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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken aktuell vetenskap som lett till 

rekommendationen av att administrera sockerlösning till nyfödda barn i smärtlindrande syfte, 

i samband med hälstick/venpunktion. Litteraturstudien var av kvantitativ, deskriptiv art. Data 

analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms granskningsmall för randomiserade 

kontrollerade studier. De studier som granskades i denna uppsats visade genomgående att 

sockerlösningen har betydelse för smärtlindringen hos det nyfödda barnet som genomgått 

någon form av procedursmärta. Vad gäller styrkan på sockerlösningarna kunde konstateras att 

högre styrka gav bättre effekt. Utöver sockerlösningen vidtogs i studierna även andra 

omvårdnadsmässiga strategier för att reducera stress och smärta. Det är viktigt ur ett 

sjuksköterskeperspektiv att tänka på att till exempel hålla barnet varmt och bara klä av den 

extremitet som ska stickas i. Det anses att ett tryggt, lugnt och mätt barn visar mindre 

smärtreaktioner än ett hungrigt och irriterat. Författarna till denna litteraturstudie anser att 

man inte bara ska förlita sig på som i det här fallet sockerlösningen i smärtlindringssyfte utan 

se helheten då planering och eftertanke också är viktiga bitar vid provtagningar av spädbarn. 

Sockerlösningen skall ses som ett bra komplement i smärtlindringssyfte. 

 

 

Nyckelord: Nyfödda barn, Smärtlindring, Sockerlösning, Omvårdnad  
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       Introduktion 
 
Bakgrund 
 
The International Association for the study of pain (IASP) har beskrivit smärta enligt 

följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, som man förknippar med faktisk eller 

hotande vävnadsskada eller beskriver i termer av sådan skada” (Lindskog, 1997, s 505). Anand och 

Hickey (1987), visade för 16 år sedan att nyfödda och även det för tidigt födda barnet har ett 

intakt och fungerande smärtsinne, vilket inte tidigare ansetts. Det visade sig också att nyfödda 

barn har ett smärtminne och att tidig exposition för smärta i nyföddhetsperioden kan ge 

negativa konsekvenser senare i livet och därför är smärtbehandling i denna ålder viktig 

(Ljungman, 2002). Det finns en tendens till ökad smärtkänslighet hos nyfödda som blivit 

exponerade för smärta, exempelvis vid vaccinationer senare i barndomen. Prematurer hade 

tvärtemot en högre smärttröskel senare i livet jämfört med fullgångna, jämngamla barn. 

Däremot fanns en tendens till psykosomatiska besvär och dessa barn, vid cirka åtta till tio år, 

skattade medicinska procedurer på bild som mer smärtsamma än sina jämngamla kamrater 

(Johnston & Stevens, 1996)  

 

 

Smärtsinnets utveckling 
 
Hjärnan anläggs från ektodermet (yttre groddbladet i embryonalstadiet, ur vilket kroppens 

yttre vävnader såsom hud, naglar, hår samt nervsystem och de viktigaste delarna av 

sinnesorganen utvecklas)(Lindskog, 1997), tre veckor efter befruktning och kommer att vid 

födseln att innehålla 100 miljarder nervceller. Hos den nyfödde står hjärnan för över 60 % av 

vilometabolism jämfört mot den vuxnes 25 % (Olsson & Jylli, 2001). 

Utvecklingen av smärtsinnet börjar i nya hjärnbarken (neocortex) redan vid åtta veckors ålder 

och har en full uppsättning av neuron vid 20 veckors gestationsålder, det vill säga den 

tidsperiod en graviditet har vid givet tillfälle. Den snabbaste tillväxten sker mellan den 10: e 

och 20: e gestationsveckan, då över 200 000 nya nervceller anläggs per minut. Vid 24 veckor 

finns synaptiska förbindelser mellan sidoväggarna i mellanhjärnan, kallad thalamus och 

hjärnbarken. Afferenta (tillförande neuron) och ascenderande (uppåtgående banor) finns 

anatomiskt representerade vid 40 veckors gestationsålder. Myeliniseringen (en inkapsling) av 

neuronen är inte avslutat vid fullgången gestationstid.  



Detta har traditionellt använts som argument för att den nyföddes nervsystem är omoget och 

att barnet därmed inte kan uppleva smärta. Myeliniseringen påverkar dock endast den 

hastighet som signalen fortleds med, inte signalens innehåll (Fitzgerald, Anand, McGrath, 

1993). Eftersom avståndet från till exempel tå till hjärna är litet hos det nyfödda barnet kanske 

hastigheten som en smärtsignal fortleds av inte är av så stor betydelse (Olsson & Jylli, 2001).  

Endast begränsad kunskap finns avseende utvecklingen av de nedåtstigande, smärthämmande 

bansystemen hos det nyfödda barnet men det finns belägg för att de är mycket omogna i 

nyföddhetsperioden och utvecklas långsamt under de första åren efter födseln (Fitzgerald et 

al. 1993). Även om ett intakt och funktionellt smärttransmissionssystem existerar i 

nyföddhetsperioden är systemet omoget och fortsätter att utvecklas och producera 

"subsystem" som kan modulera eller hämma den tillförande signalen. Denna process 

innefattar även en reorganisation av kontakterna mellan neuron, utvecklingen av 

neurotransmittorer och deras receptorer såväl som en etablering av lokala och nedåtstigande 

smärthämmande system (Fitzgerald, 1991). 

 

 

Smärtskattning 
 

Smärta är ett komplicerat fenomen som oftast uttrycks subjektivt och som är svårt att mäta 

såväl kvantitativt som kvalitativt. Upplevelsen av smärta är ett primitivt symtom som är 

viktigt för fortsatt överlevnad. Neuroanatomiska studier har visat att både centrala och 

perifera strukturer som är nödvändiga för förnimmelse av smärta finns hos fostret tidigt i 

graviditeten (Anand & Hickey, 1987). Dessutom har det nyfödda barnet sannolikt en ökad 

smärtkänslighet då inhiberade mekanismer inte är utvecklade (Bucher et al. 1995). 

Smärtskriket hos nyfödda har beskrivits som kraftigt och högfrekvent men skiljer sig inte i 

sina karakteristika från andra typer av skrik och detta gör att smärtskrik ej ensamt kan 

användas som mått på smärtintensitet i nyföddhetsperioden (Owens & Todt, 1984). Istället 

krävs att en skattning av det nyfödda barnets smärta grundar sig på fysiologiska och 

beteendemässiga reaktioner. Det är den stressreaktion som smärta orsakar som mäts. En 

tolkning av enbart fysiologiska reaktioner ger inte ett tillförlitligt svar på smärta utan bör 

därför kombineras med observation av beteende. För att konstatera smärta hos nyfödda barn 

finns olika smärtskattningsverktyg. Det är tre aspekter man mäter: beteendemässiga, 

fysiologiska förändringar och förändringar i stresshormonerna (Stevens, Yamada & Ohlsson, 



1997). I Sverige är de vanligaste metoderna Neonatal Facial Coding System (NFCS), 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) och Neonatal pain measurement score (CRIES). Det 

vanligast använda beteendemässiga svaren i samband med smärta hos nyfödda är 

ansiktsuttryck som hopknipna ögon, rynkade ögonbryn, putande läppar, gråt och 

kroppsrörelser exempelvis hand- och fotaktivitet (Jylli, 2002). Premature infant pain profile 

(PIPP) är en metod som används i allt större utsträckning då den är validerad för både 

fullgångna och för tidigt födda barn (Stevens & Ohlsson, 1998). Det är av stor vikt att 

särskilja på nyfödda prematurer och fullgångna vid smärtskattning, då deras beteende visar 

stora skillnader vid exempelvis procedursmärta. Det för tidigt födda barnet reagerar inte lika 

kraftfullt som det fullgånga barnet, de förevisar mindre ansikts- och kroppsreaktioner vid 

smärtsamma procedurer jämfört med fullgångna barn (Hadjistavropoulos, Craig, Grunau & 

Whitfield, 1997). 

 
 
Smärtlindringsåtgärder 
 
Det finns olika metoder att smärtlindra nyfödda barn, bland annat EMLA och sockerlösning 

rekommenderas vid enstaka provtagningar. EMLA är en kräm som innehåller bland annat det 

bedövande medlet lidocain och som stryks ut på huden en timme innan exempelvis 

venpunktion görs. Denna timme krävs för att EMLA effektivt skall kunna penetrera ner till 

nervändsluten i skinnet (Young & Shwartz, 1996).  

 

I Sverige är den vanligaste sockerlösningen i smärtlindringssyfte glukos 30 % vilken bör ges 

peroralt helst två minuter före påbörjad procedur. Denna smärtlindrande funktion kan 

användas till och med att barnet är tre månader gammalt (Olsson & Jylli, 2001). 

Enligt Mitchell, Brooks och Roane (2000) pågår det studier som analyserar den smärtstillande 

effekten som sockerlösningen har. Troligen beror den smärtstillande effekten av oral tillförsel 

av sockerlösning på en aktivering av det endogena smärtsystemet i ryggmärgen. När 

sockerlösningen stimulerar smaksinnet och smakreceptorerna på tungan går en snabb 

nervimpuls via ansiktsnerverna till en grupp neuron i förlängda märgen. Från dessa fortsätter 

ledningen till thalamus, hjärnväggen, därifrån till den somatiska sensoriska delen av 

hjärnbarken. Ännu en möjlig förklaring för hur sockerlösningen hämmar smärtsinnet kan vara 

att smaksinnets nervbanor stimulerar de hämmande interneuronen som i sin tur utsöndrar 

endogena opioder. Detta kan förklaras genom att sockerlösningen stimulerar en specifik del 

av mellanhjärnan som i sin tur aktiverar opioderna i det smärthämmande systemet. Endogena 



opioder hämmar smärtimpulserna vid synapserna mellan primära afferenta smärtfibrer och 

sekundära neuron in ryggmärgens dorsalhorn. Samma resultat ser Anseloni et al.(2002) i en 

studie med tillägget att det finns ett särskilt protein (Fos) i ryggmärgens dorsalhorn som 

påverkas av sockerlösningen och att detta får aktiviteten hos neuronen att sjunka. Detta stöder 

en slutsats att sockerlösningen stimulerar produktionen av analgetika. En annan sannolik 

smärtlindrande effekt sockerlösningen har utöver opioidliknande substanser är frisättning av 

tarmhormonet, kolecystokin. Sockerlösningen verkar aktivera samma endogena opiodsystem 

som morfin gör (Mitchell et al. 2000).  

 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Det är sjuksköterskans uppgift att förebygga, upptäcka och tolka barnets smärtsignaler samt 

att behandla smärtan enligt givna ordinationer. Med andra ord har hon en central roll i 

smärtbehandlingen av barn. Det krävs kunskaper i smärtfysiologi, farmakologi, 

smärtskattning, medicinsk-teknisk utrustning samt hur psykologiska mekanismer kan påverka 

smärtupplevelsen (Hofer & Högström, 1995). Även ökat samarbete med föräldrar och barn är 

viktiga vägar för att förbättra vården hos barn, liksom en ökad användning av smärtana lys och 

smärtskattning. Dokumentationen av smärtanalys och mätning är också en stor hjälp i detta 

viktiga arbete (McQuay, Moore & Justins, 1997). 

 
 
Tillvägagångssätt vid provtagning 
 
Det finns många andra omvårdnadsmässiga strategier för att reducera stress och smärta hos 

spädbarn förutom sockerlösning. Planering och eftertanke kring provtagningar och 

tillvägagångssätt är viktigt. De ultimata är att anpassa sig efter barnets och föräldrarnas 

rutiner, till exempel att ta provet efter barnets måltid. Erfarenhetsmässigt är smärtreaktionen 

hos ett barn som är tryggt, lugnt och mätt mindre än om barnet är hungrigt och irriterat. Det är 

olämpligt att utsätta ett redan stressat barn för ytterligare påfrestning i form av provtagning. 

Barnet ska hållas varmt, därför klär man bara av den extremitet man ska sticka i. Genom att 

värma insticksstället med till exempel en kroppstempererad värmedyna reduceras smärtan 

ytterligare och venen framträder bättre. En modell kallad Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) har utarbetats efter ovan nämnda 

omvårdnadsdelar och har anammats helt eller delvis inom neonatalvården i Sverige (Olsson & 



Jylli, 2001). Samtliga spädbarn i Sverige utsätts för så kallade PKU-test som kan tyckas som 

en obefogad smärtupplevelse men är nödvändig för upptäckt av bland annat allvarliga 

ämnesomsättningsrubbningar. Om dylika sjukdomar diagnostiseras tidigt och behandlas blir 

barnen normalutvecklade. Obehandlade sjukdomar leder exempelvis till mental retardation 

och kramper (Lindberg & Lagercrantz, 1999). Det är inte ovanligt att fler prover tas under 

första levnadsveckan, en studie i Storbritannien visar att 15 % av alla nyfödda tar mer än ett 

blodprov under denna period. Nyfödda barn erfar och reagerar på smärtsamma stimuli och 

sannolikt är de mer sårbara för de negativa aspekterna av smärta än äldre barn och vuxna och 

det är därför av vikt att försöka minska provtagningar av det nyfödda barnet till ett absolut 

minimum (Pokela & Koivisto, 1994). 

 

 Det finns övertygande forskningsresultat för nödvändigheten att behandla smärta i 

nyföddhetsperioden och inga belägg för att avstå. Modern forskning har utvecklat säkra och 

effektiva metoder för behandling av procedursmärta (Olsson & Jylli, 2001). Söta orala 

lösningar blir lätt accepterade av nyfödda barn och är enkla att administrera. Därför 

rekommenderas dessa lösningar vid enstaka provtagningar. När upprepad provtagning är 

nödvändig är det bäst för barnet med en venös eller arteriell infart för att minimera antal 

smärtsamma stick (Pokela & Koivisto, 1994). 

Bruket av sockerlösning före provtagning har snabbt blivit rutin på många neonatal- och BB-

avdelningar i Sverige och att se vilken vetenskaplig grund det finns till denna rutin är 

intressant att utforska. Dokumentation om effekten vid upprepade procedurer eller långsiktiga 

konsekvenser av bruket av dylika sockerlösningar finns ännu inte. Att undersöka vilka 

positiva smärtlindrande effekter sockerlösningen har på det nyfödda barnet är av stor vikt för 

att kunna motivera användandet av dessa lösningar (Olsson & Jylli, 2001).  

 

Syfte 
. 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva vilka effekter sockerlösningen 

har i smärtlindrande syfte hos det nyfödda barnet i samband med provtagning. 

 

Frågeställning 
 



Vilka effekter har sockerlösningen i smärtlindrande syfte hos det nyfödda barnet i samband 

med provtagning? 

 

Definitioner 
 
Sockerlösning  
Glukos:                      en monosackarid. Ett viktigt näringsämne för cellerna. Glukos behövs   

                                   även för att förse hjärnan och de röda blodkropparna med energi. 

Sakaros (Sukros):     Rör-eller betsocker, vanligt socker, en sammansatt sockerart     

                                   (disackarid) som klyvs av enzymet sackaras till glukos och fruktos 

                                   (Lindskog, 1997). 

 

Nyfödda:                    barn födda tidigast i graviditetsvecka 37 och de fyra första   

                                    levnadsveckorna. 

 

Procedursmärta:       med detta menas i denna studie provtagningar som är förenade med  

                                    smärta. 

 

PKU :                          PKU-prov genomförs vanligtvis med ett hälstick på alla nyfödda barn,  

                                     vid cirka 3 dagars ålder för att diagnostisera bland annat medfödda  

                                     ämnesomsättningsrubbningar (Olsson & Jylli, 2001). 

. 

Apgar:                         en, fem och tio minuter efter att barnet fötts bestäms apgarpoängen,  

                                     som grundas på bedömning av barnets puls, andning, hudfärg, tonus  

                                     och retbarhet. Poängskalan är graderad från ett till och med tio, där tio  

                                     ger maxpoäng (Lindberg & Lagerkrantz, 1999).  

 



Metod  
 

Design  
 
Detta är en systematisk litteraturstudie vars resultat grundar sig på artiklar med uteslutande 

kvantitativ ansats. 

 
 
Urval 
 
Litteraturen har sökts på Högskolan Dalarna både manuellt och via olika databaser såsom 

PubMed/Medline, Elin@Dalarna samt Blackwell Synergy. Vissa sökord användes i olika 

kombinationer och antal träffar redovisas i tabell 1. Vidare valdes artiklarna utifrån titel, 

innehåll i abstract samt urvalskriterier. Nästa steg i urvalsprocessen var att granska artiklarnas 

relevans, det vill säga att de uppfyllde uppsatsens syfte och frågeställningar samt att de skulle 

vara primärkällor såväl som vetenskapligt uppbyggda. Vidare krävdes att de studerade 

spädbarnen uppfyllde följande kriterier: de skulle vara fullgångna, vilket menas födda i vecka 

37-42 samt att de skulle ha genomgått en venpunktion eller hälstick, exempelvis ett PKU-test. 

De skulle dessutom vara fullt friska vid testets genomförande.  

 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara från senast 1995 men i undantagsfall äldre 

om de ansågs för uppsatsen relevanta. Endast en sådan artikel inkluderades och den var från 

1991. De manuellt sökta artiklarna införskaffades via en sjuksköterska på en 

neonatalavdelning, genom vetenskapliga tidskrifters referenser samt primärkällor utifrån 

Socialstyrelsens State of the Art – Barn och smärta.  

 

Översättningen av artiklarna gjordes primärt av författarna enskilt. Därefter kontrollerades 

översättningarna gemensamt för att öka reliabiliteten.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1 Artikelurval 

 
Sökmotor              Sökdatum Sökord Antal 

träffar 
Antal artiklar 
efter 
granskning av 
titel, abstract 
och 
urvalskriterier 

Antal utvalda 
artiklar efter 
genomgång av 
granskningsmall 

PubMed/Medline 
 

Vecka 2         
2004 

Sucrose + newborn 638   

  Sucrose + newborn + 
pain 

114 11 2 

Elin@Dalarna Vecka 2 
2004 

Glucose + pain 178 7 2 

Elin@Dalarna Vecka 2 
2004 

Sucrose +pain 41 10 4 

Elin@Dalarna Vecka 2 
2004 

Sucrose + analgesia + 
newborn 

6 6 1 

Blackwell 
Synergy 

Vecka 2 
2004 

Sucrose + glucose 2923   

  Sucrose + glucose+ 
infant 

77st   

  Sucrose + glucose+ 
infant + newborn 

12 2 1 

Blackwell 
Synergy 

Vecka 2 
2004 

Glucose + pain 1832   

Blackwell 
Synergy 

Vecka 2 
2004 

Glucose + pain + 
infant 

183 3 1 

 

 
 
Analys och tolkning av data 
 
Artiklarna analyserades utifrån uppgifter om vad som händer fysiologiskt hos det nyfödda 

barnet vid administration av sockerlösning, samt vilka vetenskapliga erfarenheter som finns 

angående sockerlösningens tröst och smärtlindrande effekter hos det nyfödda barnet. 

Fortsättningsvis i processen användes en granskningsmall utformad utifrån Forsberg och 

Wengströms checklista för kvantitativa artiklar- RCT (randomized controlled trial) (Forsberg 

& Wengström, 2003) Se bilaga I. Mallen omformulerades något för att passa individuellt till 

denna litteraturstudie då vissa steg i originalmallen ej ansågs för denna litteraturstudie 

relevant. Artiklarna poängsattes med hjälp av samma mall för att få fram en godtagbar kvalitet 

på dem. Mallen uppdelades i en poängdel och en utan poäng, detta för att båda delarna var 

nödvändiga för att påvisa artiklarnas trovärdighet. Exempelvis: frågan om vilka mätmetoder 

som användes i studierna var ej poängsatt då den enbart sammanfattade studiens huvudsyfte 



medan följdfrågorna poängsattes. Maximal poäng var 13 och alla artiklar kom upp i detta 

förutom en som fick 12 poäng.   

 
Etiska aspekter 
 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har lyft fram relevanta fakta utan att göra egna 

tolkningar eller ändringar av artiklarnas innehåll.  

 
 

 
 
Tabell 2 Artikelpresentation  
 
Författare  Årtal Design Urval Bevis-

värde  
Akman et al 2002 RCT n=138  I     
Barr et al 1999 RCT n=60  I    
Bilgen et al 2001 RCT n=130 I 
Blass &Hoffmeyer 1991 RCT n=54 I 
Blass&Watt 1999 RCT n=40 I 
Bucher et al 2000 RCT n=80 I 
Eriksson et al. 1999 RCT n=120 I 
Gradin et al 2002 RCT n=201 I 
Greenberg 2002 RCT n=84 I 
Haouari et al 1995 RCT n=60 I 
Örs et al 1999 RCT n=102 I 
 
Anmärkning: RCT =   Randomized controlled trial 
                      n =        Antal spädbarn 

 
 
 
Tabell 3 Poäng för bedömning av  
studiens vetenskapliga kvalitet 
                
                         antal poäng   bevisvärde 

Låg kvalitet 0-5 III 
Medel kvalitet 6-9 II 
Hög kvalitet 10-13 I 
 



Resultat 

 
Tabell 4 Resultatpresentation 
 
Författare  År-

tal 
Urval, 
kontroll-  
experiment-
grupp 

Mätmetoder Intervention Resultat 

Akman, I., Özek, E., 
Bilgen, H., Ozdogan, 
T., Cebeci, D. 
 
 
 
 
Turkiet 

2002 n=138 
ktrl.gr=27 
exp.gr1=27 
    “     2= 30 
    “     3= 26 
    “     4=28 

Observation  
  av gråttid 
 
Beteendeskala 
(NFCS) 

12,5% 
dextros. 
12,5% dextros 
+napp. 
12,5% sukros. 
12,5% sukros 
+ napp. 
Sterilt vatten. 

Sukros följt av en 
napp resulterade i 
mindre smärta 
och kortare 
gråttid jämfört 
med dextros följt 
av napp. 

Barr, RG., Pantel, 
MS., Young, SN., 
Wright, JH., 
Hendricks, LA., 
Gravel, R. 
 
Kanada 

1999 n= 60 
3ktrl.gr = 10/gr 
3 exp.gr = 10/gr 

Beteendeskala 
 
Observation  
  av gråttid 

24% sukros. 
0.12% asp-
artam. 
24% 
polycose. 
Sterilt vatten.  

Sukros och 
aspartam 
reducerade 
gråttiden hos 
barnen. 

Bilgen, H., Özek, E., 
Cebeci, D., Örs, R. 
 
 
 
 
Turkiet 

2001 n= 130 
ktrl.gr= 34 
exp.gr1=35 
          2=33 
          3=28 

Hjärtfrekvens 
 
Observation  
  av gråttid 
 
Beteendeskala 

25% sukros. 
Bröstmjölk. 
Ammas. 
Sterilt vatten. 

Sockerlösning var 
överlägsen 
amningen i 
smärtlindringssyft
e om man ser till 
gråttid och 
smärtskattning.  

Blass, EM., 
Hoffmeyer, LB. 
 
 
U.S.A  

1991 n= 24 
ktrl.gr= 12 
exp.gr=12  

Observation  
   av gråttid 
 

12% glu- 
koslösning. 
Sterilt vatten. 

De som fått 
sockerlösning 
grät mindre och 
kortare än de som 
fått vatten. 

Blass, EM., Watt, 
LB. 
 
 
 
 
U.S.A 

1999 n= 40 
ktrl.gr= 10 
3 exp.gr= 10/gr 

Observation  
   av gråttid 
 
Beteendeskala 
 
Hjärtfrekvens 

Sukroslösning  
Napp doppad 
i vatten. 
Napp doppad 
i socker-
lösning. 
Sterilt vatten. 

Att suga på en 
sockerdoppad 
napp hade en 
signifikant bättre 
smärtlindringseffe
kt än övriga 
grupper. 

Bucher, HU., 
Baumgartner, N., 
Bucher, N., Seiler, 
M., Fauchère, JC. 
 
 
Schweiz 

2000 n=80 
ktrl.gr=20 
3 exp.gr=20/gr 

Observation 
    av gråttid 
 
Hjärtfrekvens 
 
Beteendeskala 

Artificiell 
sockerlösning.  
Glycine (söt 
aminosyra). 
Utpumpad 
bröstmjölk. 
Sterilt vatten. 

Den artificiella 
sockerlösningen 
reducerade 
smärtreaktionerna
.  



 
Eriksson, M., 
Gradin, M., Schollin, 
J. 
 
 
 
Sverige 

1999 n=120 
ktrl.gr=30 
3exp.gr=30/gr  

Observation 
    av gråttid 
 
Beteendeskala 
(PIPP) 
 
Hjärtfrekvens 

30% 
sockerlösning. 
Sterilt vatten. 

De som fick 
sockerlösning vid 
hälstick resp. 
venpunktion 
visade bättre 
resultat än de som 
fick vatten. 

Gradin, M., 
Eriksson, M., 
Holmqvist,G., 
Holstein, Å., 
Schollin, J. 
 
 
 
 
Sverige 

2002 n=201 
exp.gr1=99 
exp.gr2=102 

Hjärtfrekvens 
 
Observation  
   av gråttid 
 
Beteendeskala 
(PIPP) 

EMLA-plåster 
+ sterilt vatten 
oralt. 
Placeboplåster
+ 30% 
glukoslösning 
oralt. 

Beteendepoäng 
och gråttid var 
signifikant lägre i 
gruppen som fått 
sukroslösning. 
Förändringar i 
hjärtfrekvens 
visade ingen 
skillnad mellan 
grupperna. 

Greenberg, CS. 
 
 
 
 
 
U.S.A 

2002 n= 84 
ktrl.gr= 21 
3 exp.gr= 21/gr 

Observation  
    av gråttid 
 
Kortisolhalt i 
saliv 
 
Hjärtfrekvens 

Sockerdoppad 
napp. 
Vattendoppad 
napp. 
12% socker-
lösning.  

Napp doppad i 
sockerlösning 
visade mest 
tillfredsställande 
resultat 
genomgående. 
 

Haouri, N., Wood, C 
Griffiths, G.,Levene, 
M. 
 
 
 
England 

1995 n=60 
ktrl.gr =15  
3 exp.gr=15/gr 

Hjärtfrekvens 
 
Beteendeskala 
 
Observation  
   av gråttid 
 

12,5%,  
25% eller  
50% glu-
koslösning. 

Alla som fick 
sockerlösning 
hade bättre 
resultat och ju 
högre procenthalt 
desto bättre 
resultat. 

Örs, R., Özek, E., 
Baysoy, G., Cebeci, 
D., Bilgen, H., 
Türküner, M., 
Basaran, M. 
 
Turkiet 

1999 n=102 
ktrl.gr= 34 
exp.gr1= 35 
exp.gr2=33 

Hjärtfrekvens 
 
Beteendeskala 
 
Observation  
   av gråttid 

2ml bröst- 
mjölk. 
25% socker-
lösning. 
Sterilt vatten. 

Sockerlösningen 
visade sig ha bäst 
effekt på de tre 
mätmetoderna.  

 
 



Sockerlösningens smärtlindrande effekter hos det nyfödda barnet i samband med 

provtagning. 

 

Randomiserade kontrollerade studier har gjorts angående sockerlösningens analgetiska effekt 

hos nyfödda barn. Det är vissa rutiner och inklusionskriterier som är återkommande i 

studierna som granskats. Föräldrarna informerades om syftet med studien och fick därefter ta 

ställning till om deras barn skulle ingå i studien. Därefter gavs skriftligt medgivande. 

Föräldrarna erbjöds att vara med i rummet vid proceduren men de fick ej prata eller hålla 

barnet. Gemensamt för barnen i studierna var att de var friska och hade Apgarpoäng 6 eller 

högre vid 1och 5 minuter efter förlossning, samt att de var födda i vecka 37 –42. 

Hälpunktionerna utfördes på barnen mellan en till sex dagar efter födseln. Utfallsmått som 

användes i de olika studierna var gråttid, grimasering, beetende med hjälp av olika mätskalor 

exempel Neonnatal Infant Pain Scale och Premature Infant Pain Profile. Barnen 

videofilmades och ljudbandades samt att hjärtfrekvensen registrerades med hjälp av EKG. 

Rutinerna vid hälpunktionerna var genomgående lika i studierna. Hälpunktionerna utfördes av 

erfarna sjuksköterskor, en och samma i varje studie. Barnen togs till ett tyst och varmt rum 

och de var fullt påklädda utom på den extremitet som punktionen skulle genomföras på. 

Varken sjuksköterska eller föräldrar fick tala till barnen. Barnen administrerades 2 ml 

sockerlösning eller sterilt vatten oralt beroende på vilken grupp de slumpmässigt hamnat i, en 

till två minuter innan punktionen genomfördes. Barnens reaktioner utvärderas därefter upp till 

tre minuter efter hälpunktionen. Barnens reaktioner analyserades med hjälp av neonatologer 

som var ovetandes av vad barnen administrerats. 

Vid annat tillvägagångssätt än ovan beskrivs det under respektive resultatredovisning.  

 

Vatten och sockerlösningar 
 

Totalt 24 nyfödda barn av olika kön deltog i studien. När man jämförde effekten av 12 % 

sukros och sterilt vatten, oral administration, kunde man utröna att de barn som fick sukros 

innan hälpunktionen grät under 42 % av den tid ingreppet tog, medan de barn som endast fick 

vatten grät 80% av ingreppet. Gråten gick tillbaka till basnivån för testet, inom 30 sekunder, 

hos de barn som fick sukros medan de som fick vatten slutade gråta inom 150 sekunder. Efter 

upprepade analyser av varianserna säkerställdes statistiska samband avseende gråt (p= <0,01) 

och gråttidens längd (p= <0,001)(Blass & Hoffmeyer, 1991). 



I en annan liknande studie delades barnen in i fyra grupper med 15 barn i varje. Tre grupper 

administrerades 2 ml 12.5 %-, 25%- respektive 50%-sukroslösning medan kontrollgruppen 

erhöll sterilt vatten. Det var en signifikant skillnad i förkortad gråttid och hjärtfrekvens i 

gruppen som fått 50% sukroslösning jämfört med kontrollgruppen (p=0.02). De barn som fått 

12.5 % lösning hade en total gråttid över tre minuter på 106 sek (median), 25% 

lösningsgruppen 81 sekunder (median) och 50% lösningsgruppen hade en total gråttid på 45 

sekunder (median). Kontrollgruppen hade en total gråttid på 135 sekunder (median). Det 

fanns en tendens att ju högre sockerlösningskoncentration, desto större reduktion av gråttid 

(p=0.007) hos det nyfödda barnet de kommande tre minuterna efter hälpunktionen . Det var 

även en signifikant skillnad gällande hjärtfrekvensensens återhämtande tre minuter efter 

sticket i 50 % sukrosgruppen jämfört med kontrollgruppen (p=0.02). Sockerlösningens styrka 

tenderade ej att utgöra någon signifikant skillnad i ansiktsmimik mellan de fyra grupperna 

(Haouari, Wood, Griffiths & Levene, 1995). 

 

Vid ännu en studie jämfördes hälpunktion med venpunktion med eller utan 30 % glukos (fyra 

grupper). Av dem som fick glukos var durationen av gråt inom de första 3 minutrarna 

signifikant högre i hälspunktionsgruppen än i venpunktionsgruppen (p=0.0041). Gråttiden var 

signifikant lägre i hälpunktion med glukos-gruppen än i dito utan glukos (p=0.0001). Ingen 

signifikant skillnad kunde däremot hittas mellan de två venpunktionsgrupperna. Av barnen i 

hälspunktion med glukos-gruppen var det 17.2% som inte grät alls under ingreppet jämfört 

med 46,4% i venpunktion med glukos-gruppen (p=0.0178). I grupperna som inte fick någon 

glukos var motsvarande siffror 4,0% respektive 39,3% (p=0.0022) (Eriksson, Gradin & 

Schollin, 1999). 

 

Boston Medical Center utförde en studie på 40 spädbarn som delades in i fyra grupper. 

Föräldrarnas medverkan vid själva proceduren omnämns ej i studien. De olika grupperna fick 

sukros, vatten, napp doppad i vatten samt napp doppad i sukros. Gråttid, grimasering och 

hjärtfrekvens användes som utfallsmått. Vid bedömning av grimasering användes definitioner 

från Grunau och Craig, det vill säga hur barnet rynkar pannan och kniper med ögonen. Endast 

sukros minskade både gråttid och grimasering jämfört med kontrollgruppen (p=0.003) 

respektive (p=0.0003) Skillnaden mot att suga på napp i vatten var statistiskt säkerställt vad 

gäller gråt (p=0.02) men inte vad gäller grimasering. Att suga på en sukrosdoppad napp 

reducerade gråt och grimasering jämfört med att bara få napp eller bara få vatten. Skillnaden 

var inte stor mellan grupperna sukros och napp doppad i sukros. Resultaten visade att båda 



dessa grupper reducerade gråt och grimasering betydligt. Hjärtfrekvensen visade signifikant 

skillnad i grupperna sukros respektive vatten. Napp med sukros visade bäst effekt på 

hjärtfrekvensen, därefter enbart sukros. Båda dessa grupper återgick till hjärtfrekvensens 

utgångsläge för testets början efter 30- respektive 50 sekunder och därefter under 

utgångsläget. Gruppen med vattendoppad napp återgick till utgångsläget efter 150 sekunder 

och hamnade därefter under utgångsläget. Enbart vatten visade på högsta ökningen av 

hjärtfrekvens och denna grupp återgick till utgångsläget efter 180 sekunder. Studien visade att 

tröstnapp doppad i sukros gav bäst analgetisk effekt och var minst stressande för barnet (Blass 

& Watt, 1999). 

 

I en annan studie delades spädbarnen in i fyra grupper där grupp ett fick tröstnapp doppad i 

vatten, grupp två tröstnapp doppad i sockerlösning, grupp tre fick 12% sockerlösning oralt 

samt grupp fyra som ej fick någonting. Det gick ej att utläsa om föräldrarna fick medverka vid 

proceduren. Analysen gjordes med hjälp av gråttid och kortisolutsöndringen i saliven. Grupp 

två grät signifikant mindre än grupp ett samt kontrollgruppen (grupp fyra). Resultatet visade 

att sockerlösning doppad i napp reducerade smärta mer effektivt än de övriga tre grupperna 

(Greenberg, 2002).  

 

Sockerlösning och bröstmjölk 
 

I en studie av Örs et al. (1999) framkommer att de nyfödda i studien delades in i tre grupper 

och fick 2 ml 25 % sukros, bröstmjölk, eller sterilt vatten oralt. Det omnämndes ej huruvida 

föräldrarna fick närvara vid proceduren eller inte. Efter att ha studerat hjärtfrekvens samt 

gråttid kunde konstateras att i sukrosgruppen fanns en signifikant reducering av gråttiden 

jämfört med bröstmjölks- och vattengruppen. Motsvarande gällde även medianen av 

tidsintervallet mellan toppnoteringen i hjärtfrekvens och återgåendet till grundvärdet 

respektive grupp (72s, 112 s respektive124 s, p=0.0004). 

Den procentuella ändringen i hjärtslag vid 1, 2 och 3 min var även den signifikant lägre i 

sukrosgruppen.( p=0.008, p=0.01 respektive p=0.002).. 

 

En liknande studie gjordes där 80 barn delades in i fyra grupper; grupp ett fick 2 ml 

sockerlösning, grupp två fick 2 ml glycin (en söt aminosyra), grupp tre fick 2 ml bröstmjölk 

(utpumpad) och grupp fyra fick 2 ml sterilt vatten. Om barnens föräldrar fick närvara vid 

proceduren gick ej att utläsa. Även i denna studie analyserades gråttid och hjärfrekvens men 



även beteendeobservationer såsom Facial pain score samt Body pain score. Denna studie 

visade som föregående att de barn som fick sockerlösning grät signifikant mindre (p= 0.04) 

under hälsticket samt återhämtade sig snabbare efter proceduren (p=0.01) än barnen i de 

övriga tre grupperna. Barnen som fick glycin grät signifikant längre (p=0.01) än barnen i de 

andra grupperna efter det att hälpunktionen avslutats. Efter sticket ökade hjärtfrekvensen hos 

samtliga barn i alla grupper och det fanns ingen signifikant skillnad dessa emellan. 

Hjärtfrekvensen återgick dock till det normala snabbare i sockerlösningsgruppen (p=0.04) än 

de övriga tre. Vad gällde Body pain score och Facial pain score så tenderade de att vara högre 

i kontrollgruppen än i övriga tre, men skillnaden kunde ej statistiskt säkerställas (Bucher, 

Baumgartner, Bucher, Seiler & Fauchère, 2000). 

 

Ännu en studie där sockerlösning jämfördes med bröstmjölk gjordes av Bilgen, Özek, Cebeci 

och Örs (2001). Denna studie inkluderade 130 fullgångna barn som delades in i en 

25%sukros-grupp, en bröstmjölks-grupp, en amningsgrupp samt en kontrollgrupp med sterilt 

vatten. De tre första grupperna fick 2 ml av lösningarna oralt och grupp fyra ammades i två 

minuter och togs efter det bort från bröstet och hälpunktionen utfördes. En statistisk 

utmärkande skillnad vad gäller minskad gråttid kunde ses mellan sukros-, kontra amning-, 

(p=0.003) och sterilt vatten (p= 0.002)-grupperna. Den procentuella skillnaden vad gällde 

hjärtfrekvensens återhämtning vid ett, två och tre minuter var signifikant genomgående i 

grupperna (p= 0.03, p=0.01, p=0,009). Barnen i sukrosgruppen hade genomgående sjunkande 

värden (p=0.0001).  

 

 

Olika sockerlösningar 
 

Denna studie jämförde 138 nyfödda uppdelade i fem grupper, 1: oral tillförsel av sukros. 2: 

napp doppad i sukros. 3: oral tillförsel av dextros. 4: napp doppad i dextros och grupp fem 

som fick sterilt vatten. I denna studie fick föräldrarna ej närvara vid proceduren. Här kunde 

ses att de barn som tillhörde grupp två grät märkbart mindre än övriga grupper (p=0, 0001). 

Vad gäller beteendeobservationerna kunde ses att grupp två skiljde ut sig genom att de 

tenderade att ha en bättre smärttålighet samt kortare gråttid jämfört med gruppen som fick 

napp med dextros. Vid observation av effekten mellan grupp två kontra grupp ett var både 

gråttiden och smärtskattningen lägre i grupp två jämfört med grupp ett (endast sukros)(p=0.04 

och p=0.05) Liknande effekt fanns i grupp fyra kontra grupp tre sett till gråttid, men det var 



ingen signifikant skillnad i smärtskattning i dessa grupper. (Akman, Özek, Bilgen, Ozdogan 

& Cebeci, 2002). 

 

Vid en jämförelse av lösningar med 24 % sukros, 0,12 % aspartam 24% polycose och sterilt 

vatten på 94 nyfödda barn visades  att sukros reducerade gråttiden jämfört med vatten (p= 

<0.001). Även aspartam reducerade gråttiden anmärkningsvärt (p=0.001). I skarp kontrast till 

övriga grupper i studien hade polycose inte någon som helst effekt på gråten (p=0,61). Vid 

jämförelse av den lugnande effekten av aspartam med sukros fanns ingen märkbar skillnad 

dessa emellan. (Barr, et al, 1999). 

 

 

Sockerlösningar och EMLA-kräm 
 
I en studie jämfördes 201 nyfödda uppdelade i två grupper där ena gruppen fick ett plåster på 

huden med en smärtstillande EMLA-kräm + sterilt vatten oralt. Den andra gruppen fick ett 

plåster med placebokräm på huden samt 30% glukos oralt. Det redovisades ej i studien 

huruvida föräldrar fick närvara vid proceduren eller inte Vad gäller beteendeobservationer 

kunde ses att det var signifikant lägre Premature Infant Pain Profile (PIPP)-värden i 

glukosgruppen jämfört med EMLAgruppen (p=0.0314). Signifikant färre barn i 

glukosgruppen skattades att ha smärta (PIPP över 6), 19,3%,  jämfört med 41, 7 % i 

EMLAgruppen (p=0,0007). Samma gällde duration av gråttid där  glukosgruppen grät 

betydligt kortare än EMLAgruppen (p=<0.0001). Däremot sågs ingen märkbar skillnad 

mellan grupperna vad gäller ökningen av hjärtslagen. Båda gruppernas puls ökade vid 

venpunktionen och sjönk ungefär lika snabbt efter ingreppet (Gradin, Eriksson, Holmqvist, 

Holstein & Schollin, 2002). 

 

 

 



 

Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken aktuell vetenskap som lett till 

rekommendationen av att administrera sockerlösning till nyfödda barn i smärtlindrande syfte, 

i samband med hälstick/venpunktion. Litteraturstudien var av kvantitativ, deskriptiv art. Data 

analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms granskningsmall för randomiserade 

kontrollerade studier. Idag finns vetenskapliga bevis för att det nyfödda barnet har ett intakt 

och fungerande smärtsinne, vilket inte ansetts tidigare (Anand & Hickey, 1987). Dessutom 

har det nyfödda barnet ett smärtminne och tidig exposition för smärta i nyföddhetsperioden 

kan ge negativa konsekvenser senare i livet och därför är smärtbehandling i denna ålder viktig 

(Ljungman, 2002). De studier som granskades i denna uppsats visade genomgående att 

sockerlösningen har betydelse för smärtlindringen hos det nyfödda barnet som genomgått 

någon form av procedursmärta. Vad gäller styrkan på sockerlösningarna kunde konstateras att 

högre styrka gav bättre effekt. Utöver sockerlösningen vidtogs i studierna även andra 

omvårdnadsmässiga strategier för att reducera stress och smärta. Det är viktigt ur ett 

sjuksköterskeperspektiv att tänka på exempelvis att hålla barnet varmt och bara klä av den 

extremitet som ska stickas i. Det anses att ett tryggt, lugnt och mätt barn visar mindre 

smärtreaktioner än ett hungrigt och irriterat (Olsson & Jylli, 2001).  Författarna till denna 

litteraturstudie anser att man inte bara ska förlita sig på som i det här fallet sockerlösningen i 

smärtlindringssyfte utan se helheten då planering och eftertanke kring barnets och 

föräldrarnas rutiner också är viktiga bitar vid provtagningar. Sockerlösningen skall ses som ett 

bra komplement till ovan nämnda omvårdnadsåtgärder i smärtlindringssyfte. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Vatten och sockerlösningar 
 

I vatten- och sockerlösningsgrupperna studerades om det fanns skillnader i att använda olika 

styrkor av sockerlösningar, skillnad på de som fick vatten respektive sockerlösning samt 

sockerlösningens betydelse vid hälpunktion kontra venpunktion. Styrkan eller 



koncentrationen visade sig ha betydelse där gråttiden reducerades vid högre koncentrationer. 

Men vad gäller hjärtfrekvensen fanns inte lika tydliga skillnader. Genomgående återgick dock 

hjärtfrekvensen till normal nivå fortare hos experimentgrupperna jämfört med 

kontrollgrupperna. Författarna till denna litteraturstudie såg en mycket tydlig skillnad vad 

gäller administration av vatten kontra sockerlösningar, där sistnämnda hade överlägsen effekt. 

Barnen som fick sockerlösning grät kortare perioder och deras hjärtfrekvens återhämtade sig 

snabbare än övriga grupper. Eriksson et als (1999) studie visade att venpunktioner ser ut att 

vara ett lindrigare ingrepp än hälstick om man ser till resultaten.Denna litteraturstudies 

författare anser att venpunktion är att föredra framför kapillära då studien visade att 

förstnämnda tenderar kräva färre stickförsök samt att barnen visar upp lindrigare 

smärtreaktioner vid ingreppet. Studierna där enbart vatten, enbart sockerlösning kontra en 

napp doppad i endera vatten eller sockerlösning visade att napp doppad i sockerlösning gav 

den effektivaste analgetiska effekt. (Greenberg, 2002)(Blass & Watt, 1999). Författarna anser 

att en kombination av napp+sockerlösning+venpunktion samt de tidigare omnämnda 

omvårdnadsåtgärder torde vara det optimala för att uppnå bästa smärtlindringseffekt för 

barnet. Ur etisk synpunkt anser uppsatsförfattarna att det en stor brist i de studier som 

granskats att föräldrarna ej fick hålla barnet intill sig vid proceduren, då närheten är en viktig 

del i barnets trygghet. Att studierna genomfördes på detta sätt torde vara för att eliminera alla 

yttre faktorer som kunde påverka resultatet.  

 

Sockerlösning och bröstmjölk 
 

När de olika grupperna administrerades bröstmjölk eller sockerlösning redovisades att även 

här var sockerlösningen effektivast, men jämfört med vattengruppen hade bröstmjölkgruppen 

bättre resultat (Örs et al, 1999). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

bröstmjölkens effekt inte får ringaktas då den har flera goda egenskaper för barnet såsom 

infektionsskydd och hudkontakt vid matning.  

 

 

Olika sockerlösningar 
 

Studier där olika sockerlösningar administrerades visade att sukros och aspartam inte visade 

någon signifikant skillnad. Polycose däremot hade ingen som helst effekt på barnen (Barr et 

al, 1998). Studierna som granskats till denna uppsats har tydligt visat att forskningen nått 



goda resultat vad gäller sockerlösningsadministration och har implementerats i den kliniska 

verksamheten, då sockerlösning nu rutinmässigt administreras på neonatalavdelningar runt 

om i Sverige. Författarna menar att fler studier vore önskvärt vad gäller effekten hos olika 

sockerlösningar så att fler alternativ finns till hands vid smärtlindring. Är aspartam tillräckligt 

utforskat för att kunna användas i detta syfte?  

 
 
Sockerlösningar och EMLA,  
 
EMLAkrämens smärtlindrande effekt vad gäller venpunktion på spädbarn visade sig vara 

mindre effektivt då man jämförde vattenlösning + EMLAplåster kontra sukros tillsammans 

med placeboplåster (Gradin et al, 2002). Författarna tycker sig se att sockerlösningen har en 

överlägsen effekt i smärtlindringssyfte på nyfödda spädbarn. EMLAs smärtlindrande funktion 

kan kanske ta vid där sockerlösningens funktion upphör vad gäller barnens ålder, det vill säga 

vid tre månader (Olsson & Jylli, 2001).  

 

 
Sockerlösningens fysiologiska effekt hos det nyfödda barnet  
 
Det är intressant att forskningen visar hur kroppen själv kan initiera till opiodfrisättning med 

hjälp av olika sockerlösningar (Mitchell et al, 2000). Dock verkar det finnas flera förklaringar 

till hur sockerlösningar påverkar smärtsinnet och flera delar i kroppens system verkar vara 

involverade. Detta område är svårt att hävda något för eller emot enligt författarna då detta är 

medicinska fakta.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Enligt författarna till denna litteraturstudie finns det svagheter som bör tas i beaktning när 

sådan här forskning görs. Att mäta smärta hos nyfödda är både komplicerat och svårtolkat och 

kräver stor kunskap om barns beteende och olika tecken på smärta. Exempelvis är det svårt att 

tolka varför ett barn gråter, är det för att någon håller fast foten på det eller är det för att det 

gör ont någonstans? En annan svaghet är att det inte framgår tydligt i vissa av de granskade 

studierna huruvida sjuksköterskan varit medveten om vad barnen administrerades vid 

proceduren, men då har förvisso neonatologerna som analyserar barnen inte haft vetskap om 

det och det talar för en pålitlig tolkning. Om sjuksköterskan vet vad hon ger barnen kan 



möjligtvis hennes beteende och kroppsspråk påverka resultatet anser denna litteraturstudies 

författare. Likväl som det finns svagheter i studierna så finns det styrkor och en av dessa är att 

vetenskapligt utformade beteendeskalor har använts vid analyserna samt att fler än ett 

utfallsmått har analyserats (hjärtfrekvens, ansiktsmimik, gråttid, beteendeskalor). Urvalet i de 

olika studierna som granskats kan tyckas något små, men då dessa läggs samman och påvisar 

likartade resultat blir generaliserbarheten styrkan i vår studie. Författarna anser att detta är ett 

viktigt ämne i ett omvårdnadsperspektiv, forskningen har gjort stora framsteg för just barnen 

inom smärtlindring. Då det finns bevisvärde för att obehandlad smärta hos barn kan ge 

konsekvenser senare i livet finns det all anledning att minimera smärta vid exempelvis 

procedursmärta. 

 

Författarna till denna litteraturstudie har strävat efter att tolka artiklarna så objektivt och 

sanningsenligt som möjligt men risk för feltolkningar föreligger på grund av till exempel 

språkförbistringar. 

Förslag till vidare forskning 
 
Författarna till denna litteraturstudie välkomnar vidare studier där sockerlösningars eventuella 

risker kan tydliggöras. Idag finns inga tecken på att det är skadligt för barnen men det finns 

heller inga studier som påvisar motsatsen vid frekvent användande. Vad beträffar insikten av 

att smärta kan upplevas och behandlas hos nyfödda har forskningen gjort stora framsteg de 

senaste tio åren men författarna anser att behovet av fortsatt forskning är stort. Önskvärt vore 

även studier där barnen ligger i moderns famn i samband med sticket för att se om några 

skillnader föreligger där.  
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                        Bilaga I 
 
Granskningsmall för RCT-studier 
 

A. Syftet med studien? 
 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja___1p     Nej___0p 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? Ja___1p Nej___0p 
 
 

B. Undersökningsgruppen 
 
Vilka är inklusionskriterierna?  
 
Stämmer dessa med våra?  Ja___1p Nej___0p 
 
 
Vilket antal inkluderades i  
experimentgrupp resp kontrollgrupp? EG____ KG____ 
 
 
Var gruppstorleken adekvat? (Minst 20 st) Ja___1p Nej___0p 
 

C. Interventionen 
 
Mål med interventionen? 
 
Vad innehöll interventionen? 
 
Hur ofta gavs interventionen? 
 

D. Mätemetoder 
 
Vilka mätmetoder användes? 
 
Var reliabiliteten beräknad? Ja___1p Nej___0p 
 
Var validiteten diskuterad? Ja___1p Nej___0p 
 

E. Analys 
 
Var demografiska data liknande i EG och KG Ja__1p Nej___0p 
 
Hur stort var bortfallet? 
 
Kan bortfallet accepteras? Ja__1p Nej___0p 
 
Var den statistiska analysen lämplig? Ja___1p Nej___0p 



 
Vilka var huvudresultaten? 
 
Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja___1p Nej___0p 
 
 
Vilka slutsatser drar författaren/-na? 
 
Instämmer du? Ja___1p Nej__0p 
 
 

F. Värdering 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja___1p Nej___0p 
 
Överväger nyttan av interventionen ev.risker? Ja___1p Nej___0p 
 
 
               Totalsumma________p 
 
 
 
Ska denna artikel inkluderas i litt.studien?  Ja___ Nej__ 
 
 
Motivera varför/varför inte 
 
 
 
             
 
 
 
      
 


