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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att beskriva metoder i bemötandet av barn med smärta inom sjukvården. 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier publicerade mellan 2008–

2017. 

Resultat: Resultatet visade att det var komplext för sjuksköterskor att finna rätt metod för att 

bemöta barn med smärta inom sjukvården. Dock identifierades olika metoder som kunde 

underlätta för sjuksköterskorna. Detta resulterade i tre huvudfynd: distraktion, delaktighet och 

förtroendeskap. Det krävdes både kompetens och kunskap av sjuksköterskorna att utföra 

dessa metoder på ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt.   

Slutsats och förslag på fortsatt forskning: Sjuksköterskan har stora möjligheter att bemöta 

barns smärta inom sjukvården med hjälp av olika metoder. Barn 6–12 år påverkas i stor 

utsträckning av det bemötande och förhållningssätt sjuksköterskan använder sig av. Ett 

personcentrerat, åldersanpassat och väl förberett möte skänker trygghet för barnen och 

minskar deras upplevelse av smärta vid olika procedurer i sjukvården. Det krävs dock mer 

forskning på hur sjuksköterskan ska bemöta och involvera barn på ett personcentrerat sätt i 

sjukvården. 

Nyckelord: barn, metoder, procedurrelaterad smärta, sjuksköterskor, delaktighet  

 

  



ABSTRACT 

Aim: To describe methods in the meeting of children with pain in healthcare. 

Method: A general literature study based on ten qualitative studies published between 2008-

2017. 

Result: The results showed that it was a complex issue for nurses to find the right methods in 

the meeting of children with pain in the healthcare environment. However, different methods 

were identified that could make the work easier for the nurses. This resulted in three main 

findings: distraction, participation and confidence properties. Skills and knowledge from 

nurses were required to execute these methods in a structured and evidence-based approach. 

Conclusion and suggestions for further research: Nurses have great opportunities to meet 

children in pain through different methods. Children 6-12 years are largely influenced by the 

treatment and attitude from the nurses. A person-centered, age-adjusted and well-prepared 

meeting provides child safety and reduces their experience of pain in different healthcare 

procedures. However, more research is needed on how the nurse should respond and involve 

children in a person-centered way in the healthcare sector. 

Keywords: children, methods, procedural pain, nurses, participation. 
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INTRODUKTION 

Att befinna sig på sjukhus kan upplevas skrämmande och framkalla starka känslor inte minst 

bland barn. Sjuksköterskan står därför inför en stor utmaning i att involvera det drabbade 

barnet i sin sjukvård. Många barn upplever rädsla och oro inför procedurer som kan innebära 

smärta. Detta ställer krav på att sjuksköterskan arbetar individanpassat samt har kunskap och 

kompetens kring den senaste forskningen.  

Författarna har under tidigare verksamhetsförlagd utbildning uppmärksammat hur bemötandet 

av barn med smärta brister i sjukvården. Även en kunskapslucka samt en avsaknad av 

riktlinjer kring hur barn med smärta ska bemötas identifierades och därav uppkom idén till 

denna litteraturstudie.  
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BAKGRUND 

Personer under 18 år räknas enligt Förenta Nationernas konvention som barn och ska därför ta 

del utav barns rättigheter. Dessa rättigheter innebär att alla barn ska ha rätt att uttrycka sina 

åsikter oavsett kultur, religion eller kön (UNICEF, 2009). Inget barn får diskrimineras och 

barnets bästa ska alltid sättas i första rummet i alla beslut som rör barnet. Barn har rätt att 

utvecklas både psykiskt och fysiskt och ska alltid ha möjlighet att söka sjukvård även om de 

är på flykt (ibid). För att ge en god och evidensbaserad vård menar Söderbäck (2014) att det 

krävs ett gott och personcentrerat bemötande från sjukvårdpersonalen där barnet blir 

involverad och sedd. 

Bemötande 

Begreppet bemötande definieras av Fossum (2013) som ett brett begrepp då det beskriver 

många olika dimensioner. Det kan vara en komplex uppgift att definiera bemötandets 

betydelse och innebörd men utifrån en synonymisk beskrivning kan det vara sätt att vara och 

svara på mellan olika individer (ibid). Bemötande handlar i grund och botten om hur samtal 

och handlingar utförs mellan individer. Bemötande är något centralt inom vården och den 

stora frågan är hur bemötande bör gå till alternativt inte gå till. Fossum (2013) beskriver att 

bemötande kan upplevas gott eller bristande beroende på individens förväntningar och 

tidigare erfarenheter. Att förmedla ett gott bemötande handlar om att kunna visa vänlighet, 

hjälpsamhet, värme och engagemang med respekt utifrån människors olika synpunkter och 

värderingar. Att vara mottagande för information och att kunna ge korrekt information 

tillbaka på ett professionellt sätt tyder på ett bra bemötande med god kvalitet (ibid). Ett 

bristande bemötande definieras av att personen inte har den kunskap som krävs, är 

oengagerad och osäker samt saknar förmåga att bedöma en individs känslor (Fossum, 2013). 

Peña & Rojas (2014) tydliggör i sin studie att barn utformar känslor utifrån tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar samt att barnets känslor påverkas av dessa faktorer till 

något positivt eller negativt. Därmed beskriver Peña & Rojas (2014) att bemötande har en stor 

betydelse för hur barnet tolkar information och hur de värdesätter bemötandet. Ett gott 

bemötande från sjuksköterskan kan förmedla trygghet till barnet samtidigt som ett bristande 

bemötande kan påverka barnets upplevelse av rädsla, oro och ångest (ibid). Broberg (2015) 

beskriver att bemötande och kommunikation är de två byggstenarna vid mötet mellan 

sjuksköterska, barn och barnens föräldrar. Perry, Samuelsson & Cyna (2015) beskriver i sin 

studie att kommunikationen mellan barn och sjuksköterskan har en avgörande roll i hur barnet 
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samarbetar vid olika procedurer i sjukvården. Att bemöta barn i vården kan dock vara 

komplext då barns utveckling och mognad är individuell (ibid). I en studie av Vaknin & Zisk-

Rony (2011) visade det sig att 80 % av alla sjuksköterskor på ett sjukhus i Israel bedömde och 

bemötte barnen olika beroende på i vilken mognadfas de ansåg att barnen befann sig i. Vid 

bemötande av barn byggs en vårdrelation upp mellan barnet och sjuksköterskan genom att 

sjuksköterskan har den kunskap och kompetens som krävs samt anpassar bemötandet utifrån 

barnets utvecklingsgrad och ålder (Johansson, 2013). Det som också ligger till grund för en 

god vårdrelation är att sjuksköterskan uppvisar ärlighet mot barnet och inte utesluter någon 

information (ibid).  

Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse som involverar emotionella, kognitiva och personliga 

erfarenheter (Rezai, Goudarzian, Jafari-Koulaee & Bagheri-Nesami, 2017). Smärta är därför 

en högst individuell upplevelse och varje upplevelse av smärta är unik (Jylli, 2008). Smärta är 

den mest förekommande orsaken till att föräldrar söker vård för sitt barn och enligt en studie 

av Stanley & Pollard (2013) underskattar vårdpersonalen ofta smärtans intensitet. Otillräcklig 

smärtlindring kan leda till att barnet lider i onödan och senare blir traumatiserad av 

upplevelsen (ibid). Hanmod & Gera (2016) utförde en studie där barn själva fick berätta om 

vad de associerade sitt sjukhusbesök till. Hälften av de tillfrågade barnen upplevde sitt 

sjukhusbesök mycket smärtsam och påfrestande. Smärta kan upplevas på varierande sätt, den 

kan vara nociceptiv vilket innebär att en vävnadsskada är orsaken till smärtan och därmed 

enklare att behandla (Jylli, 2008). När smärtan finns i nervsystemet kallas den för neurogen 

eller neuropatisk och kräver en annan typ av smärtlindring (ibid). Smärta kan också vara 

idiopatisk och saknar då en grundläggande orsak till varför den upplevs. Smärta kan även 

upplevas i flera inslag samtidigt vilket enligt Stanley & Pollard (2013) kan vara komplext för 

barn att beskriva sin smärta och dess intensitet vilket kan leda till att barnets smärta förblir 

obehandlad. En obehandlad smärta kan i förlängningen leda till en ond spiral av psykologiska 

och fysiologiska effekter för barnet (Jylli, 2008). Dessa kan yttra sig i att barnet blir nedstämt, 

undviker rörelse och kontakt vilket i sin tur förlänger läkningsprocessen och den eventuella 

sjukhusvistelsen (Forsner & Nilsson, 2014).  

Att sätta sig in i barnets upplevelser och förväntningar blir således betydelsefullt i bemötandet 

för vårdpersonalen som vårdar barnet för att förstå och förebygga barnets smärta (ibid). Att 

utföra procedurer som att sätta en perifer venkateter, ta ett venöst blodprov eller omläggning 
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av ett sår kan medföra smärta samt upplevas traumatiskt för barnet och tidskrävande för 

sjuksköterskan (Forsner, 2015). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap 6§6) har 

barn rätt att få information om hur procedurer ska gå till i sin behandling och på så sätt kan de 

förbereda och sätta sig in i hur smärtan kan komma att upplevas.  

Omvårdnad med barn 6–12 år 

Barn i 6–12 års ålder utvecklas kvickt. De växer och är i stort behov av aktivitet och stimulans 

(Rollof & Flygare, 2008). De börjar utveckla ett mer vuxet språk samt en självkritik som kan 

yttra sig i starka reaktioner på kritik och beröm (ibid.) Det kognitiva tänkandet börjar 

utvecklas och behovet av att finna förklaringar ökar vilket ställer krav på omgivningen och 

sjukvården (Golsäter, 2014). Barnet kan vara i olika faser i sitt mognande och därmed varierar 

förmågan att kunna ta in och förstå information (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Barn i 

6–12 års ålder har enligt Golsäter (2014) inte ett färdigutvecklat konsekvenstänkande. Därför 

kan de uppleva det som ett straff att bli inlagd på sjukhus och känna skuld för sin sjukdom 

vilket gör att kommunikation och bemötande spelar stor roll för hur barnet upplever 

sjukvården (ibid). 

 

För att anpassa omvårdnaden till barnets nivå krävs kunskap och samförstånd (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2008). Läkemedelsverket (2014) har tagit fram rekommendationer för hur 

behandling utav smärtsamma och obehagliga procedurer ska gå till. I övrigt så saknas regler 

och riktlinjer på hur procedurer och bemötande med barn i sjukvården ska genomföras 

(Forsner, 2015). Att arbeta nära barn kan därför vara en utmaning och det är av stor betydelse 

att besitta förmågan av att vara lyhörd och bekräfta barnets signaler (ibid). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan både ha kunskaper i att utföra 

evidensbaserad omvårdnad samt ha förmågan att etablera en förtroendefull relation med 

patienten. Peña & Rojas (2014) menar att en god omvårdnad involverar barnets intressen och 

för att skapa en tillitsfull relation så är det av största vikt att barnet får chans att sätta sina egna 

gränser.  

 

Vid smärtsamma procedurer kan barnet uppleva stor rädsla och oro inför vad som komma 

skall (Nilsson, 2015). De olika känslorna som barnen upplever uttrycker de genom verbal 

kommunikation eller icke verbal kommunikation. Känslorna kan då manifesteras genom olika 

beteenden som tystnad, agitation, sorg, rädsla och förtvivlan (Nilsson, 2015). 
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Sjukvårdpersonalen bör därför arbeta med goda förberedelser och använda sig utav en 

smärtskattningsteknik som barnet förstår för att uppnå en god omvårdnad (ibid). Enligt Jylli 

(2008) så är Visuell Analog Skala (VAS) eller Face Pain Scale (FPS-R) bäst lämpade för barn 

som är mellan 6–12 år. VAS är en lång rak linje med ändpunkterna ”ingen smärta” och 

”värsta tänkbara smärta”. FPS-R består av sex tecknade ansikten med varierade ansiktsuttryck 

som förmedlar olika grader utav smärta (ibid). Det är av stor betydelse att försäkra sig om att 

barnet förstår smärtskattningstekniken innan den används för att resultatet inte ska vara 

missvisande (Nilsson, 2015).  

 

Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande samt att aktivt motverka ohälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnaden ska även utgå från att 

barnets unika perspektiv och uppfattning är likvärdigt och respekteras i samma mån som det 

professionella sjuksköterskeperspektivet och att dessa finner ett respekterat partnerskap 

sinsemellan (ibid).  

Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor vikten av att främja delaktighet i all sjukvård. Delaktigheten ska vara anpassad 

på individnivå så att vårdtagaren känner sig involverad och att vården utgår från ett 

personcentrerat perspektiv. Den legitimerade sjuksköterskan ska med hjälp av 

kommunikation, bemötande och evidensbaserad kunskap kunna ge såväl barn som vuxna den 

vård som krävs (ibid). I International Council of Nurses [ICN], (2014) etiska kod har fyra 

huvudteman tagits fram för legitimerade sjuksköterskor: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Dessa fyra kriterier gäller oavsett om 

vårdtagaren är barn eller vuxen och ska därför respekteras även i barnsjukvården (ibid).  

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2014) i sin vägledning för barnhälsovården att sjukvården 

ska arbeta för att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa bland barn och att aktivt 

arbeta för att undvika att barn far illa. Sjuksköterskan spelar en central roll i att ge barn en 

trygg och säker vård. De har en skyldighet att utgå från varje unikt barns behov av ett 

individanpassat bemötande samt att använda metoder som underlättar och lindrar barns 

lidande och smärta (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).          
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BÄRANDE BEGREPP 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har sitt ursprung från begreppet personcentrering och har expanderat 

alltmer globalt inom vård och omsorg (McCance & McCormack, 2013). Begreppet 

personcentrering används inom vård och omsorg för att redogöra en slags vårdform som 

används i praktiken där patienten är i centrum för vårdandet. Författarna beskriver även att 

forskning kring personcentrad vård ständigt ökar och att utvecklingen går framåt både 

teoretiskt och i praxis (ibid). Personcentrerad vård beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) som ett sätt att bedriva en vård där hela personen synliggörs samt att tillgodose 

personens fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Författarna beskriver också att 

personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan bemöter personens upplevelse och tolkning 

av ohälsa och sjukdom med respekt och bekräftelse samt låter personen bestämma över sin 

egen integritet. Utifrån det utformas vårdandet personcentrerat vilket är en grundläggande del 

i att främja hälsa hos den enskilda individen (ibid).  

Personcentrerad vård i barnsjukvården 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad vård inte endast handlar 

om att bedriva en vård med ett individuellt perspektiv utan att personen också är i stort behov 

av att känna stöd från familj, vänner eller andra betydelsefulla relationer. Skälet till att 

inkludera alla dessa komponenter i personens individuella vård ligger till grund för att det inte 

endast är personen som drabbats av ohälsa och sjukdom. Detta påverkar och drabbar även 

personens familj och närstående runt omkring. Vidare beskriver Hallström (2015) vikten av 

att bedriva en personcentrerad vård i barnsjukvården med syfte att lyfta fram att det är barnets 

bästa som är centralt i vården. Författaren beskriver även att barnets familj har en stor 

påverkande roll i omvårdnaden kring barnet och hela familjens synpunkter och åsikter bör 

inkluderas (ibid). Frazier, Frazier & Warren (2010) menar att inkludera barnets familj i olika 

vårdbeslut har en främjande och bidragande effekt på barnets hälsa. Hallström (2015) 

beskriver att barnets omvårdnad bygger på olika behov som barnet specifikt upplever i en 

vårdsituation. Utifrån dessa situationer som barnet befinner sig inom uppfattas situationerna 

som hotfulla eller inte hotfulla (ibid). Vidare beskriver Sjöberg, Amhliden, Nygren, Arvidsson 

& Svedberg (2015) att det är väsentligt för barnet att kunna tillfredsställa sina behov genom 

fysisk aktivitet, bekräftelse, information eller att vara delaktig i sin vård. När barn upplever 
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situationer som hotfulla söker de automatiskt efter en trygg miljö som de känner sig bekanta 

med. Vanligast är det hos föräldrar alternativt hos andra familjemedlemmar men det kan 

också vara genom att barnet får känna glädje eller leka tillsammans med sjukvårdspersonalen 

(Hallström, 2015).  

PROBLEMFORMULERING 

Många barn upplever rädsla och oro inför procedurer som kan innebära smärta inom 

sjukvården. Barn uttrycker känslor på olika sätt och har i många fall svårt att uttrycka sina 

känslor verbalt. Känslorna kan istället manifestera sig genom olika beteenden som tystnad, 

agitation, sorg, rädsla och förtvivlan. Att bemöta dessa känslor blir således sjuksköterskans 

uppgift. En avsaknad av kunskap och riktlinjer kring hur sjuksköterskan ska bemöta barn 

inför och under smärtsamma procedurer är något som kan vara en utmaning inom sjukvården. 

Detta kan försvåra möjligheterna till att bedriva en personcentrerad vård och att respektera 

barnets autonomi och integritet. 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder i bemötandet av barn med smärta inom 

sjukvården. 

METOD 

Design 

Metoden som valts ut var en allmän litteraturstudie. Detta innebär enligt Polit & Beck (2017) 

att information från befintliga studier samlas för att ge en bredare förståelse och kunskap om 

ämnet. Materialet granskas sedan kritiskt då artiklarna ska svara på det aktuella syftet (ibid). 

En allmän litteraturstudie skiljer sig enligt Rosén (2012) från en systematisk studie då den inte 

behöver innehålla en lika omfattande analys samt inte begränsas till en kvalitativ eller 

kvantitativ design.  

Urval 

Enligt Polit & Beck (2017) är inklusions- och exklusionskriterier ett bra verktyg för att söka 

fram relevant information. En av inklusionskriterierna var att endast artiklar som var 

publicerade mellan åren 2008–2017 skulle ingå i studien eftersom att resultatet i studien 
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skulle vara baserad på ny forskning. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed, original 

artiklar, samt vara skrivna på engelska. Ett annat kriterium var att inkludera globala studier 

för att utvidga möjligheterna till ett bredare perspektiv. Innehållet av studierna var från 

sjuksköterskans perspektiv och beskrev en typ av bemötande inom barnsjukvården. Artiklarna 

skulle inkludera barn i åldrarna 6–12 år. Exklusionskriterier för artiklarna var att utesluta de 

som beskrev barnens perspektiv samt artiklar som beskriver bemötandet med föräldrarna. 

Artiklar som endast beskrev det ena könet exkluderades. För inhämtning av information till 

bakgrunden använde författarna sig utav sekundärsökningar utifrån kurslitteratur och tidigare 

godkänd forskning.                           

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Pubmed och Cumulative Index To Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL). Karlsson (2017) beskriver att databaserna riktar sig till 

ämnen inom medicin och omvårdnad. Författarna använde sig även av biblioteket på 

Karolinska Universitetssjukhuset (KS) för att få tillgång till ett bredare sökningsresultat. 

Sökorden som användes för att få fram de valda artiklarna var följande: children, child* 

information giving, nurses, nurse, nursing, distraction, procedure, experience, pain 

management, pain, factors, hospital, playing, patient, participation, pediatric och qualitative. 

Trunkering användes för att sökordets alla grammatiska former skulle inkluderas vilket enligt 

Karlsson (2017) ger ett bredare sökresultat. Artiklar söktes fram med hjälp av MeSH-termer 

och Boolesk-metoden i de båda databaserna där operatorerna AND, OR och NOT kan bidra 

till att sökningarna specificeras alternativt avgränsas (ibid). Operatorn AND kan bidra till att 

resultatet blir mer specifikt då två eller flera ord kombinerades i sökningsresultatet. OR kan 

användas när sökningen ska resultera i ett bredare sökresultat. Operatorn NOT avgränsar 

sökningen med ett specifikt ord som ska exkluderas i sökresultatet (Karlsson, 2017). 

Författarna använde AND i denna litteraturstudie. Sökresultatet sammanställdes i en 

sökmatris se Bilaga I:1 och I:2. 

Dataanalys 

När författarna under datainsamlingen studerade olika artiklars abstrakt sållades de artiklar 

bort som visades sig innehålla något utav exklusionskriterierna. Initialt läste båda författarna 

igenom de artiklar som valts ut. Detta för att säkerhetsställa att artiklarna svarade på 

litteraturstudiens syfte. Ett induktivt arbetssätt användes som enligt Forsberg & Wengström 

(2016) innebär att författarna tolkar, beskriver samt identifierar mönster och teman utifrån 
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individernas subjektiva upplevelser. För att underlätta analyseringsarbetet användes en 

integrerad analys som presenteras i Fribergs tre stegs modell där första steget går ut på att 

författarna läser samt granskar artiklarna noggrant (Friberg, 2016). I det andra steget 

identifieras skillnader och likheter i artiklarna. Det tredje och sista steget går ut på att 

sammanfatta det utvalda materialets innehåll. Målet med denna metod är att urskilja specifika 

fenomen som sedan bygger upp litteraturstudiens resultat (ibid). I Bilaga II, redovisas de tio 

vetenskapliga artiklarna som författarna funnit med hjälp av ett strukturerat tillvägagångssätt. 

Artiklarna som valdes ut var endast av kvalitativ ansats vilket enligt Forsberg & Wengström 

(2016) involverar en datainsamlingsmetod som tillåter djupare intervjuer och personliga 

möten. Då litteraturstudiens syfte var att beskriva metoder i bemötandet av barn med smärta 

så var det betydelsefullt att artiklarna innehöll personliga upplevelser och erfarenheter. 

Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt en granskningsmall skapad av Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) detta för att bestämma om artiklarnas kvalitet var 

hög, medel eller låg. Författarna gjorde ett aktivt val att enbart använda artiklar med hög 

alternativt medel kvalitet. Vid granskningen av artiklarna diskuterade författarna tillsammans 

fram innehållet samt tolkningen utav dem. Samtliga artiklar skrevs ut och 

överstrykningspennor användes som ett hjälpmedel att strukturera fram en gemensam trend i 

artiklarna. Utifrån det identifierades likheter och skillnader som slutligen blev till ett resultat.     

Etiska aspekter 

För att säkerhetsställa kvaliteten i litteraturstudien använde sig författarna endast av artiklar 

som var godkända av en etisk kommitté vilket Wallengren & Henricson (2012) menar är en 

god metod för att kvalitetssäkra en allmän litteraturstudie. Etiskt godkända artiklar innebär att 

noggranna etiska överväganden har genomförts för att skydda deltagarnas integritet samt 

undvika att de utnyttjas för forskningen (ibid). Kjellström (2012) beskriver hur människans 

autonomi ska skyddas samt behålla sin självbestämmande rätt. Forskningsdeltagarna ska 

medverka frivilligt och har rätt att erhålla tillräckligt med information innan de väljer att delta 

i en studie (ibid). 

Vidare ska litteraturstudien behandla ett ämne som tillför nytta och väcka ett intresse till 

fördel för individer och samhället. Författarnas personliga erfarenheter och förkunskaper ska 

inte ligga till grund för hur resultatet tolkas för att stärka litteraturstudiens pålitlighet 

(Kjellström, 2012). 
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RESULTATREDOVISNING 

Tio kvalitativa artiklar ligger till grund för resultatet där huvudteman med tillhörande 

underteman har kunnat urskiljas. Se nedan i tabell 1. Samtliga studier svarar på det aktuella 

syftet där olika metoder har identifierats för att bemöta barn med smärta inom sjukvården. 

 

 Tabell 1, Litteraturstudiens olika huvudteman och underteman. 

Distraktion Delaktighet Förtroendeskap 

Genom att individanpassa Genom att förbereda Genom att skapa en relation 

Genom att leka Genom att åldersanpassa Genom att samarbeta 

Genom att främja 

välbefinnande 

  

  

Distraktion 

Genom att individanpassa  

Olmstead, Scott, Mayan, Koop & Reid (2014) förklarar i sin studie att sjuksköterskornas 

metod av distraktion valdes utifrån varje enskilt barn och situation. Detta stärks i studierna av 

Depianti, Silva, Carvalho & Monterio (2014), Hughes (2012) och Svendsen & Bjørk (2014) 

där individanpassade metoder av distraktion användes för att kunna hantera och bemöta 

barnen vid smärtsamma situationer på sjukhus. Olmstead et al. (2014) beskrev i sin studie att 

sjuksköterskornas användning av distraktion kunde ge en positiv inverkan på barnen samt att 

effekten förstärktes om den var anpassad efter barnens intresse och ålder. Detta stärks av 

Gimbler Berglund, Ljusegren, & Enskär (2008) och Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund 

& Enskär (2012). Olmstead et al. (2014) beskrev även hur sjuksköterskornas egna 

uppfattningar av barnens smärta samt tidigare erfarenheter av att arbeta med barn kom till 

användning vid valet av distraktionsmetod.   

 

Genom att leka 

Albuquerque Soares, Faria de Silva, Mattos do Santos & Bastos Depianti (2016), Depianti et 

al. (2014), Edwinson Mansson, Elfving, Petersson, Wahl & Tunell (2013) och Lopes Ferreira, 

Fátima de Vasquez Monterio, Leite da Silva, Félix de Almeida & de Oliveira (2014) beskrev i 

sina studier hur lek användes som en metod i bemötandet och hur den påverkade barnens 

smärtupplevelser positivt. Vidare beskrev Albuquerque Soares et al. (2016) och Edwinson 
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Mansson et al. (2013) sjuksköterskornas uppfattning om hur leken bidrog till att barnen 

upplevde känslan av att de var i sin hemmamiljö. För ett ögonblick glömde barnen bort att de 

vistades på sjukhus samt att rädslan och oron inför smärtsamma procedurer lindrades (ibid). I 

studien av Albuquerque Soares et al. (2016) beskrevs en stor fördel med att barnen lekte 

tillsammans med varandra eftersom att barnen på sjukhuset upplevde en gemenskap i deras 

sjukdomstillstånd. Detta resulterade i att barnen utvecklade ett samspel sinsemellan och på så 

vis knöt sig an varandra och fyllde ut sjukhusvistelsen i form av lek (ibid). Något som 

beskrevs i studierna Albuquerque Soares et al. (2016), Depianti et al. (2014) och Svendsen & 

Bjørk (2014) var att när sjuksköterskorna utförde metoden lek för att beskriva procedurer 

tillsammans med barnen främjades en god miljö mellan barnen och sjuksköterskorna. Barnen 

uppvisade ett lugn och en trygghet tillsammans med sjuksköterskorna då leken distraherade 

barnen att tänka på något annat än sin ängslan inför en smärtsam procedur (ibid). Detta 

förtydligas av Depianti et al. (2014) enligt följande: 

 

They adapt better to the environment alleviating the pain, and they feel more comfortable (…) it 

makes them think you are a friend and that you like the child (s. 157).  

 

Genom att främja välbefinnande 

Edwinson Mansson et al. (2013) beskrev hur sjuksköterskorna uppfattade att det var 

betydelsefullt för barnen att få uppleva känslan av glädje och värme trots att de var 

inneliggandes på sjukhus. Detta stärks i studierna av Albuquerque Soares et al. (2016) och 

Depianti et al. (2014) där sjuksköterskorna beskrev hur barnens uppfattningar och känslor 

hade en påverkan på deras välbefinnande i vården utifrån vilka metoder som användes. I 

studien av Depianti et al. (2014) förtydligade författarna hur barnen uttryckte sina känslor 

med hjälp av olika redskap tillsammans med sjuksköterskorna. Dessa redskap kunde vara allt 

från att sjunga, måla, läsa sagor eller få besök av sjukhusets clowner som medverkade till att 

barnen upplevde känslan av mindre smärta och lidande samt att de fann sig i den rådande 

situationen (ibid). Detta förtydligas i citatet av Depianti et al. (2014): 

 

Children accept the treatment better, sometimes using storytelling, creating a story based on the 

procedure you are about to perform (…) they understand it better than if you simply come up 

and impose the treatment (s. 157). 
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Något som belyses i studierna av Depianti et al. (2014) och Lopes Ferreira et al. (2014) var att 

föräldrarna till barnen hade ett stort inflytande på barnens välbefinnande genom deras 

sjukdomsförlopp. Författarna beskrev att barnen upplevde stöd genom att ha sina föräldrar 

nära på sjukhuset vilket främjade deras välbefinnande (ibid).  

Delaktighet  

Genom att förbereda  

Hughes (2012), Svendsen & Bjørk (2014) och Ljusegren et al. (2012) menar att goda 

förberedelser var när sjuksköterskorna hade tid att ta fram aktuellt material, smärtskatta och 

ge adekvat smärtlindring samt förklara för barnet om hur proceduren går till i praktiken.   

Ljusegren et al. (2012), Ruhe et al. (2016) och Gimbler Berglund et al. (2008) menade att 

sjuksköterskor som hade tid att förbereda sig inför att utföra en smärtsam procedur upplevde 

ett inre lugn vilket visade sig ha en positiv effekt på barnen. Hughes (2012) och Svendsen & 

Bjørk (2014) stärker teorin med att goda förberedelser gör att sjuksköterskorna inte upplevde 

att barnen var lika smärtpåverkade då sjuksköterskorna hade haft tid till att förbereda och 

förklara ingreppets innebörd. Barnen som hade erhållit ärlig och åldersanpassad information 

inför en smärtsam procedur samarbetade även i högre grad och upplevdes inte lika oroliga 

(ibid). Att barnen fick vara delaktiga i förberedelser och beslut som rörde dem visade sig även 

ha goda effekter för hur sjuksköterskorna upplevde situationen kring barnens smärthantering. 

Det underlättades för sjuksköterskorna att utföra procedurerna som stundtals kunde upplevas 

stressfyllda och ångestladdade även för de behandlande sjuksköterskorna (Gimbler Berglund 

et al. 2008; Ljusegren et al. 2012).  

 

I studierna av Svendsen & Bjørk (2014) och Ruhe et al. (2014) vittnade sjuksköterskorna om 

att det saknades riktlinjer om hur delaktiga barnen skulle vara i sin sjukvård. En del 

sjuksköterskor uttryckte en önskan om att göra barnen mer delaktiga men saknade 

evidensbaserad forskning som är möjlig att implementera i praktiken (ibid). Detta stärktes i 

studierna av Hughes (2012) och Ljusegren et al. (2012) som menar att evidensbaserad 

forskning och riktlinjer behövs för att identifiera rädsla och sätta sig in i barnens 

kunskapsnivå och förståelse inför en procedur vilket då skulle innebära en tryggare och mer 

individanpassad vård. 
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Genom att åldersanpassa 

I studierna av Hughes (2012), Svendsen & Bjørk (2014) och Ruhe et al. (2014) visade det sig 

att sjuksköterskorna som åldersanpassade information inför och under en smärtsam procedur 

upplevde att barnen blev lugnare och fann det enklare att acceptera situationen. Detta 

framhävs även i studien av Gimbler Berglund et al. (2008) där sjuksköterskorna upplevde att 

barnen som inte hade fått adekvat och åldersanpassad information om vilken smärta de kunde 

förvänta sig under och efter en procedur i regel gick en längre tid med obehandlade smärtor. 

Gimbler Berglund et al. (2008) och Svendsen & Bjørk (2014) stärker teorin med att 

åldersanpassad information förebygger smärta och menar även att detta kan förhindra onödigt 

lidande hos barnen genom att barnen är mer förberedda på smärtans karaktär. 

Sjuksköterskorna upplevde även att om barnen fick åldersanpassad information så ökade 

delaktigheten i deras vård (ibid).  

 

Vidare menar Ljusegren et al. (2012) att sjuksköterskor som även var uppmärksamma på 

barnens kroppsspråk hade bättre förutsättningar att underlätta barnens smärta. Hughes (2012) 

och Olmstead et al. (2014) är eniga i teorin om att barnens kroppsspråk fyller i de luckor som 

det talade språket inte kunde förmedla. Att anpassa sitt ordval var också en viktig faktor för 

att minska barnens oro inför en smärtsam procedur (ibid). Att undvika uttrycket ”sätta nål” 

när en perifer venkateter skulle appliceras och att referera lokalbedövning som en ”magisk 

kräm” resulterade i att sjuksköterskorna i studien av Hughes (2012) upplevde att barnen 

uppvisade mindre stress och lättare hanterade smärtan som ingreppet sedan medförde.  

 

Förtroendeskap 

Genom att skapa en relation   

Genom att skapa en relation till barnen kunde sjuksköterskorna lära sig barnens reaktioner och 

involvera dem i sin vård (Albuquerque Soares et al. 2016; Hughes, 2012; Olmstead et al. 

2014). Vidare visade studierna att om en god relation upprättades så effektiviserades 

kommunikationen och förtroendet samt att risken för missförstånd minskades då barnen 

uppvisade en trygghet inför sjuksköterskorna (ibid). Detta stärks även i studierna av Ruhe et 

al. (2014) och Svendsen & Bjørk (2014) som menade att barnens delaktighet förbättras om en 

relation har upprättats med sjuksköterskorna innan en smärtsam procedur ska ske. Olmstead et 

al. (2014), Svendsen & Bjørk (2014) och Gimbler Berglund et al. (2008) beskriver att när 
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sjuksköterskorna och barnen skapade en relation så upplevde sjuksköterskorna att bemötandet 

av barnens smärta förbättrades. Att bemöta barnens smärta kunde stundtals upplevas 

komplext och frustrerande för sjuksköterskorna då smärtupplevelserna kunde vara olika för 

varje individ och situation vilket stärks utav detta citat från Olmstead et al. (2014): 

 

I think it all stems down to like, pain is different for everybody and it's an experience like 

sadness, like fear, like happiness that no one can really describe. It's different for every child … 

and sometimes even for every procedure. (s. 165). 

 

Olmstead et al. (2014) och Ruhe et al. (2014) belyste även en problematik med att skapa en 

relation med barn som behövde utstå en smärtsam procedur då barnen senare kunde uppvisa 

tecken på svek av sjuksköterskan som de valt att känna tillit för. Detta visade sig även i 

studierna av Gimbler Berglund et al. (2008) och Ljusegren et al. (2012) där sjuksköterskorna 

utryckte en känslomässig utmaning med att skapa en relation med ett barn som senare skulle 

genomgå en smärtsam procedur där sjuksköterskan är den som utför ingreppet och därmed 

orsakar smärtan.    

 

Genom att samarbeta 

Att låta barnen medverka vid omvårdnadsåtgärder och medicinska procedurer underlättade 

sjuksköterskornas arbete och gjorde att vården upplevdes personcentrerad (Hughes, 2012; 

Ruhe et al. 2016; Svendsen & Bjørk 2014). Vidare presenterar Olmstead et al. (2014) i sin 

studie att samarbetet gick bättre om barnen fick leda och sätta gränserna själva. Gimbler 

Berglund et al. (2008) och Ljusegren et al. (2012) stärker vikten av att samarbeta och bemöta 

barnen och beskriver samtidigt i båda sina studier att sjuksköterskor som samarbetar med 

barnens ansvariga läkare som ett team kring barnen upplevde att de kunde utföra effektivare 

lindring av barnens smärta. Svendsen & Bjørk (2014) menar också att ett samarbete mellan 

barnen, den ansvariga läkaren och sjuksköterskorna resulterade i en jämlik vårdrelation där 

barnens integritet respekterades samt att sjuksköterskorna gav barnen utrymme att komma till 

tals. Sjuksköterskorna såg att barnens förtroende för vårdpersonalen stärktes av att få 

möjligheten att samarbeta och vara delaktig i beslut (ibid). Gimbler Berglund et al. (2008) och 

Svendsen & Bjørk (2014) poängterar även i sina studier vikten av att arbeta utifrån en jämlik 

vårdrelation samtidigt som de arbetar med att etablera ett samarbete med barnen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då litteraturstudien kom att handla om metoder för att bemöta barn valde författarna att 

använda studier av kvalitativ ansats. Då de kvalitativa artiklarna innehåller djupare intervjuer, 

tolkningar samt beskrivningar av hur sjuksköterskor upplevde de olika metoderna så gav det 

en djupare förståelse för författarna (Friberg, 2016). Kvantitativa studier valdes bort eftersom 

de endast gav en bred översikt över metoderna vilket inte var av intresse för författarnas 

litteraturstudie (ibid). Författarna valde att utforma en allmän litteraturstudie vilket är en 

sammanställning av tidigare forskning och en fingervisning av kunskapsläget för ämnet i 

dagsläget på ett adekvat tillvägagångssätt (Forsberg & Wengström, 2016). Detta kan med 

fördel ge en inblick för aktuell implementering i den kliniska praktiken samt identifiera en 

eventuell avsaknad av aktuell forskning (Polit & Beck, 2017). En svaghet med att utforma en 

allmän litteraturstudie menar Forsberg & Wengström (2016) kan vara att mängden med 

grundläggande forskning är begränsad vilket gör att författarna riskerar att göra ett selektivt 

urval av studier som enbart förstärker de egna förväntningarna och synpunkterna.  

 

Författarna valde tio artiklar av kvalitativ ansats och utförde därefter en kvalitetsgranskning 

utav dessa för att bedöma artiklarnas vetenskapliga evidens och validitet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). De artiklar som fick låga poäng i 

kvalitetsgranskningen valdes bort i detta skede. Polit & Beck (2017) menar att validitet 

innebär i vilken utsträckning en metod mäter det den är avsedd för att mäta samt att de 

upptäckta resultaten är opartiska och äkta. I linje med Wallengren & Henricson (2012) 

skapade författarna ett antal inklusions- och exklusionskriterier för sökningen av forskningen 

som ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Detta för att öka innehållsvaliditeten i 

litteraturstudien (ibid). Friberg (2016) menar även att detta ger läsaren möjlighet att följa 

litteraturstudiens tillvägagångssätt då den strukturerats upp. Författarna hade i åtanke att 

risken för feltolkningar fanns då resultatartiklarna var skrivna på engelska vilket inte var 

författarnas modersmål. För att öka litteraturstudiens trovärdighet och innehållsvaliditet anser 

Wallengren & Henricson (2012) att sökningen efter forskning bör ske i fler än en databas. 

Författarna valde därför att söka i databaserna Pubmed och CINAHL som Karlsson (2017) 

menar innehåller ett anpassat resultat av material inom omvårdnad och medicin. När 

författarna sedan påbörjade sökningarna uppkom svårigheter med att finna en del artiklar i 
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fulltext. Av den anledningen skapade författarna ett inlogg på KS egna databas där 

sekundärsökningar kunde ske samt fler artiklar kunde återfinnas i fulltext och därmed öka 

innehållsvaliditeten och bekräftelsebarheten i artiklarna som ligger till grund för resultatet i 

litteraturstudien. Författarna använde sig av MeSH-termer samt Boolesk-metoden i sina 

sökningar vilket Friberg (2016) menar ger ett mer precist sökresultat och Karlsson (2017) 

anser förfinar och förbättrar sökresultatet.  

 

En begränsning på att artiklarna upprättades vilket innebar att de skulle vara publicerade 

mellan åren 2008–2017 samt innehålla studier med barn 6–12 år. Detta för att undvika ett för 

brett sökspann som var tidskrävande att bearbeta. Som exklusionskriterie valde författarna att 

inte inkludera studier som innehöll barnens syn på vården då författarna fokuserade på 

sjuksköterskans erfarenheter då syftet utgick från ett omvårdnadsperspektiv. Detta kan ha 

påverkat litteraturstudiens resultat då barnens perspektiv av vården eventuellt hade gjort 

resultatet bredare och mer djupgående. Trots detta så var artikelsökningarna något som 

överlag var tidskrävande för litteraturstudien. Wallengren & Henricson (2012) menar att 

litteratursökningen effektiviseras om den utförs i två steg: en inledande sökning, där en 

grundläggande översikt av materialet som finns att tillgå ger författarna bekantskap och 

kunskap kring ämnet. När författarna sedan erhåller en djupare relation och förståelse till sitt 

ämne utförs en egentlig sökning i det andra steget. Hade författarna utgått från denna metod 

så hade innehållsvaliditetden för litteraturstudien ökat och de hade vunnit tid genom att 

undvika sekundärsökningar.  

 

Författarna valde aktivt i början av sökningen att inkludera globala studier. Artiklarna som 

ligger till grund för resultatet av litteraturstudien genomfördes i Brasilien, Kanada, England, 

Norge, Sverige och Schweiz vilket skapar möjligheter för ett bredare urval av resultatet. När 

författarna valde ut artiklarna utifrån kvalitetsgranskningen så var tre studier från Kanada och 

tre från Sverige vilket kan ha färgat resultatet då dessa länders kultur och sjukvård liknar 

varandra. Överförbarheten till andra kulturer och länder i praktiken kan därför ifrågasättas 

vilket Wallengren & Henricson (2012) menar är hur resultatet går att tillämpa till en annan 

kontext eller land. Att resultatet enbart består av tio kvalitativa artiklar då litteraturstudien 

begränsats av inklusions- och exklusionskriterier menar Polit & Beck (2017) också är en 

faktor som påverkar överförbarheten. Om fler artiklar hade inkluderats så hade resultatet 

troligtvis bestått utav flera metoder och infallsvinklar och därmed förbättrat överförbarheten. 
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Dock hade en sådan litteraturstudie således varit utom ramen av tid som fanns att förfoga för 

författarna (ibid). Författarnas förförståelse till litteraturstudiens ämne kan ha påverkat urvalet 

av artiklar till resultatet. Därför har författarnas förväntningar på resultatet försökt att 

uppmärksammats för att sedan diskuterats öppet mellan författarna under arbetets gång.  

 

Litteraturstudien har under arbetsprocessen lästs utav flertalet personer som är verksamma 

inom vården och inom högskoleväsendet vilket stärker validiteten av litteraturstudien och 

ökar dess bekräftelsebarhet.   

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att det var komplext för sjuksköterskor att finna rätt 

metod för att bemöta barn med smärta inom sjukvården. En avsaknad av riktlinjer samt brist 

på kompetens bidrog till att det uppkom svårigheter för sjuksköterskan i valet av relevant 

metod för att bemöta barn med smärta. Dock identifierades olika metoder som kunde 

underlätta för sjuksköterskorna. Detta utmynnade i tre huvudteman: distraktion, delaktighet 

och förtroendeskap samt tillhörande underteman: genom att individanpassa, genom att leka, 

genom att främja välbefinnande, genom att förbereda, genom att åldersanpassa, genom att 

skapa en relation och genom att samarbeta. Vidare kommer dessa olika huvudteman 

diskuteras nedan i resultatdiskussionen i form av den struktur som visas i figur 1, tillsammans 

med tidigare forskning som är beskrivet i bakgrunden och ny litteratur. 

 

Figur 1, beskriver strukturen av resultatdiskussionen. 

DISTRAKTION 

DELAKTIGHET FÖRTROENDESKAP 
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Resultatet av litteraturstudien visade att det fanns fördelar med att använda distraktion som en 

metod i barnsjukvården. Distraktion påverkade barnens smärtupplevelser positivt under 

utförandet av smärtsamma procedurer. Rezai, Goudarzian, Jafari-Koulaee & Bagheri-Nesami 

(2017) stödjer litteraturstudiens resultat då användning av distraktion anses ha en positiv 

effekt i barnsjukvården samt skapar en möjlighet för sjuksköterskan att bedriva en 

personcentrerad vård.  

 

Flertalet studier i resultatet beskrev hur barnens smärtupplevelser och samarbete påverkades 

utifrån om sjuksköterskorna använde sig utav metoden lek eller inte. Detta stärks i tidigare 

forskning av Rindstedt (2014) där det visade sig att lek distraherade barns upplevelser av 

smärta och att de istället övergick till sin fantasi där smärtan glömdes bort. Vidare 

presenterade resultatet hur betydelsefullt det var när sjuksköterskorna använde lek anpassad 

efter barnens utvecklingsnivå för att beskriva procedurer. Detta resulterade i att det blev en 

trevlig omgivning att vistas inom samt ökade välbefinnandet hos barnen. Tidigare forskning 

av Faria da Silva & Evangelista Cabral (2015) stärker resultatet med att lek inte enbart sprider 

lycka och glädje bland barn utan att den även bidrar till ett ökat välbefinnande och lindrar 

barnens smärta (ibid). Det finns därför ett behov att sjuksköterskor använder sig utav metoden 

lek i praxis då det visade sig finnas ett stort värde att tillåta barnen vara barn trots att de är 

mitt inne i en sjukdomsprocess.  

 

I flertalet studier från resultatet visade det sig att sjuksköterskor saknade evidensbaserad 

forskning som går att implementera i praktiken för hur delaktiga barnen ska vara i sin vård. 

Bergstraesser et al. (2013) stärker påståendet med att i sin studie beskriva utbildning och 

riktlinjer inom barnsjukvården som en bristvara. Det finns därför ett behov av att upprätta fler 

riktlinjer kring hur barnens delaktighet i sjukvården ska utformas samt hur sjuksköterskan ska 

anpassa sin kommunikation för att skapa ett förtroende hos barnen. Vidare beskrev även 

Forsner (2015) i bakgrunden att flertalet sjuksköterskor upplevde en avsaknad av riktlinjer i 

barnsjukvården vilket sätter sjuksköterskan i en komplex situation där de i vissa situationer 

tvingas arbeta utan evidensbaserat stöd.  

 

Resultatet visade på hur goda förberedelser underlättade för sjuksköterskorna att bemöta 

barnens smärta samt göra dem delaktiga i sin vård. I tidigare forskning i bakgrunden av 

Söderbäck (2014) stärks detta påstående då sjuksköterskorna såg en fördel i att underrätta 
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barnen innan en smärtsam procedur och upplevde att barnen samarbetade i större 

utsträckning. I bakgrunden betonar Nilsson (2015) fördelen med att använda 

smärtskattningsteknik för att underlätta kommunikationen samt förståelsen mellan barnet och 

sjuksköterskan. Detta underlättade dessutom förberedelserna och smärtlindringen för barnet. 

Två studier i resultatet menade dock att tids- och resursbrist kunde skapa sämre 

förutsättningar för att utföra förberedelserna vilket gjorde att sjuksköterskorna senare kände 

sig otillräckliga inför att hantera och bemöta barnens smärta. Vilket stöds av tidigare 

forskning av Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä (2003) där hög 

arbetsbelastning och brist på tid klassades som bristande faktorer i barnsjukvården. Resultatet 

visade även att sjuksköterskorna uttryckte en frustration över att tidsbristen bidrog till 

svårigheter med att bemöta barnen med en personcentrerad och individanpassad vård inför 

smärtsamma procedurer. Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä (2003) menar 

även att kunskap, riktlinjer samt en god arbetsmiljö bidrar till att sjuksköterskan kan utföra en 

effektivare och patientsäkrare vård vid smärtsamma procedurer.   

 

Distraktion, delaktighet och förtroendeskap var de tre huvudteman som utgjorde resultatet. 

Dessa tre teman förutsätter att sjuksköterskan använder kommunikation som en central del i 

sitt vårdande. Broberg (2015) beskrev i bakgrunden hur ett ärligt bemötande och en rak 

kommunikation var de två byggstenarna i vårdmötet mellan sjuksköterskan, barnet och 

barnets anhöriga. Peña & Rojas (2014) menade i sin tidigare forskning från bakgrunden att 

sjuksköterskan har en etisk skyldighet att framföra information om barnens vårdförlopp så att 

både barnet och deras anhöriga förstår. Informationen skulle därför vara åldersanpassad men 

inte utesluta de faktum att procedurer kunde vara riskfyllda och smärtfyllda. När 

kommunikation ges till barn beskrev Edwinson Månsson & Enskär (2008) i bakgrunden att 

sjuksköterskan bör ta hänsyn till var i språkutvecklingen barnet befinner sig i samt barnets 

tidigare erfarenheter av liknade situationer vilket kan variera stort för barn mellan 6–12 år. 

Resultatet visade att sjuksköterskor som hade en god relation till barnen som de vårdade 

ansåg sig erhålla stora fördelar vid smärtsamma procedurer och vid omvårdnad då barnen 

kände tillit och förtroende för sjuksköterskan. I tidigare forskning av Grahn, Olsson & 

Mansson (2016) stärks även faktumet av att skapa en relation med barnen kunde vara en 

metod som underlättade kommunikationen och samarbetet för sjuksköterskan.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet i litteraturstudien att de olika huvudteman som 

presenterats bygger på att sjuksköterskan arbetar utifrån en personcentrerad vård. Det tyder 

även på att den drabbade individen är i stort behov av att kunna känna stöd och tröst ifrån sin 

familj men också ifrån vårdpersonalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; och Fraizer, 

Fraizer & Warren, 2010). Vidare beskrev Hallström (2016) i bakgrunden hur väsentligt det 

var för sjuksköterskan att lyfta fram barnet i vården då det är barnets bästa som ska stå i 

fokus. Omvårdnaden anpassades utifrån varje unik vårdsituation vilket kunde bidra till att 

främja hälsan hos det enskilda barnet. Hallström (2016) menar även att det kan vara komplext 

att vårda barn med smärta och samtidigt arbeta personcentrerat. Samtidigt beskrev McCance 

& McCormack (2013) i bakgrunden att ett personcentrerat arbetssätt ständigt ökar både 

teoretiskt och i praxis.    

SLUTSATS  

Sjuksköterskan har stora möjligheter att bemöta barns smärta inom sjukvården med hjälp av 

olika metoder. Barn 6–12 år påverkas i stor utsträckning av det bemötande och 

förhållningssätt sjuksköterskan använder sig utav. Ett personcentrerat, åldersanpassat och väl 

förberett möte skänker trygghet för barnen och minskar deras upplevelse av smärta vid olika 

procedurer i sjukvården. Genom metoder som distraktion, delaktighet och förtroendeskap 

kunde bemötandet av barns smärta underlättas. Dock krävs det kompetens och kunskap av 

sjuksköterskan att utföra dessa metoder på ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt. 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Att sträva efter ett gott bemötande samt en personcentrerad vård för barn som upplever smärta 

är av stor vikt för både sjuksköterskan och barnet som vårdas. Det är också av betydelse att 

sjuksköterskan har kunskap som bygger på evidens samt riktlinjer som underlättar för 

sjuksköterskans arbete kring barnet. Den här litteraturstudien bidrar med viktiga metoder som 

underlättar bemötandet med barn i sjukvården och bidrar med kunskap som kan underlätta i 

den kliniska verksamheten. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Även om författarna identifierade metoder som kan komma att underlätta bemötandet i 

barnsjukvården så krävs det mer forskning på hur sjuksköterskan ska involvera barn på ett 

personcentrerat sätt i sjukvården. Det behövs även fler studier i hur pass delaktig ett barn bör 

vara i sin sjukvård och hur sjuksköterskan ska kommunicera på ett pedagogiskt sätt kring 

smärta med barnet. Med mer forskning kan metoder och riktlinjer utformas som går att 

implementera i praktiken och underlätta för framtidens sjuksköterskor.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 Sökmatris 

Databas och 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

CINAHL  

171109 

Child* AND 

Distraction AND 

Qualitative 

31 st 20 st 10 st Artikel #1 & #3 

 

Pubmed  

171109 

Pain management 

AND Factors AND 

Children 

29 st 15 st  10 st Artikel #4 

CINAHL 

171110 

 

Children AND 

Information giving 

AND pain 

23 st 15 st 5 st Artikel #5 

CINAHL 

171110 

Children AND 

Experience  

55 st 25 st 10 st Artikel #6 

CINAHL 

171110  

Procedure AND 

Pain AND Nurse 

AND Children 

26 st 20 st 10 st Artikel #8 

Pubmed  

171110 

Children AND Pain 

AND Nurses 

47 st 20 st 10 st Artikel #10 

CINAHL  

171115 

Nursing AND 

Playing AND 

Qualitative 

59 st 20 st 5 st Artikel #7 

CINAHL  

171115 

Patient AND 

Participation AND 

Pediatric 

4 st 4 st 2 st Artikel #9 

CINAHL 

171115 

Playing AND 

Children AND 

Hospital 

18 st 5 st 3 st Artikel #2 

 

 

 



ii 

 

Bilaga 2. Artikelmatris  

Författar/År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#1 

Albuquerque-

Soares, V., Faria 

Da Silva, L., 

Mattos do Santos, 

P., & Bastos-

Depianti, J. R. 

(2016) 

The importance 

of playing for 

hospitalized 

children with 

cancer in 

palliative. 

 

Brasilien 

 

Att identifiera 

personalens 

uppfattning av 

lekens betydelse 

på en palliativ 

barnavdelning. 

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

11 deltagare. 

 

Personalens 

uppfattning var att 

metoden lek hade 

positiva effekter på 

barnens 

tillfrisknande och 

främjade samspelet 

mellan vårdgivare 

och patient. 

Hög 

#2 

Bastos-Depianti, J. 

R., Faria Da Silva, 

L., Da Silva 

Carvalho, A., & 

Moreira-Monterio, 

A. C. (2014) 

Nursing 

perceptions of 

the benefits of 

ludicity on care 

practices for 

children with 

cancer: a 

descriptive 

study. 

 

Brasilien 

Att beskriva 

fördelar med att 

använda ludicity 

som en metod 

för att underlätta 

barns 

omvårdnad. 

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

11 deltagare. 

 

Med hjälp av att 

använda ludicity 

som ett verktyg i 

barnsjukvården 

förbättrades 

omvårdnaden och 

bemötandet i 

barnsjukvården. 

Hög 

#3 

Edwinson-

Mansson, M., 

Nikula-Elfving, R., 

Peterson, C., Wahl, 

J., & Tunell, J. 

(2013) 

Use of clowns 

to aid recovery 

in hospitalised 

children. 

 

Sverige 

Att undersöka 

hur barn på 

sjukhus reagerar 

i bemötandet 

med clowner. 

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

10 deltagare och 

observation av 

12 deltagare.  

Resultatet visade att 

clowners närvaro 

och bemötande på 

sjukhusen spelade 

en stor roll i 

barnens 

tillfriskande. 

Hög 

 

 

 

  



iii 

Författare/År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#4 

Gimbler-Berglund, 

I., Ljusegren, G., 

& Enskär, K. 

(2008) 

Factors 

influencing 

pain 

management in 

children. 

 

Sverige 

 

Att identifiera 

och beskriva 

faktorer som 

påverkar 

sjuksköterskors 

metoder att 

hantera 

smärtlindring hos 

barn. 

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

21 deltagare. 

Resultatet visar att 

brist på tid, 

kunskap och fasta 

rutiner gällande 

sjuksköterskors 

smärthantering av 

barn leder till 

svårigheter att 

bedriva en 

personcentrerad 

vård. 

 

Hög 

#5 

Hughes, T. (2012) 

Providing 

information to 

children before 

and during 

venipuncture. 

 

England 

 

Att beskriva 

konsekvenser av 

att ge information 

till barn före och 

under en 

venprovtagning 

anpassat utifrån 

barnets ålder. 

Kvalitativ 

forskning 

design med 11 

deltagande. 

Resultatet 

beskriver vikten av 

att inkludera 

barnen med hjälp 

av åldersanpassade 

metoder vilket 

underlättar 

förståelse av 

informationen. 

Hög 

#6 

Ljusegren, G., 

Johansson, I., 

Gimbler-Berglund, 

I., & Enskär, K. 

(2011) 

Nurses´ 

experiences of 

caring for 

children in pain 

 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

att bemöta barn 

med smärta. 

 

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

21 deltagare. 

Resultatet 

beskriver metoder 

som påverkar 

bemötandet med 

barns smärta. Tid, 

kunskap och 

förberedelse visade 

sig vara viktiga 

faktorer för 

sjuksköterskorna. 

Hög 

 

  



iv 

Författare/År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#7 

Loper Ferreira, M., 

Vasquez Monterio, 

M. F., Leite da 

Silva, K. V., Félix 

de Almeida, V. C., 

& de Oliveria, J. D. 

(2014) 

Use of play in 

child care 

hospitalized: 

contributions to 

pediatric 

nursing. 

 

Brasilien 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

användning av 

metoden lek i 

barnsjukvården. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

15 deltagare. 

Resultatet visade 

att sjuksköterskors 

användning av 

metoden lek hade 

positiva effekter på 

barnens 

tillfrisknande. 

Medel 

#8 

Olmstead, D. L., 

Scott, S.D., Mayan, 

M., Koop, P.M., & 

Reid, K. (2014) 

 

Influences 

shaping nurses’ 

use of 

distraction for 

children’s 

procedural pain. 

 

Kanada 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

vanor att 

använda sig utav 

distraktion som 

metod vid 

medicinska 

procedurer. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

7 deltagare.  

Resultatet visade 

att sjuksköterskors 

val av att använda 

distraktion har en 

inverkan på 

bemötandet mellan 

vårdgivare och 

patient samt 

barnens upplevelse 

av smärta. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Författare/År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#9 

Ruhe, K. M., 

Wangmo, T., De 

Clercq, E., Bararau, 

D-O., Ansari, M., 

Kuhne, T., Niggli, 

F., & Elger, B. S. 

(2016) 

Putting patient 

participation 

into practice in 

pediatrics-

results from a 

qualitative study 

in pediatric 

oncology  

 

Schweiz 

Att undersöka 

vikten av 

delaktighet som 

metod inom 

barncancer 

sjukvården. 

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

52 deltagare. 

Att inkludera barn 

i deras vård visade 

sig vara komplext. 

Studien visade att 

barns delaktighet 

bör vara 

åldersanpassad och 

att barnens 

önskningar ska 

respekteras i den 

mån som är 

möjligt. 

Hög 

#10 

Svendsen, E-J., & 

Torunn Björk, I. 

(2014) 

 

Experienced 

nurses use of 

non-

pharmacological 

approaches 

comprise more 

than relief from 

pain.  

 

Norge 

 

Att utforska 

erfarna 

sjuksköterskors 

användning av 

icke medicinska 

smärtlindrings 

metoder för barn. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

14 deltagare. 

Resultatet visade 

att samarbetet och 

bemötandet mellan 

barn och 

sjuksköterskor 

förbättrades vid 

användning av icke 

medicinska 

smärtlindrings 

metoder. 

Medel 

 

 

 


