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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan utföra för 

att minska smärta, samt att undersöka vad föräldrarna kan bidra med för att underlätta smärtan 

hos sitt barn. 

Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie, där 15 artiklar granskades.  

Det finns många olika omvårdnadsåtgärder för att lindra smärtan hos ett barn, detta kan göras 

med hjälp av avledning, förberedande information, sensorisk fokusering, kyla, visualisering, 

andningsteknik, avslappning och emotionellt stöd. Sjuksköterskan kan även hjälpa genom att 

stötta föräldrarna. Föräldrarna kan hjälpa sina barn genom emotionellt stöd, massage, avledning 

och lägesändringar.   

Enligt uppsatsförfattarna finns det enkla sätt för sjuksköterskan att underlätta barns smärta, som 

inte kräver barnspecialistutbildning från sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan t.ex. tala med barnet 

om något positivt i barnets liv och genom detta avleda barnet från smärtan. Uppsatsförfattarna 

tror att genom att stödja föräldrarna ges de modet att utföra åtgärder som kan lindra smärtan hos 

barnen.  

 

Nyckelord: Barn, Omvårdnadsåtgärder, Omvårdnad, Sjuksköterska och Föräldrar  

Keywords: Children, Nursing, Care, Nurse and Parents 
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INTRODUKTION 

Smärta kan inte bedömas av andra utan endast av den som upplever smärtan. Det som däremot 

kan antas är att alla barn kan känna smärta och att det som orsakar smärta hos vuxna också kan 

orsaka smärta hos barn. Det kan även finnas sådant som inte orsakar smärta hos vuxna men som 

orsakar smärta hos barn. Ett barn kan uppvisa många olika reaktioner på smärta, både fysiska och 

psykologiska, men man ska vara medveten om att avsaknad av smärtreaktion kan förekomma 

(Tveiten, 2000) 

Per definition är smärta en subjektiv upplevelse, som kan bero på många olika faktorer. Dessa 

faktorer kan till exempel vara individens personlighet, oro, stresströskel, trötthet, tidigare 

erfarenheter, förväntan om smärta, illamående, hunger och otrygghet (Kreuger, 2000). Smärta är 

utlöst av en verklig eller hotande vävnadsskada eller som kan beskrivas som sådan, den engagerar 

oss stark och specifikt känslomässigt och är en obehaglig sinnesupplevelse (Ericson och Ericson 

2002).  

Patofysiologi  

Smärtimpulserna startar i det perifera nervsystemets smärtreceptorer och fortsätter via olika 

nervfibrer i det centrala nervsystemet. Smärtan tolkas när nervimpulserna når sensoriska 

hjärnbarken. Nervfibrerna fungerar som känseltrådar som förmedlar smärtan vidare i kroppen. 

Ett nervbanesystem i hela kroppen överför smärtan. Den snabbaste överföringen av smärta sker 

via thalamus direkt till sensoriska hjärnbarken. Detta gör att signalerna går den snabbaste vägen 

vilket leder till att smärtan snabbt kan lokaliseras och identifieras. Andra smärtöverföringar som 

sker lite långsammare, går via det limbiska systemet där smärtan tolkas och upplevs. Akut smärta 

går via hjärnstammen och medför autonoma symtom som ökad hjärtfrekvens, illamående och 

kallsvettighet. Kroppens egen smärtlindring frisätts då smärtimpulserna når ryggmärgen, där 

interneuron frisätter endorfiner. Endorfinerna söker sig till smärtreceptorer precis som 

farmakologiska preparat gör. Smärtreceptorerna tar emot endorfiner som förmedlar att smärtan 

nu är över. Nya impulser till ryggmärgen ökar frisättningen av endorfiner och smärtan kan därför 

dröja innan den framträder (Ericson m.fl., 2002). 

Smärt kategorier 

Enligt Kreuger (2000) så delas smärta normalt in i tre olika under grupper akut, pågående och 

långvarig smärta, men han skriver även att smärtan kan kategoriseras. 
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 Nociceptiv smärta uppstår vid retning av fria nervändar. Dessa nervändar finns i alla mjukdelar 

som bland annat huden, muskler, senor, blodkärlsväggar, hjärnhinnor och i olika organ. En 

retning kan vara värme, kyla, vävnadsskada och tryck (Ericson m.fl. 2002). En typ av nociceptiv 

smärta är brännskador. Den vanligaste orsaken till brännskador på barn är hett vatten (Miall, 

Rudolf och Levane 2004). 

Neurogen smärta orsakas av retningar på nervbanor och nervrötter. Nervsmärta uppstår då det 

finns en skada, inflammation eller kompression på en nerv. Smärtan utstrålar distinkt och går att 

följa  längs nervbanan. I vissa fall upplevs smärtans intensitet att öka under natten. Exempel på 

tillstånd med neurogen smärta är ischias, kotkompression, tryck från en tumör eller vid en 

infektion i kroppen (Ericson m.fl. 2002).  

Visceral smärta utlöses av nociceptorer i bukens inre organ, tarmarna. Smärtan uppstår då 

tarmarna tänjs eller spänns ut. Smärtan är oftast svår att lokalisera då den är så pass diffus. Smärtan 

uppkommer av att glattmusklerna i tarmen krampar och skapar en kolikartat smärta. Symtom på 

denna kategori av smärta är kallsvettighet, man blir oftast ganska blek samt att blodtrycket och 

hjärtfrekvensen ökar kraftigt. (Ericson m.fl., 2002) Smärta vid blindtarmsinflammation är en så 

kallad visceral smärta. Blindtarmsinflammation är den vanligaste orsaken till smärtor från buken 

och är vanligaste bland barn över fem år.   Blindtarmsinflammation är ett tillstånd som ofta kräver 

operation (Miall m.fl., 2004). Det är extra viktigt att ett barn är så smärtfri som möjligt efter en 

operation då barnet blir sängliggande under längre period. Detta för att barnet skall kunna ta djupa 

andetag och ventilera sig ordentlig, vilket minskar risken för komplikationer som 

lunginflammation (Almås, 2002). Överförbar smärta innebär att smärtans yttrande inte visar sig på 

det område där smärtans uppkomst skett. Smärtans ursprung finns i något visceralt organ som via 

synapser i ryggmärgen leder smärtan vidare till kroppsdelar på samma nivå. Hjärnan tolkar smärtan 

som att den kommer från annat område än det egentliga skadeområdet. Detta för att 

nervimpulserna blandas med sensoriska neuron i ryggmärgen (Ericson m.fl, 2002). 

Långvarig smärta definieras enligt Kreuger (2000) som en smärta som pågått under mer än tre 

månader. Denna smärta kan delas upp i ihållande och återkommande smärta. Många olika 

sjukdomar kan relatera i långvarig smärta, vanligast bland dessa är cancer och reumatism (Olsson 

och Jylli, 2001).  Cancerrelaterad smärta orsakas oftast av en tumör som trycker på skelett, 

mjukdelar, tarm, urinvägar, perifera vener, ryggmärg eller hjärna. Barn med leukemi beskriver 

oftast att smärtan kommer från benen eller ryggen. Detta beror på att leukemiceller tar utrymme 

och skapar obalans i den normala mikromiljö som finns i ryggmärgen. Hjärntumörer orsakar 
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oftast en påtaglig huvudvärk som är besvärligast på morgonen. Cancersmärtan gör 

smärtsituationen mer komplex eftersom cancern utgör ett livshot (Kreuger, 2000).  

Det som kännetecknar en akut smärta är att den har ett väldefinierat tidsmönster för smärtans 

insättande. Den akuta smärtan följs av tecken på hyperaktivitet i det autonoma nervsystemet, 

vilket orsakar till exempel svettningar. Andra tecken på akut smärta är att barnet verbalt uttrycker 

det (Hawthorn och Redmond, 1999). 

Barnets upplevelser och reaktioner på smärta 

Förskoleåldern enligt Tveiten (2000) är perioden när barnet är mellan tre och sex år, under den 

perioden har barnet livlig fantasi och kan även sätta ord på det som sker runt omkring. Ett barn i 

förskoleåldern kan ofta uttrycka sina smärtor som beskrivningar, till exempel om de har ont i 

benet kan de uttrycka det som att benet känns tungt. Förskolebarn kan också ibland beskriva sina 

smärtor med hjälp av färger, till exempel att magen är blå. Det är sedan upp till de vuxna runt 

omkring att tolka budskapen. Förskolebarn som vistats en längre tid på sjukhus kan komma att 

använda sig av fackuttryck när de uttrycker sin smärta, det är då viktigt att försäkra sig om att 

barnet använder uttrycken korrekt. 

Skolålder definieras enligt Tveiten (2000) från det att barnet är sju år till dess att barnet kommer i 

puberteten. När barnet kommer upp i skolåldern börjar barnets smärtuttryck att likna vuxnas, de 

har ett relativt utvecklat språk, ordförråd och förståelse. Deras uppfattning om vad som orsakar 

smärta och vad som kan lindra smärta är ofta sammankopplat med deras tidigare erfarenheter 

och upplevelser. I skolåldern är sambandet mellan smärta och ångest som störst. 

Hjärtfrekvens och blodtryck påverkas av en stressig omgivning, vilket gör att sjuksköterskan 

måste avgöra om barnet har ont eller om barnet är stressat. Vid förändrat andningsmönster samt 

förändrad hudfärg i kombination med hög hjärtfrekvens och högt blodtryck tyder mycket dock 

på att barnet upplever smärta (Olsson m.fl., 2001).  

 
Enligt Tveiten (2000) finns det tydliga samband mellan smärta, ångest och rädsla. Begreppen 

rädsla och ångest används ofta synonymt men det finns en skillnad mellan dessa.  

Rädsla kan definieras som: 

… förhållande till faror eller hot utanför oss själva; det är något objektivt eller konkret som 

hotar oss (Tveiten, 2000 s. 115)  
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Ångest definieras som: 

… en diffus, inre oro utan känd orsak, som något som hotar individens upplevelse av trygghet 

(Tveiten, 2000 s. 115) 

Barn kan uppleva både rädsla och ångest i samband med en sjukhusvistelse. Barnet kan till 

exempel uppleva rädsla för smärta vid synen av en spruta och ångest när smärtan av sprutan 

känns i kroppen. I förskoleåldern är ångest ofta förknippad med barnets fysiska integritet. 

Eftersom den psykiska utvecklingen pågår under denna period i barnets liv kan främmande och 

obegripliga situationer kännas ångestfyllda. Detta beror på att barnet ännu inte har förmåga till 

abstrakt tänkande och förståelse av samband. Barnet kan uppleva ångest som en fysisk smärta 

vilket kan medföra en, om barnet redan upplever smärta, förstärkning av smärtan (a.a.).  

 Tveiten (2000) anser att barns smärta måste bedömas från en del olika områden och detta 

oavsett barnets ålder. Dessa områden är organfunktion, allmänt beteende, kroppsspråk, 

muskelaktivitet, synliga tecken såsom sår, märken och svullnader, beskrivningar både med ord 

och ljud samt reaktioner från det autonoma nervsystemet.  Innan sjuksköterskan påbörjar en 

smärtbehandling är det viktigt att hon gör en bedömning av smärtan, med hjälp av olika 

mätinstrument. Vid nästa kontroll och bedömning har sjuksköterskan något att jämföra med, om 

det blivit bättre eller om det blivit sämre. Personen som upplever smärtan är den person som kan 

mäta smärtan (Olsson m.fl., 2001).  

Lindra smärtan 

Det finns både humanitära och medicinska skäl till varför det är viktigt att behandla smärta. Att 

lindra smärta bör ses som en mänsklig rättighet enligt Förenta Nationernas generalförsamling 

1975, men det har även medicinsk betydelse i det avseendet att smärtan i sig leder till frisättning 

av stresshormoner, vilket i sin tur kan leda till en rad negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser 

kan t.ex. vara försening av sårläkning, förlängd sjuklighet, längre sjukhusvistelser och till och med 

ökad dödlighet. Ökad smärta i början av sjukdomsperioden kan också leda till minskad 

behandlingseffekt vilket också skulle ge oss ekonomiska skäl till varför det är viktigt att behandla 

smärta (Kreuger 2000).  

Efter att sjuksköterskan har bedömt smärtan är det dags att formulera omvårdnadsmål, dessa bör 

formuleras så att smärtupplevelsen reduceras. Smärtupplevelsen kan reduceras genom en 

förändring av mängden stimuli eller genom att öka barnets hanteringsförmåga. 

Hanteringsförmågan kan ökas genom att stärka upplevelsen av trygghet (Tveiten, 2000). Ett 
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förberett barn känner sig trygg och behöver då inte lika hög dos smärtstillande, analgetika. Det 

viktigaste målet med smärtlindring är att den ska vara så effektiv och komplikationsfri som 

möjligt (Olsson m.fl., 2001). Det är viktigt att smärtan behandlas på bästa sätt från början till slut, 

för att minska lidande (Kreuger 2000). Barn före skolåldern kan inte verbalisera sin smärta som 

äldre barn och det är därför vanligt att sjuksköterskan inte uppmärksammar smärtan i tid. På 

senare tid har sjukvården börjat uppmärksamma detta problem och observerar på ett bättre sätt 

barnets mimik, motoriska oro och på vilket sätt barnet gråter på (Redke 1999). Första stadiet av 

smärtlindring är att ge tabletter som innehåller paracetamol eller Nonsteroidal Anti-inflammatory 

Drugs, NSAID. Vanligaste lokalbedövningen till barn är en salva, EMLA, som strykes på det 

område på huden där ett ingrepp som orsakar smärta är tänkt att utföras(Kreuger 2000) .    

Omvårdnadens betydelse 

Smärtlindring i form av analgetika botar inte smärtan helt enligt Lassetter (2006), utan hon anser 

att det också behövs omvårdnadsåtgärder för att uppnå en holistisk kontroll över smärtan. Som 

ansvarig sjuksköterska ansvarar man för att samla in data och utifrån dessa kartlägga och 

identifiera vilka behov av omvårdnad som finns. Utifrån dessa behov skall rimliga 

omvårdnadsmål sättas, som ligger till grund för en god omvårdnad (Tveiten, 2000). 

I Tveitens (2000) bok beskrivs hur Kirkevold har definierat fyra centrala begrepp om omvårdnad. 

Dessa domäner är hälsa, omvårdnad, människa och miljö. Begreppen beskrivs relaterat till barn enligt 

följande. 

Begreppet hälsa grundar sig i en individuell syn på sin situation, det centrala är alltså hur barnet 

upplever sin situation. Men ett barn kan inte i samma utsträckning som vuxna ansvara för sin 

egen hälsa. Beroende på ålder och utvecklingsnivå är barn i större eller mindre utsträckning 

beroende av vuxna. Här spelar föräldrarna en stor roll därför att de är de som har kraft, vilja och 

kunskap att hjälpa barnet att bevara sin hälsa.   

Omvårdnaden är det sjuksköterskan som har övergripande ansvar för. Man kan dela upp denna 

funktion i fem delar: stärka hälsan, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, 

minska lidandet samt att ge en möjlighet till en värdig död.   

Människan är den som tar emot omvårdnaden, i detta hänseende alltså barnet. 

Miljön innefattar den fysiska miljön såsom luften, byggnaden eller lekplatsen, men miljön 

innefattar också föräldrar eller andra betydelsefulla människor runtom barnet (a.a.).  
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Vårdlidande 

 Lidande definieras enligt Haegerstam (2008) som en negativ affektiv reaktion genererad i högra 

nervsystemet, som orsakas av förlust av en upplevd smärta. Lidandet är för alla människor en 

följeslagare genom livet. Smärta är en fysiologisk varningssignal medan lidandet är en psykologisk 

varningssignal. I de flesta situationer kombineras smärta och lidande med varandra, men inte 

alltid(a.a.). När en patient inte kan sköta sina dagliga sysslor själv, blir denne beroende av 

vårdpersonalen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 2003). Många patienter 

beskriver att när de känner sig beroende av någon hamnar de i underläge. För att minska 

vårdlidandet hos en patient är det viktigt att vårdpersonalens vilja är att göra gott. Relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan är viktigt för att lidandet ska bli så lindrigt som möjligt. För 

att skapa denna relation som författarna skriver om, är det viktigt att patienten känner att 

sjuksköterskan är här för just mig, vill just mig gott skriver författarna ( Dahlberg m.fl. 2003). 

Vårdlidande är en ofrånkomlig biverkning av olika behandlingar (Olsson m.fl., 2001; Kreuger 

2000). Den vanligaste orsaken till smärta orsakat av vården är ingrepp som kapillär prov, 

insättning av olika kanyler och vid användning av intravenösa portar. Denna upplevda smärta och 

rädsla som barnet utsätts för minskas då den behandlas med EMLA (a.a.). Alltmer tyder på att 

övergrepp såsom fasthållning vid procedurer har skadliga effekter på barnet, både psykosocialt 

och på smärtsystemet. Tyvärr finns det idag situationer inom vården där det inte finns några 

andra bättre alternativ än fasthållning. Fasthållning bör endast användas när det finns mycket 

stark medicinsk indikation, ändå används det dagligen (Olsson m.fl., 2001). Smärta orsakat av 

vården anses som vårdlidande, och patienterna som upplever detta anser att sjukvården har 

makten över dem. God omvårdnad och ett bra bemötande skapar en balans till den upplevda 

maktlösheten. En god balans skapar trygghet och leder till ett bra samarbete under vårdtiden 

(Dahlberg m.fl., 2003). 

Föräldrar på sjukhus 

När en familj kommer till en avdelning med sitt barn är vissa mycket förberedda, medan andra 

inte är det. Insikten om att ens barn är sjukt och behöver vård är oftast mycket chockartad. 

Första mötet med sjukvårdspersonalen är mycket viktig. Familjen skall känna sig välkomna och 

väntade. Ett snabbt omhändertagande, genom att direkt visa familjen till sitt rum, visar att 

sjukvårdspersonalen har tid för just dem (Kreuger, 2000). När ett barn upplever smärta är det 

viktigt att sjuksköterskan samarbetar med föräldrarna framförallt vad gäller smärtbehandling och 

övervakning av barnet (Tveiten, 2000). Att föräldrarna får vara delaktiga i planeringen är av stor 
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betydelse. De bör få vara delaktiga vid ronder och hela tiden ha möjlighet till kontakt med berörd 

personal. Barnets och föräldrarnas förtroende för sjukvården gör att behandlingen blir lättare och 

sjukvårdsvistelsen flyter på bra (Kreuger 2000). Föräldern är den person som barnet anser som 

sin trygghet då hon eller han befinner sig på sjukhus, om då föräldern är orolig har barnet ingen 

att själv stödja sig på (Olsson m.fl., 2001).  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans roll är att informera barnet om vad som händer och sker. I enighet med Hälso- 

och sjukvårdslagen så ska vården tillgodose barnets behov av trygghet och behandlingar ska 

byggas på respekt för barnets medbestämmande och integritet. När det gäller barn är det extra 

viktigt att informationen läggs fram på ett vis som motsvarar det individuella barnets 

utvecklingsnivå, till exempel men hjälp av bilder eller lek (Tveiten, 2000). För att sjuksköterskan 

ska kunna samarbeta med barnet och föräldrarna måste sjuksköterskan skapa ett förtroende, visa 

de berörda att de kan lita på vården. Sjuksköterskan ska fungera som barnets högra hand vid 

beskrivning av eventuella problem. Sjuksköterskan ska finnas som stöd för barnet och barnet ska 

känna att sjuksköterskan förmedlar vidare till läkaren det som patienten själv inte klarar. 

Sjuksköterskan ska fungera som barnets högra hand. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

barnet att tro på hoppet om att behandlingen blir bra, att den gör nytta. Detta för att ångesten 

inte ska ta över (Almås, 2001). 

 
I en undersökning från Finland har författarna Pölkki, Pietilä och Vehviläinen-Julkunen (2003) 

intervjuat barn från två opererande avdelningar angående vad sjuksköterskan kan förbättra när 

det gäller omvårdnadsåtgärder för att lindra smärtan. Tre fjärdedelar av 52 barn ansåg att 

sjuksköterskan hade en viktig roll i deras smärtlindring. Detta för att det var sjuksköterskan som 

instruerade vilka omvårdnadsåtgärder som lindrade smärtan och som barnen själva kunde utföra. 

Men barnen ansåg också att sjuksköterskan kunde förbättra barnens sjukhusvistelse genom att 

hitta på flera aktiviteter på dagarna så barnen hade något att göra. Barnen ville också att 

sjuksköterskan skulle titta till dem oftare och då stanna längre (a.a.).  

 
Twycross (2007) påvisade att det inte är många sjuksköterskor som använder 

omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta. Författaren observerade sjuksköterskor (n=13) under 

deras arbetspass på en kirurgisk avdelning. Endast fyra sjuksköterskor använde någon form av 

lättare omvårdnadsåtgärd då de utförde smärtsamma moment på barnen. Det var lätt 

genomförliga åtgärder som flera sjuksköterskor kunnat ta hjälp av då det vid t.ex. provtagning 

orsakade smärta. 
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En annan viktig roll som sjuksköterska är att man ska göra det som är rätt och det som är gott, 

frågan är bara hur vi vet vad som är rätt och gott. Det finns många olika etiska principer men en 

av de vanligaste inom vården är autonomiprincipen. Autonomiprincipen går ut på att människan 

har rätt att bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar. I denna princip uppstår det en 

problematik när det gäller barn, barnets autonomi är något som ökar efter hand de blir äldre. Det 

är dock viktigt att här skilja på barnets autonomi och barnets integritet. Barnet har redan från 

födseln samma integritet som vuxna, integriteten är konstant och hör ihop med människovärdet 

(Olsson m.fl., 2001). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvar att arbeta efter. Ett grundläggande ansvar är att sjuksköterskan skall lindra 

lidande.  

Problemformulering 

Anledningen till att uppsatsförfattarna valt att studera dessa frågor är för att det är 

sjuksköterskans ansvar att se till att lindra smärta (ICN, 2007) samt vårdlidande. 

Uppsatsförfattarna anser att smärta är den största orsaken till att barn upplever vårdlidande. 

Uppsatsförfattarna har arbetat på avdelningar där de stöter på barn som upplever smärta och 

reagerat på varför sjuksköterskorna inte tar hjälp av olika omvårdnadsåtgärder, i större 

utsträckning, för att se till att barnets smärta inte förvärras och istället lindras. 

Uppsatsförfattarna anser att detta är ett viktigt ämne därför att barn inom sjukvården får utstå 

många olika sorters smärta. Det känns viktigt om det går att minska detta obehag så mycket som 

möjligt för barnen. Desto mer det går att underlätta de smärtsamma upplevelserna, desto färre får 

bestående psykosociala men. Barnet måste få komma i första hand och därför smärtlindras 

maximalt utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar att göra sitt yttersta för att lindra smärtan. Uppsatsförfattarna vill få fram vilka 

omvårdnadsåtgärder man kan utföra för att lindra barnets smärta.    

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan utföra för 

att minska smärta, samt att undersöka vad föräldrarna kan bidra med för att underlätta smärtan 

hos sitt barn. 
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Frågeställning 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan en sjuksköterska utföra för att lindra smärtan hos ett barn? 

Vad kan föräldrar bidra med för att underlätta smärtan hos sitt barn? 

Centrala begrepp 

Barn- Med barn räknas i denna studie barn mellan 3 och 18 år. 

Smärta - innefattar all smärta som barn upplever när de kommer i kontakt med vården. 

 

 

METOD 

Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Sökstrategi 

I denna litteraturstudie är artiklarna sökta ifrån ELIN och PubMed. Sökord som 

uppsatsförfattarna använts sig av är: children, deep breathing, distraction, imargery, non-pharmacological 

methods, nursing, pain, pediatric, relief och relaxation. Vissa sökord användes då uppsatsförfattarna fått 

fram dem ur andra artiklar. Detta för att kunna hitta flera artiklar där olika omvårdnadsåtgärder 

tagits upp. 

Sökresultaten redovisas i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar via databaser. 

Databas Sökord Antal Antal lästa Antal artiklar 

    träffar abstrakt använda i  

     n= litteraturstudien 

        n= 

ELIN Children + Nursing + Pain 489 0 0 

ELIN Children + Nursing + Pain + 7 7 1 

  Imagery      

ELIN Children + Nursing + Pain + 19 18 3 

  Distraction       

ELIN Children + Nursing + Pain + 9 8 3 

  Non-pharmacological      

  Methods      

ELIN Children + Nursing + Pain + 1 1 0 

  Deep breathing       

ELIN Pediatric + Nursing + 16 16 0 

  Distraction + Pain      

ELIN Imagery +  Children + Pain 20 20 3 

ELIN Pain + Relief + Children 334 1 1 

ELIN Children + Pain + Distraction 89 1 1 

PUBMED Children + Nursing + Pain 80 2 0 

PUBMED Children + Pain+Relaxation 29 4 3 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som artiklar sökts efter har varit att artiklarna ska vara publicerade mellan 

1998-2008, artiklarna skulle vara skrivna på engelska och att artiklarna skulle finnas i fulltext som 

var kostnadsfri. De barn som studerats skulle vara mellan 3-18 år.  

Exklusionskriterierna var att artiklar med låg vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallarna 

har uteslutits samt att de artiklar där man inte har kunnat separera vår valda åldersgrupp från 

yngre barn i resultaten uteslutits. 

Datainsamlingsmetod 

Efter att ha läst abstrakten så har artikeln inkluderats om den stämt in på syftet med studien. 

Uppsatsförfattarna till studien har på skilda håll sökt artiklar samt läst och granskat dem, men 

tillsammans sammanställt dem till ett resultat. Totalt hittades 15 artiklar som svarade på 

frågeställningarna utav 78 lästa abstrakt. Från de utvalda artiklarna har uppsatsförfattarna valt ut 

det som svarade på frågeställningarna. Litteratur som används i inledningen är lånade på Falu 

mailto:Elin@Dalarna�
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Stadsbibliotek samt litteratur i vår privata ägo och från sökmotorn ELIN. Uppsatsförfattarna har 

sedan tillsammans sammanställt alla delresultat till ett sammanfattande resultat i studien.  

Analys och tolkning av data  

Artiklarna är systematiskt granskade enligt en modifierad version av Willman, Stoltz & Bathsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008), se bilaga 1 och 2. Utifrån denna granskningsmall 

bedömdes artiklarna genom ett poängsystem, där kvalitativa artiklar har en max poäng på 25 och 

kvantitativa artiklar har en max poäng på 29. De artiklar som inkluderats fick minst 15 poäng i 

granskningsmallen. Kvantitativa artiklar ansågs poäng mellan 23-29 som hög kvalitet, i de 

kvalitativa artiklar ansågs 20-25 som hög kvalitet. Medel kvalitet är för kvantitativa artiklar 15-22 

samt 15-19 poäng på kvalitativa artiklar.  

Etisk granskning 

Artiklarna som refereras till är noggrant lästa, översatta enligt bästa förmåga och objektivt 

granskade. De artiklar som är granskade är godkända av etiska kommittéer eller noggrant etiskt 

granskade. 

 

RESULTAT 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet ( n= 15). 

Författare Land Titel Design  Deltagare Kvalitet 

  År   Metod Åldrar   

Astuto M. Italien Pain control during diagnostic and/or Litteratustudie     

Favarra-Scacco C. 2002 therapeutic procedures in children.       

Crimi E.           

Rizzo G.           

Di Cataldo A.           

Astuto M. Italien Methodologies for the treatment of Litteratustudie     

Rosano G. 2007 acute and chronic nononcologic pain       

Rizzo G.   in children.       

Disma N.           

Di Cataldo A.           

Dahlquist L.M. USA Distraction for children of different Kvantitativ del n=6 24 

Busby S.M. 2002 ages who undergo repeated needle sticks. Kliniska    Hög 

Slifer K.J.     observationer     

Tucker C.L.           

Eischen S.           
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Hilley L.           

Sulc W.           

Frank L.S London What helps when it hurts: Childrens views Kvalitativ del n= 71 24 

Sheikh A. 2008 on pain relief. Enkäter 4-16 år Hög 

Oulton K.           

Hasanpour M. Iran The effects of two non-pharmacologic pain Kvantitativ n=90 25 

Tootoonchi M. 2005 management methods for intramuscular Exprimetiell 5-12 år Hög 

Aein F.   injection pain in children       

Yadegarfar G.           

He H-G Kina/ Chinese nurses´ use of Kvantitativ n=187 23 

Pölkki T Finland non-pharmacological methods in children´s Survey 6-12 år Medel 

Vehviläinen-Julkunen K. 2005 postoperative pain relief       

Julkunen K.           

Pietilä A-M           

He H-G Kina/ Children's perceptions on the  Kvalitativ n=59 24 

Vehviläinen-Julkunen K. Finland implementation of methods for their Intervjuer 8-12 år Hög 

Pölkki T 2007 postoperative pain alleviation:         

Pietilä A-M   An interview study       

Jaaniste T. Australien Effects of preporatory information and Kvantitativ n=78 23 

Heyes B. 2007 distraction on children´s cold-pressor pain Randomiserad 7-12 år Medel 

Baeyer C. L. von   outcomes: A randomized controlled trial. Kontrollstudie     

MacLaren J. USA A comparison of distraction stategies Kvantitativ n=88 21 

Cohen L. 2005 for venipuncture distress in children Exprimetiell 1-7 år Medel 

        (4-7 år)   

Piira T. Australien Effects of attentional direction, age, and Kvantitativ  n=120 25 

Hayes B.  2004 coping style on cold-pressor pain in  Exprimetiell 7-14 år Hög 

Goodenough B.   children        

Baeyer C. L. von           

Pölkki T. Finland Nurses' perception of parental guidence in Kvantitativ n=162 27 

  2002 pediatric surgical pain relief Enkät Sköterskor Hög 

Pölkki T. Finland Parents´roles in using non-pharmacological Kvantitativ n=192 28 

Vehvilainen-Julkunen K. 2002 methods in their child´s postoperative Enkät 8-12 år Hög 

Pietila A-M   pain alleviation.      

Rheingans J. USA A systematic rewiew of non- Litteratustudie     

  2007 pharmacolologic adjunctive therapies for      

    

symptom management in children with 

cancer.      

Sinha M.  USA Evaluation of nonfarmacologic methods of Kvantitativ n=240 26 

Christopher N.C. 2006 pain and anxiety management for laceration Intervention/ 6-18 år Hög 

Fenn R.   repair in the pediatric emergency department Kontrollstudie     

Reeves L.          

Weydert J. USA Evaluation of guided imagery as treatment Kvantitativ n=22 24 

Shapiro D. 2006 for reccurrent abdominal pain in children: Randomiserad 5-18 år Hög 

Acra S.   A randomized controlled trial. Kontrollstudie    

Monheim C.          

Chambers A.          

Ball T.           
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Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Avledning 

Avledning kunde ske på många olika sätt, det gick ut på att avleda barnets uppmärksamhet från 

den smärtsamma proceduren (Astuto, Favara-Scacco, Crimi, Rizzo & DiCataldo 2002; Dahlquist, 

Busby, Slifer, Tucker, Eischen, Hilley & Sulc, 2002 och Piira, Heyes, Goodenough & Baeyer 

2006). Det fanns många olika metoder för avledning. Bland annat hade MacLaren & Cohen 

(2005) använt sig av filmer och dataspel medan Sinha, Christopher, Fenn & Reeves (2006) använt 

sig av musik, TV-spel och tecknade filmer. Några barn som avleddes med hjälp av såpbubblor 

och böcker. Astuto m.fl. (2007) beskrev att avledning var den metod som borde användas i första 

hand på barn mellan fyra och sex år.   

Hasanpour, Tootoonchi, Aein & Yadegarfar (2005) har undersökt hur barn klarar av smärtan vid 

intramuskulära injektioner med hjälp av avledning. Barnen var mellan fem och tolv år och 

avleddes med hjälp av en dockleksak, sång och andningsteknik. Resultaten testades mot en 

kontrollgrupp och det visade sig att barnen i kontrollgruppen upplevde dubbelt så mycket smärta 

som de barn som blev avledda (a.a.). Liknande resultat visade MacLaren m.fl. (2005) i deras studie 

där man såg att de barn mellan fyra och sju år som avleddes under en venprovtagning, blev mer 

avledda med hjälp av film än vad de blev med hjälp av dataspel. Det visade sig också att barnen 

blev mer avledda när de fick svara på frågor under filmens gång. 

Sinha m.fl. (2006) studerade barn (n=240) som kommit in till barnakuten för ett skär- eller rivsår 

gjorde en undersökning i hur de upplevde smärta i samband då såret rengjordes och eventuellt 

suturerades. Resultatet visade att barnen mellan 6-10 år, upplevde mindre smärta då de blivit 

avledda än barnen i kontrollgruppen. Detta kom de fram till då barnen graderade sin smärta 

enligt en tiogradig Visual Analog Skala, VAS, då de kom in till akuten och sedan då de fick sitt sår 

behandlat. Resultatet visade en skillnad för de yngre barnen, men denna skillnad kunde inte 

påvisas bland de äldre barnen mellan 10 och 18 år.  

Vid två olika studier utförda i Australien, testade man hur barn upplever smärta orsakat av köld, 

utifrån att de blivit avledda i jämförelse med en kontrollgrupp (Jaaniste, Heyes och Baeyer 2007; 

Piira m.fl. 2006). I Jaaniste m.fl.(2007) studie testades barn mellan 7-12 år. Testet gick ut på att 

barnen skulle hålla sin armbåge i iskallt vatten så länge som de klarade av det. I Piira m.fl.(2006) 

studie gjordes samma experiment fast med barn mellan 7-14 år. Det som mättes i båda artiklarna 

var hur länge barnet kunde hålla kvar sin armbåge i vattnet samt hur barnet upplevde 
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smärtintensiteten. Jaaniste m.fl.(2007) studie kunde man inte påvisa att barnen som blev avledda 

kunde utstå smärtan längre tid än barnen i kontrollgruppen. De kunde inte heller påvisa någon 

skillnad i smärtintensiteten hos barnen. Däremot i Piira m.fl. (2006) studie visade det sig att 

barnen mellan 7-9 år som blev avledda under testet, klarade av att utstå smärtan längst. När det 

gällde smärtintensiteten så visade det sig att det inte var någon skillnad mellan grupperna efter en 

minut, men efter två och tre minuter så fanns det en skillnad mellan avlednings och 

kontrollgruppen, där avledningsgruppen visade lägre smärtintensitet. Jaaniste m.fl.(2007) påvisade 

också i sin studie att smärtintensiteten minskar om man kombinerar avledning med förberedande 

information. 

Astuto, Rosano, Rizzo, Disma & DiCataldo (2007) beskrev i sin artikel att det var viktigt att man 

använde rätt typ av avledning i förhållande till barnets ålder. Författarna poängterar också vikten 

av att barnet själv skall vara med i bestämmandet av vilken metod som skall användas. De mindre 

barnen mellan 3-4 år avleddes bäst då de lekte med dockor, lyssnade på historier, läste böcker 

samt med hjälp av såpbubblor. De något äldre barnen mellan 4-6 år föredrog historier, dockor, 

tala om favoritplatser och TV tittande som avledning. Åldersgruppen 6-11 år avleddes dem lättast 

med hjälp av att de lyssnade på musik, räknade, talade om favoritplatser, tittade på TV och 

spelade spel. De äldsta barnen som beskrevs i denna artikel var 11-13år och de avleddes lättast 

genom musik och spel (a.a.). 

Förberedande information 

Jaaniste m.fl. (2007) visade i sin studie att de barn som fick förberedande information inför 

köldtestet klarade av att utstå smärtan längre än kontrollgruppen. Den förberedande 

informationen som dessa barn fick gick ut på att de i detalj fick veta hur testet skulle gå till och 

hur det känns när armbågen ska hållas i kallt vatten. He, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki och 

Pietiläs (2007) studie påvisade att barnen skulle uppskatta att sjuksköterskor i större utsträckning 

gav dem information om vad som skulle ske inför smärtsamma procedurer. Astuto m.fl. (2007) 

beskrev att det var viktigt att barnet även informerades inför en smärtsam procedur angående 

vilken omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan skulle använda, samt att barnet får vara delaktig i 

detta beslut. 

Sensorisk fokusering 

Sensorisk fokusering innebar att barnen skulle fokusera på den psykiska känslan av smärta på ett 

sätt som minskar oron över den upplevda smärtan. Detta fick en grupp barn lära sig att göra 
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innan de utsattes för experimentet. Experimentet gick ut på att barnen skulle hålla sin armbåge i 

iskallt vatten så länge de klarade av det. Sensorisk fokusering fungerade på äldre barn, mellan 10-

14 år, angående hur länge de tolererade att hålla kvar sin armbåge. De påvisade även att det fanns 

en skillnad mellan smärttolerans och ålder inom den sensoriska fokuseringsgruppen. 

Smärtintensiteten blev lägre efter två och tre minuter hos de barn som var i sensoriska 

fokuseringsgruppen än dem i kontrollgruppen (Piira m.fl. 2006). Även Astuto m.fl. (2002) 

beskriver att man kunde använda sensorisk fokusering på de lite äldre barnen, från 9-18 år. De 

beskrev metoden som att barnet skulle fokusera på området där de upplevde smärta och försöka 

tänka sig en av och på knapp där de kunde stänga av känslan på det område där smärtan 

dominerade.  

Information till anhöriga 

Sjuksköterskan gav information till anhöriga om hur de skulle hjälpa till att avleda barnet eller gav 

dem positiv förstärkning. Sjuksköterskorna kunde hjälpa anhöriga med hur lägesändringarna 

kunde ske och om hur man gav barnet en god komfort i sängen (He, Pölkki, Pietilä & 

Vehviläinen-Julkunen, 2005). Astuto m.fl. (2007) beskrev att det var viktigt att anhöriga fick en 

adekvat information inför en smärtsam procedur. Informationen borde innehålla vilka eller vilken 

omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan skulle använda, författarna beskrev detta som den första 

punkten i en lista över hur man hanterade smärtsamma procedurer.  Astuto m.fl. (2002) menade 

att det viktigaste är att informera de anhöriga och att detta var det viktigaste steget i 

förberedelserna inför en smärtsam procedur. Det kunde vara fördelaktigt för anhöriga att få en 

skriftlig information (a.a.). Pölkki (2002) har i sin studie tittat på vad sjuksköterskor (n=162) 

informerat om till föräldrar med barn som upplevt en postoperativ smärta. Hon hade i första 

hand tittat på vilka omvårdnadsåtgärder som föräldrarna fått information om. Det som 

sjuksköterskorna nästan alltid, till 91 procent, informerade om var lägesändringar. De flesta, 90 

procent, informerade också om vad föräldrarna kan hjälpa barnet med vid de dagliga 

aktiviteterna. Annan information som sjuksköterskorna gav föräldrarna var uppmuntran, närvaro 

och avledning. Detta var de vanligaste informationsområdena som sjuksköterskorna använde sig 

av för att kunna hjälpa föräldrar att underlätta smärtan hos sina barn (a.a.). 

Kyla 

I studie Hasanpour m.fl. (2005) har författarna delat in barn mellan 5-12 år i tre olika grupper. 

Alla tre grupper med barn skulle få en intramuskulär injektion. På en grupp kylde man ner ett 
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område på huden där man sedan skulle administrera injektionen. Författarna påvisade att den 

grupp där man använde sig av kyla upplevde tre gånger mindre smärta än övriga grupper. 

Visualisering 

Visualisering går till så att man börjar med att försöka få barnet avslappnat, för att sen få barnet 

att i fantasin tänkta på en situation eller en favoritplats där barnet skulle vilja befinna sig. Genom 

att barnet koncentrerar sig på sin fantasi så leds koncentrationen iväg från smärtan. Efter att 

smärtan gått över så ska barnet komma tillbaka till verkligheten. Detta gör man genom att fråga 

barnet om det är redo att återvända, för att sedan be barnet känna stolen eller sängen under sig 

och sedan öppna sina ögon (Astuto m.fl. 2002). I Weydert, Schapiro, Acra, Monheim, Chambers 

och Ball (2006) studie fick barn (n=14) som upplevde återkommande buksmärtor skriva var sin 

smärtdagbok. Denna grupp jämfördes mot en grupp på åtta barn som använde sig av 

andningsteknik mot smärtan. Efter en månad fann man en minskning av smärtan hos den 

gruppen barn som hade lärt sig visualisering. Vid uppföljningsmånaderna fann man ytterligare en 

tydlig minskning av smärtan hos de barn som hade använt sig av visualisering.  Antalet dagar med 

smärta hade minskat med 82 procent. Barnen hade färre tillfällen då de avstått från aktiviteter på 

grund av smärta, antalet missade aktiviteter minskade med 92 procent. Efter de två månaderna 

med uppföljning var majoriteten, 70 procent, av de barn som fick lära sig visualisering 

symptomfria. I denna studie menade de att barnen ansågs symptomfria då de upplevde smärta 

fyra eller färre dagar under en månad och inte hade behövt avstå från några aktiviteter på grund 

av magsmärtorna (a.a.). Rheinigans (2007) resultat påvisade även att det fanns starka resultat på 

att visualisering kunde hjälpa barn vid smärtsamma procedurer så som lumbalpunktion. 

Resultatet påvisade även att det blev svårare och svårare att använda denna metod ju äldre barnen 

blev. Astuto m.fl. (2007) påvisade att visualisering är en bra metod när man ska avleda barn vid 

smärtsamma procedurer. Författarna påvisade dock att det inte fungerar på de minsta barnen 

utan från 4 års ålder och att det fungerar bäst på barn mellan 11-13 år. Visualisering påvisade 

Pölkki (2002) är ett av de områden där sjuksköterskor kan informera föräldrarna om hur de kan 

hjälpa till med detta. Det visar sig i studien att 86 procent av sjuksköterskorna ibland informerar 

föräldrar om visualisering.   

Andningsteknik 

Astuto m.fl.(2002) beskrev att man kunde använda sig av en sorts andningsteknik där man skulle 

försöka driva ut smärtan genom att andas ut den. Weydert m.fl. (2006) beskrev tre olika sätt att 

använda andningsteknik. Det första sättet gick ut på att barnet skulle försöka andas med magen, 
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den andra metoden kallades ”andas på fem” och gick ut på att man skulle andas in samtidigt som 

man räknade till fem, hålla andan i fem, andas ut på fem och hålla andan fem igen. Den sista 

metoden kallades ”bubbelandning” och gick till så att man andades ut sakta genom att till 

exempel blåsa såpbubblor och göra bubblan så stor som möjligt (a.a.). Astuto m.fl. (2002) påvisar 

i sin artikel att andningsteknik är en metod som fungerar bra på barn upp till 13 år. I Weydert 

m.fl. (2006) studie påvisade dem att de åtta barn som hade lärt sig andningsteknik var det endast 

14 procent som blev symptomfria. Med symptomfri menades då barnet upplevde smärta fyra 

eller färre dagar under en månad och inte behövde avstå från några aktiviteter på grund av 

magsmärtorna. De påvisade även att antalet dagar med smärta minskade, hos de åtta barnen, med 

45 procent på två månader. Barnen behövde inte heller avstå från aktiviteter i lika stor 

utsträckning som tidigare, antalet missade aktiviteter minskade med 77 procent under dessa två 

månader (a.a.). 

Avslappning 

Avslappning utfördes genom att man bad barnet försöka vara mjuk i kroppen och avslappnad, 

börja med musklerna i nacken och arbeta sig neråt till armarna och benen (Astuto m.fl. 2002). I 

Rheinigans (2007) studie beskrevs bevis för att avslappning skulle hjälpa vid smärtsamma 

procedurer så som lumbalpunktion. Författarna (He m.fl. 2005) kom fram till att 

sjuksköterskorna såg till att barnet fick hjälp med lägesändringar för att lindra smärtan.  

Emotionellt stöd 

Författarna He m.fl. (2005) har undersökt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna använde 

för att lindra smärta. Resultatet visade att emotionellt stöd var en åtgärd som de använde, som att 

hålla barnets hand och trösta dem för att lindra smärtan. Liknande resultat kom i sin studie 

Astuto m.fl. (2007) fram till, att det var mycket viktigt att ge barnet såväl som föräldrarna 

emotionellt stöd vid smärtsamma procedurer.  

Föräldrarnas underlättande åtgärder 

Fysisk kontakt 

I en undersökning har författarna (Frank m.fl. 2008) bett 71 barn att rita eller skriva ner sina 

tankar om vad någon annan person gör för att lindra deras smärta. Mer än hälften av barnen 

uppgav att det var någon av deras föräldrar som hjälpte dem när de upplevde smärta. En 
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fjärdedel av barnen ritade och 9,9 procent skrev att föräldrarna tröstade dem genom att kramas 

och gosa. He m.fl. (2005) påvisar att en stor del av föräldrarna tröstade barnet genom att säga att 

det kommer att bli bra samt genom fysisk kontakt till exempel genom att hålla handen. Massage 

är en metod som föräldrar använder sig av enligt författarna Pölkki, Vehviläinen-Julkunen och 

Pietilä. (2002). I deras resultat finner man att hälften, 58 procent, av föräldrarna någon gång 

använder massage för att lindra smärtan som deras barn upplever. 

Positiv förstärkning 

I en artikel av Pölkki m.fl. (2002), har föräldrarna fått svarat på vad de använder för metoder för 

att lindra smärtan hos sitt barn. Det visade sig att 76 procent av sjuksköterskorna (n=162) 

använde sig av positiv förstärkning som metod. Även He m.fl. (2005) har fått fram resultatet att 

positiv förstärkning är en metod som föräldrar kunde andvända för att lindra smärtan. 

Föräldrarna belönade sitt barn konkret genom att ta med presenter eller god mat och dricka men 

också genom verbal uppmuntran. Frank m.fl. (2008) påvisade att föräldrar gav barnen presenter 

för att lindra smärtan.  

Avledning  

He m.fl. (2005) såg att den information som ges till föräldrarna angående vad de kunde hjälpa 

barnet med, var att föräldrarna kunde hjälpa till att lindra smärtan genom att avleda barnet. Pölkki 

m.fl. (2002) har bett föräldrar till barn mellan 8-12 år besvarat ett frågeformulär. Syftet var att ta 

reda på vilka metoder föräldrarna fördrog för att hjälpa sitt barn med att lindra den postoperativa 

smärtan efter en operation. Föräldrarna kunde svara ja eller nej på frågorna, och resultatet visade 

att föräldrarna kombinerade olika metoder för att få bästa effekt. Författarna kom fram till att 91 

procent av föräldrarna använde sig av avledning.  Andra omvårdnadsåtgärder var att föräldrarna 

bad barnet att tänka på någon trevlig plats eller en trevlig händelse och pratade om barnets 

dagliga liv. En stor del av föräldrarna läste böcker, tittade på film eller lyssnade på musik med 

barnet och vissa tog humor till hjälp för att avleda barnet. En tredje del av föräldrarna bad 

barnets kompisar komma och besöka barnet för att avleda smärtan (a.a.).   

Lägesändringar 

I en undersökning från Kina där författarna He m.fl. (2007) hade intervjuat barn i åldrarna 8-12 

år, har man undersökt vilken betydelse föräldrarna haft för barnen då de genomgått en operation. 

Författarna kom fram till att det var föräldrarna som hjälpte barnen med de dagliga aktiviteterna 
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då smärtan påverkat barnen så mycket så att de själva inte kunnat. Utan hjälpen av en förälder 

blev det genast mycket besvärligare att ta sig till toaletten eller bara sådant som att lägga sig 

bekvämt i sängen. Pölkki m.fl. (2002) kom fram till att lägesändringar var en metod som föräldrar 

använde sig av för att hjälpa barnet då smärtan hindrade barnet att själv göra det. He m.fl. (2005) 

skriver snarlikt i sin artikel att lägesändringar är en omvårdnadsåtgärd som föräldrarna kan hjälpa 

till med. Detta stämde överrens med vad Pölkki (2002) kom fram till i sin studie att 

lägesändringar är ett av de områden där föräldrarna kan få information av sjuksköterska i hur det 

går till.  

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat  

Det som kommit fram i resultatet är att det finns många olika omvårdnadsåtgärder att ta till både 

för sjuksköterskan och för föräldrarna. Många av artiklarna beskriver hur avledning kan användas 

och hur det kan hjälpa mot smärta (Astuto m.fl. 2002; Dahlquist m.fl., 2002 och Piira m.fl., 2006). 

Som Astuto m.fl. (2007) beskriver så är det viktigt att man anpassar avledningen efter barnets 

ålder och även att det är viktigt att barnet själv får vara med och bestämma avledning. Det 

beskrivs även om att det kan hjälpa med förberedande information, kyla och även sensorisk 

fokusering. Visualisering är en metod som används för att få barnet avslappnat. Hur väl 

visualiseringsmetoden fungerar är beroende på vilken ålder barnet har (Astuto m.fl, 2002). 

Andningsteknik är en annan metod som visar sig vara välfungerande, både enligt Astuto m.fl. 

(2007) och Weidert m.fl. (2006). Andningsteknik fungerar på många olika åldrar men bör 

andvändas som första alternativ på barn mellan 4-6 år. Information är något som tas upp i 

artiklarna och då både förberedande information till barnet (Astuto m.fl. 2007; He m.fl. 2007 och 

Jaaniste m.fl. 2007.) och information till anhöriga (Astuto m.fl. 2007 och He m.fl. 2007). 

Föräldrarna kan framförallt hjälpa sina barn genom att avleda barnet (He m.fl.,2005 och Pölkki 

m.fl. 2002), men också genom lägesändringar (He m.fl., 2007; He m.fl., 2005; Pölkki 2002 och 

Pölkki m.fl. 2002), positiv förstärkning och fysisk kontakt så som massage (Frank m.fl., 2008; He 

m.fl. 2005 och Pölkki 2002). 
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskan 

Avledning var en åtgärd som upprepades i ett flertal artiklar (Dahlquist m.fl.2002; Piira m.fl. 

2006; Astuto m.fl. 2002). I en studie skrev författarna Astuto m.fl. (2007) att det var viktigt att 

anpassa avledningen efter barnets ålder och utveckling för bästa effekt. Ofta har många barn med 

sig en egen favorit leksak som man kan ta till hjälp för att avleda barnet från den upplevda smärta 

enligt uppsatsförfattarna. Genom att sätta sig ner en stund och se till att barnets tankar kretsar 

kring leksaken utför man en omvårdnadsåtgärd som kan lindra smärta. Utifrån 

uppsatsförfattarnas erfarenheter från sjukvården upplever dem en skillnad hos personalen och 

deras engagemang i barnen. Vissa sjuksköterskor enligt uppsatsförfattarna använder alltid en 

omvårdnadsåtgärd då de vill lindra smärta, medan andra inte ens gör ett försök utan ber 

föräldrarna hålla i barnet. Efter att ha läst de resultat som författarna i studierna kommit fram till, 

anser uppsatsförfattarna att de flesta omvårdnadsåtgärderna är enkla moment som inte kräver 

mycket tid. I vissa fall kan det räcka med att man visar engagemang i barnets smärta för att den 

ska minskas enligt uppsatsförfattarna. 

Uppsatsförfattarna har fått fram olika omvårdnadsåtgärder de anser är enkla, som att avleda 

barnet med dataspel eller koncentrera barnet på en film (Sinha, Christopher, Fenn & Reeves 

2006). Uppsatsförfattarna är överens om att en sjuksköterska har många patienter att ta hand om 

och hinner inte med så mycket som man skulle vilja. Men att sitta och prata med barnet under 

momenten om hur deras sommar varit eller vilket som är deras favoritställe tar ju inte längre tid. 

Att vara medveten om att enkla saker kan göra skillnad för barnet tycker uppsatsförfattarna är 

viktigt att lyfta fram.  

Att använda sig av kyla (Hasanpour m.fl.2005) för att minska smärtan anser uppsatsförfattarna är 

en omvårdnadsåtgärd som kan vara svår att genomföra på ett barn. Ett barn som till exempel ska 

få en intramuskulär injektion, tror uppsatsförfattarna inte accepterar att man kyler ner stället på 

huden där man ska sticka. För att denna åtgärd ska var effektiv anser uppsatsförfattarna att 

information är av stor vikt. En god och anpassad information (Astuto m.fl.2007) bör ges till alla 

barn innan man utför en åtgärd. Genom att se till att barnet är medveten om vad som kommer 

att ske anser uppsatsförfattarna att barnet förbereder sig. Information om momenten eller 

information om varför barnet upplever smärtan anser uppsatsförfattarna är en åtgärd som alla 

sjuksköterskor bör använda. 
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Föräldrar 

 De resultat som uppsatsförfattarna fått fram ur artiklarna, sammanfattar att det finns många 

olika metoder för föräldrar att hjälpa sina barn, så som t.ex. avledning (He m.fl., 2005 och Pölkki 

m.fl. 2002), fysisk kontakt (Frank m.fl., 2008; He m.fl. 2005 och Pölkki 2002) och lägesändringar 

(He m.fl., 2007; He m.fl., 2005; Pölkki 2002 och Pölkki m.fl. 2002). Det som var genomgående 

för artiklarna var att de poängterade vikten av att sjuksköterskan gav föräldrarna information om 

vad de kunde göra, men detta förutsätter att sjuksköterskan själv vet vad som finns att göra.  

Här finns det en viktig poäng i att även allmänsjuksköterskor kan olika omvårdnadsåtgärder som 

kan hjälpa barn med smärta, inte bara för att de själva ska kunna utföra dessa utan även för att de 

ska kunna stödja föräldrarna till smärtlindrande åtgärder. Detta kan vara viktigt anser 

uppsatsförfattarna, framförallt i ambulanser, på akutmottagningar och andra avdelningar där barn 

behandlas utav icke specialistutbildade barnsjuksköterskor. Detta är även viktigt för att minska 

vårdlidande för barnet, eftersom uppsatsförfattarna anser att barnet vanligtvis har tilltro till sin 

förälder och en samarbetande förälder kan medföra ett lugnare och tryggare barn. 

Uppsatsförfattarna anser att det även kan få en lugnande inverkan på föräldrarna om de känner 

sig delaktiga i barnets smärtbehandling. Av de omvårdnadsåtgärder som uppsatsförfattarna 

kommit fram till är de flesta lätta att tillämpa och lätta att lära ut till föräldrarna. Att föräldrarna 

masserar sitt barn som beskrivs (Pölkki m.fl.2002) är ett exempel på något som är lätt att utföra 

och är en sak som kan vara bra att få föräldrarna att göra. Uppsatsförfattarna anser att vissa 

föräldrar kanske är rädda för att massera sitt barn på grund av oro för att det ska göra mer ont för 

barnet. Som visats i artiklarna (Pölkki m.fl.2002) kan fysisk beröring som massage hjälpa mot 

smärtan. Samma sak gäller för lägesändringar (He m.fl., 2007; He m.fl., 2005; Pölkki 2002 och 

Pölkki m.fl. 2002), föräldrarna kan behöva stöd i att veta att de får ändra läge och att det kan 

hjälpa barnet. Avledning kan även det enligt uppsatsförfattarna, vara en bra metod att lära ut till 

föräldrarna, detta har visat sig i flera av artiklarna att det hjälper mot smärtan.  

Lägesändringar var ett av flera alternativ till att lindra barnets smärta (He m.fl. 2005; Pölkki, 2002 

och Pölkki m.fl. 2002). Att ändra en lägesändring anser uppsatsförfattarna tillhör sjukvårdens 

uppgifter. Smärta kan orsaka att barnet inte kan ändra läge för att det gör för ont, det är då 

sjuksköterskan ska se detta behov och hjälpa dem. Detta tror författarna fungerar på avdelningar 

där man har en rutin fram arbetat gällande detta. Författarna anser att om man som sjuksköterska 

är medveten om att en lägesförändring kan leda till att smärtan lindras så tar man som personal 

tillvara på den tiden som det tar. Uppsatsförfattarna anser att, i samband med att sjuksköterskan 
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tittar till sin patient, då ändra barnets ställning med hjälp av en till kudde under benet eller vicka 

barnet lite på sidan tar inte så mycket längre tid.  

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna har endast valt ut artiklar från två olika sökmotorer och att uppsatsförfattarna 

endast har valt artiklar som finns i kostnadsfri fulltext och är på engelska. Det faktum att 

uppsatsförfattarna endast använt artiklar i gratis fulltext är det uppsatsförfattarna anser har 

påverkat studien mest, då detta medför ett stort bortfall och på grund av detta har det också varit 

svårt att finna tillräckligt med vetenskapliga artiklar som inte är systematiska litteraturstudier. 

Detta urval har uppsatsförfattarna gjort därför att det inte funnits någon ekonomisk budget till 

denna litteraturstudie. Anledningen till att endast artiklar på engelska inkluderats är att det är ett 

språk som uppsatsförfattarna behärskar. Uppsatsförfattarna har valt att exkludera artiklar på 

svenska då de inte funnit några med bra substans i. Granskningsmallarna som användes innehöll 

viss problematik, där uppsatsförfattarna inte alltid uppfattade artikeln så som den blev värderad. 

På många av frågorna som ingick i granskningsmallen hade uppsatsförfattarna velat ha en 

gradering på svarsalternativen. Även det faktum att vissa av frågorna utgick utifrån hur man 

subjektivt tolkat artikeln medförde att artikeln kunde få olika många poäng beroende på vem av 

uppsatsförfattarna som utförde granskningen. Många av artiklarna uppsatsförfattarna använt är 

inte ifrån Sverige eller Norden vilket medför svårigheter i att kunna generalisera dessa i Sverige 

men istället höjde det den globala generaliserbarheten. Uppsatsförfattarna har valt att ha med tre 

stycken systematiska litteraturstudier som referenser i resultatet. Uppsatsförfattarna anser att 

dessa artiklar gav dem en bra överblick över ämnet och hjälpe dem att beskriva de olika 

omvårdnadsåtgärderna, litteraturstudierna användes enbart för att komplettera andra studiers 

resultat och aldrig ensamt. Det faktum att uppsatsförfattarna endast har max tio år gamla artiklar i 

studien höjer studiens validitet. Uppsatsens trovärdighet höjs då det är relativt nya erfarenheter 

som studerats. Uppsatsförfattarna valde att barnen skulle ha åldrarna 3-18 år för att barn under 

tre år inte verbalt kan utrycka sin smärta på samma sätt som äldre barn. 

Klinisk betydelse 

Denna studie ger en bakgrund till olika omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kan utföra. Med 

hjälp av information och undervisning till föräldrar kan också de bli involverade i det 

smärtlindrade arbetet. Detta är viktigt för att den upplevde smärtan hos barnen skall reduceras 

och att vårdlidandet så långt det går skall undvikas. 
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Förslag till ny forskning 

Det har varit svårt att finna hur väl de olika omvårdnadåtgärderna har fungerat mot smärtan detta 

är ett område som uppsatsförfattarna anser att det behövs forskas mer runt. Detta skulle kunna 

göras genom kvantitativa komparativa studier. En annan del där det fattas forskning är kring om 

och hur läkemedelanvändningen kunde minskas vid använde av omvårdnadsåtgärder, vilket enligt 

uppsatsförfattarna skulle kunna innebära ekonomiska fördelar och kunna minska vårdlidande. 

Även dessa studier skulle kunna genomföras med hjälp av kvantitativa komparativa studier.  För 

vidare forskning vore ett förslag att utvärdera olika omvårdnadsåtgärder i kombination med 

läkemedel eller utan läkemedel. Det vore intressant att se om läkemedel på barn används för 

mycket. Barn har inte samma förmåga att uttrycka sina känslor och ett skrik kan lika gärna betyda 

att de är rädda som att de har ont på grund av smärta. Därför anser uppsatsförfattarna att de ska 

forskas mera om omvårdnadsåtgärder kan ersätta viss smärtlindring.  
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Bilaga 1.  

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
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Granskningsmall – Kvantitativa studier 
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 

Bilaga 2.  
Granskningsmall – Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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