
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Effekter av olika 
distraktionstekniker i 
samband med 
smärtsamma 
medicinska 
procedurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad, Examensarbete- 15 hp 
FÖRFATTARE: Joanna Gunnerling 
HANDLEDARE: Susanne Knutsson 
JÖNKÖPING 2016 Januari 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Effects of various 
distraction 
techniques associated 
with painful medical 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBJECT AREA: Nursing, Master thesis- 15 hp 
AUTHOR: Joanna Gunnerling 
SUPERVISOR: Susanne Knutsson 
JÖNKÖPING 2016 January 



	  
	  

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Intresset för att hantera barns smärta har ökat de senaste åren men det 

är fortfarande frågetecken kring om kunskapen som finns används i praktiken. Barn 

inom sjukvården går igenom olika procedurer som kan vara smärtsamma. Då det 

inte alltid är möjligt att ge maximal smärtlindring farmakologiskt är icke 

farmakologiska metoder ett viktigt komplement. Avledning är en icke- farmakologisk 

strategi som distraherar barnet. Barnets tankar leds då bort från smärtan och kan 

fokusera på andra stimuli. Forskning visar att barn som under en viss period utsätts 

för smärta kan lida mindre då de riktar sin uppmärksamhet mot andra saker. Syfte: 

Att beskriva hur distraktionstekniker påverkar barns upplevelse av smärta. Metod: 

En litteraturöversikt med kvantitativ ansats har använts som metod för att besvara 

syftet. Litteraturöversikten består av jämförelser mellan 11 studier. Resultat: 

Resultatet visar att distraktionstekniker kan minska barns smärta, ångest, stress, 

rädsla, blodtryck, puls samt leda till en minskad läkemedelsanvändning. Slutsats: 

Det positiva resultatet kan ses som en indikation till att distraktionstekniker kan 

påverka barns smärtupplevelse och därmed minska barnets lidande. Det är dock 

viktigt att individualisera omvårdnaden. 
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Summary 

 

Background: Interest in managing children's pain has increased in recent years 

but there are still doubts about whether the knowledge is used in practice. Children 

in healthcare are going through various procedures that may be painful. Since it is 

not always possible to provide maximum pain relief pharmacologically non 

pharmacological methods are an important complement. Diversion is a non-

pharmacological strategy that distracts the child. The child's mind is led away from 

the pain and can focus on other stimuli. Research shows that children who over a 

certain period are subjected to pain may suffer less when they direct their attention 

to other things. Purpose: To describe how distraction techniques affect the child's 

experience of pain. Method: A literature review with quantitative approach has 

been used as a method to answer the question. The literature consists of comparisons 

from 11 studies. Results: The results show that distraction techniques can reduce 

children's pain, anxiety, stress, fear, blood pressure, pulse and result in reduced drug 

use. Conclusion: The positive result can be seen as an indication that distraction 

techniques can affect the child's pain experience and therefore reduce the child 

suffering. However it is though important to individualize care. 

 

 

Keywords: Distraction, techniques children, pain, power.
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Inledning 

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ständigt möta patienter som upplever 

smärta. När barn tas om hand i vården så hör det ofta samman med att den procedur 

barnet går igenom innebär smärta (Lindemann, 1992). För att lindra smärta på ett 

bra sätt är det viktigt med icke farmakologisk behandling tillsammans med eller utan 

farmakologisk behandling. Dessa icke farmakologiska metoder som hämmar 

smärtan leder till att barn får en större känsla av kontroll över olika situationer. 

Intresset för att hantera barns smärta har ökat de senaste åren men det är 

fortfarande frågetecken kring om kunskapen används i praktiken (Pölkki, 

Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2001). Ökad kunskap behövs gällande hur barns 

smärtupplevelse kan minskas (Mac Laren, Cohen, Larkin, , & Shelton, 2008 ). Det är 

inte många studier som publicerats angående strategier att hantera barns smärta. 

Författaren till denna litteraturstudie anser att det finns för lite kunskap om icke 

farmakologiska metoder för att lindra smärta och att problemet behöver lyftas upp. 

Författaren valde därför att undersöka effekten av olika distraktionstekniker och hur 

de påverkar barn som upplever smärta under medicinska procedurer. Resultatet av 

litteraturstudien kan leda till att problemet lyfts upp och att kunskap om hur barns 

smärtupplevelse kan minskas genom distraktion ökar och sprids. En ökad kunskap 

kan leda till att sjuksköterskor vågar använda sig av dessa strategier när de möter 

barn och på så sätt bidra till en bättre vård och minskat lidande för barn som 

upplever smärta. 
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Bakgrund  

Icke farmakologiska metoder för att minska barns lidande 

Då det inte alltid är möjligt att ge maximal smärtlindring farmakologiskt är icke 

farmakologiska metoder ett viktigt komplement. En metod är att lägga glukos i 

munnen före ett stick och detta har visat sig ha positiva effekter på nyfödda. 

Liknande försök har gjorts där barn får suga på en godisklubba vid omläggning av 

sår. Det finns också strategier som syftar till att barnet ska få känna kontroll över sin 

situation genom kunskap och förberedelser, genom att skapa tillit och göra barn 

delaktiga under olika procedurer, eller genom olika avledningstekniker. 

Avledningstekniker hjälper barn att fokusera på något annat än den obehagliga 

procedur som de utsätts för. Exempel på sådana tekniker är tv och dataspel samt att 

blåsa såpbubblor (Enskär & Golsäter, 2011). Forskning (Walco, 2008) visar att barn 

förknippar invasiva ingrepp med smärta, stress och oro. Denna stress och oro kan 

vara skadlig för barn. Det blir ett onödigt lidande under proceduren och det kan 

också ge kvarstående minnen som påverkar barnets smärtminne i framtiden. 

 

Lidande 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är det viktigt att möta en 

individs behov och lindra lidandet genom lämpliga metoder (Socialstyrelsen, 2005). 

Lidande innebär en pina som en individ går igenom. Smärta är en vanlig orsak till 

lidande och den kan leda till ångest och oro. Lidandet kan lindras genom minskning 

av smärta med hjälp av lämpliga metoder (Eriksson, 2005). Sjuksköterskan kan 

försöka förstå lidandet genom att koppla det till patientens sjukdomssymtom och 

livshändelser. Men för att förstå en individs lidande är det viktigt att försöka sätta sig 

in i individens situation och försöka få en uppfattning om hur just denne har det. De 
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personliga upplevelserna av sitt liv, sin sjukdom och sin vård är det som kommer 

avgöra om individen lider. Det handlar alltså om en subjektiv tolkning där objektiva 

kriterier inte spelar in. Lidandet bidrar sedan till individens perspektiv på själva 

livet, hur information tolkas och hur personen i fråga hanterar symtom. Vårdlidande 

är ett lidande som är åsamkat av den vård personen får och det kan upplevas rent 

fysiskt, som vid smärta, men det kan också upplevas då en persons upplevelser inte 

tas på allvar eller om beslut uteblir på grund av att sjuksköterskan inte har tillräckligt 

mycket kunskap eller saknar omdöme. Som sjuksköterska är det väldigt viktigt att 

kunna tänka sig in i personers situationer och ställa sig frågan, hur jag själv hade 

velat bli behandlad. Samtidigt är det viktigt att kunna känna av stämningen och 

situationen och förstå att alla kanske inte vill bli behandlade som jag vill (Wiklund, 

2011). 

  

Olika typer av smärta 

Det finns fyra olika dimensioner av smärta; fysisk, psykisk, social och existentiell 

(Werner & Strang, 2005).  

Fysisk smärta innebär kroppsligt lidande och det finns flera olika typer. Nociceptiv 

smärta förekommer vid akuta trauman och framkallas av att smärtreceptorerna 

aktiveras av smärtframkallande substanser så som hög temperatur eller kraftigt 

tryck. Neurogen smärta orsakas av skada på nervsystemet. Smärtan kan uppkomma 

efter skador på nerver i samband med kirurgiska ingrepp, strålbehandling och 

trauman. Idiopatisk smärta är den smärta som uppstår utan påvisbar vävnadsskada.  

Psykisk smärta är de erfarenheter som sätts i samband med individen och de 

psykologiska processer som lidandet leder till. Intensiteten i känslorna grundar sig 

från personens tidigare erfarenheter, personlighet och yttre omständigheter. Den 

psykiska dimensionen av smärta innefattar bland annat oro och ångest. 
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Den sociala smärtan innebär att individen förlorar den roll som den haft i livet. Efter 

en längre tids värk och smärta är det lätt att isolera sig, vilket också kan sätta sig i 

kroppen som smärta. När värken och smärtan slår till fungerar heller inte relationer 

och vardagslivet på samma sätt som det gjorde innan.  

Existentiell smärta ligger nära den psykiska dimensionen och de yttre tecken kan ses 

som bland annat passivitet, ångest och ilska. Dessa tecken kan ofta ha samband med 

existentiella problem som känsla av hopplöshet, sorg och skuldkänslor. Ångest gör 

ont och många patienter beskriver smärtan efter en operation som lindrigare än den 

fysiska smärtan ångest ger. Oro ligger nära ångest men är ett normalt tillstånd. Oro 

är inte existentiell smärta, men ångest och oro kan utvecklas till existentiell smärta. 

Orsaker till smärta kan vara trauman eller konflikter som gett patienten känslor av 

skuld, mindervärde eller övergivenhet. Dessa känslor kan ha stor existentiell tyngd 

(Werner & Strang, 2005).  

 

Barn och smärta 

Barn inom sjukvården går igenom olika procedurer som kan vara smärtsamma. 

Detta kan leda till att barnet upplever både rädsla och stress (Tamm, 2003). Det är 

idag väl känt att barn kan uppleva smärta men beroende på var någonstans i sin 

utveckling barnet är uttrycks smärtan på olika sätt (Riktlinjer för smärtbehandling 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2011). Dock har det inte alltid varit känt att barn kan 

uppleva smärta. För 30 år sedan fanns uppfattningar om att barn inte kunde känna 

smärta, berätta om sin smärta och att de snabbt glömmer sin smärta. Dessa 

uppfattningar har däremot motbevisats i senare forskning (Jylli, 2014 , Olsson & Jylli 

2006).  

Mc Grath och Craig (1989) beskriver barns smärtupplevelse i ett utvecklingsmässigt 
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perspektiv i relation till Piagets stadieteori. Under den sensomotoriska perioden, 0-2 

år, kan barnet känna och minnas smärta men de kan inte förstå den. När barnet blir 

ett och ett halvt år är rädsla och aggression reaktioner som barnet visar vid smärta. 

Under det pre-operationella stadiet, 2-7 år, tror barn att smärta kommer utifrån. De 

kan som exempel tro att det är golvet som slagit dem när de ramlar och gör sig illa. 

Under de konkreta operationernas period, 7-11 år, börjar barn internalisera 

smärtorsaker. De kan nu förstå att smärtan kommer inifrån samt förstå enkla 

analogier som t.ex. att infektion är ett “krig mellan goda och onda bakterier”. Under 

de formella operationernas stadium, från 11 år, blir barns tänkande mer abstrakt och 

logiskt. Från denna ålder och framåt kan barn ge många svar på varför de får ont. De 

kan både tolka smärtan som ett psykologiskt så väl som ett fysiologiskt problem, 

d.v.s det gör ont både av ett slag samt vid svek i kärlek (Mc Grath & Craig, 1989). 

Hur barn reagerar på smärta beror på deras ålder, gener, uppväxt samt 

utvecklingsnivå. Om små barn inte förstår vad som händer påverkas deras möjlighet 

att utstå smärta medan barn tänker mer rationellt. Hur barn upplever smärta beror 

också på tidigare erfarenheter gällande liknande situationer. Det är därför extra 

viktigt att minska oro, t.ex. antalet människor som är närvarande vid smärtsamma 

upplevelser. I möjligaste mån bör det därför endast vara föräldrar samt vårdgivare 

närvarande. Det är även viktigt att barnet får känna sig väl omhändertaget då det 

sänker deras oro och upplevelsen blir mindre smärtsam. Som sjuksköterska är det 

därför viktigt att förklara hur och varför en viss sorts medicinsk utrustning används. 

Det kan även underlätta för barnet om de fått information hemskickat som kan ta del 

av tillsammans med föräldrar (Nilsson & Renning , 2012). 
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Smärtreaktioner 

Alla barn som registrerar smärta normalt reagerar på ett eller annat sätt på smärtan. 

De fysiska reaktionerna är lättast att observera men för att tolka smärtan bäst är det 

bra om barnet även kan ge en verbal beskrivning. Barnets fysiska reaktion på smärta 

kan exempelvis vara att bita ihop tänderna och grimasera, ögonen kan vara vidöppna 

med stel blick och barnet kan vara oroligt. Likaså gråten är en mycket viktig 

smärtsignal, kanske den viktigaste hos de minsta barnen. Gråten är barnets sätt att 

be om hjälp för sin smärta. Barns verbala beskrivning av smärta beskrivs på ett 

personligt sätt utifrån tidigare erfarenheter. Barn under två år har ett mycket 

begränsat verbalt språk och därmed en begränsad vokabulär för att beskriva 

upplevelsen av smärta. Även barn i 2-4-årsåldern saknar en välutvecklad uppfattning 

av smärta. En fyraåring kan beskriva “att ha ont i magen” som “Jag tror jag har fått 

en flisa i magen”. Detta är ett försök till att beskriva att smärtan är stickande, 

relaterat till barnets tidigare erfarenheter. I denna ålder kan det även vara svårt att 

beskriva smärta som inte upplevs just nu. Barnet kan då uttrycka “Nu är den inte 

här, men när den kommer tillbaka ska jag visa dig den”. Efterhand får barnet en 

vidare begreppsvärld och kan då lättare kommunicera verbalt om smärtupplevelsen. 

Ett äldre barn lägger ibland även till mera i begreppet “att ha ont” och kan uttrycka 

smärtan som “att vara nervös”, “att vara rädd”, “att inte växa upp och vara frisk” 

samt att “ropa på hjälp och ingen kommer”. Viktigt att tillägga är att barnets 

smärtupplevelser inte bara orsakas av själva sjukdomen eller den obehagliga 

procedur barnet utsätts för utan även av miljöförändringar (Lindemann, 1992). 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är det viktigt att ha 

förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Smärtskattning av barn 

Smärtupplevelsen hos barn är svår att jämföra då individer upplever den på olika 

sätt. Därför kan användning av smärtskattningsinstrument vara till stor hjälp för att 

barn ska kunna beskriva sin subjektiva smärtupplevelse. Det finns många faktorer 

som påverkar smärtan, så som rädsla, oro, typ av smärta, sjukdomstillstånd och 

barnets erfarenhet av smärta. När barnets smärta bedöms så är det en sammansatt 

bedömning av barnets egna upplevelser av smärtan, barnets beteende, fysiologiska 

och psykologiska reaktioner och föräldrarnas bedömning (Olsson & Jylli, 2001).  

Självskattningsskalor är det mest tillförlitliga sättet att låta barnet ange sin 

smärtintensitet. Skalan ska vara anpassad till barnets utvecklingsnivå så att barnet 

kan förstå begreppet smärta för att gradera smärtintensiteten rätt. Utvecklingsnivån 

avgör om det är konkreta skalor, ansiktsskalor eller andra skalor som ska användas. 

För barn som är 4-6 år är det lämpligt att använda en smärtskala bestående av bilder 

med olika ansiktsuttryck. Barnet uppmuntras då att peka på det ansikte som 

uttrycker samma smärta som barnet själv känner (Jylli 2004, Olsson & Jylli, 2001). 

Wong–Baker FACES Pain Rating Scale (WBFPS) är en bild av sex handritade 

ansikten. Det första ansiktet i bilden är ett leende ansikte och representerar ingen 

smärta och den sjätte är ett gråtande ansikte och indikerar svår smärta. I praktiken 

uppmanas barnen att titta på bilder och markera ansiktet som bäst motsvarar deras 

smärta (Savino et al, 2013). För yngre barn samt för barn som har svårt att förmedla 

sin smärta kan observationsinstrument användas (Jylli 2004, Olsson & Jylli 2001). 

The Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale (FLACC) är en sådan skala som 

används då barn inte kan uttrycka sin smärta på grund av att de t.ex. är för små eller 

har funktionsnedsättning. FLACC består av kategorierna Face, legs, activity, cry och 
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consolability. Siffran 1-3 ringas in (icke påverkad- tydlig påverkan) på varje kategori 

och får sen en summa på 5-15. Ju högre siffra desto mer påverkat beteende (Merkel, 

Voepel,-Lewis & Malviya, 2002). När barnet passerat skolåldern används ofta Visuell 

Analog Skalan (VAS-skalan). Den består av en horisontell linje där det i båda 

ändarna finns extremvärden som ”ingen smärta” respektive ”värsta tänkbara 

smärta”. Barnet förflyttar en markör på skalan och på så sätt anges smärtintensiteten 

(Olsson & Jylli, 2001). 

Sjuksköterskors kunskap om icke farmakologiska strategier 

Sjuksköterskor behöver mer kunskap och praktisk träning i att använda icke 

farmakologiska strategier för att minska barns smärtupplevelser. En ökad kunskap 

och träning leder till att de vågar utföra strategierna ute i den kliniska verkligheten 

samt att strategierna utförs på rätt sätt. Trots vetskapen om bristen på praktisk 

träning och kunskap inom området är barns smärta fortfarande underbehandlad och 

så mycket som 21-49 % av inlagda barn upplever någon typ av smärta. Detta är 

mycket oroväckande då risken är att dessa barn kopplar smärtan till sjukhus och 

detta blir en negativ upplevelse vilket kan leda till att de som vuxna undviker att söka 

vård vid behov (MacLaren et al, 2008). En hög kunskapsnivå hänger dessutom ihop 

med en mer positiv attityd till smärtlindring och därför är det viktigt att 

sjuksköterskor får denna kunskap. När det gäller svenska sjuksköterskor behövs 

kunskapsnivån gällande icke-farmakologiska strategier för smärthantering förbättras 

(Enskär et al, 2007). Studier har även visat att sjuksköterskor känner sig bekväma i 

förutsägbara situationer men om en situation är oförutsägbar upplevs en känsla av 

förlorad kontroll. Det har då visat sig att sjuksköterskor som förlorar denna känsla av 

kontroll upplever rädsla, maktlöshet samt övergivenhet och för att skydda sig mot 

dessa känslor misstror de sina vårdtagare. För att detta inte ska ske är det viktigt att 
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sjuksköterskor har en hög kunskapsnivå om hur barn uttrycker sin smärta. De kan då 

känna kontroll över situationen och lita på samt bekräfta barnets smärtupplevelse 

(Ljusegren, Johansson, Gimbler-Berglund & Enskär, 2012). 

 

Kontroll 

Det är även viktigt för barn att känna kontroll över situationen. Detta kan 

åstadkommas genom att låta barnet delta aktivt i olika situationer. Barnet kan t.ex. få 

berätta vad det varit med om. Barnets fantasi utnyttjas då på ett positivt sätt och kan 

bidra till att bemästra ångest och smärta. Det förekommer att barn känner sig 

besvikna på sig själva och sina reaktioner i samband med smärtupplevelser. De kan 

vara besvikna över att de inte tålde smärtan samt att de tappade kontrollen över sig 

själva. Det är då viktigt att som sjuksköterska ge barnet positiv respons och berätta 

att det är fullt acceptabelt att visa känslor och tappa kontrollen (Lindemann, 1992). 

Kontroll är även sammankopplat med trygghet. Om hotet i form av sjukdom eller 

annan ohälsa  inte kan avlägsnas så kan ändå viss trygghet uppnås genom att 

personen får kontroll över sin situation och känner hanterbarhet. Freud menar att 

trygghet är en del av lustprincipen  som handlar om människans strävan efter 

njutning och att undvika smärta. Maslow beskriver trygghet som bland annat frihet 

från rädsla, ängslan och kaos samt ordning och struktur i tillvaron (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad 

Vården bör enligt svensk sjuksköterskeförening vara personcentrerad vilket betyder 

att det är viktigt att se människan framför sjukdomen och fokusera på de resurser 

varje person har. När det handlar om barn bör familjefokuserad omvårdnad 
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engageras vilket innebär att fokus är på familjens betydelse för barnets upplevelse av 

ohälsa och sjukdom. En familj är en självdefinierad grupp där familjen själv 

bestämmer vilka som ingår såsom samkönade familjer, storfamiljer, far- och 

morföräldrar, grannar och vänner (Wright & Leahey, 2009) Om vårdpersonal möter 

familjen som en enhet kan detta bidra till att familjemedlemmarna tillåts vara 

delaktiga i problemidentifiering, problemlösning och beslut som påverkar enskilda 

familjemedlemmars livssituation. Därmed samskapas en vård där allas kompetens 

och familjens unika resurser tas tillvara. Både sjuksköterskan och familjen har olika 

kompetenser och allas kompetenser ges lika stor betydelse vilket utmanar 

sjuksköterskan till att ha ett professionellt förhållningssätt (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012). 

Forskning (Lindemann, 1992) visar på att mer kunskap behövs gällande icke-

farmakologiska strategier när ett barn utsätts för olika medicinska procedurer. 

Avledning är en icke- farmakologisk strategi som distraherar barnet. Barnets tankar 

leds då bort från smärtan och kan fokusera på andra stimuli. Det är bevisat att barn 

som under en viss period kan plågas mindre av smärtan då de riktar sin 

uppmärksamhet mot andra saker. Det finns många olika icke-farmakologiska 

strategier. I studiens resultat förväntas en redovisning av vilka distraktionstekniker 

som kan påverka barns smärtupplevelse samt hur de påverkar. En ökad kunskap om 

just dessa tekniker kan sedan användas kliniskt för att minska barns smärtupplevelse 

och leda till att barn kan känna ett minskat lidande och kontroll över situationen.  

Syfte 

Att kartlägga effekter av olika distraktionstekniker i samband med smärtsamma 

medicinska procedurer. 
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Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar där en kvantitativ ansats använts har 

genomförts. En kvantitativ ansats studerar antal, mängd, signifikanta skillnader, 

effekter och sammanställer resultat i studier (Forsberg & Wengström, 2013). En 

litteraturöversikt innebär ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar samt en bred 

analys och sammanställning av dessa. Detta klargör kunskapsläget inom ett visst 

område och kan påverka det praktiska vårdarbetet samt leda till nya slutsatser för 

fortsatt forskning ( Dahlborg, Friberg, Segesten & Östlund, 2012).  

Datainsamling 

Metodbeskrivningen av en litteraturöversikt måste redovisa vilka databaser och 

sökord som använts, vilket utfall sökningen gav, publiceringsår, värdering av 

artiklarna, urval samt vilka avgränsningar som gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). 

För att kunna studera en fråga krävs reflektion och fördjupning i litteraturen om det 

valda problemområdet och det är viktigt att problemet avgränsas. För den här 

litteraturöversikten valdes problemområdet distraktionstekniker och om de kan 

påverka barns smärtupplevelse (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

När problemområdet avgränsats formulerades sökord och en litteratursökning 

utfördes genom databassökning. Databasen Cinahl användes. Cinahl är en databas 

som täcker omvårdnad och då litteraturöversikten ska utgå från ett 

omvårdnadsperspektiv passade den att använda. I Cinahl finns vetenskapliga 

tidsskrifter som är inriktade på omvårdnadsforskning och de är skrivna från 1982 

och framåt. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det är en konst att söka 
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fakta i databaser och det handlar om att formulera rätt frågor, avgöra hur gamla 

arbeten som ska vara med och vilket språk som önskas. För den här 

litteraturöversikten valdes artiklar som publicerats från 2005 och framåt, de skulle 

vara på engelska samt peer-reviewed. Ett vanligt sätt att välja sökbegrepp är att utgå 

ifrån enstaka ord samt att använda sig av booleska sökoperatorer. Operatorn AND 

hittar artiklar som innehåller både sökord 1 och 2 och denna används för att 

begränsa en sökning. I sökningen användes distraction AND pain AND child* AND 

effect. Till den här litteraturöversikt en valdes att använda trunkering. Trunkering 

innebär att lägga till en asterisk i slutet av ett ord. Detta gjordes på ordet child för att 

det skulle visas artiklar som handlade om både child och children (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Under sökningen valdes artiklar som passade litteraturöversiktens syfte. 

Inklusionskriterierna var originalartiklar med kvantitativ design som handlade om 

barns smärta och distraktionstekniker. Barnen var 3-21 år.  Sökningen gjordes 

mellan 25 januari och 2 mars år 2015. Den första sökningen i Cinahl med sökorden 

distraction AND pain AND child* AND effect gav 22 träffar. Dessa artiklars titlar 

lästes varav nitton titlar passade syftet. De nitton artiklarnas abstract lästes varav sex 

inte passade syftet. Av de tretton som sedan kvarstod gick två inte läsa i fulltext då de 

kostade pengar att inhämta. Kvarvarande elva artiklar kvalitetsgranskades enligt 

Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga 1). Alla elva artiklar 

godkändes eftersom de klarade åtta av elva punkter samt var relevanta till syftet. 

Dessa åtta punkter valdes ut efter relevans till syftet (Tabell 1). Artiklarna var alla 

kvantitativa och handlade om omvårdnad. Två artiklar var gjorda i Iran, en artikel 

var gjord i Korea, en artikel var gjord i Grekland, en artikel var gjord i Turkiet, tre 
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artiklar var gjorda i USA, två artiklar var gjorda i Australien och en artikel var gjord i 

Italien.  

 

 Översiktstabellen enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani  (2011) presenterar 

artiklarna på ett överskådligt sätt och gör det lättare för läsaren att avgöra om 

texterna är rimliga gentemot syftet (Friberg, 2012) (Bilaga 2). 

 

Tabell 1: Sökprocessen 

 

Analys  

Analys genomfördes enligt Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2012). 

1. Valda studier lästes igenom flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang. 

2. Likheter och skillnader identifierades i studiernas resultatinnehåll och 

metodologiska tillvägagångssätt med fokus på att svara på 

litteraturöversiktens syfte. Text och tabeller analyserades för att finna 

signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp.  

3.  Utifrån vilka effekter distraktion gav utarbetades 10 effekter. Dessa 

sammanställdes i en tabell samt förklarades under rubriker i löpande text för 

att resultatet skulle bli så tydligt som möjligt. Genom att sortera det innehåll 

Databas Sökord Lästa titlar Lästa 
abstract 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Artiklar till 
resultat 

Cinahl Distraction 
AND 
child* 
AND pain 
AND effect 

22 19 11 11 
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som handlade om samma sak under lämpliga rubriker skapades områden. 

Under dessa områden refererades sedan till de olika studierna. 

 

	  
	  
	  

Etiska överväganden 

 

Tidigare innebar en litteraturstudie ofta att en välkänd forskare överblickade ett 

område med ett subjektivt och personligt förhållningssätt. Det är inte längre tillåtet 

då det är ett krav att en redovisning av källor som använts görs, att en tydlig 

beskrivning av sökstrategin framkommer samt vad som ligger till grund för de 

artiklar som inkluderats och exkluderats. Då en systematisk litteraturstudie görs 

finns det också som krav att den data som används är från publicerade vetenskapliga 

artiklar eller rapporter. Artiklarna som används ska även vara primärkällor vilket 

innebär att forskaren som gjort artikeln själv genomfört själva undersökningen. 

Författaren har tagit hänsyn till dessa krav i denna litteraturöversikt. De artiklar som 

inkluderas ska även kvalitetsgranskas med hjälp av protokoll eller mallar som finns 

för bedömning av kvantitativa studier. Då dessa krav som är ställda utförs 

underlättar det arbetet för läsaren att kunna bedöma relevans och trovärdighet av 

slutsatserna i resultatet (Axelsson, 2012). Samtliga artiklar som inkluderats i denna 

litteraturöversikt har kvalitetsgranskats enligt Hälsohögskolans 

kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga 1). Studier bör vara godkända av etiska 

kommittéer eller ha fört etiska överväganden i studien. De inkluderade artiklarna 

uppfyller något av dessa två krav. Det är även viktigt att samtliga studier redovisas 

grundligt och att alla resultat inkluderas oavsett utgång, det vill säga oberoende av 
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önskat resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Detta har tagits hänsyn till i denna 

litteraturöversikt. Fusk och ohederlighet får inte förekomma i forskning och därför 

har studier som misstänkts vara opålitliga exkluderats (Vetenskapsrådet. Riktlinjer 

för en god medicinsk forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet;2001).   
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Resultat 

Resultatet visar på effekter av olika distraktionsmetoder. De olika distraktionerna är 

mjuk boll, audiovisuell teknik, förälder och leksak, kaleidoskop, passiv distraktion 

som att se på film och självvalda distraktioner (Tabell 2). 

Tabell 2. Olika distraktionsteknikers påverkan på barns upplevelse i samband med 

smärtsamma medicinska procedurer. 

 
GS, Minskad generell smärta; SS, Minskad sensorisk smärta; AS, affektiv smärta; 

KS, kognitiv smärta; Å, ångest; R, rädsla; St, stress; B, blodtryck; P, puls; LA, 

läkemedelsanvändning 

Studie Distraktion GS SS AS KS Å R St B P LA 
(Sadeghi  et 
al.,2013) 

Mjuk boll **          

(Ha och 
Kim,2013) 

Audiovisuell *** *** ***        

(Matziou et 
al.,2013) 

Förälder och 
leksak 

***      *** *** ***  

Guducu 
Tufekci et 
al.,2009) 

Kaleidoskop ***          

(Jeffs et 
al.,2014) 

VR (tripodarm) 
och passiv 
distraktion (se 
på film) 

*    *      

Alhani et 
al.,2010) 

Bilder **          

(Windich-
Biermeier et 
al.,2007) 

Självvald(VR, 
TVspel,musik, 
böcker, 
såpbubblor) 

*      
** 

 
 
* 

   

(Brown et 
al.,2013) 

DittoTM 
(handhållen 
elektronisk 
utrustning) 

*     
* 

    
 
* 

 

(Kipping,2012) VR *          
* 

(Schmidt et 
al.,2006) 

VR * * * *       

(Bellieni et 
al.,2006) 

Passiv(förälder) 
och aktiv (titta 
på TV) 

*          
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 P<0,05 * P<0,01 ** P<0,001 *** 

 

Minskad smärta 
	  
Tio av elva studier (Alhani, Shad, Anoosheh & Hajizadeh (2010), Bellieni, Cordelli, 

Rafaelle & Ricci (2006), Brown, Kimble, Rodger, Ware & Cuttle (2013), Güdücü 

Tüfekci, Celebioglu & Kucukoglu (2009), Ha & Kim, (2013), Jeffs et al. (2014), 

Kipping, Rodger, Miller & Kimble (2012), Matzhiou, Chrysostomou (2013),  Sadeghi, 

Mohammed, Shamshin, Bagherzadeh & Hosssinkhani (2013) & Schmidt et al (2006) 

beskriver minskad smärta som effekt av distraktion. Alla distraktionsmetoderna ger 

minskad generell smärta utom tv-spel, musik och böcker där distraktionen är 

självvald (Windich-Biermeier, Sjöberg, Dale, Eshelmann & Guzzetta (2007). Sadeghi 

et al. (2012) använder en simpel mjuk boll som distraktionsobjekt under IVCI 

(intravenous catheter insertion) för att minska smärta. Medelvärdena för 

självrapporterad smärta enligt WBFPS (Wong-Baker FACES Pain Rating Scale) var 

3.43 +- 1.77 för gruppen som fick pressa ihop en boll och 5.26 +- 3.46 för 

kontrollgruppen (p=.012). Att använda en förälder som distraktionsobjekt vid en 

smärtsam procedur (Matzhiou et al., 2013), visar sig också vara effektivt för 

smärtreduktion (-4.4 till -2.71, p<0.001). Vidare använde Alhani et al. (2010) två 

bilder där barnet uppmanades till att identifiera skillnader som distraktionsobjekt. 

Vid jämförelse av smärtintensiteten under de tolv tillfällena av hemodialys som 

barnen genomgick, var skillnaden mellan smärta hos experimentgrupp och 

kontrollgrupp signifikant (p=0.003) (Alhani et al., 2010). Ett kaleidoskop, som kan 

ses som något mer avancerad utrustning, reducerade i (Güdücü Tüfekci et al., 2009) 

studie också smärta för WBFPS (t=3.144, p<0.001) men inte för VAS (t=1.455, 

p>0.05). 
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Sex av de tio studierna (Bellieni et al., 2006, Brown et al., 2013, Jeffs et al., 2014, 

Kipping et al., 2012, Schmitt et al., 2010, Windich-BierMeier et al., 2007) som pekar 

på minskad generell smärta, använder teknologisk utrustning som 

distraktionsobjekt. Jeffs et al. (2014) använder VR-distraktion för smärtreduktion 

under behandling av brännskador. Gruppen med VR-distraktion rapporterade en 

smärtreduktion under behandlingen av brännsår, i jämförelse med standardgruppen 

(differens=9,7 mm, p=0,32) och gruppen med passiv distraktion (differens=23,7 

mm, p=0,029). En liknande studie (Kipping et al., 2011) undersökte effekten av VR-

distraktion för reduktion av akut smärta för ungdomar som genomgår behandling av 

brännsår. I denna studie identifierades statistisk signifikans (SDG 4,7, VRG 2,9, 

p=0,02) i smärtreduktion under borttagning av förband vid användning av VR 

istället för standard-distraktion, bedömd av sjuksköterska. Vidare sågs även en 

signifikant skillnad i andel patienter i behov av Entonox, där en mindre andel av VR-

distraherade ungdomar behövde Entonox (15 % i jämförelse med 43 %, p=0.05). I 

studien av (Schmitt et al., 2010) vars syfte var att undersöka effektiviteten av VR-

distraktion vid sjukgymnastik för behandling av pediatriska brännskador kunde 

också en signifikant smärtreduktion påvisas (6,8 grader, p=0,03). Smärta 

segmenterades i tre delar: sensorisk, affektiv och kognitiv smärta. Patienterna 

behandlades under en till fem dagar. Under den första dagen, fanns signifikant 

smärtreduktion vid VR-distraktion: 27 % reduktion av sensorisk smärta, 32 % 

reduktion i affektiv smärta och 44 % reduktion i kognitiv smärta (p<0.05 för 

samtliga jämförelser). Bellieni et al. (2006) undersökte smärtreducerande effekt av 

passiv eller aktiv distraktion vid venpunktion av barn. Istället för högteknologisk VR-

distraktion användes TV som aktiv distraktion. Resultatet indikerar att både barn 

och föräldrar rapporterade en smärtreduktion genom att distrahera barnet med att 

titta på TV (p<0.05). Undersökningen gjordes på tre grupper; en kontrollgrupp, en 
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grupp där föräldern distraherar barnet och en grupp där barnet blir distraherat 

genom att titta på TV. Medelsmärtnivåer rapporterade av barnen från 0-100 för 

respektive grupp var 23.04 (SD 24.57), 17.39 (SD 21.36) och 8.91 (SD 8.65). 

Medelsmärtnivåer rapporterade av föräldern från 0-80 för respektive grupp var 

21.30 (SD 19.9), 23.04 (SD 18.39) och 12.17 (SD 12.14). Både föräldrars och barns 

bedömningar indikerar att TV ledde till en signifikant reduktion av smärta (p=0.045 

respektive p=0.037). Vidare har liknande studier med handhållen elektronisk 

utrustning (Brown et al., 2013), självvalda distraktionsobjekt (Windich-Biermeier et 

al., 2007) också pekat på minskad smärta vid distraktion. Brown et al (2013) 

undersökte effektiviteten av DittoTM (en handhållen elektronisk medicinsk 

utrustning som förbereder och distraherar patienten) vid åter-epitelisering vid 

pediatriska brännsår. Innan första bytet av förband, rapporterade 

experimentgruppen lägre smärtintensitet (-0.64 med KI -1.28 till 0.01, p=0.052) än 

kontrollgruppen. 

Ha och Kim (2013) använder audiovisuell distraktion för att minska smärta vid 

behandling av djupa sår på akutmottagning och mäter tre smärtsvar: sensoriskt 

smärtsvar (FPRS) från barnet, sensoriskt smärtsvar (VAS) från primär vårdgivare 

och affektivt smärtsvar (VAS) från primär vårdgivare. Respektive smärtsvar mättes 

på tre sätt: innan, efter och skillnaden mellan innan och efter. Därav gjordes nio 

tester mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Statistisk signifikans (Ha och 

Kim, 2013:23) fanns i skillnaden mellan FPRS scores före och efter, för 

experimentgrupp och kontrollgrupp (t=6.903, p<0.001). För sensoriska smärtsvar 

från primär vårdgivare, fanns statistisk signifikans i primär vårdgivares 

postprocedure VAS score, där scoren var högre för kontrollgrupp än för 

experimentgrupp (t=-3.768, p<0.001). Mellan pre och postprocedure, minskade VAS 

scoren mer för experimentgrupp än för kontrollgrupp; detta var en signifikant 
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skillnad (t=4.700, p<0.001). För affektiva smärtsvar från primär vårdgivare fanns 

statistisk signifikans i primär vårdgivares postprocedure VAS score, där scoren var 

högre för kontrollgrupp än för experimentgrupp (t=4.607, p<0.001). Mellan pre och 

postprocedure, minskade VAS scoren mer för experimentgrupp än för kontrollgrupp; 

detta var en signifikant skillnad (t=6.522, p<0.001).  

 

Minskad ångest 
	  
Två av elva studier (Brown et al., 2013, Jeffs et al., 2014,) visade på minskad ångest 

som effekt av distraktion. Jeffs et al (2014) undersökte effekten av VR-distraktion, 

passiv distraktion och standardvård, vid smärta under behandling av brännskador. 

Studien försökte undersöka korrelationen mellan ångest och smärta å ena sidan, och 

önskan, tro och engagemang i distraktionsobjektet å andra sidan. Studien visade på 

statistik signifikans endast för den negativa korrelationen mellan STAIC Trait 

Anxiety (ångest) och engagemang i distraktionsobjektet (-0,622, p=0,007) samt den 

negativa korrelationen mellan Procedural Pain (smärta) och engagemang i 

distraktionsobjektet (-0,217, p=0,045). Studien visar på incitament till att investera i 

högteknologisk utrustning för ångestdämpning. Brown et al (2013) använder istället 

DittoTM, en handhållen eletronisk medicinsk utrustning, för distraktion vid åter-

epitelisering vid pedriatiska brännsår. Innan första bytet av förband, rapporterade 

experimentgruppen lägre ångest (-1.79 med KI -3.59 till 0.01, p=0.051) än 

kontrollgruppen. 

 

Minskad rädsla och stress 
	  
En studie (Windich-Biermeier et al., 2007) visar på minskad rädsla som effekt av 

distraktion. Två av tio studier (Matziou et al., 2013, Windich-Biermeier et al., 2007) 
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visar på minskad stress som effekt av distraktion. Windich-Biermeier et al. (2007) 

undersökte effekten av självvalda distraktionsobjekt. Resultatet visade en signifikant 

mindre rädsla bedömt av föräldern till barnet (p=0.07) och sjuksköterska (p<0.01) 

vid venpunktion. Samma studie visade också på en signifikant minskad stress 

(p=0.03) hos barnet bedömt av sjuksköterska. Under genomgång av en smärtsam 

procedur med en förälder som faktiskt distraktionsobjekt, minskade barnets stress 

bedömt av sjuksköterska (-10.46 till -6.49, p<0.001).  

Minskat blodtryck och puls 
	  
Matziou et al. (2013) är den enda studien som fokuserar på minskat blodtryck som 

en effekt av distraktion. Barn som hade en förälder närvarande som 

distraktionsobjekt upplevde en minskning i blodtryck (-4.88 till -2.99, p<0.001), 

puls (-8.76 till -5.68, p<0.001) och andningsfrekvens (-4.20 till -2.80, p<0.001) vid 

en smärtsam procedur. Pulseffekten har även undersökts av Brown et al. (2013). 

Studien visade att den åldersjusterade maxpulsen var signifikant lägre under 

samtliga förbandsbyten (medelskillnad = -4.89 till -0.09, p=0.046) vid användning 

av DittoTM vid re-epitelisering vid pediatriska brännsår.  

 

Minskad läkemedelsanvändning 
	  
En studie (Kipping et al., 2011) visar på ett signifikant lägre behov av läkemedel vid 

användning av distraktionsobjekt. Studien använde VR-distraktion för reduktion av 

akut smärta för ungdomar som genomgår behandling av brännsår. Studien pekar på 

en signifikant skillnad i andel patienter som var i behov av Entonox, där en mindre 

andel av VR-distraherade ungdomar behövde Entonox (15 % i jämförelse med 43 %, 

p=0.05).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats på artiklarna var relevant då det gav artiklar som undersökte 

effekten av distraktionstekniker, vilket var syftet i den här litteraturöversikten. En 

litteraturöversikt var det bästa valet då behovet av samlad kunskap och forskning 

inom området är stor (Friberg, 2012). Artiklarna kvalitetsgranskades vilket ökar 

säkerheten i studien. De punkter som valdes från granskningsprotokollen var de som 

författaren ansåg var viktigast för att visa på god kvalitet. När en litteraturöversikt 

görs ökar risken för selektivt urval, vilket innebär att författarna själva väljer artiklar 

som passar studien (Forsberg & Wengström, 2013). För att undvika detta användes 

ett kritiskt förhållningssätt vid sökprocessen av de artiklarnas resultat samt metod 

(Friberg, 2012). Samtliga artiklar granskades noga innan de fördes till resultatet och 

alla funna artiklar användes vilket stärker reliabiliteten. Kvaliteten på artiklarna 

stärks av att de är randomiserade. En randomiserad studie undersöker effekten av 

behandling genom slumpmässig fördelning i experimentgrupp och kontrollgrupp. 

Fördelen med detta är att grupperna är jämförbara, man undersöker effekten av 

distraktion och minskar risken att barnen var olika från behandlingsstarten (SBU-

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). 

 

Databasen Cinahl var relevant att använda då den innehåller vetenskapliga artiklar 

inom området omvårdnad. Forskningen går snabbt framåt, därför begränsades 

publiceringsdatumet till år 2005 och framåt. Sökorden valdes med relevans till 

litteraturöversiktens syfte. Sökningen gav tillräckligt många och bra artiklar vilket 
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innebar en enkel sökning. Den analysmodell (Fribergs trestegsmodell, Friberg, 2012) 

som använts innebär att allt material noga har studerats vilket leder till en ökad 

förståelse av innehållet samt ett stärkt resultat. Analysmodellen var tydlig och enkel 

att använda sig av. Signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp 

studerades vilket stärker validiteten då effekten av distraktionstekniker kan utläsas 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Resultatet visar att generaliserbarheten kan ses som relativt låg. Det ingår dock att 

som sjuksköterska försöka förstå lidande(Wiklund, 2011) då lidande innebär pina för 

individen och smärta är en vanlig orsak till lidande(Eriksson, 2005) vilket gör att 

distraktion kan vara en lämplig metod trots låg generaliserbarhet. Individuellt 

användande av distraktioner är av vikt med tanke på låg generaliserbarhet och att 

använda sig av familjefokuserad omvårdnad för att minska lidande kan bidra till ökat 

välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening). 

 

Resultatdiskussion 

Denna del syftar till att diskutera viktiga delar av resultatet såsom vikten av att 

minska barns lidande och vikten av kunskap. 

Vikten av att minska barns lidande 
	  
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är det viktigt att möta en 

individs behov och lindra lidandet genom lämpliga metoder (Socialstyrelsen, 2005). 

Detta kan göras genom minskning av smärta. Distraktion leder tankar bort från 

smärta och barnet plågas då mindre (Lindemann, 1992). Onödigt lidande kan ge 

kvarstående minnen som påverkar barnets smärtminne i framtiden (Walco, 2008). 

Minskad smärta och bra vård ger trygghet (Lindemann, 1992) och att delta aktivt 
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skapar känsla av kontroll som är sammankopplat med trygghet. Fördelarna med att 

vården planeras kring hela familjen är betydelsefulla då familjens medverkan 

underlättar samspelet mellan vårdpersonal och barnet (Shields, Zhou, Pratt, Hunter 

& Pascoe, 2012). Familjens närvaro underlättar också vårdandet eftersom de har 

funnits där redan innan sjukhusvistelsen och att de kommer att vara närvarande 

även efteråt. Familjens närvaro är extremt viktig vid vårdandet av barn eftersom de 

känner barnet bäst och speglar trygghet (Månsson & Enskär, 2008). 

Resultatet i litteraturöversikten pekar på att distraktion med lämpliga 

distraktionsobjekt uppenbarligen är effektivt i vissa situationer, men det är svårt att 

hitta en optimal lösning för alla typer av barn och alla typer av behandlingar. 

Studierna som har använts i resultatet behandlar området distraktion, som ständigt 

utvecklas med ny teknologi. Vissa studier använder distraktion med enkla objekt 

såsom en mjuk boll, en förälder till barnet, bilder eller ett kaleidoskop medan andra 

studier använder VR-utrustning, TV-spel och film. I resultatet framkommer att 

studierna tittar på oerhört varierande typer av behandlingar: brännskador, 

smärtsamma procedurer, venpunktion och så vidare. Något som kan diskuteras är 

huruvida ett distraktionsobjekt är optimalt för alla typer av behandlingar och alla 

typer av barn. En insikt av ovanstående är att studiernas distraktionsobjekt (förälder, 

mjuk boll, VR, två bilder etc) har tagits fram av sjukvården i olika delar av världen. 

Vissa simpla lösningar, en mjuk boll och en förälder, innebär en låg kostnad och en 

enkel användning och kan således användas som en effektiv lösning i länder där 

sjukvårdssystemet har en begränsat budget eller begränsad tillgång till andra 

smärtreducerande metoder. VR-utrustning, audiovisuella hjälpmedel och DittoTM 

kan i förhållande ses som dyrare investeringar, men å andra sidan kanske krävs 

under svåra behandlingar där distraktionsobjektet är en bättre lösning än andra 

smärtreducerande metoder. 
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Vikten av kunskap 
	  
Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår 

även att kunna söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur och 

information och implementera ny kunskap (Socialstyrelsen, 2005). Vikten av 

kunskap av hur barn reagerar på smärta beroende på ålder, gener, uppväxt m.m 

finns beskriven i litteraturen (Nilsson & Renning, 2012) och att mer kunskap behövs 

gällande icke farmakologiska strategier där distraktion är en sådan strategi 

(Lindemann, 1992).  För resultatets implikationer för sjukvården, kan det nämnas att 

samtliga studier har en experimentell och innovativ känsla. I resultatet framkommer 

att distraktionsobjekteten varierar och metoder för mätning av smärta varierar. Där 

av kan det diskuteras huruvida sjuksköterskor och läkare själva kan experimentera 

för att hitta nya distraktionsobjekt i smärtreducerande syfte. Många av studierna gör 

omfattande tester men når endast statistisk signifikans för en handfull av dessa 

tester under specifika förhållanden, varför sjukvården kan tjäna på att använda olika 

typer av distraktionsobjekt och testa sig fram under kontrollerade former; detta då 

nackdelen av att välja ett ineffektivt distraktionsobjekt endast leder till en mindre 

reduktion av smärta och därmed inte sätter barnet i någon som helst form av fara. 

Med vetskap om att barnet inte utsätts för fara och kunskap om att se till barnets 

behov kan trygghet förmedlas till barnet. Hög kunskapsnivå hos sjuksköterskor om 

distraktion gör att de kan känna kontroll och lita på barnets smärtupplevelse 

(Ljusegren et al., 2012).  Vikten av kunskap om kommunikation med barn är för 

sjuksköterskan betydelsefull. Från att se gråten som de minsta barnens viktigaste 

smärtsignal till att uppmuntra de äldre barnen till att kommunicera verbalt om 

smärtupplevelsen visar på förmåga som ingår i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005).  
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Vidare forskning 

Forskning som berör huruvida sinnen så som lukt och smak kan påverka smärta hos 

barnet hade varit intressant. Dofter och smakupplevelser som barnet förknippar med 

positiva, trygga situationer kan kanske ha en positiv inverkan. Även närvaro av djur 

skulle vara intressant att undersöka och vidare utveckla forskningen kring. 

Kliniska implikationer 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är det sjuksköterskans 

skyldighet att tillgodose patientens omvårdnadsbehov och anpassa omvårdnad och 

behandling efter individuella behov (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet av denna 

studie visar på att en ökad kunskap om distraktionstekniker kan påverka barns 

upplevelse av smärta. Den kunskap som den här studien genererar kan användas i 

det kliniska arbetet där det är viktigt att lägga fokus på hur barn upplever effekten av 

distraktionstekniker. Sjuksköterskan kan lindra ett barns lidande och minska smärta 

genom distraktion genom att: 

• Använda audiovisuell teknik 

• Använda förälder och leksak  

• Använda mjuk boll 

• Använda passiv distraktion som att se på TV, film 

• Anpassa distraktionsobjekten efter barnets ålder samt mognad. 

• Skaffa sig tillräckligt mycket kunskap om lidande kopplat till smärta och 

distraktion för att våga använda sig utav detta.  

• Använda sig av familjefokuserad omvårdnad i större utsträckning 
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Slutsats 

Enligt resultatet av denna litteraturöversikt kan distraktionstekniker med fördel 

användas i omvårdnadsarbete med barn i syfte att minska smärtupplevelsen i 

samband med medicinska procedurer. 

Vikten av att använda distraktionsmetoder för att minska smärta och lidande för 

barn är betydelsefull. Trots att bevisvärdena i studierna varierar gällande 

deltagarantal och bortfall kan författaren till denna litteraturöversikt uttrycka sig om 

att resultatet är av tillräckligt hög kvalitet för att distraktionstekniker ska kunna 

rekommenderas till barn för att minska smärtupplevelsen. Litteraturöversikten visar 

att en viss distraktionsteknik kan fungera bra för ett barn medan en annan fungerar 

bättre för ett annat barn. Därför är det viktigt att med noggrannhet individualisera 

omvårdnaden efter behov eftersom individer reagerar olika och att engagera 

familjefokuserad omvårdnad. Detta skulle kunna leda till att det går att leva upp till 

kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska och skyldigheten att 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt anpassa omvårdnad och behandling 

efter individuella behov. Ökad kunskap bidrar till att sjuksköterskan vågar använda 

sig av distraktionstekniker och därmed bidra till en bättre vård och minskat lidande 

för barn som upplever smärta. 
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Bilaga 1 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ 
metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på 
någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?
     Ja  
 Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   
      
  Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
      Ja 
  Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Bilaga 2 

Artikelmatris 
 
Författar
e, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod/Deltagande,Åld
er 

Resultat 

Alhani m fl 
(2010) 
Iran 

The effect of 
Programmed 
Distraction on 
the Pain 
Caused by 
Venipuncture 
aming 
Adolescents on 
Hemodialysis 

Att undersöka 
effekten av 
programmerad 
distraktion för att 
minska smärta vid 
venpunktion 
bland ungdomar 
vid hemodialys. 

Kvasiexperimentell studie 
(ej randomiserad studie) 
med 21 deltagare 10-21 år. 
Enkel, billig, snabb metod 
där två bilder användes 
och barnet uppmanades 
att identifiera skillnader 
som distraktionsobjekt. 

Vid jämförelse av 
smärtintensiteten 
vid de tolv 
tillfällena av 
hemodialys var 
skillnaden mellan 
smärta hos 
experimentgrupp 
och kontrollgrupp 
signifikant 
p=0,007.  

Bellieni m 
fl (2006) 
Italien 

Analgesic effect 
of watching TV 
during 
venipuncture 

Att bedöma den 
analgesiska 
effekten av passiv 
eller aktiv 
distraktion under 
venpunktion för 
att minska smärta. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 69 deltagare 7-
12 år  indelade i tre 
grupper, kontrollgrupp, 
mammagrupp som utförde 
aktiv distraktion och en 
TV-grupp med passiv 
distraktion. 

Både barn och 
föräldrar 
rapporterade en 
smärtreduktion 
genom att 
distrahera barnet 
med att titta på 
TV (p<0,05) 

Brown 
(2013) 
Australien 

Play and heal: 
Randomized 
controlled trial 
of Ditto TM 
intervention 
efficacy on 
improving re-
epithelializatio
n in pediatric 
burns 

Att undersöka 
effekten av Ditto 
TM (handhållen 
elektronisk 
medicinsk 
utrustning som 
distraktion) vid 
åter epitelisering 
vid pediatriska 
brännsår. 

Randomiserad kvantitativ 
studie  med 117 deltagare 
4-12 år. Med Ditto TM 
kontrollerades stress, 
ångest och smärtintensitet 
vid varje förbandsbyte. 

Den 
åldersjusterade 
maxpulsen var 
signifikativt lägre 
under samtliga 
förbandsbyten, 
p=0,046). Innan 
första bytet av 
förband 
rapporterade 
experimentgruppe
n lägre 
smärtintensitet än 
kontrollgruppen 
(p=0,052). Innan 
första bytet av 
förband 
rapporterade 
experimentgruppe
n lägre ångest än 
kontrollgruppen 
(p=0,051). 

Guducu 
Tufekci m fl 
(2009) 
Turkiet 

Turkish 
children loved 
distraction:usin
g kaleidoscope 
to reduce 
percieved pain 
during 
venipuncture 

Att bedöma 
effekten av 
distraktion (titta 
genom 
kaleidoskop) för 
att minska smärta 
under 
venpunktion på 
friska barn i 
skolåldern. 

Kvantitativ studie med 
206 deltagare 7-11 år. Data 
erhölls genom formulär 
och WBFPS (Wong-Baker 
FACES Pain Rating Scale) 
och VAS (Visual Analogue 
Scale) värderade 
smärtnivåerna. 

Distraktion med 
kaleidoskop 
reducerade 
smärta för 
WBFPS p<0,001 
men inte för VAS 
p˃0,05 vid 
venpunktion på 
friska skolbarn. 
Smärtnivåerna 
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hos barnen enligt 
båda skalorna i 
experimentgruppe
n var lägre än i 
kontrollgruppen. 

Ha och Kim 
(2013) 
Korea 

The effects of 
audiovisual 
distraction on 
children’s pain 
during 
laceration 
repair 

Att undersöka 
effekten av 
audiovisuell 
distraktion för att 
minska smärta vid 
behandling av 
djupa sår på 
akutmottagning. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 84 deltagare 3-
10 år. Smärta bedömdes 
med hjälp av 
smärtskattningsskala, 
FPRS (Faces Pain Rating 
Scale), och checklista för 
beteende (Procedure 
Behaviour Checklist). 

Audiovisuell 
distraktion kan 
vara en hjälpsam 
metod för att 
reducera barns 
smärta vid 
behandling av 
djupa sår. 
Sensorisk och 
affektiv smärta 
var signifikant 
lägre i 
experimentgruppe
n än i 
kontrollgruppen. 
Ingen signifikant 
skillnad för 
kognitiv smärta 
mellan grupperna 
p<0,001). 

Jeffs m fl 
(2014) 
USA 

Effect of Virtual 
Reality on 
Adolescent 
Pain During 
Burn Wound 
Care 

Att jämföra 
effekten av VR och 
passiv distraktion 
(se på film) för 
smärtreduktion 
med 
standardbehandli
ng av brännskador 
på ungdomar. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 30 deltagare. 
Åldern varierade från 10-
17 år. Enkel-blindad 
fördelning från barnklinik 
till tre grupper. 

Gruppen med VR-
distraktion 
rapporterade en 
smärtreduktion 
under 
behandlingen av 
brännskador, i 
jämförelse med 
standardgruppen 
och gruppen med 
passiv distraktion  
( p=0,029). 

Kipping 
(2012) 
Australien 

Virtual reality 
for acute pain 
reduction in 
adolescents 
undergoing 
burn wound 
care: A 
prospective 
randomized 
controlled trial 

Att undersöka 
effekten av VR-
distraktion  för 
reduktion av akut 
smärta för 
ungdomar som 
genomgår 
behandling av 
brännsår. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 41 deltagare 11-
17 år. Ungdomar 
rapporterade akut smärta 
och sjuksköterskor gjorde 
observationer. 

Smärtreduktion 
under borttagning 
av förband vid 
användning av VR 
istället för 
standard-
distraktion 
bedömd av 
sjuksköterska, 
p=0,02. Studien 
visar också på 
signifikant lägre 
behov av 
läkemedel vid 
användning av 
distraktionsobjekt 
(p=0,05) 

Matziou m 
fl (2013) 
Grekland 

Parental 
presence and 
distraction 
during painful 
childhood 
procedures 

Att undersöka 
effekten av 
närvaro av 
föräldrar och 
distraktion genom 
leksak för barn 
som genomgår en 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 130 deltagare 
7-10 år indelade i tre 
grupper, föräldragrupp, 
leksaksgrupp och 
kontrollgrupp. Verbal 
bedömningsskala, 

Resultatet att 
använda förälder 
som 
distraktionsobjekt 
visar på minskad 
smärta, minskat 
blodtryck, 
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smärtsam 
procedur. 

bedömning av vitala 
signaler före och efter och 
State Trait Anxiety 
Inventory for Children 
användes. 

minskad puls och 
mindre 
stress(p=0,001) 
som effekt av 
distraktion. 

Sadeghi m 
fl (2013) 
Iran 

Effect of 
distraction on 
children’s pain 
during 
intravenous 
catheter 
insertion 

Att undersöka 
effekten av att 
krama en mjuk 
boll för 
smärtlindring vid 
insättning av 
venkateter. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 30 deltagare 4-
6 år. Lättillgänglig, billig 
och effektiv teknik för att 
minska smärta. 

Resultatet visar på 
signifikant 
skillnad i 
smärtintensitet 
mellan 
experimentgrupp 
och kontrollgrupp 
(p=0,012). 

Schmitt m 
fl (2006) 
USA 

A randomized, 
controlled trial 
of immerse 
virtual reality 
analgesia, 
during physical 
therapy for 
pediatric burns 

Att undersöka 
effekten av VR-
distraktion vid 
sjukgymnastik för 
behandling av 
pediatriska 
brännskador och 
därmed minska 
smärta. 

Randomiserad kvantitativ 
studie med 54 deltagare 6-
19 år. Rörelseövningar 
utfördes under ledning av 
en terapeut i 1-5 dagar. 

Storleken av den 
analgesiska 
effekten är 
kliniskt 
meningsfull vid 
upprepad 
användning 
(p<0,05). 

Windich 
Biermeier 
m fl (2007) 
USA 

Effects of 
Distraction on 
Pain, Fear, and 
Distress During 
Venous Port 
Acccess and 
Venipuncture 
in Children and 
Adolescents 
With cancer 

Att bedöma 
effekten av 
självvald 
distraction (VR, 
TV-spel, musik, 
böcker, 
såpbubblor) för att 
minska smärta vid 
venpunktion för 
barn med cancer. 

Randomiserad kvantitativ 
studie från USA med 50 
deltagare 5-18 år. 
Deltagarna bedömde 
smärta och rädsla och 
sjuksköterska bedömde 
detta vid tre tillfällen: före, 
under och efter 
venpunktion. 

Resultatet visar 
minskad smärta 
p<0,07, minskad 
stress p=0,03 och 
minskad rädsla 
p=0,01 för barn 
vid självvald 
distraktion. 
Föräldranärvaro 
anses viktigt. 

 
 
 
 


