns en tydlig avgränsning, problemformulering och syfte?

 Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet (Inkluderade/Exkluderade)?

 Är kontext/sammanhang för studien tydligt beskrivet?

 Är metoden tydligt beskriven (Datainsamling/Analys)?

3. Etiskt resonemang

 Finns ett etiskt resonemang beskrivet?

4. Vad visar studien för resultat?

 Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna?

Kvalitetsbetyg

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg)

Kommentar:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 1b

Granskningsprotokoll för kvantitativa studier

1. Typ av studie

……………………………………………..

2. Finns tydlig avgränsning/problemformulering/syfte?

3. Bedöm antalet deltagare utifrån frågeställning och metod

 Är urvalsförfarande tydligt?

 Är randomiseringsförfarande tydligt och adekvat?

 Är kriterier för inkluderade/exkluderade beskrivet?

 Hur stort är bortfallet?

4. Är kontext/sammanhang tydligt beskrivet?

5. Om det är en interventionsstudie, är interventionen tydligt avgränsad?

6. Finns ett relevant etiskt resonemang?

7. Är metoden tydligt beskriven och adekvat för frågeställningen?

 Datainsamling/Analys

8. Är resultatet logiskt, begripligt, kommunicerbart och generaliserbart?

 Är resultaten valida/reliabla?

Kvalitetsbetyg

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg)

Kommentar:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Tabell 4. Översikt av artiklar från analysen (n=18). Bilaga 2

Författare
År, Land

Titel Syfte Typ av studie 
Analys och 
datainsamling

Urval Huvudresultat

Coyne
2006a
Ireland

Children’s 
experiences of 
hospitalization.

Att lyfta fram barns (7-14 
år) erfarenhet av 
sjukhusvistelse med deras 
egna ord, som sedan kan 
leda till riktlinjer för 
stressfulla händelser. 

Kvalitativ 
semistrukturerad 
djupgående 
intervjustudie med 
grounded theory metod

Innehållsanalys med 
hjälp av ett datasystem 
(”Filemaker Pro 
1992”)

Totalt 11 barn från 
två olika sjukhus i 
England. 

Barn identifierade olika rädslor och orosmoment vid 
sjukhusvistelser indelat i 4 kategorier: Separation från 
familj och vänner, att vara i en okänd miljö, 
undersökningar och behandlingar samt förlorad 
självbestämmande.

Det framkom även att barn har behov av adekvat 
information skräddad efter deras behov. God 
kommunikation mellan sjuksköterskor och barn ökade 
förståelse av sjukdomen och behandlingen vilket 
minskade stressen. 

Coyne 
2006b
Ireland

Consultation with 
children in 
hospital: children, 
parents’ and 
nurses’ 
perspectives.

Att undersöka barns, 
föräldrars och 
sjuksköterskors perspektiv 
av deltagande i vården.

Kvalitativ 
intervjustudie med 
grounded theory 
metod, kombinerat 
med observation

Innehållsanalys med 
hjälp av ett datasystem 
(”Filemaker Pro 
1992”)

Totalt 33 deltagare, 
varav 11barn, 10 
föräldrar och 12 
sjuksköterskor från 
fyra 
barnavdelningar på 
två sjukhus i 
England.

Föräldrar upplevde att barn skulle vara deltagande i 
beslut som togs för att öka självförtroendet och 
självuppfattningen vilket allmänt ökade 
välbefinnandet. Barn uttryckte också behovet av att bli 
tillfrågade, vilket de hade varierande erfarenheter av. 
Sjuksköterskor hade olika syner på hur deltagande barn 
skulle vara beroende på deras kognitiva 
beteendemognad.

Ely
2001
USA

Pediatric nurses’ 
pain management 
practice: Barriers 
to change.

Att ta reda på vilka faktorer 
som har inflytande på 
smärtskattning och 
smärtlindring av barn.

Kvalitativ 
Diskussionsgrupper

Innehållsanalys

16 sjuksköterskor 
som jobbade på en 
barnavdelning i 
New England.

Tidsbrist, egenskaper hos barn, brist på 
läkemedelsordinationer, föräldrars beteende samt olika 
organisatoriska frågor var faktorer som hindrade 
smärtlindringen.
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Tabell 4. Översikt av artiklar från analysen (n=18) (Forts.). Bilaga 2

Författare
År, Land

Titel Syfte Typ av studie
Analys och 
datainsamling

Urval Huvudresultat

Franck et al.
2008
England

What helps when it 
hurts: Children’s 
views on pain 
relief.

Att ta reda på barns (4-16 
år) synpunkter på vad som 
hjälper när de har smärta.

Kvalitativ 
’Draw and write`-
teknik

Tematisk 
innehållsanalys
Deskriptiv statistik

71 barn som 
besökte ett sjukhus 
i England.

Fyra huvudteman framkom i både teckningarna och 
texterna: Människor som hjälpte, vad barn gjorde, vad 
andra gjorde och saker som hjälpte.

De flesta barn ansåg sig själva ha en aktiv roll när det 
gäller smärtlindringen, men handlingar av andra, 
speciellt föräldrar värderades högt.

Gimbler-
Berglund et al.
2008
Sweden

Factors influencing 
pain management 
in children.

Att identifiera faktorer som 
har inflytande på 
sjuksköterskors 
smärtlindring av barn.

Kvalitativ
Semistrukturerad 
intervjustudie

Innehållsanalys

20 sjuksköterskor 
som jobbade på en 
barnavdelning på 
ett sjukhus i 
Sverige.

Hur sjuksköterskor lindrar smärta hos barn påverkades 
av bland annat samarbetet mellan sjuksköterskor, 
läkare, föräldrar och barn, men även på barns beteende, 
organisationen samt sjuksköterskors erfarenheter och 
kunskaper.

He et al.
2007
China

Children’s 
perceptions on the 
implementation of 
methods for their 
postoperative pain 
alleviation: An 
interview study.

Att utifrån barns (8-12 år) 
perspektiv ta reda på vilka 
metoder som används av 
dem själva, föräldrar samt 
sjuksköterskor för att lindra 
barns postoperativa smärta.

Kvalitativ och 
kvantitativ strukturerad 
intervjustudie

Innehållsanalys
Deskriptiv statistik

59 barn från 5 
avdelningar på 3 
olika sjukhus i 
Kina. 

Barn i studien använde mest vila/sömn, en fysisk 
metod (positionering) samt emotionellt stöd i form av 
föräldrars närvaro för att lindra sin smärta. De ansåg 
att både sjuksköterskor och föräldrar var ett stort 
emotionellt stöd samt hjälpte till med dagliga 
aktiviteter. Sammanfattningsvis användes 
smärtlindring inte tillräckligt trots att barn hade 
otroliga smärtor.

Horstman et 
al.
2002
England

Helping children 
speak up in the 
health service.

Att utforska hur barn (6-10 
år) upplever vårdmiljön 
och sjukvårdspersonalen 
samt att få en uppfattning 
om vilken information barn 
vill ha.

Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie
´Draw and Write`-
teknik

Innehållsanalys

99 barn från 
England ingick i 
studien, 2 urval 
gjordes: 50 barn 
från sjukhus och 49 
andra skolbarn för 
att jämföra. (1 
bortfall)

Barn ville ha en ljus och luftig miljö, men ändå en 
personlig sådan med aktiviteter såsom filmer, musik 
och dataspel. Humor ansågs som en viktig del av 
kommunikationen. Barn önskade att bli tilltalade direkt 
och få information om sin behandling och prognos.



34

Tabell 4. Översikt av artiklar från analysen (n=18) (Forts.). Bilaga 2

Författare
År, Land

Titel Syfte Typ av studie
Analys och 
datainsamling

Urval Huvudresultat

Jacob et al.
1999
USA

A survey of nursing 
practice in the 
assessment and 
management of pain 
in children.

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om bedömning 
och vägledning vid barns 
smärta.

Kvantitativ 
enkätstudie

Deskriptiv statistik

260 sjuksköterskor 
från pediatrisk 
sjukvård i USA. 
(140 bortfall)

Smärtlindring vara inte baserad på någon systematisk 
bedömning. Den mest använda smärtskattningsskalan 
var en nummerskala. Sjuksköterskor rapporterade att 
de inte alltid gav smärtstillande läkemedel inför en 
smärtsam procedur trots att barn upplevde smärta och 
rädsla vid många procedurer. De ickefarmakologiska 
smärtlindringsteknikerna som användes var distraktion 
och avslappning.

Kortesluoma 
et al.
2008
Finland

“You just have to 
make the pain go 
away”– Children’s 
experiences of pain 
management.

Att beskriva barns (4-11år) 
användning av 
interventioner mot smärta 
och deras förväntningar av 
andras hjälp för 
smärtlindring under 
sjukhusvistelsen.

Kvalitativ 
intervjustudie

Induktiv 
innehållsanalys

Totalt 44 barn från 
fyra sjukvårds-
avdelningar på ett 
universitets-
sjukhus i Finland. 

Barn använde ofta multidimensionella strategier för att 
minska sin smärta under sjukhusvistelsen och 
förväntade sig professionell kompetens från 
sjuksköterskor. Barn värderade sjuksköterskor som 
smärtlindrare signifikant högre än andra som kunde 
lindra smärta.

Melhuish et 
al.
2006
England

Nurses´ attitudes to 
pain management 
during routine 
venepuncture in 
young children.

Att studera sjuksköterskors 
syner på hur barn upplever 
smärta samt vilka 
smärtlindringsmetoder de 
använder sig av.

Kvantitativ 
enkätstudie

Grafer och tabeller. 
’Open-end’-frågorna 
analyserades med 
hjälp av klassificering

Frågeformulär 
sändes ut till 55 
barnsjuksköterskor 
varav 45 svarade 
och deltog i 
studien.

Sjuksköterskor trodde att yngre barn kände mer smärta 
och att de upplevde mer oro och stress än vad äldre 
barn gjorde. De hävdade att läkemedel inte användes 
allmänt före proceduren. Distraktion och föräldrars 
närvaro värdesattes högt.

Pölkki et al.
2001
Finland

Nonpharmacological 
methods in relieving 
children’s 
postoperative pain: a 
survey on hospital 
nurses in Finland.

Att studera sjuksköterskors 
användning av icke-
farmakologiska metoder 
för att lindra postoperativ 
smärta hos barn.

Kvantitativ
enkätstudie

Deskriptiv statistik
Statistisk analys

162 sjuksköterskor 
som jobbade på 
barnavdelningar 
vid 5 finska 
universitets-
sjukhus deltog i 
studien.

Det som gjordes rutinmässigt var att ge emotionellt 
stöd, hjälpa till med dagliga aktiviteter och att skapa en 
bekväm och trivsam miljö. Det framkom att de 
kognitiva beteende metoderna samt olika fysiska 
metoder används i mindre utsträckning och är heller 
inte lika kända.
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Tabell 4. Översikt av artiklar från analysen (n=18) (Forts.). Bilaga 2

Författare
År, Land

Titel Syfte Typ av studie
Analys och 
datainsamling

Urval Huvudresultat

Pölkki et al.
2002
Finland

Parents’ roles in 
using non-
pharmacological 
methods in their 
child’s 
postoperative pain 
alleviation.

Att beskriva föräldrars 
användning av 
ickefarmakologiska 
behandlingsmetoder för att 
lugna barn (8-12år) vid 
smärta.

Kvantitativ enkätstudie

Deskriptiv statistik

192 föräldrar till 
barn på 
barnavdelningar 
vid 5 universitets-
sjukhus i Finland.

Föräldrar använde ickefarmakologiska metoder som 
känslomässigt stöd och stöd vid dagliga aktiviteter.  
Nyttjande av kognitiv beteendeterapi och fysiskt stöd 
användes i mindre utsträckning av föräldrar.

Pölkki et al.
2003a
Finland

Factors influencing 
nurses’ use of 
nonpharmacologic 
pain alleviation 
methods in 
paediatric patients.

Att studera vilka faktorer 
som har inflytande på 
sjuksköterskors användning 
av icke farmakologiska 
smärtlindringsmetoder för 
barn.

Kvantitativ 
enkätstudie

Deskriptiv statistik
Faktor analys

162 sjuksköterskor 
från en 
barnavdelning vid 
ett universitets-
sjukhus i Finland
(3 bortfall)

Det framkom att det fanns fem främjande faktorer: 
sjuksköterskors kompetens, mångsidig användning av 
smärtlindringsmetoder, arbetsbörda/tid, barns ålder 
samt deras förmåga att samarbeta och 
föräldramedverkan. Studien resulterade även i 
hindrande faktorer, såsom sjuksköterskors osäkerhet 
och syn på föräldrars roll, barns förmåga att uttrycka 
smärta, tung arbetsbörda/tidsbrist, begränsad 
användning av smärtlindringsmetoder samt
organisationsmodellen och hur stor 
patientomsättningen var.

Pölkki et al.
2003b
Finland

Hospitalized 
children’s 
descriptions of 
their experiences 
with postsurgical 
pain relieving 
methods.

Att beskriva barns (8-12 år) 
erfarenheter av 
postoperativa 
smärtlindringsmetoder 
samt deras förslag till 
sjuksköterskor och 
föräldrar angående 
genomförande av 
smärtlindringsåtgärder.

Kvalitativ
Intervjustudie

Innehållsanalys
Deskriptiv statistik

52 barn som var 
patienter på en 
barnavdelning vid 
ett av Finlands 
universitetssjukhus 
ingick i studien.

Alla av intervjuade barn använde på eget initiativ 
åtminstone en smärtlindringsmetod (distraktion eller 
vila), förutom den assistans de fick av sjuksköterskor 
och föräldrar. Förslag till sjuksköterskor angående en 
mera trivsam miljö samt mera frekvent användning av 
kognitiva beteende- och fysiska smärtlindringsmetoder 
var också resultat som framkom i studien.
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Tabell 4. Översikt av artiklar från analysen (n=18) (Forts.). Bilaga 2

Författare
År, Land

Titel Syfte Typ av studie
Analys och 
datainsamling

Urval Huvudresultat

Runeson et al.
2001
Sweden

Professionals’ 
perceptions of 
children’s 
participation in 
decision making 
in healthcare.

Att beskriva faktorer som 
är av vikt för barns 
deltagande i omvårdnaden.

Kvalitativ
CIT (critical incident 
technique)

Innehållsanalys

350 personer från 4 
olika sjukhus i Sverige 
tillfrågades att delta. 
140 hade något att 
berätta om. 92 av 
berättelserna 
analyserades.

Studien visade att barn i vissa fall kan påverka sin 
situation. Barns ålder och mognad spelade en stor roll 
ifall deras önskningar respekteras. Hur föräldrar ser på 
barns behov och önskningar kunde även påverka. 
Sjuksköterskors attityder, arbetsbelastning och tid var 
andra faktorer som kunde påverka barns deltagande.

Smith et al.
2005
England

Children’s 
accounts of their 
preoperative 
information needs.

Att studera barns (7-11 år) 
erfarenheter inför en 
planerad operation.

Kvalitativ
´Write and draw´ 
teknik

Systematisk analys

9 barn som var 
inbokade för en 
operation valdes ut att 
delta.

Barn beskrev att de inte hade fått någon information 
direkt från sjukhuset. De fick information från en 
broschyr som föräldrar hade fått, från teven eller via 
vänner och släktingar. En del barn hade väldigt låg 
kunskap om sjukhus och ville få information om bland 
annat själva proceduren, miljön samt om vilka känslor 
och smärtor som kan förekomma.

Twycross
2007
England

Children’s nurses’ 
post-operative 
pain management 
practices: An 
observational 
study.

Att ta reda på hur 
sjuksköterskor behandlar 
postoperativ smärta och 
om smärtbehandling 
förekommer utifrån bästa 
praktiska riktlinjer.

Kvalitativ 
observationsstudie

Innehållsanalys

13 sjuksköterskor på 
en 
barnsjukvårdavdelning 
i England. 
(3 bortfall) 

Få ickefarmakologiska metoder användes trots att
dessa hade kunnat användas med lättare träning från 
sjuksköterskor och föräldrar. Sjuksköterskor var dåliga 
på att ge smärtbehandling i förebyggande syfte och 
använde sällan smärtskattningsskalor för att bedöma 
barns smärtgrad.

Woodgate et 
al.
1996
Canada

A young child’s 
pain: how parents 
and nurses ´take 
care`. 

Att beskriva vilka 
strategier föräldrar och 
sjuksköterskor använder 
för barn (2-6 år) med 
smärta samt att ta reda på 
vilka faktorer som har 
inflytande på den vård de 
ger.

Kvalitativ 
observations- och 
intervjustudie med 
grounded theory 
metod

Konstant komparativ 
analysmetod

11 barn, 22 föräldrar 
och 24 sjuksköterskor 
från två avdelningar 
på ett barnsjukhus i 
Canada.

Föräldrar bidrog med tröst och stödåtgärder samt 
kontroll och övervakning av barns smärtor. 
Sjuksköterskor bidrog mer med den tekniska biten.


