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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Många barn upplever medicinska undersökningar som något obehagligt 

och smärtsamt. Det första besöket ett barn har med sjukvården kan ha en avgörande 

betydelse för hur barnet upplever vården i framtiden, ett negativt första besök kan 

leda till sjukhusrelaterad rädsla även i vuxen ålder. För att undvika detta är det viktigt 

att barnet får en positiv upplevelse i samband med vistelsen vilket kan åstadkommas 

med olika distraktionsmetoder som finns för att ändra barnets upplevelse och på så 

sätt minska obehag och smärta. 

 

Syfte: Att undersöka om distraktionsmetoder fungerar vid medicinska undersökningar 

för att minska lidande och obehag hos barn som vårdas inom pediatrisk sjukvård, 

primärvård samt inom sluten vård. 

 

Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på 10 kvantitativa artiklar ur 

databaserna PubMed, The Cochrane Library och Cinahl. 

 

Resultat: Distraktionsmetoder kan grupperas i olika subgrupper beroende på typen av 

distraktion: distraktion via handling, distraktion med objekt, distraktion av vuxen 

samt elektronisk distraktion. Denna studie visar att distraktion generellt är effektivt 

för reducering av smärta och obehag hos barn under medicinska undersökningar. 

Beroende på barnets ålder är vissa distraktionsmetoder mer effektiva än vad andra är. 

Två metoder som visat sig vara effektiva i alla åldrar är distraktion via PlayStation 

och DITTO. 

 

Slutsats: Tillämpning av distraktionsmetoder är ett effektivt sätt att reducera smärta 

och obehag hos barn som utsätts för medicinska undersökningar. Det finns ett stort 

antal metoder att välja mellan där många är effektiva. Med fördel används 

distraktioner med objekt eller elektronisk distraktion och med närvarande förälder. 

 

Nyckelord: Barn, fruktan, psykologisk stress, pediatrisk omvårdnad, smärta. 
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ABSTRACT 

 
Background: Many children experience medical procedures as something unpleasant 

and painful. The first visit a child has with healthcare can be crucial for how the child 

experiences the healthcare in the future, a negative first visit can lead to hospital-

related fear even as an adult. To avoid this it is important that the child get a positive 

experience in relation to the visit. This can be accomplished with various distraction 

methods that exist to change the child’s experience and in that way reduce distress 

and pain.      

 

Aim: To examine if distraction methods works at medical procedures to reduce 

suffering and distress in children receiving care within pediatric care, primary care 

and inpatient care.  

 

Method: A systematic literature review based on 10 quantitative articles from the 

databases PubMed, The Cochrane Library and Cinahl.  

 

Results: Distraction methods can be grouped into different subgroups based on type 

of distraction: distraction with action, distraction with object, distraction via adult and 

electronic distraction. This study shows that distraction generally is effective for 

reducing pain and distress in children during medical procedures. Depending on the 

child’s age, some distractions are more effective than others are. Two methods that 

appear effective in all ages is distraction via PlayStation and DITTO.   

 

Conclusion: Appliance of distraction methods is an effective way to reduce pain and 

distress in children subjected to medical procedures. There are numerous methods to 

choose from where many are effective. Distractions with object or electronic 

distraction are effective as well as have parents presents.      

 

Keywords: Child, Fear, Psychological, Pain, Pediatric Nursing, Stres
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BAKGRUND 

Som sjuksköterska innebär nålstick och medicinska undersökningar en rutinmässig 

arbetsuppgift, oavsett arbetsplats. Det är inte bara vuxna som kan uppfatta nålstick 

som något obehagligt, även barn kan uppleva lidande i samband med nålstick (Cook 

2016). I barnkonventionen, artikel tre, står det att alla barn har rätt att vid alla åtgärder 

som rör barnet, ska barnets bästa komma i främsta rummet (United Nations 

International Children Emergency Fund, 2017). Under en åtgärd som involverar en 

medicinsk åtgärd har således barnet rätt att få bästa möjliga behandling. Som 

sjuksköterska är det viktigt att förstå individens tidigare erfarenheter av sjukvården 

och bekräfta patientens känslor. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor finns en punkt kring området att bedöma patientens hälsotillstånd 

genom såväl patientens subjektiva upplevelser som objektiva data. Det är också 

viktigt att etablera en förtroendefull relation till patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Därför är det relevant att se det viktiga i att arbeta 

förebyggande och se hela vården som en enda stor organisation. Det förebyggande 

arbetet som sjuksköterskan tar sig tiden att göra, kan bespara individen lidande i 

framtiden, men också skapa en mindre krävande arbetsmiljö för kollegor i framtiden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta är av högsta relevans för samhället och 

för vården som den ser ut idag med begränsade resurser, såväl ekonomiska som 

tidsmässiga. Inom den pediatriska vården jobbar inte bara specialistsjuksköterskor, 

även allmänsjuksköterskor jobbar med omvårdnad av barn, varför denna systematiska 

litteraturöversikt riktar sig till alla sjuksköterskor.   

 

Upplevelser 

Obehag och rädsla inför medicinska undersökningar kan leda till fysiska påföljder 

såsom att kärlen drar ihop sig, blodtrycket stiger och man kan synkopera och svimma, 

(Westerståhl et al., 2017). Det medför att patienten blir lidande och sjuksköterskan får 

en svår arbetssituation. Ett begrepp som finns är White coat hypertension, vilket 

innebär att patienter får onormalt högt blodtryck utan att egentligen lida av hypertoni, 

detta orsakat av att bli undersökt i en sjukhusmiljö (Westerståhl et al., 2017). 
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Dock finns det naturliga anledningar till att en person är rädd för exempelvis nålstick. 

Cook (2016) menar att det skulle kunna finnas en förvärvad gen från evolutionen som 

aktiverar våra rädslor för penetrerande våld, en instinkt som innan sjukvårdens tid 

kunde vara avgörande för överlevnad. Det vill säga, rädsla eller oro kan ses som något 

naturligt vid medicinska undersökningar.  

 

Barn i sjukvården 

Barn kommer i kontakt med sjukvården varje dag av olika anledningar, till exempel 

vid rutinkontroller eller som följd av sjukdom. Redan som nyfödd är barnet med om 

nålstick för blodprovstagning och innan barnet har fyllt 12 år har det varit med om 10 

doser vaccin som injicerats. Vaccinationerna tillhör det allmänna svenska 

barnvaccinationsprogrammet och erbjuds alla barn i Sverige. Ansvaret för detta faller 

inom primärvården på barnavårdscentraler och inom kommunens skolomsorg. Det är 

alltså inte bara sjuka barn som vårdas inom barnsjukvården, resurser läggs även på det 

förebyggande arbetet, vilket innebär att barn kommer att utsättas kontinuerligt för 

nålstick (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Sparks (2001) är just injektioner den 

vanligaste hälsorelaterade, smärtsamma upplevelsen hos barn. Om denna upplevelse 

blir negativ kan det hos många barn leda till en rädsla för sjukhusvistelse och 

sjukhuspersonal. För att undvika en negativ upplevelse prövas olika 

distraktionsmetoder som kan ändra barnets upplevelse och således minska 

obehagskänslor eller rädsla (Sparks, 2001). 

Det första besöket barnet har med sjukvården kan ha en avgörande betydelse för hur 

barnet kommer att uppleva vården i framtiden. Det vill säga, ett negativt första besök 

eller en barndom förknippad med otäcka sjukhusbesök kan leda till en utveckling av 

sjukhusrelaterad rädsla. Även något litet som ett nålstick kan förvärra obehagskänslor 

inför sjukhus och kan leda till att barnet till slut upplever även icke-smärtsamma 

procedurer som smärtsamma och obehagliga (Fein et al., 2012). För att undvika detta 

är det viktigt att se till att barnet får en positiv upplevelse i samband med vistelsen 

(Alegrim, 2014).  

 

Distraktionsmetoder 
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Många barn upplever nålstick som något obehagligt och smärtsamt (Fein et al., 2017). 

Just nålstick är en undersökningsmetod som kroniskt sjuka barn kan behöva utsättas 

för flera gånger om dagen. Barnet som tycker att detta är obehagligt utsätts då för 

ångest och rädsla vilket kan leda till att även föräldrar till barnet blir påverkade då de 

inte vet hur de ska hjälpa till i situationen. De rädda barnen kan då bli svårstuckna och 

sjuksköterskan måste hantera en situation där barnet inte är förmögen att samarbeta. 

Rädslan hos ett barn kan ursprungligen komma från en negativ stickerfarenhet som 

nyfödd (Bagnasco et al., 2012). Det finns olika behandlingsmetoder för att reducera 

obehaget som ett nålstick kan innebära för ett litet barn. Exempelvis är glukoslösning 

en distraktionsmetod som idag används på spädbarn vid medicinska undersökningar 

för en lugnande effekt. Barnet får suga på sockerlösning samtidigt som det blir stucket 

vilket leder till ett minskat uttryck för smärta och obehag. Dock visar sig 

sockerlösning endast ha effekt på barn upp till ett år, äldre barn behöver distraheras på 

andra sätt (Harrison et al., 2015).  

 

Tidigare studier har visat att barn mellan fyra och sex år kan bli distraherade om en 

sjuksköterska visar en tecknad film samtidigt som barnet får en vaccination. Den 

tecknade filmen lugnade barnen och minskade oron inför sticket, detta upplevdes 

även av sjuksköterskorna i studien (Cohen, Blount & Panopoulos, 1997). En mer 

aktuell studie har gjorts av Shahid och medarbetare (2015) där man lät barnen 

använda en surfplatta under en pågående vaccinering. Föräldrarna som närvarade 

under vaccinationen upplevde att barnet hade ett minskat behov av fysisk närhet, de 

observerade även att barnen hade mindre ångest samt att de grät mindre vid 

användning av surfplatta. Distraktion kan även utföras med hjälp av leksaker vilket 

har studerats av Güdücü och medarbetare (2009) som visade att barnen som tittade i 

ett kalejdoskop blev distraherade under en medicinsk undersökning. Vidare 

undersökte Gilboy och Hollywood (2009) föräldranärvaro i en stor litteraturöversikt 

som handlade om hur man kan behandla barn som utsätts för smärta och obehag i 

samband med blodprovstagning. De visade att smärtlindring och att minska obehaget 

hos barn framför allt utgår från distraktionsmetoder, föräldranärvaro och att inte 

utsätta barnet för onödiga medicinska undersökningar. 

 

Det finns också farmakologiska behandlingsmetoder för att reducera smärta och 

obehag. På många kliniker används bedövningskräm, till exempel EMLA, som 
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appliceras på tilltänkt punktionsställe 60-90 minuter innan nålsticket (Stoltz & 

Manworren, 2017). Det är dock inte alltid som den tiden eller möjlighet till 

förberedelse finns, varför evidensbaserade icke-farmakologiska alternativ skulle 

behöva finnas tillgängligt.  

 

Många barn upplever rädsla inför medicinska undersökningar, kanske helt i onödan 

(Fein et al., 2012). Det finns redan en hel del forskning inom området icke-

farmakologisk smärtbehandling och smärthantering hos barn. Många studier har 

exempelvis som fokusområde olika glukosdistraktioner när de studerar yngre barn. 

Harrison och medarbetare (2015) har det gjorts en större litteraturöversikt över 

glukosmetoder för barn från ett år upp till 16 år. Studien visar dock att glukos och 

andra metoder med sötning inte är effektivt på barn äldre än ett år. Pillai och 

medarbetare (2015) uttrycker att det finns stora kunskapsluckor i området att behandla 

smärta och obehag på ett icke-farmakologiskt sätt och att det behövs mer forskning på 

små barn. Deras studie visar att det på nyfödda barn är lindrande med beröring och 

det som är familjärt för barnet. För barn som är två år kan det fungera att vagga barnet 

efter blodprovstagning för att barnet inte ska uppleva smärta och att videodistraktion 

kan hjälpa barnen som är tre år. Artikelförfattarna uttrycker dock att fler metoder 

behöver undersökas för att kunna presentera effektiv smärtlindring utan varken 

mediciner eller sötning (Pillai et al., 2015). Uman och medarbetare (2015) har gjort en 

bredare litteratursökning för att hitta evidens för distraktionsmetoder för barn ända 

upp till 19 år. De konkluderade att man behöver mer forskning för att kunna utvärdera 

flera specifika metoder och att kunna se större samband mellan metoder och dess 

effektivitet.   

 

Det finns således ett behov av en översikt av distraktionsmetoder för barn som 

passerat de tidiga åren. Att hitta effektiva metoder kan leda till att sjukvården med 

små medel kan få större resultat i avseende att reducera obehag och förebygga smärta. 

Detta kan få effekt för individen och för den kliniska verksamheten samt fungerar 

som ett bra alternativ då farmakologisk behandling mot smärta och obehag inte är 

aktuellt. Distraktionsmetoder blir således ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att 

reducera smärta och obehag för patienten. På så sätt kan sjuksköterskan underlätta för 

patienten att inte känna obehag och arbeta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen § 

2 att arbeta förebyggande för ohälsa (Svensk författningssamling, 2017:30). 
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Teoretisk referensram 

Att lida är ett begrepp som innebär att förutsättningarna för en god 

omvårdnadshandling försämras (Ergetz & Johansson, 2010). För att kunna underlätta 

en undersökning i en sjukhusmiljö behöver interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska vara trygg och upplevas som en vårdande relation. Hälsa är ett 

subjektivt begrepp som utgår ifrån individen som behandlas och de erfarenheter som 

individen varit med om. Således kan en person som till synes är frisk egentligen må 

dåligt. Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker verksam under 1960-talet. Hon 

utvecklade en omvårdnadsteori som fokuserar på kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska. Teorin belyser att alla individer kommer att uppleva lidande men 

att bemötandet av lidandet kan ske på olika sätt. Lidandet i sig behöver inte vara 

något som är negativt om det bemöts på rätt sätt, då erfarenheten kan bidra till 

utveckling. I en situation där en patient upplever obehag skulle sjuksköterskan kunna 

utföra en omvårdnadshandling som bemöter rädslan och smärtan på ett sätt som gör 

att patienten inte kommer att minnas upplevelsen som något ångestfyllt (Alligood, 

2017). I en sjukhusmiljö där det finns ett barn som behöver stickas för blodprov skulle 

en omvårdnadshandling i detta fall vara en distraktionsmetod. Utifrån barnets 

individuella behov kan lämplig metod väljas och på så sätt kan sjuksköterskan 

interagera medmänskligt med patienten/människan framför sig. Barnet blir sett utifrån 

dess individuella behov och fokus tas bort från smärta och lidandet och skapar bättre 

förutsättningar för en god omvårdnad. På så sätt leder denna erfarenhet till utveckling 

hos barnet. Undersökningen som kanske till en början var jobbig, men som barnet nu 

har tagit sig igenom. Detta leder till en tryggare vård, inte bara för patienten, utan 

även för dess anhöriga, vilket i sin tur ökar benägenheten att i framtiden söka vård. En 

trygg vård är viktigt för en god hälsa och samhällets välmående (Kristoffersen, 2006). 

 

 

Problemformulering 

Sjukvården kommer dagligen i kontakt med barn som behöver ge blodprov eller 

undersökas. Många barn upplever obehag och rädsla inför undersökningarna och även 

sjukvårdspersonal kan tycka att det är problematiskt att behöva sticka ett barn mot 
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dess vilja. En konsekvens av att sticka någon mot dess vilja är att barnet kan utveckla 

sjukhusrädsla. Även föräldrar kan må dåligt av att behöva se sitt barn lida, vilket kan 

leda till att hela familjer påverkas. Det går dock i många fall att undvika att barnen 

och deras familjer kommer ihåg detta som något smärtsamt och ångestfyllt. Att skapa 

en översikt över vilka metoder för distraktion som finns att tillämpa på barn och vilka 

metoder som är effektiva skulle kunna vara till hjälp för verksamheterna inom vården 

i valet av distraktionsmetoder. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka om distraktionsmetoder fungerar vid medicinska 

undersökningar för att minska lidande och obehag hos barn som vårdas inom 

pediatrisk sjukvård, primärvård samt inom sluten vård. 

Frågeställning 

 Vilka distraktionsmetoder används vid medicinska undersökningar för att 

minska obehag och smärta hos barn mellan tre till 12 år som vårdas inom den 

pediatriska sjukvården? 

 Hur effektiva är existerande distraktionsmetoder för att minska obehag och 

smärta hos barn mellan tre till 12 år som vårdas inom den pediatriska 

sjukvården? 

 Vilka distraktionsmetoder är effektiva för att minska obehag och smärta hos 

barn utifrån åldersgrupp? 

 

METOD 

Design 

Designen som används för detta projekt är en systematisk litteraturöversikt, vilket är 

lämpligt för att sammanställa tidigare forskningen inom området (Rosén, 2012). 

 

Sökstrategi, urval och tillvägagångssätt 
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Till en systematisk litteraturöversikt görs sökningar med specifika sökord i databaser 

för att få en väl definierad sökmetod (Backman, 2016). Databaser som används till 

denna systematiska litteraturöversikt var Cinahl, The Cochrane Library och PubMed. 

Sökord som används i dessa databaser var ”child distress distraction procedures”. 

Obehag är ett centralt begrepp i denna uppsats och har översatts till engelskans 

“distress”, och syftar till känslan av illabefinnande och oangenäma känslor (Svenska 

Akademiens ordlista över svenska språket, 2015). De filter som används vid 

sökningarna är årtal 2007 till 2017, referentgranskade artiklar samt språk engelska 

och svenska. 

 

Inklusionskriterier för artiklarna är att det är vetenskapliga originalartiklar skrivna på 

engelska eller svenska, publicerade efter år 2007 samt att de ska finnas tillgängliga 

som fulltext via Uppsala universitets bibliotek. Kriterium för år sattes för att begränsa 

litteraturöversiktens innehåll till nyare forskning på området. Ännu ett 

inklusionskriterium är att artikeln behandlar barn tre till 12 år och att den passar syftet 

och frågeställningarna till denna studie. Artiklarna som används ska vara 

referentgranskade, erhålla hög eller medelhög kvalitet vid granskningen, vara 

kvantitativa samt utförda via självrapporter från patienterna och/eller via 

observationer på patienterna (Karlsson, 2012). Granskningsmetoden beskrivs närmare 

under rubriken ”kvalitetsgranskning”. Exklusionskriterier blir således artiklar skrivna 

på andra språk än engelska och svenska, artiklar äldre än år 2007 och artiklar som inte 

är originalartiklar, men även de som behandlar patienter över 12 år. 

Efter att exklusions- och inklusionskriterier applicerats lästes titlarna för de träffar 

som erhölls vid sökningen. Till de vars titlar verkade passa syftet lästes abstrakt för att 

bedöma relevansen. Detta följdes av ytterligare en bedömning då hela artiklarna lästes 

igenom för de abstrakt som var relevanta. Artiklar som bedömdes vara irrelevanta 

utifrån abstrakt, och titel eller full läsning exkluderades från granskningsprocessen. 

Sökningen i de tre olika databaserna redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Litteratursökning.  

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar/ 

lästa titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 
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30/8-17 PubMed Child distress 

distraction 

procedures 

78 30 21 7 4 

30/8-17 Cochrane Child distress 

distraction 

procedures 

34 14 9 2 1 

30/8-17 Cinahl Child distress 

distraction 

procedures 

37 13 8 7 5 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallen som använts är reviderad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (se bilaga 1). Denna revidering har skett genom en sammanslagning av olika 

kriterier som anges i den ursprungliga mallen. Detta för att enklare och mer effektivt 

kunna granska artiklarna. Kvaliteten på artiklarna kunde resultera i låg, medel, 

medelhög eller hög kvalitet. Denna bedömning gjordes utifrån en procentsats där 

<50% av den möjliga poängen från granskningen gav låg kvalitet, 50-70% medel, 71-

80 % medelhög och >80% hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Granskningsmallen bestod av 10 frågor, varje fråga gav således 10 % vid svar JA, 

men inga procent om svar NEJ på frågan erhölls. Därefter adderades procenten för 

granskningsmallen och artikeln fick utifrån det ett värde på kvaliteten. Endast 

artiklarna med hög eller medelhög kvalitet valdes ut för studien. Resultatet redovisas i 

tabellform (se bilaga 2) och fritext (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt 

kvalitetsgranskningen som utfördes på artiklarna erhöll åtta artiklar hög kvalitet och 

två artiklar medelhög. En artikel erhöll medel kvalitet och exkluderades därför. 

Resultatanalys 

Litteratursökningen i databasen PubMed gjordes av en granskare, och sökningen i 

CINAHL och Cochrane gjordes av den andra granskaren. Sedan läste vardera 

granskare titlar, abstrakt och artiklar efter relevans samt kvalitetsgranskade alla 

utvalda artiklar efter den framtagna granskningsmallen (se bilaga 2). Generellt fanns 

en samstämmighet mellan granskarna för de artiklar som inkluderades i studien. När 
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det inte fanns en samstämmighet diskuterade de två granskarna artiklarna för att sedan 

ta ett gemensamt beslut om inkludering eller exkludering av den diskuterade artikeln. 

Detta gjordes för att vara säker på att artiklarna höll kvaliten och hade relevans för 

studiens syfte. Två artiklar exkluderades efter att granskarna haft olika bedömningar 

och där artiklarna slutligen bedömdes vara ej relevanta för studien. När 

bedömningsprocessen var utförd konstruerades en resultattabell (se bilaga 2) där 

författare, titel, syfte, metod, kvalitet, resultat och antal deltagare samt deras åldrar 

redovisades. I denna studies resultat har de inkluderade artiklarna syntetiserats med 

utgångspunkt från frågeställningarna i arbetet det vill säga vilka distraktionsmetoder 

som identifierats och hur effektiva de har ansetts. Subgrupper baserat på typen av 

distraktion har skapats och använts i resultatredovisningen. Vidare har en syntes runt 

distraktionsmetoder för olika åldrar genomförts. I denna del av analysen har 

subgrupper skapats och presenterats baserat på vilka distraktionsmetoder olika 

åldersgrupperna har gemensamt. Resultatavsnittet presenteras som text samt med 

tabeller.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Projektet bygger på tidigare gjorda studier vilket innebär att denna projektgrupp inte 

kommer att hamna i kontakt med patientgruppen eller berörd personal. Igenom arbetet 

ska granskarna förhålla sig objektivt och inte plagiera studier. De ska också 

källhänvisa och referenshantera korrekt (Kjellström, 2012). 

 

RESULTAT 

I denna studie ingår 10 artiklar, varav nio är randomiserade kontrollerade studier och 

en är en pilotstudie utan kontrollgrupp. Artiklarna är kvantitativa och har presenterat 

sina resultat utifrån självrapporterade och/eller observerad data. De flesta artiklarna 

använder olika instrument för att mäta resultatet, vilket leder till att resultaten i 

artiklarna redovisas utifrån både objektiva observationer och självrapporter. Mätande 

av obehag och smärta i de inkluderade artiklarna sker antingen genom att föräldrarna, 

sjukhuspersonalen eller forskargruppen bedömer barnets upplevelse, eller genom 

barnens självskattning med hjälp av olika skalor, se bilaga 2. 
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De 10 artiklar som inkluderats i litteraturöversikten är baserade på studier utförda i 

olika sjukhusmiljöer. Fyra av studierna är utförda på provtagningslaboratorium för 

barn, resterande på olika barnsjukvårdsavdelningar. De utvalda artiklarna är från olika 

länder runt om i världen. Dessa länder är Italien (n=2), USA (n=2), Turkiet (n=2), 

Grekland (n=1), Australien (n=1), Taiwan (n=1) och Japan (n=1).   

 

Resultatet för denna studie är en syntetisering av de 10 inkluderade artiklarna och 

presenteras under två huvudområden, distraktionsmetoder och dess effekt samt 

distraktionsmetoder i olika åldrar. Syntetiseringen baseras på de frågeställningar som 

finns för studien och ålder (i ett försök att se om det kan öka förståelsen av 

materialet). Fritext och tabeller används för att få en tydligare blick över resultatet. 

 

Distraktionsmetoder och dess effekter 

Under arbetet med denna litteraturöversikt har 20 olika distraktionsmetoder 

identifierats och studerats. Dessa presenteras i de 10 artiklar som inkluderats i studien 

(se bilaga 2). Vid noggrann genomläsning av de inkluderade artiklarna kan författarna 

se samband mellan de olika distraktionmetoderna och har därigenom skapat fyra 

subgrupper (se tabell 2): 

 

 Distraktion via handling, här inkluderas de metoder där barnen själva utför en 

distraherande handling under den medicinska undersökningen. 

 Distraktion med objekt syftar på metoder där barnen distraheras med hjälp av 

föremål. 

 Distraktion utförd av vuxen är den tredje subgruppen där föräldrar, 

sjukvårdspersonalen eller forskargruppen agerar som distraktionsmetod. 

 Elektronisk distraktion är gruppen där de distraktionsmetoder som inkluderar 

elektroniska föremål ingår.  

 

Distraktion via handling 
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Distraktion via handling var signifikant effektiv i en av tre metoder som undersöktes 

inom denna subgrupp. 

De distraktionsmetoder som har identifierats utföras med handling under arbetets 

gång är att barnet får klämma på en mjuk boll, blåsa upp en ballong (Aydin, Canbulat 

Şahiner & Karaca Çiftçi, 2016) samt sitta i rätt position. Rätt position innebär att 

barnet sitter på ett visst sätt men att det kan varieras utefter vad barnet och 

vårdnadshavaren upplever som tryggast (Yamamoto-Hanada et al., 2015). 

Yamamoto-Hanada med medarbetares artikel var baserad på en pilotstudie där 

resultatet baserades på föräldrarnas observationer. Enligt föräldrarna gav detta en 

effekt och 90,9% av dem var nöjda med metoden. 

 

Artikeln av Aydin och medarbetare (2016) undersöker om distraktion genom att låta 

barnet klämma på en mjuk boll eller blåsa upp en ballong ger en effekt för minskad 

smärta och obehag vid venöst blodprovstagning. Studiens resultat visar att det inte ger 

en signifikant skillnad jämfört med en kontrollgrupp och är därför inte effektiv. Dock 

menar författaren på att barnen som erhåller denna form av distraktion påvisar en 

reducering av smärta och obehag jämfört med kontrollgruppen.   

 

Distraktion med objekt 

 

Distraktion med objekt var signifikant effektiv i sex av sju metoder som undersöktes 

inom denna subgrupp. 

Objekt är den form av distraktionsmetod som flest artiklar berör, sex av de 10 

inkluderade artiklarna studerar sju olika metoder som utförs med hjälp av objekt. 

Dessa metoder är att barnet får titta in i ett kalejdoskop (Karakaya & Gözen, 2015; 

Matziou, Chrysostomou, Vlahioti & Predikaris, 2013), barnet får leksaker och dockor 

att leka med, men även böcker (Yamamoto-Hanada et al., 2015) och bilderböcker att 

läsa (Kuo, Pan, Creedy & Tsao, 2016). Även användandet av distraktionskort (Aydin 

et al., 2016) och närvaron av en hund under proceduren (Vagnoli et al., 2015) var 

metoder som studerades.  
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Kalejdoskopet visar sig vara en effektiv metod att använda som distraktionsmetod på 

barn. I artikeln av Karakaya och Gözen (2015) finns det en signifikant mindre smärta 

mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen där barnen får se in i ett 

kalejdoskop under venös blodprovstagning. Den signifikanta skillnaden ses dock 

endast gällande data från den självrapporterade smärtan av barnen (p=0,001), den ses 

inte med data insamlad på de fysiologiska parametrarna från en pulsoxymeter som är 

uppkopplad på barnet (p > 0,05). En signifikant skillnad i nivån av stress 

observerades på de fysiologiska parametrarna i artikeln av Matziou och medarbetare 

(2013) där man undersöker effekten av distraktion med kalejdoskop hos barn som 

genomgår smärtsamma procedurer. Även i denna studie ses en signifikant skillnad i 

smärta jämfört med en kontrollgrupp, där interventionsgruppen upplevde mindre 

smärta. 

 

Yamamoto-Hanada och medarbetare (2015) påvisar även att läsa böcker och leka med 

leksaker och dockor är en effektiv metod för distraktion. Även bilderböcker är ett 

effektivt sätt att distrahera barn på under olika provtagningar rapporterar Kuo och 

medarbetare (2016) i sin studie. Barnen erhöll där en bilderbok speciellt framtagen för 

studien. Boken beskrev ett barn i samma situation, detta minskade barnets rädsla 

signifikant (Kuo et al., 2016).  

 

Enligt Aydin och medarbetare (2016) har distraktionskort en effekt på att minska 

smärta och obehag hos barn under provtagningar. Dock visar studien ingen signifikant 

skillnad jämfört med kontrollgruppen och bevisar därmed ingen vetenskapligt belagd 

effekt. I studien av Vagnoli och medarbetare (2015) undersöks effekten av närvaron 

av en hund under en undersökning. I studien får barnet sällskap av en hund under den 

medicinska proceduren för att lugna barnet och minska obehaget. Enligt barnens 

självrapporter återfinns ingen signifikant skillnad i obehag mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, dock ses en skillnad på de fysiologiska 

parametrarna med högre stress i kontrollgruppen.  

 

Distraktion utförd av vuxen 

 

Distraktion utförd av vuxen var signifikant effektiv i fem av sex metoder som 

undersöktes inom denna subgrupp. 
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För denna subgrupp återfanns sex distraktionsmetoder som undersöks i fem olika 

artiklar. Blåsa såpbubblor (Caprilli, Vagnoli, Bastiani & Messeri, 2012), erhålla 

muntliga instruktioner (Kuo et al., 2016), erhålla muntliga förberedelser (Yamamoto-

Hanada et al., 2015), ha en förälder närvarande (Matziou et al., 2013; Kuo et al., 

2016), bli distraherad av en professionell vuxen samt att bli distraherad av en utbildad 

förälder (McCarthy et al., 2014) är de sex identifierade metoderna. Av dessa sex 

metoder är dock endast fem metoder effektiva.  

 

Distraktion med såpbubblor är en effektiv metod som visar signifikant skillnad i 

obehag med barn som får distraktion jämfört med en kontrollgrupp där barnen med 

såpbubblor upplever mindre obehag, både enligt barnens självrapport (p=0,007) och 

forskargruppens observationer (p=0,001) (Caprilli et al., 2012). Vidare visar denna 

studie att barn som erhåller såpbubblor som distraktion inte behöver sina föräldrars 

delaktighet i samma utsträckning som kontrollgruppen. 

 

Kuo och medarbetare (2016) redovisar i en annan artikel att muntliga instruktioner 

inför en undersökning ger signifikant lägre obehag inför undersökningen jämfört med 

de barn som inte erhåller denna information. Något liknande undersöks i studien av 

Yamamoto-Hanada och medarbetare (2015), där det studeras hur barn påverkas av att 

få muntliga förberedelser inför en medicinsk undersökning. Även detta var en effektiv 

metod då det fanns en signifikant lägre nivå av smärta och obehag hos de barn som 

erhåller denna förberedelse jämfört med de som inte erhåller den.  

 

Effekten av föräldranärvaro för ett lindrande av obehag vid medicinska 

undersökningar undersöks i artikeln av Matziou och medarbetare (2013). Denna 

artikel visar att föräldranärvaro har stor betydelse för ett tryggare besök. Detta ses då 

interventionsgruppen i denna studie upplever signifikant mindre obehag vid sitt besök 

med föräldranärvaro jämfört med de barn som inte har en förälder närvarande. Även i 

artikeln av Kuo och medarbetare (2016) undersöks föräldranärvaro och resultatet 

visar att det är avgörande för den trygga positionen som även fungerar som en 

distraktionsmetod, denna kombination ger enligt Kuo och medarbetare (2016) en 

tryggare undersökning med mindre obehag. 
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Slutligen i denna subgrupp redovisas effekten av distraktion av en utbildad förälder 

eller en vuxen som distraherar professionellt, det vill säga är specialiserad på att 

distrahera. Detta undersöker McCarthy och medarbetare (2014) i sin artikel. Studiens 

resultat visar att barn som bedömts ha medium risk för obehag upplever ett lindrande 

vid distraktion utförd av en professionell vuxen (p>0,005). Dock är detta den enda 

formen av distraktion som fungerar i de två olika riskgrupperna i artikeln. Barn med 

hög risk för obehag upplever ingen signifikant skillnad med varken professionell 

vuxen eller utbildad förälder. Likaså upplever inte barn med medium risk för obehag 

någon lindring vid distraktion utförd av en utbildad förälder (p=0,24).  

 

Elektronisk distraktion 

 

Elektronisk distraktion var signifikant effektiv i tre av fyra metoder som undersöktes 

inom denna subgrupp. 

Den fjärde subgruppen är distraktionsmetoder utförda med hjälp av elektroniska 

föremål. Under denna kategori placerades fyra metoder. De fyra metoderna är: titta på 

en serie (Kuo et al., 2016), surfplatta (Burns-Nader, Atencio & Chavez, 2016), 

PlayStation samt DITTO (Diversionary Therapy Technologies) (Miller et al., 2016). 

Tre av dessa metoder var effektiva.  

 

I en studie av Kuo och medarbetare (2016) får barnen titta på en serie, serien som 

används i studien handlar om ett barn som är på sjukhus och fungerar därför även som 

förberedelse för undersökningen. Denna metod är effektiv för att distrahera under 

undersökningar (p=0,001). Däremot är det inte lika effektivt att låta barnet leka med 

en surfplatta under nålstick. En sådan distraktionsmetod leder istället till att barnet 

upplever mer smärta vid proceduren, skillnaden mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen var signifikant, det var mindre smärtsamt i kontrollgruppen (p=0,03) 

(Burns-Nader, Atencio & Chavez, 2016).  

 

Studien av Miller och medarbetare (2016) ger inte ett lika entydigt resultat. I denna 

artikel presenteras PlayStation och tre olika former av DITTO (Diversionary Therapy 

Technologies) vilket är en handhållen elektronisk apparat som innehåller 

förberedande, interaktivt material så som spel, berättelser och distraktion. De tre olika 
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formerna av DITTO är DITTO med distraktion (DITTO-D), DITTO med 

förberedelser (DITTO-PP) vilket innebär att barnet kan spela en historia som 

förbereder inför nålsticket med spel, och kombinerad DITTO med både förberedelse 

och distraktion (DITTO-C). En signifikant skillnad i självrapporterat obehag mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgruppen finns inte i studien. Men DITTO-C har 

orsakar minst obehag av de olika DITTO-grupperna och PlayStation (p=0,06). Dock 

visas en signifikant skillnad för obehag enligt olika observations instrument, detta 

både när vårdnadshavare och vårdpersonal observerar barnet. 

 

Tabell 2. Effekt av metoderna. 1 

Distraktion Åldersgrupp Effekt Referens 

Distraktion via handling 

Klämma på mjuk boll 7 – 12 år. Nej Aydin, Canbulat Şahiner & Karaca Çiftçi. 

(2016). 

Blåsa ballong 7 – 12 år.  Nej Aydin et al. (2016). 

Sitta i rätt position 3 – 4 år. Ja Yamamoto-Hanada et al., (2015). 

Distraktion med objekt 

Kalejdoskop  7 – 12 år.  

7 – 10 år. 

Ja 

 

Karakaya & Gözen. (2015). 

Matziou, Chrysostomou, Vlahioti & 

Predikaris. (2013). 

Leksaker 3 – 4 år. Ja Yamamoto-Hanada et al., (2015). 

Dockor 3 – 4 år. Ja Yamamoto-Hanada et al., (2015). 

Böcker 3 – 4 år. Ja Yamamoto-Hanada et al., (2015). 

Bilderbok 3 – 7 år.  Ja Kuo, Pan, Creedy & Tsao., (2016). 

Distraktionskort 7 – 12 år. Nej Aydin et al., (2016). 

Närvaro av en hund 4 – 11 år. Ja Vagnoli et al., (2015).  

Distraktion utförd av vuxen 

Såpbubblor 3 – 6 år. Ja Caprilli, Vagnoli, Bastiani & Messeri. 

(2012). 

Muntliga instruktioner 3 – 7 år.  Ja Kuo et al., (2016). 

Muntliga förberedelser 3 – 4 år. Ja Yamamoto-Hanada et al., (2015). 
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Föräldranärvaro  7 – 10 år. 

3 – 4 år 

Ja Matziou et al., (2013). 

Kuo et al., (2016). 

Distraktion utbildad förälder  4 – 10 år. Nej McCarthy et al., (2014). 

Distraktion av professionell 

vuxen 

4 – 10 år. Ja McCarthy et al., (2014). 

Elektronisk distraktion 

Titta på serie  3 – 7 år. Ja Kuo et al., (2016). 

Surfplatta  4 – 11 år.  Nej Burns-Nader, Atencio & Chavez. (2016). 

PlayStation 3 – 12 år Ja Miller et al., (2016). 

DITTO 3 – 12 år Ja Miller et al., (2016). 

 

Distraktionsmetoder i olika åldrar 

I denna studie har distraktionsmetoder för barn mellan tre och 12 år studerats. I tabell 

3 redovisas vilka distraktionsmetoder som i artiklarna påvisats effektiva för den 

specifika åldern. I den fria texten kommer resultatet för distraktionsmetoder i de olika 

åldrarna att redovisas i fyra subgrupper baserat på ålder. Subgrupperna är barn i 

åldern tre – fyra år, fem – sju år, åtta – 10 år och 11 – 12 år.  

 

Endast två av de 15 effektiva distraktionsmetoder som undersökts under denna 

studiens gång har omfattat hela åldersgruppen på tre - 12 år som varit målgruppen för 

studien. Dessa två distraktionsmetoder presenteras i artikeln av Miller och 

medarbetare (2016) där fyra interventionsgrupper, DITTO-D, DITTO-PP, DITTO-C 

och PlayStation, och en kontrollgrupp studeras. Deltagarna i interventionsgrupperna 

fick sin distraktion under nålsättning för minskat obehag och smärta. Studiens resultat 

visar på att PlayStation och de olika formerna av DITTO minskar smärta och obehag 

hos barnen jämfört med kontrollgruppen enligt observationer gjorda av sjuksköterskor 

och vårdnadshavare. Dock finns det ingen signifikant skillnad i smärta jämfört med 

kontrollgruppen enligt barnens självrapport. 

 

Tre – fyra år 
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Barn i åldersgruppen tre till fyra år utgör störst del av de undersökta åldrarna som 

ingår i denna litteraturöversikt. För dessa barn är distraktion med objekt ett effektivt 

sätt för att lindra obehag. Att leka med leksaker, dockor eller läsa böcker är något som 

uppskattas och är lindrande för dessa små barn (Yamamoto-Hanada et al., 2015). Att 

bli muntligt förberedd och sedan under undersökningen sitta i rätt position ses det bra 

resultat på, barnen blir distraherade och upplever mindre obehag (Yamamoto-Hanada 

et al., 2015). För att barnet ska kunna sitta i rätt position som Yamamoto-Hanada och 

medarbetare (2015) undersöker, krävs även föräldranärvaro vilket bidrar till den 

positiva effekten. Samma artikel visar alltså även på att föräldranärvaro är en effektiv 

distraktionsmetod. Bilderböcker, titta på en serie eller att erhålla muntliga 

instruktioner innan proceduren ger likaså ett positivt resultat på barn i tre till fyra års 

ålder (Kuo et al., 2016). En metod som visat sig vara effektiv och simpel att utföra är 

att sjukvårdspersonalen blåser såpbubblor under undersökningen för att göra den mer 

lekfull och lättsam, detta uppskattas av dessa små barn (Caprilli et al., 2012). 

 

Av de distraktionsmetoder som undersökts i denna översikt är det två stycken i den 

uppsatta ålderskategorin som endast behandlar barn från fyra år. En av dessa metoder 

är närvaro av en hund, som var en effektiv distraktion för fyraåringarna (Vagnoli et 

al., 2015). Den andra metoden finns i artikeln av McCarthy och medarbetare (2014) 

som undersöker effekten av distraktion utförd av en professionell vuxen.  

 

Fem – sju år 

Nio av de 10 artiklar som granskats under studien behandlar barn mellan fem och sju 

år, dock inkluderas inte alla tre åldrar i alla nio artiklar. I dessa nio artiklar presenteras 

och undersöks 16 distraktionsmetoder, varav 11 är effektiva. Två av dessa metoder är 

DITTO och PlayStation (Miller et al., 2016). Två av de nio artiklar som undersöker 

distraktionsmetoder inkluderar endast sjuåringar, i båda dessa artiklar används 

kalejdoskop som metod där resultatet visar att effekten av kalejdoskopet är god. 

(Karakaya & Gözen, 2015; Matziou et al., 2013). Studien av Caprilli och medarbetare 

(2012) undersöker däremot endast sexåringar och visar att barn i sexårsåldern får en 

effektiv lindring av obehag vid användandet av såpbubblor. 
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Artikeln av Kuo och medarbetare (2016) undersöker effekten av muntliga 

instruktioner, titta i bilderbok och att titta på en serie. Resultat i den artikelns studie 

visar på att den bästa effekten av bilderboken och att tillåta barnet titta på en tecknad 

serie sker på barn i fyra till fem års ålder. Artikeln undersöker dock inte endast barn 

mellan fyra och fem år utan även barn upp till sju år. Barnen upplever en signifikant 

skillnad i obehag av dessa metoder jämfört med en kontrollgrupp, dock inte lika 

tydlig som de lite yngre barnen. 

 

Artikeln av Matziou och medarbetare (2013) undersöker om föräldranärvaro kan 

fungera som en effektiv distraktionsmetod, dess resultat visar att det är en effektiv 

distraktionsmetod för fem- till sjuåringar Likaså är närvaron av en hund (Vagnoli et 

al., 2015) och professionell distraktion (McCarthy et al., 2014) en effektiv metod för 

fem - sjuåringar. 

 

Åtta – 10 år 

Kalejdoskop visar sig vara en effektiv metod på åtta- till 10-åringar, då dessa barn 

upplever undersökningen mindre obehaglig med kalejdoskopet tillhands (Karakaya 

och Gözen, 2015; Matziou et al., 2013). Föräldranärvaro som setts vara effektiv hos 

yngre barn visar sig även vara effektiv på barn upp till 10 år. Barnen upplever en 

trygghet med sin förälder och därför ett mindre obehag under undersökningen 

(Matziou et al., 2013). Även den professionella distraktionen som beskrivs i artikeln 

av McCarthy och medarbetare (2014) är effektiv på barn upp till 10 år. Effekten av en 

närvarande hund under den medicinska undersökningen finns likaså på barn åtta till 

10 år (Vagnoli et al., 2015).  

 

11 – 12 år 

Endast två artiklar inkluderade i denna studie riktar sig till de äldre barnen på 11 – 12 

år. I studien av Vagnoli och medarbetare (2015) visas det på att närvaron av en hund 

är effektiv på barn upp till 11 år. Dessvärre undersöker inte denna artikel 12-åringar. 

Däremot undersöks effekten av kalejdoskop på barn upp till 12 år som ger ett effektivt 

resultat på att minska smärta hos barnen (Karakaya & Gözen 2015). Utöver dessa två 

artiklars distraktionsmetoder finns också som tidigare nämnts den positiva effekten av 
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DITTO och PlayStation som omfattar alla åldersgrupper mellan 3 och 12 år i artikeln 

av Miller och medarbetare (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Distraktion enligt ålder.  

Ålder i år Effektiv distraktion Referens 

Tre – fyra år 

 

 

3 

Såpbubblor, Leksaker, Dockor, Böcker, 

Bilderbok, Titta på serie, PlayStation, 

DITTO, Sitta i rätt position, Muntliga 

förberedelser, Föräldranärvaro. 

Caprilli, Vagnoli, Bastiani & Messeri, 2012, 

Yamamoto-Hanada et al., 2015, Kuo, Pan, 

Creedy & Tsao, 2016, Miller et al., 2016 & 

Matziou, Chrysostomou, Vlahioti & Predikaris, 

2013. 

 

 

 

4 

Såpbubblor, Leksaker, Dockor, Böcker, 

Bilderbok, Titta på serie, Playstation, 

DITTO, Sitta i rätt position, Muntliga 

förberedelser, Muntliga instruktioner, 

Närvaro av en hund, Föräldranärvaro, 

Distraktion av professionell vuxen. 

Caprilli et al., 2012, Yamamoto-Hanada et al., 

2015, Kuo et al., 2016, Miller et al., 2015, 

Vagnoli et al., 2016, Matziou et al., 2013 & 

McCarthy et al., 2014.  

Fem – sju år 

5 Såpbubblor, Bilderbok, Titta på serie, 

PlayStation, DITTO, Muntliga 

instruktioner, Närvaro av en hund, 

Föräldranärvaro, Distraktion av 

professionell vuxen.  

Caprilli et al., 2012, Kuo et al., 2016, Miller et 

al., 2015, Vagnoli et al., 2016, Matziou et al., 

2013 & McCarthy et al., 2014.  

6 Såpbubblor, Bilderbok, Titta på serie, 

PlayStation, DITTO, Muntliga 

instruktioner, Närvaro av en hund, 

Föräldranärvaro, Distraktion av 

professionell vuxen.  

Caprilli et al., 2012, Kuo et al., 2016, Miller et 

al., 2015, Vagnoli et al., 2016, Matziou et al., 

2013 & McCarthy et al., 2014. 
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7 Bilderbok, Titta på serie, PlayStation, 

DITTO, Muntliga instruktioner, Närvaro 

av en hund, Föräldranärvaro, 

Distraktion av professionell vuxen, 

Kalejdoskop. 

Kuo et al., 2016, Miller et al., 2015, Vagnoli et 

al., 2016, Matziou et al., 2013, McCarthy et al., 

2014 & Karakaya & Gözen, 2015. 

Åtta – 10 år 

8 PlayStation, DITTO, Närvaro av en 

hund, Föräldranärvaro, Distraktion av 

professionell vuxen, Kalejdoskop. 

Miller et al., 2015, Vagnoli et al., 2016, Matziou 

et al., 2013, McCarthy et al., 2014 & Karakaya 

& Gözen, 2015. 

9 PlayStation, DITTO, Närvaro av en 

hund, Föräldranärvaro, Distraktion av 

professionell vuxen, Kalejdoskop. 

Miller et al., 2015, Vagnoli et al., 2016, Matziou 

et al., 2013, McCarthy et al., 2014 & Karakaya 

& Gözen, 2015. 

10 PlayStation, DITTO, Närvaro av en 

hund, Föräldranärvaro, Distraktion av 

professionell vuxen, Kalejdoskop. 

 

Miller et al., 2015, Vagnoli et al., 2016, Matziou 

et al., 2013, McCarthy et al., 2014 & Karakaya 

& Gözen, 2015. 

11 - 12 år 

 

11 

PlayStation, DITTO, Närvaro av en 

hund, Kalejdoskop. 

 

Miller et al., 2015, Vagnoli et al., 2016 & 

Karakaya & Gözen, 2015. 

12 PlayStation, DITTO, Kalejdoskop. Miller et al., 2015 & Karakaya & Gözen, 2015. 

 

DISKUSSION 

Denna studie visar att distraktionsmetoder kan grupperas i olika subgrupper beroende 

på typen av distraktion: distraktion via handling, distraktion med objekt, distraktion 

av vuxen samt elektronisk distraktion. Denna studie visar att distraktion generellt är 

effektivt för reducering av smärta och obehag hos barn under medicinska 

undersökningar. Beroende på barnets ålder är vissa distraktionsmetoder mer effektiva 

än vad andra är. Två metoder som visat sig vara effektiva i alla åldrar är distraktion 

via PlayStation och DITTO. 

 

Resultatdiskussion 

Distraktionsmetoder  
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Resultaten i denna studie visar att distraktionsmetoder generellt är effektiva för att 

reducera smärta och obehag vid medicinska undersökningar (Caprilli et al., 2015; 

Karakaya & Gözen 2015; Kuo et al., 2016; McCarthy et al., 2014; Miller et al., 2016; 

Vagnoli et al. 2015;Yamamoto-Hanada et al., 2015).  Relaterat till Travelbees 

omvårdnadsteori om lidande kan distraktionsmetoder vara ett effektivt sätt att stötta 

patienten i dess lidande och utveckla en tryggare relationer i kontexten sjukhusmiljö 

(Alligood, 2017).  Tidigare forskning styrker även att det finns specifika 

distraktionsmetoder som är effektivt utifrån barnens ålder (Uman et al., 2015). Denna 

studies resultat har också kommit fram till att det handlar om individer snarare än 

patienter i dessa omvårdnadsmiljöer. Att utifrån ålder, behov och erfarenheter välja 

distraktionsmetod är mer effektivt än att alltid använda samma.  

 

Inom gruppen distraktion via handling har i denna litteraturöversikt endast en studie 

presenterats som effektiv och det var för barn i åldersgrupp tre till fyra år att sitta i rätt 

position (Yamamoto-Hanada et al., 2015). Att sitta i rätt position var effektivt skulle 

kunna bero på att barnet fick sitta hos sin förälder, vilket även Gilboy och Hollywood 

(2009) visat på att vara en viktig faktor för att få barnet att känna sig tryggt och 

således uppleva mindre obehag. Att barnet får en god omvårdnad är viktigt för hela 

familjen då även föräldrar blir påverkade av situationen som familjen befinner sig i 

(Fein et al., 2012). Att sitta i rätt position hos en förälder kan då hjälpa barnen att 

vända situationen från obehaglig till något som är tryggare och som då utifrån 

Travelbees omvårdnadsteori som då kan leda till att barnet istället utvecklas av 

erfarenheten (Alligood, 2017). Inom svensk sjukvårdskultur är det vanligt att föräldrar 

är med barnet hela tiden under medicinska undersökningar. Det finns till och med 

lagstiftning som ger patienten/barnets närstående rätt att medverka vid utformningen 

och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om det inte hindras av 

bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, detta stadgas i patientlagen (SFS, 

2014:821) 3§. Inom andra kulturer kan det dock finnas en skillnad i synsätt gentemott 

det svenska sättet, vilket kunde ses i de inkluderade artiklarna då kontrollgrupperna 

inte alltid hade föräldranärvaro som standard. Inom pediatrisk sjukvård idag finns 

således behovet att förklara föräldrar dess roll inom omvårdnaden av deras barn. Som 

personal kan det därför vara viktigt att uppmuntra föräldrar att ta del av 

undersökningen och stötta barnen då denna studies resultat visat hur mycket som 

föräldrarna till barnen faktiskt bidrar med.  De andra metoderna, klämma på mjuk boll 
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och blåsa ballong visade inte på någon signifikant skillnad i smärta eller obehag 

jämfört med kontrollgrupp hos barn som är mellan sju och 12 år (Aydin et al., 2016). 

Studien av Yamamoto-Hanada och medarbetare (2015) var en pilotstudie och ingen 

randomiserad kontrolloread studie (RCT), vilket inte ger ett lika tillförlitligt resultat 

som om en RCT hade gjorts. Därför dras slutsatsen att distraktioner via handling inte 

generellt är ett effektivt sätt att reducera smärta och obehag hos barn vid medicinska 

undersökningar, detta kan således innebära försämrade förutsättningar för en god 

omvårdnadshandling (Ergetz & Johansson, 2010).   

 

Distraktion med objekt visade sig mer effektiv än distraktion via handling.  Denna 

form av distraktion utgår exempelvis från en leksak, docka, böcker eller närvaro av 

hund (Karakaya & Gözen, 2015; Kuo et al., 2016;Matziou et al., 2013; Vagnoli et al., 

2015; Yamamoto-Hanada et al., 2015). I studien av Karakaya och Gözen (2015) fick 

barnen titta i ett kalejdoskop samtidigt som en vuxen interagerade med barnet och bad 

det beskriva färger och mönster. Kalejdoskop som effektiv distraktion styrks även av 

tidigare forskning i Güdücü och medarbetare (2009) där man kommer fram till samma 

slutsats. I denna subgrupp studerades även distraktion med en typ av distraktionskort, 

vilket Aydin och medarbetare (2016) kom fram till inte fanns evidens för att detta 

reducerar smärta och obehag. Resultatet visade att distraktion med objekt generellt 

sett är effektivt. Det skulle således kunna implementeras på det tidigare nämnda 

allmänna vaccinationsprogrammet som erbjuds alla barn i Sverige. Sjuksköterskan 

skulle ha möjlighet att fördjupa relationen mellan vårdare och patient och skapa en 

tryggare kommunikation genom att tillämpa distraktionsmetoden under tiden som 

vaccinationen ges. Det är också en möjlighet att anpassa objektet efter barnets ålder 

och individanpassa en vaccination som annars sker på löpande band-principen där 

kanske fokus blir att vaccinera istället för att vårda. Eftersom vaccinationer ges även i 

skolmiljö och till barn upp till 12 år skulle just kalejdoskop kunna vara användbart. 

 

En av de större subgrupperna från resultatet i denna systematiska litteraturöversikt var 

distraktion utförd av vuxen. I denna subgrupp ingår distraktion av en utbildad förälder 

där föräldern blev instruerad att delta i blodprovstagningen och förklara för barnet. 

Dock visade McCarthy och medarbetare (2014) att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan barnen i grupperna i nivåer av obehag eller smärta. Däremot visade 

det sig att föräldranärvaro, det vill säga bara att föräldern var med barnet under den 
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medicinska undersökningen, var ett effektivt sätt att reducera barnens smärta och 

ångest. Utbildningen i sig hade ingen extra effekt (Kuo et al., 2016). Detta har även 

Gilboy och Hollywood (2009) tidigare kommit fram till i sin studie om hur barn kan 

distraheras i situationer som innebär blodprovstagning. Andra effektiva metoder inom 

denna subgrupp i denna litteraturöversikt var att blåsa såpbubblor, muntliga 

instruktioner, muntliga förberedelser och distraktion av en professionell vuxen, alltså 

någon som arbetade med studien eller omvårdnaden (Caprilli et al., 2012; Kuo et al., 

2016; Matziou et al., 2013; McCarthy et al., 2014; Yamamoto-Hanada et al., 2015). 

Detta är enkla omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan kan utföra för att bemöta 

barnets rädsla, lidande och smärta på, för att undvika att patienten minns upplevelsen 

som något ångestfyllt och på så sätt uppfylla Travelbees omvårdnadsteori (Alligood, 

2017). Vuxna kan alltså ha en viktig roll i omvårdnaden som framför allt kan 

kombineras tillsammans med andra distraktionsmetoder, såsom distraktion med 

objekt (Yamamoto-Hanada et al., 2015).  

 

Inom subgruppen elektronisk distraktion studerades barn i åldern tre till 12 år. Det var 

således den enda subgruppen som kunde presentera effektiva distraktionsmetoder 

över hela åldersspannet som litteraturöversikten ämnade studera (Kuo et al., 2016; 

Miller et al., 2016). Kuo och medarbetare (2016) undersökte att titta på tecknad serie 

som distraktion vilket erhöll ett effektivt resultat, detta var även i enlighet med 

tidigare forskning (Cohen et al., 1997). Bagnasco och medarbetare (2012) har också 

studerat distraktion med tecknad serie eller film och kommit fram till samma sak som 

Cohen, Blount och Panopoulos (1997) samt Kuo och medarbetare (2016), det vill 

säga att titta på rörligt material är en effektiv distraktionsmetod. Övriga metoder inom 

denna subgrupp var PlayStation och DITTO (en handhållen elektronisk plattform med 

spel och filmer) som visade att barnen upplevde reducerad smärta och obehag i 

samband med distraktionen (Miller et al., 2016). Även distraktion med surfplatta 

studerades (Burns-Nader et al., 2016). Dessvärre visade studien att barnen istället för 

reducering av smärta visade en avsevärt högre smärta i samband med att de fick 

använda en surfplatta under den medicinska undersökningen. Tidigare forskning 

presenterar ett resultat som motsäger sig det Burns-Nader och medarbetare (2016) fått 

fram. Exempelvis menar Shahid och medarbetare (2015) att surfplatteanvändning 

under vaccinationer istället minskade barnens gråt, smärta och behov av att ha sin 

förälder nära. En teori om varför Burns-Nader (2016) inte erhöll likande resultat som 
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Shahid och medarbetare (2015) är att innehållet på surfplattan skiljde sig åt. I den sist 

nämnda studien fanns mer interaktiva moment med spel och klipp och barnen fick 

själva välja vad de villa titta på. Även i studien av McQueen, Cress och Tothy (2012) 

styrks evidensen reducerat obehag och minskad smärtpåverkan genom allt låta barn 

använda en surfplatta. Artikelförfattarna uttrycker även det positiva i att surfplattan är 

ett tillgängligt redskap för de som inte orkar engagera sig i leksaker, böcker eller 

dylikt som distraktion och att det går att anpassa efter individuella behov. Detta ligger 

i linje med tidigare nämnd artikel 3 i barnkonventionen (Unicef, 2017) där barnet har 

rätt till bästa möjliga vård utifrån sina egna behov. Således motsäger även denna 

studie resultatet från studien Burns-Nader och medarbetares (2016) resultat. Det 

innebär att tidigare forskning talar för att det är effektivt att använda surfplatta som 

distraktion (McQueen et al., 2012; Shahid et al., 2015) samt användning av DITTO 

(Miller et al., 2016). Därför skulle man kunna säga att det ändå kan vara en god idé att 

distrahera barn med elektronisk distraktion (Kuo et al., 2016; Miller et al., 2016). Sett 

till hur omvårdnaden ser ut skulle en elektronisk distraktion kunna vara ett lätt 

tillgängligt sätt att distrahera barn på. Utifrån Travlebees omvårdnadsteori om en 

vårdande relation utifrån patientens individuella behov skulle man från vårdens sida 

kunna involvera föräldrar inom denna distraktion. Föräldrar har ofta en smartphone 

med sig och känner sitt barns individuella behov och vet vad barnet är intresserad av. 

Denna studies resultat för elektronisk distraktion skulle kunna appliceras genom att 

låta barnet låna sin förälders smartphone där föräldern kan låta barnet påverka och 

välja vad den vill titta på eller vilket spel som hen vill spela, samtidigt som 

sjuksköterskan interagerar med barnet om valt material. Då har föräldrar involverats, 

barnet själv fått påverka och sjuksköterskan gett en god och trygg omvårdnad. 

 

Denna litteraturöversikt studerade distraktionsmetoder relaterat till ålder då tidigare 

litteratur har visat att distraktionsmetoder kan vara effekt om man använder rätt 

metoder för rätt åldersgrupp (Uman et al., 2015). Det visade sig att glukos kan vara en 

effektiv metod på barn under 1 år ålder, samtidigt som det inte är en effektiv metod på 

barn över 1 år. Därför skulle de distraktionsmetoder som presenterats som ineffektiva 

i denna studie kunna vara effektiva på en annan åldersgrupp. Denna litteraturöversikt 

har presenterat olika effektiva distraktionsmetoder för större barn i ett åldersspann 3-

12 år. Då alla artiklar har studerat olika åldersspann har det varit svårt att göra en 

indelning av distraktionsmetoder efter ålder. 
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Utifrån artikeln av Fein och medarbetare (2012), Alegrim (2014) och resultatet från 

denna litteraturöversikt är det viktigt att använda korrekt distraktionsmetod redan från 

första medicinska undersökningen som innebär nålstick. En medicinsk undersökning 

kan ändå upplevas som något obehagligt, men obehaget och lidandet i sig behöver 

inte vara något negativt om det bemöts på rätt sätt, det vill säga med bra 

distraktionsmetoder. Erfarenhet kan bidra till utveckling (Alligood, 2017), och en god 

erfarenhet från den första medicinska undersökningen är viktigt för att barnet i 

framtiden inte ska lida av sjukhusrädsla. 

 

Kliniska implikationer 

Vilken distraktionsmetod vårdpersonalen vill använda sig av kan variera från ålder på 

barnet, till situationen och miljön som undersökningar utspelar sig i (Uman et al., 

2015). Tillgängligheten i de olika distraktionmetoderna kan spela roll i metodvalet. På 

en akutavdelning finns exempelvis ingen klinisk möjlighet att ha en hund närvarande 

vid blodprovstagning (Vagnoli et al., 2015), men det kanske är mer lättillgängligt för 

sjuksköterskan att bära med sig en burk såpbubblor när hen besöker patienten 

(Caprilli et al., 2012). Även om PlayStation och DITTO var en effektiv metod för 

distraktion (Miller et al., 2016) så är det ändå en kostnad för avdelningen. För en 

pressad vård med begränsade ekonomiska medel är det bra att hitta kostnadseffektiva 

lösningar som är lätta att applicera på arbetsrutinerna för sjukvårdspersonalen som att 

exempelvis använda sig av distraktioner som utförs av vuxen. Fördelen är således att 

personalen kan använda det som passar deras arbetsmiljö och budget bäst. Det gynnar 

alla, individer som utsätts för nålstick, vårdpersonalen som får en bättre arbetsmiljö 

och samhället som finansierar vården. 

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

En svaghet i denna litteraturöversikt är att artiklarna som granskades hade olika 

metoder för att mäta effekten av respektive distraktionsmetod. Vissa använde 
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smärtskattningar som baserades på självrapportering, som Wong Baker scale (Aydin 

et al., 2016; Vagnoli et al., 2015), medan andra artiklar genom objektiv rapportering 

använde skalor som The Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale (FLACC) 

(Burns-Nader et al., 2016; Miller et al., 2016). De olika skalorna har olika 

poängsystem och det blir således olika mått på effektiviteten vilket försvårar när de 

ska jämföras med varandra. En styrka skulle dock kunna vara att i denna översikt 

presenteras effektiviteten av distraktionsmetoder relaterat till olika 

smärtbedömningar, inte bara ett sätt att mäta smärta och obehag.  

 

De olika artiklarna hade olika förutsättningar i sina studier. I vissa artiklar fick 

kontrollgrupperna bedövningskräm innan nålstick (Caprilli et al., 2012; Yamamoto-

Hanada et al., 2015), och i andra artiklar erhöll varken kontroll- eller 

experimentellgrupp bedövningskräm (Aydin et al., 2016; Burns-Nader et al., 2015; 

Karakaya & Gözen, 2016; Kuo et al., 2016; Matziou et al., 2013; McCarthy et al., 

2014; Miller et al., 2016; Vagnoli et al., 2015). Detta är något som kan ha påverkat 

resultatet avseende hur effektiv metoden ansågs vara. Samtliga artiklars studier hade 

föräldranärvaro i interventionsgruppen vid den medicinska undersökningen. Detta 

visade sig vara en bidragande faktor till att barnen kände sig trygga och kan således 

ha påverkat resultatet (Aydin et al., 2016; Burns-Nader et al., 2015; Caprilli et al., 

2012; Karakaya & Gözen, 2016; Kuo et al., 2016; Matziou et al., 2013;McCarthy et 

al., 2014; Miller et al., 2016; Vagnoli et al., 2015;Yamamoto-Hanada et al., 2015). 

Ålder 

Denna systematiska litteraturöversikt inkluderade barn från tre till 12 år. Inom svensk 

sjukvård behandlas barn upp till 18 år på pediatriska avdelningar men definitionen för 

barn är enligt svenska MeSH-termer (Medical Subjects Headings) personer mellan 

sex och 12 år. Barn mellan två till fem år definieras som förskolebarn. Översatt till 

engelska blir barn utifrån MeSH ”child”, som innebär en person från sex år till 12. 

Barn mellan två och fem år beskrivs som child, preschool (Karolinska Institutet, i.d.). 

Detta är varför just detta ålderspann valdes till studien.  

 

Sökning 

En av artiklarna som erhölls genom litteratursökningen är en artikel av Yamamoto-

Hanada och medarbetare (2015) som behandlade multidisciplinära 
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distraktionsmetoder. Artikeln höll tillräckligt god kvalitet och passade enligt 

inklusions- och exklusionskriterierna in i studien. Dock var detta ingen randomiserad 

kontrollerad studie, vilket de andra artiklarna var. Detta var en icke jämförande studie 

vilket resulterade i att dess resultat presenteras utifrån en enkät utifrån upplevd effekt 

och således inte hade några p-värden. Resultatet inkluderades dock ändå i översikten. 

 

Tre stycken databaser användes; PubMed, CINAHL och Cochrane, vilket gör att 

relevanta artiklar kan ha missats då urvalet blev begränsat till just dessa databaser. En 

styrka blir dock att dessa databaser valdes just eftersom de täcker stora, för denna 

studie, relevanta områden och att man med inklusionskriteriet om att bara använda 

artiklar som publicerats sedan 2007, får relativt ny forskning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Till denna studie har det inte gjorts någon avgränsning av länder som får ingå i 

litteraturöversikten. Fördelen med detta blir att underlaget för studien blir bredare då 

man får en inblick i den pediatriska vården från ett globalt perspektiv och 

förhoppningsvis kunna dra nytta av det. En nackdel med att ha med internationella 

studier kan dock vara att förhållandena i den pediatriska vården kan vara annorlunda 

än från de förhållanden vi har i Sverige och Norden. Inklusion av de internationella 

artiklarna i detta arbete försökte användas som en fördel. Granskarna av artiklarna har 

försökt förhålla sig opartiska till studiernas resultat och haft med samtliga artiklar som 

har lästs, ansetts passa syfte och frågeställningar samt klarat kvalitetsgranskningen. 

Det föreligger dock alltid en risk att någon artikel som kunde ha varit relevant för 

studien inte har kommit med relaterat till att granskare funnit titeln eller artikelns 

abstract irrelevant (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Granskarna av artiklarna har svenska som modersmål och artiklarna har varit på 

engelska. Det föreligger alltid en viss risk för feltolkningar av studiernas resultat ifall 

översättning har gjorts på ett inkorrekt sätt. (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
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För att få ut de mest relevanta artiklarna för detta arbete sattes inklusions- och 

exklusionskriterier som skulle uppfyllas för att artikeln skulle ingå i studien (Olsson 

& Sörensen, 2011). Kriterier som artiklarna skulle uppfylla var att de skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar, skrivna på svenska eller engelska och efter år 2007. 

Dessa kriterier sattes för att det skulle vara tillförlitliga artiklar som för granskarna 

vara språkligt läsbara och relativt modern forskning på metoder som redan används, 

men också för att prioritera forskning på nya metoder som håller på att implementeras 

i kliniska verksamheter. De valda artiklarnas resultat skulle vara objektivt 

rapporterade eller självrapporterade, anledningen till att endast ett av dessa inte 

valdes, var för att det i de allra flesta artiklarna användes båda och att passande 

artiklar med endast ett sätt att rapportera inte utgjorde någon stor andel av alla artiklar 

(Karlsson, 2012).  

 

Kvalitetsbedömning av resultatets studier 

Kvalitetsbedömningen av de utvalda artiklarna gjordes utifrån en reviderad version av 

granskningsmallen av Willman och medarbetare (2011). Revideringen gjordes genom 

att den hela granskningsmallen lästes igenom och de delar som ansågs vara 

irrelevanta för detta arbete valdes bort, samt att några punkter slogs ihop. Detta för att 

underlätta poängsättningen och kvaliteten på artikeln vid granskningen. 

 

Enligt kvalitetsmallen skulle artikeln ha en klart beskriven kontext samt en tydlig 

frågeställning och syfte. Detta var viktigt för att granskaren skulle ha en klar 

uppfattning för vad artikeln behandlade. Inklusions- och exklusionskriterier var även 

en fråga, detta för att man skulle ha en klar bild för vilka patienter som inkluderades 

och exkluderas i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Beskrivning av urvalsprocess 

och datainsamlingsmetod samt att instrumenten som använts i artiklarnas studier 

skulle vara valida och reliabla var kriterier för att erhålla poäng i granskningsmallen. 

Det ansågs viktigt för studiens kvalitet för att kunna presentera ett tillförlitligt och 

signifikant resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Analys, resultat och diskussion skulle 

vara tydligt samt att artikelns slutsats och resultat var presenterat på ett tydligt och 

objektivt sätt (Willman et al., 2011). Fem artiklar fick mindre poäng då de inte hade 

redovisat bortfall eller behandlat etiska resonemang i sin artikel. Granskarna ansåg att 

bristen på etiska resonemang kunde bero på att det var internationella artiklar, och att 



 33 

det i alla länder inte är ett krav att detta ska vara uppfyllt för att kunna genomföra en 

studie. Därför ansågs inte detta dra ner kvaliten på artikeln.  

 

Behov av vidare forskning 

Behovet av vidare forskning kan finnas inom Sverige, då granskarna såg att det fanns 

ganska få studier från norden. Internationellt finns det en del forskning, vilket man ser 

vid sökning i de olika databaserna. Att göra en vidare forskning inom Sverige kan 

leda till att distraktionsmetoder tillämpas på ett mer evidensbaserat sätt inom vården 

och på så sätt minskar det obehag som många barn kan känna vid kontakt med 

sjukvården. Idag kan man se att såpbubblor är något som används på olika pediatriska 

avdelningar, dock kan mer forskning ge fler och kanske mer effektiva metoder samt 

bidra till bättre tillämpning av respektive metod på rätt åldersgrupp. En vidare 

forskning inom Norden kan ge ett mer applicerbart resultat på barnsjukvården inom 

Sverige. 

 

Slutsats 

Tillämpning av distraktionsmetoder kan vara ett effektivt sätt att reducera smärta och 

obehag hos barn som utsätts för medicinska undersökningar. Det finns ett stort antal 

metoder att välja mellan där många är effektiva. Med fördel används distraktioner 

med objekt eller elektronik och med närvarande förälder. 
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Bilaga 2. Resultatanalys 

  

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare, 

ålder, 

bortfall 

Resultat Kvalitét / 

evidens 

grad 

Aydin, 

Canbulat 

Şahiner & 

Karaca Çiftçi. 

(2016). 

 

Turkiet 

Comparison of the 

effectiveness of 

three different 

methods in 

decreasing pain 

during venipuncture 

in children: ball 

squeezing, balloon 

inflating and 

distraction cards 

Studien syftade till att 

undersöka tre olika 

distraktionsmetoder 

(klämma på mjuk boll, 

blåsa upp ballong, och 

distraktionskort) för 

smärta och ångest på 

barn under nålstick 

 

 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollstudie 

(RCT).  

Studien gjordes på 

fyra grupper, en för 

respektive metod och 

en kontrollgrupp, det 

var 30 i varje grupp. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

med barnen, 

föräldrarna och 

observatör. Barnens 

nivåer av smärta 

bedömdes av barnen 

själva, föräldrar och 

observatör före och 

120 

deltagare,  

7-12 år 

 

Bortfall ej 

redovisat. 

En reducering av smärta 

och obehag sågs i 

jämförelse mellan 

kontrollgruppen och de tre 

distraktionsmetoderna. 

Dock var denna skillnad 

inte signifikant vare sig 

mellan de fyra inkluderade 

grupperna gällande om det 

var självrapporterad 

smärta (p=0.446), 

föräldrarapporterad smärta 

(p=0.467)och 

observatörrapporterad 

smärta (0.318) respektive 

patientrapporterat obehag 

(0.323) och 

Hög 
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efter 

undersökningen. 

Barnen skattade 

smärtan genom en 

ansiktskala, Wong 

Baker som är en 

skala med 10 

ansikten som ser 

olika ledsna ut. 

Under varje ansikte 

finns poäng (0-10). 

Obehag mättes 

genom ångesttnivån 

av CFS (childrens 

Fear Scale), en 

ansiktskala med fem 

olika ansikten som 

ser olika rädda ut 

med tillhörände 

poäng (0-4 poäng). 

Studien pågick i 2 

månader och 19 

dagar.  

observatörrapporterat 

obehag (0.144). 
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Burns-Nader, 

Atencio & 

Chavez. 

(2016). 

 

USA. 

Computer Tablet 

Distraction in 

Children Receiving 

an Injection 

Undersöka effekten av 

att ha en surfplatta som 

distraktion vid injektion 

för att reducera smärta 

och obehag, 

RTC. Barnen som 

deltog i studien 

delades randomiserat 

upp i två grupper. 

Den ena gruppen 

fick en surfplatta 

som distraktion 

under en injektion. 

Den andra gruppen 

fick ingen distraktion 

under injektionen. 

Under injektionen 

fick de med 

surfplatta anpassad 

app (de mindre 

barnen 4-7 fick en 

app som de kunde 

prata med, de äldre 

barnen 8-11 fik en 

interaktiv med spel 

och pussel). Läkaren 

som gav injektionen 

pratade samtidigt 

med barnen om 

appen. 

41 

deltagare, 

4- 11 år.  

 

Bortfall ej 

redovisat. 

Surfplatta hade som 

distraktion ingen effekt 

avseende självrapporterad 

smärta från Faces, då 

kontrollgruppen fick lägre 

poäng än den 

experimentella 

gruppen(p=0.01). Utifrån 

FLACC där smärtan 

mättes av observatör 

visade gruppen med 

surfplatta högre nivåer av 

smärta (0.05). 

En signifikant skillnad 

fanns mellan 

kontrollgruppen och 

surfplattegruppen i 

avseende obehag. Gruppen 

med surfplattan visade 

högre poäng på skalan 

med obehag 

kontrollgruppen (p=0.03).  

Surfplattor är således inte 

effektivt som 

distraktionsmetod vid 

Hög 
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Barnen fick själva 

uppskatta smärtan 

genom ”The Faces 

pain rating scale” 

(Faces), en 

ansiktskala med sex 

olika ansikten med 

tillhörande poäng (0-

5) där olika ansikten 

har olika ont. Även 

skalan FLACC (The 

Face, legs, activity, 

cry, consolability 

scale) användes för 

att mäta smärta. 

Smärtan bedöms av 

observatör utifrån 

kategorier ansikte, 

ben, aktivitet, gråt 

och i vilken mån 

barnet gick att trösta 

och ger poäng 

mellan 0-10p där 10 

är mycket smärta. 

Obehaget mättes av 

nålstick för att minska 

smärta och obehag. 
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observatör med 

instrumentet CEMS 

(The Childrens 

emotional 

manifestation scale), 

ett poängsystem (5-

25p) som mäter i 

olika kategorier hur 

barnet uppför sig, 

poäng ges utifrån 

ingen gråt, vattniga 

ögon, tårar, gråt och 

mycket gråt. finns 

Studien pågick i 9 

månader.  
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Kuo, Pan, 

Creedy & 

Tsao. (2016). 

 

Taiwan. 

Distraction-Based 

Interventions for 

Children 

Undergoing 

Venipuncture 

Procedures A 

Randomized 

Controlled Study 

Studien syftade att 

undersöka effekten av 

distraktionsmetoder på 

obehag relaterat till 

undersökningar som 

innebar venpunktion på 

barn i Taiwan. De olika 

distraktionsmetoderna 

var bilderbok, tecknad 

serie jämfört med en 

sedvanlig stickrutin 

 

RCT. Blindad studie. 

De 276 deltagarna i 

studien 

randomiserades till 3 

grupper (bilderbok, 

tecknad serie och 

kontroll) med 92 

deltagare i varje 

grupp. Föräldern var 

närvarande under 

undersökningen. 

Gruppen med 

tecknad serie blev 

lästa för. Boken var 

särskilt framtagen 

för studien för att 

engagera barnet. 

Handlingen i boken 

utspelade sig på ett 

sjukhus där 

huvudkaraktären 

befann sig i liknande 

situation som barnet. 

Barnen som fick titta 

på tecknad serie fick 

276 

deltagare,  

3 - 7 år.  

 

Bortfall: 6 

Kontrollgruppen hade 

högre poäng på OSBD än 

de experimentella 

grupperna (p=0,001). 

Barnen i ålder 3-4 år hade 

högsta OSBD-poängen 

jämfört med de andra 

åldersgrupperna och 4-5 år 

hade lägsta OSBD-

poängen i alla grupperna. 

Således var boken och 

tecknade serien som mest 

effektiv på barnen som var 

4-5 år. 

 

Medelhög 
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se ett klipp på 

3,5min om en 

karaktär som också 

var på sjukhus. För 

att mäta obehag 

användes en 

reviderad version av 

skalan OSBD 

(Observational Scale 

of Behavioral 

Distress), en skala 

där uppföränden 

värderas med ett 

poängsystem av en 

observatör där en 

lägre poäng betyder 

mindre ångest. 

Utförd under 5 

månader och 29 

dagar.  
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Miller et al.. 

(2016). 

 

Australien. 

A Prospective 

Randomized 

Controlled Trial of 

Nonpharmacological 

Pain Management 

During Intravenous 

Cannulation in a 

Pediatric Emergency 

Department. 

Pediatric 

Emergency Care 

Syftet var att undersöka 

hur användandet av 

DITTO (Diversionary 

Therapy Technologies) 

som är en handhållen 

elektronisk apparat som 

innehåller förberedande, 

interaktivt material 

(spel, berättelser) och 

distraktion, kan 

användas för hantering 

av smärta och obehag 

under nålsättning på 

barnsjukvårdsavdelning. 

RCT. Deltagarna 

delades in i 3 olika 

grupper. 1. Standard 

(StDis) som gick till 

med enklare 

distraktion så som 

leksak, sjuksköterska 

som pratade. Denna 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

2.  Distraktion med 

PlayStation (PSP) 

med lämpligt spel. 3. 

DITTO med 

distraktion. (DITTO-

D) 4. DITTO med 

förberedelser 

(DITTO-PP), vilket 

innebar att barnet 

kunde spela en 

historia som innebar 

förberedelser inför 

nålstick med spel. 5. 

DITTO med både 

förberedelse och 

98 

deltagare, 

3 - 12 år. 

 

Bortfall: 1 

Enligt barnens självrapport 

med Wong Bakers 

ansiktsskala hade ingen av 

interventionsgrupperna 

någon signifikant skillnad i 

smärta med 

kontrollgruppen, DITTO-

C (p=0,06), DITTO-PP 

(p=0,88), DITTO-D 

(=0,49), PSP (p=0,41). 

 

Enligt den 

vårdnadshavarrapporterade 

VAS-skattningen hade alla 

grupper en signifikant 

skillnad jämfört med 

kontrollgruppen när det 

kom till smärta. DITTO-C 

(p<0,001), DITTO-D 

(p=0,01), DITTO-PP 

(p<0,001) samt PSP 

(p=0,02). 

 

Vid FLACC- 

bedömningen utförda av 

Hög 
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distraktion (DITTO-

C). 

Smärtan mättes med 

Wong Bakers 

ansiktsskala där 

barnen själva fick 

välja, Visuell analog 

skala (VAS) som 

innebar att 

vårdnadsgivaren 

skattade barnets 

smärta mellan 0-10, 

samt med FLACC 

utförd av 

sjuksköterskan. 

Observationer 

gjordes innan, under 

och efter ett 

nålstick.   

Studien pågick i 10 

månader.   

sjuksköterskor hade alla 

grupper, utom DITTO-D 

(p=0,09), en signifikant 

lägre smärta jämfört med 

kontrollgruppen. DITTO-

C (p=0,01), DITTO-PP 

(p=0,02) och PSP 

(p=0,001) 

 

Både PSP och alla former 

av DITTO minskar smärta 

och obehag hos barnen 

enligt observatörer, dock 

finns det igen signifikant 

skillnad i smärta enligt 

barnens självrapport.  
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Yamamoto-

Hanada et al. 

(2015). 

 

Japan 

Relieving pain and 

distress during 

venipuncture: Pilot 

study of the Japan 

Environment and 

Children's Study 

(JECS) 

Syftet var att utveckla 

ett effektivt sätt att 

reducera smärta och 

obehag under 

venpunktion på barn, 

med hjälp av 

multidisciplinära 

distraktionsmetoder.  

Pilotstudie. 

Barnen erhöll först 

bedövningskräm på 

stickstället (förutom 

på de barn vars 

föräldrar inte ville, 

eller om de inte 

kunde ha krämen på 

huden).  Sedan följde 

olika 

distraktionsmetoder. 

1. En 

forskningsassistent 

förberedde barnet 

innan venpunktionen 

med böcker, dockor 

och leksaker som 

förklarade hur 

ingreppet gick till. 2. 

Föräldern som var 

med under 

blodprovet blev 

instruerad att prata 

med barnet under 

venpunktion och 

132 

deltagare,  

3 - 4 år.  

 

Bortfall ej 

redovisat 

Enligt formuläret enades 

81.9% av föräldrarna att 

multidisciplinära 

distraktionsmetoder 

minskade rädslan för nålar 

hos barnen och 90.9% var 

nöjda med 

undersökningen. 75.8% av 

föräldrarna ansåg att 

multidisciplinära 

distraktionsmetoder alltid 

borde appliceras vid 

venpunktion. 91 % av 

föräldrarna till barnen som 

bedömde effekten, menade 

på att distraktionen 

fungerade detta då 59.8% 

av barnen inte grät vid 

provtagningen samtidigt 

som 46.7% grät (p = 

0,706). 

 

Hög 
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hålla om barnet 

samtidigt. 3. Sitta 

rätt positionerad i 

knä på föräldern 

bröst mot bröst eller 

rygg mot bröst. 4.  

En assistent visade 

en film samtidigt 

som barnet gjorde de 

andra 

distraktionerna. 

Därefter fick 

föräldrarna fylla i ett 

formulär hur de 

upplevde 

undersökningen. 

Studien pågick i 9 

månader, 
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Karakaya & 

Gözen. 

(2015). 

 

Turkiet. 

The Effect of 

Distraction on Pain 

Level Felt by 

School-age Children 

During 

Venipuncture 

Procedure - 

Randomized 

Controlled Trial. 

Syftet var att undersöka 

hur effektivt man 

genom 

distraktionsmetoden 

titta i kalejdoskop kan 

reducera smärtan hos 

barn som genomgår en 

venpunktion. 

 

RCT. 

Gruppen delades upp 

i 2 på 77. Smärta 

mättes med en 

reviderad version av 

FPS (Facecs Pain 

Scale), en skala med 

sex ansikten med 

olika smärtutryck 

med tillhörande 

poäng (0-10p) där 10 

är väldigt hög 

smärta. Man mätte 

även med en 

pulsoxymeter och en 

termometer. Tio 

minuter innan mättes 

deras nivå av smärta 

på FPS, deras puls 

och temperatur 

mättes (temp. för att 

utesluta feber som 

fysiologisk orsak till 

pulsökning). Barnen 

informerades om vad 

144 

deltagare,  

7 - 12 år. 

 

Bortfall: 

74. 

 

Användandet av 

kalejdoskop under 

venpunktion är en effektiv 

distraktionsmetod för att 

reducera smärtan hos barn. 

Den självrapporterade 

smärtan på skalan FPS hos 

barnen var lägre jämfört 

med kontrollgruppen 

(p=0,001) 

Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad i 

fysiologiska parametrarna 

från pulsoxymetern, p > 

0,05. Trots detta drog 

studien slutsatsen att 

kalejdoskop är en effektiv 

distraktionsmetod då 

barnen själva upplevde 

mindre smärta statistiskt.   

Hög 
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som skulle hända. I 

den experimentella 

gruppen fick 

föräldrarna hålla 

barnets hand, i 

kontrollgruppen fick 

föräldrarna närvara i 

rummet, men inte 

röra barnet. I början 

av venpunktion fick 

barnen titta i 

kalejdoskopet och 

berätta vad de såg, 

former och färger. 

Precis efter 

venpunktionen fick 

barn i samtliga 

grupper markera var 

de befann sig på 

skalan FPS. 
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McCarthy et 

al. (2014). 

USA. 

Matching Doses of 

Distraction With 

Child Risk for 

Distress During a 

Medical Procedure 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten av 

tre doser av 

distraktionsmetod för 

barn med hög och 

medium risk för 

procedur relaterat 

obehag.  

RCT.  

Barnen delades först 

in i 3 grupper efter 

hur hög risk för 

obehag de hade: 156 

barn hade hög risk 

för obehag, 372 

medium risk och 46 

barn låg risk för 

obehag. Sedan 

delades de in i 

ytterligare 3 grupper 

för vilken form av 

distraktion de skulle 

erhålla. Professionell 

distraktion:77 barn 

med hög risk samt 

126 med medium 

risk. Förstärkt 

distraktion: 79 barn 

med hög risk och 

125 med medium 

risk. Basic 

distraktion: 121 barn 

med medium risk 

574 

deltagare,  

4 - 10 år. 

 

Bortfall: 8. 

Barn som bedömts ha 

medium risk för obehag 

upplevde mindre obehag 

enligt OSBD-R i den 

professionella gruppen, p 

< 0,005. Dock sågs ingen 

signifikant skillnad i 

kortisolnivåer i saliven 

mellan de tre olika 

grupperna samt sågs ingen 

signifikant skillnad enligt 

Oucher och PRCD.   

 

Barn som ansågs ha hög 

risk för obehag enligt 

CPaD, hade ingen 

signifikant skillnad i 

obehag mellan de 

förstärkta och den 

professionella gruppen 

enligt Oucher (p = 0,48), 

PRCD (p = 0,11), OSBD-

R (p = 0.24) samt 

kortisolnivå (p= 0.24). 

Dock ska det noteras att 

Hög 
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samt 46 barn med 

låg risk för obehag. 

Föräldrarna till 

barnen distraherade i 

Basic gruppen där de 

fick se en sju 

minuter lång video 

på distraktion samt 

få en generell 

instruktion för 

distraktion av en av 

forskarasstenterna. I 

den förstärkta 

gruppen distraherade 

föräldrar likaså men 

med även 

individuella 

distraktionstekniker 

för barnet av 

forskningsassistent. I 

professionella 

gruppen distraherade 

forskningsassistenten 

som var 

specialiserad på 

det i den professionella 

gruppen var yngre barn 

samt att det fanns en 

könsskillnad i grupperna. 
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distraktion. 

Obehaget mättes 

med: OSBD-R, 

Oucher för 

självrapporterad 

smärta, Parent 

Report of Child 

Distress (PRCD) 

samt kortisolnivån i 

saliven för att mäta 

obehag fysiologiskt. 
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Caprilli, 

Vagnoli, 

Bastiani & 

Messeri. 

(2012). 

Italien. 

Pain and distress in 

children undergoing 

blood sampling: 

effectiveness of 

distraction with soap 

bubbles.  A 

randomized 

controlled study 

Syftet var att undersöka 

effekten av att använda 

såpbubblor som en 

distraktionsteknik för 

att reducera smärta och 

obehag före, under och 

efter en 

blodprovstagning.  

RCT.  

Två grupper på 60 

barn vardera 

utgjorde en 

experimentell grupp 

och en 

kontrollgrupp. 

Barnen erhöll i båda 

grupperna 

bedövningskräm på 

tänkt punktionsställe. 

Föräldrarna 

närvarade. Två 

oberoende 

observatörer 

bedömde barnens 

nivåer av obehag 

genom skalan OSBD 

och barnen 

självrapporterade 

skattade smärta 

genom skalan Wong 

Baker. Utöver dessa 

instrument 

intervjuade en 

60 

deltagare, 

3 - 6 år. 

 

Bortfall ej 

redovisat. 

 

Barn som blev 

distraherade med 

såpbubblor upplevde 

mindre obehag. Nivåerna 

av obehag som mättes med 

OSBD var signifikant 

lägre i experimentella 

gruppen innan, under och 

efter nålsticket (p=0.001) 

Nivåerna av 

självrapporterad smärta 

var högre i 

kontrollgruppen än i 

experimentella gruppen. 

(p= 0.007) 

Man observerade även att 

föräldrarna i 

såpbubblegruppen inte 

behövde vara delaktiga i 

samma utsträckning som 

hos kontrollgruppen för att 

ge stöd till barnet. 

 

Medelhög 



 58 

psykolog föräldrarna 

med tre frågor 

angående 

interaktionen med 

barnet under 

blodprovet. 
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Matziou, 

Chrysostomou, 

Vlahioti & 

Predikaris. 

(2013). 

Grekland. 

Parental presence 

and distraction 

during painful 

childhood 

procedures. 

Undersöka effekten av 

föräldranärvaro och 

distraktion med en 

leksak (kalejdoskop) 

hos barn som genomgår 

smärtsamma 

procedurer. 

RCT.  

Barnen delades in i 

tre grupper, en med 

närvaro av förälder, 

en med 

distraktionsmetoden 

leksak samt en 

kontrollgrupp. 

Barnen fick först 

mäta sina vitala 

parametrar innan 

sticket. Smärtan 

mättes genom skalan 

verbal rating scale of 

pain som är en 

poängskala om 10 

poäng där 10 är 

värsta tänkbara 

smärta. Barnen fick 

själva uppskatta sin 

smärta genom att 

välja ett nummer 

som motsvarade 

deras smärta. Ångest 

mättes genom 

130 

deltagare,  

7-10 år 

 

Bortfall ej 

redovisat. 

Föräldranärvaro sänkte 

pulsen på barnen, liksom 

gruppen med kalejdoskop 

jämfört med 

kontrollgruppen (p<0.001). 

Poängen på smärtskalan 

var också lägre i de två 

experimentella grupperna 

jämfört med 

kontrollgruppen (p<0.001). 

Gällande obehag såg man 

en signifikant skillnad då 

föräldern var nära barnet 

och i de grupper där 

kalejdoskop jämfört med 

kontrollgruppen. De 

experimentella grupperna 

visade lägre nivåer av 

obehag. ( p<0.001). Det 

mest effektiva för att 

minska smärta och obehag 

under smärtsamma 

medicinska 

undersökningar är 

Hög 



 60 

STAIC (The State–

Trait Anxiety 

Inventory for 

Children). Som 

bestod av två skalor 

med påståenden där 

barnen själva fick 

avgöra vad som 

stämde och inte. 

Utifrån det gavs 

poäng.  

I föräldragruppen 

fick föräldern inte 

kommentera stick 

eller trösta barnet, 

endast närvara. I 

gruppen med 

kalejdoskop fick 

barnet se hur 

leksaken fungerade 

redan innan sticket. 

En psykolog pratade 

med barnet samtidigt 

som sticket och 

ställde frågor om det 

föräldranärvaro dock även 

kalejdoskop. 
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som barnet såg. I 

kontrollgruppen var 

varken förälder eller 

leksak närvarande 

under stick. Efter 

nålsticket mättes 

även fysiologiska 

parametrar som 

andningsfrekvens, 

blodtryck och puls, 

en hög puls indikerar 

mer smärta. Studien 

pågick under sex 

månader.  

Vagnoli et al. 

(2015). 

Italien. 

Can Presence of a 

Dog Reduce Pain 

and Distress in 

Children during 

Venipuncture? 

Syftet var att undersöka 

effekten av djur som 

intervention för 

distraktion på barn för 

att reducera smärta och 

obehag, innan, under 

och efter 

blodprovstagning. 

 

RCT. 

Studien bestod av en 

kontrollgrupp på 25 

deltagare, och en 

experimentell grupp 

på 25. Barn som inte 

redan hade hund 

hemma och de som 

inte var hundrädda 

inkluderas i studien. 

50 

deltagare, 

4 - 11 år. 

 

Bortfall ej 

redovisat. 

Närvaro av en hund under 

blodprovstagning på barn 

visar sig minska det totala 

obehaget hos barnet mätt 

med OSBD-A, p = 0,042. 

Denna metod sänkte även 

kortisolhalten i blodet 

under provtagningen, p = 

0,034. Dock var det inte 

någon signifikant skillnad 

Hög 
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Barnen i den 

experimentella 

gruppen hade sina 

föräldrar med samt 

en expert som hade 

hunden. Barnen fick 

interagera med 

hunden innan, under 

och efter nålsticket. 

Obehag mättes med 

Wong Baker scale 

och OSBD-A. 

Barnen fick själva 

skatta sin smärta 

enligt VAS. Obehag 

mättes i form av 

ångest genom STAI. 

Nivåer av kortisol i 

blodet mättes som ett 

tecken på stress hos 

barnet.  

mellan kontrollgruppen 

och interventionsgruppen 

när det kom till smärta 

mätt via VAS eller Faces 

scale, p = 0,776.   

 

 


